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ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 

2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო    (შემდგომში- საბჭო) ფუნქციონირებს 

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 აგვისტოს N25 დადგენილებით 

დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების“ 

შესაბამისად. 

2021 წლის დეკემბრიდან საბჭოს ხელმძღვანელობს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ივანიაძე. საბჭოს განახლებული შემადგენლობა 

დამტკიცდა 2022 წლის 31 იანვარს საკრებულოს თავმჯდომარის Nბ65.65220311 ბრძანებით და 

განისაზღვრა 23 წევრის შემადგენლობით. მათ შორის 13 ქალბატონია (56,5 %) და 10 მამაკაცი (43,5 %). 

რაც შეეხება წარმომადგენლობას: საკრებულოს წარმოდგენილია 11 წევრით (მათ შორის ოპოზიციის 

წარმომადგენელიცაა), მერია - 8 წევრით, არასამთავრობო სექტორი - 1 წევრით, გარეშე პირები - 3 

წევრით. 

2022 წლის განმავლობაში გაიმართა საბჭოს 4 სხდომა. პირველივე სხდომაზე (24.02.22) დამტკიცდა 

2022 წლის სამოქმედო გეგმა და არჩეულ იქნა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და მდივანი. ორივე 

თანამდებობაზე ქალბატონია არჩეული - მოადგილედ ნატული  დვალიშვილი (მერის თანაშემწე) და 

მდივანად სალომე ფახურიძე (საკრებულოს აპარატის იურიდიული და საორგანიზაციო განყოფილების 

უფროსის მოადგილე). 

საბჭოს მეორე სხდომაზე (10.05.22) შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც დაევალა გენდერული 

თანასწორობის სტრატეგიის შემუშავება და წარმოდგენა. ამ ჯგუფმა ნაყოფიერად იმუშავა და საბჭოს 

წარმოუდგინა სტრატეგიის პროექტი, რომელიც მოწონებულ იქნა საბჭოს მიერ მესამე სხდომაზე 

(21.10.22) და დამტკიცდა საკრებულოს 2022 წლის 10 ნოემბრის  N21 დადგენილებით. სტრატეგია 

შედგება 11 მუხლისაგან და მოიცავს როგორც ძირითად პრინციპებს, სამართლებრივ საფუძვლებს და 

მონიტორინგს, ასევე დეტალურადაა აღწერილი სტრატეგიის მიზნები და პრიორიტეტული 

მიმართულებები. მეოთხე დასკვნით სხდომაზე (30.12.22) მოხდა 2022 წლის შეჯამება და 

განხორციელებული ღონისძიებების შეფასება, ასევე სამუშაო ჯგუფს დაევალა 2022 წლის სამოქმედო 

გეგმის საბჭოსთვის წარმოდგენა 2023 წლის იანვრის ბოლომდე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პირველად იქნა 

გათვალისწინებული თანხა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით, საბჭოს ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად - 5000 (ხუთი ათასი) ლარი. წლის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 4542  

(ოთხი ათას ხუთასორმოცდაორი) ლარი, მათ შორის: „ვანელობის“ სახალხო დღესასწაულთან 

დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიების ხარჯი - 351 (სამასორმოცდათერთმეტი) ლარი, შშმ პირთა 

საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბენეფიციარებისათვის საჩუქრების შეძენის ხარჯი - 500 

(ხუთასი) ლარი, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებული 
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ადამიანების და ყველაზე ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედების დაჯილდოვების მიზნით 

სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრების შესყიდვის ხარჯი - 3691 (სამი ათას ექვსასოთხმოცდათერთმეტი) 

ლარი. 

ამასთან, 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა საბჭოს რეკომენდაციები სოციალური 

პროგრამების კუთხით. კერძოდ: „ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში“ დაემატა ოჯახური 

ძალადობის შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების და მათი შვილების 

ბინის ქირით უზრუნველყოფა არაუმეტეს ექვსი თვის ვადით. საბჭოს ინიციატივით, შემოტანილ იქნა 

ახალი სოციალური პროგრამა „მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა“, რომელიც 

ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 

თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით. 

საბჭოს სხდომებზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა გენდერულ საკითხებზე და ქალთა 

მიმართ ძალადობის და ოჯახური ძალადობის  საკითხების განხილვას,  საბჭოს  გადაწყვეტილების 

საფუძველზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოხდა ვანის მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოს თანამშრომლების, გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირების გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს წევრების ცნობიერების ამაღლება  გენდერული საკითხების, ოჯახში და ქალთა 

მიმართ ძალადობის კუთხით; პანდემიის პირობებში, კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდ „სოხუმის“ 

ორგანიზებით, საბჭოს წევრების ჩართულობით, ონლაინ რეჟიმში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები 

მერის წარმომადგენლებთან და მათ ასისტენტებთან თემებზე - ადგილობრივი თვითმმართველობების 

როლი გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის პრევენციის და რეაგირების საქმეში; 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ გათვალისწინებული სამოქალაქო მონაწილეობის 

ფორმები; მუნიციპალიტეტში არსებული გენდერული თანასწორობის მექანიზმები და სერვისები; 

მერის წარმომადგენლების როლი ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირების, პრევენციისა და მოქალაქეთა 

ინფორმირების საკითხში.  

გენდერული საბჭოს წევრები, ოჯახში ძალადობის პრობლემების პრევენციის კუთხით, ვანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედავანისა და ზეინდარის პედაგოგებს, მოსწავლეებს და ზოგადად 

სასწავლო პროცესში ჩართულ პირებს შეხვდნენ და გენდერული საბჭოს, მუნიციპალიტეტის მერიაში 

ახლად შექმნილ „ბავშვთა უფლებებისა და მხარდაჭერის განყოფილების“ როლებზე ინფორმაცია 

გააცნეს; მოზარდების და მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აღნიშნული 

განყოფილებასთან და გენდერულ საბჭოსთან თანამშრომლობას გაუსვეს ხაზი. 

გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციის მიზნით კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდ 

„სოხუმის“ მხარდაჭერის მეშვეობით, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საბჭომ დანერგა ინოვაციური 

პლატფორმა - ძალადობის მსხვერპლთა ციფრულ რესურსცენტრზე. მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე 

განათავსა საიტი  „ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი“, რომელიც მოიცავს 

ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებში ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის კუთხით 

არსებულ მუნიციპალურ, ცენტრალურ და ამ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების 

სერვისებზე. 
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კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდ „სოხუმის“ მხარდაჭერით და კანადის თანასწორობის ფონდის 

მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელ ქალებს 

გენდერული საბჭოს წევრებმა საჩუქრად გადასცეს მობილური ტელეფონები. SOS აპლიკაციის 

მეშვეობით ძალადობის მსხვერპლებს გაუჩნდათ შესაძლებლობა ე.წ. ჩუმი განგაში გააგზავნონ 112-ის 

ცენტრში; 

2 ივნისს „ვანელობის“ სახალხო დღესასწაულთან დაკავშირებით საბჭოს ორგანიზებით, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მხარდაჭერით, გაიმართა ღონისძიება, რომლის 

ფარგლებშიც ვანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკოლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებთან 

ერთად სამ სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლენილ განსაკუთრებული დამსახურების მიხედვით 

შერჩეულ პედაგოგებს სიმბოლური საჩუქრები და საპატიო სიგელები გადაეცათ. კერძოდ 

დაჯილდოვდნენ:  

აზა სართანია - სსიპ ტიციან ტაბიძის სახელობის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუამთის 

საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, პირველი დამსახურებული და 

ერთადერთი მენტორი მასწავლებელი ვანის მუნიციპალიტეტში, მაღალი პროფესიული უნარ-ჩვევების 

გაღრმავებისა და სასწავლო-სააღმზრდელო საქმეში შეტანილი წვლილისათვის; 

ზირაქი ჯანელიძე  - სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშაურის საჯარო სკოლის 

დირექტორი და სპორტის პედაგოგი, საგანმანათლებლო სისტემაში მრავალწლიანი, ნაყოფიერი 

მუშაობისათვის; 

ციცინო ჩახავა - სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლის მათემატიკის 

მასწავლებელი, საგანმანათლებლო სისტემაში მრავალწლიანი, ნაყოფიერი მუშაობისათვის. 

5 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

საბჭოს ორგანიზებით, საბჭოს წევრები მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად შშმ ბავშვთა 

დღის ცენტრს „ნათელი მომავალი“ ესტუმრნენ და ამ ცენტრის ბენეფიციარები საჩუქრებით 

დააჯილდოვეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე 3 დეკემბერს 

აღინიშნება და 1992 წელს, გაეროს მიერ დაარსდა მისი მიზანია შშმ ადამიანების უფლებების, 

თანასწორობის და ღირსების პატივისცემა, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ყველა ადამიანის 

საჭიროებებზე მორგებული, თანასწორი და მდგრადი განვითარების მნიშვნელობას. 

27 დეკემბერს საბჭოს ინიციატივითა და ორგანიზებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

მერიის მხარდაჭერით, გაიმართა მასშტაბური ღონისძიება, სადაც მოხდა 2022 წლის წარმატებული 

სპორტსმენებისა, სხვადასხვა სფეროში ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანებისა და 

ახალგაზრდა მრავალშვილიანი დედების გამოვლენა და დაჯილდოება. ფასიანი საჩუქრები და საპატიო 

სიგელები გადაეცა 27 პიროვნებას:  

მედიცინის სფეროდან: ექიმები: ნარგიზი გიორგაძე, დალი მეფარიშვილი, ნაზიბროლა ვაშაყმაძე, 

სოფიო კერძევაძე; ექთანი - ნარგიზა შენგელია; 

განათლების სფეროდან: ყოფილი დირექტორები - ინეზა ბელთაძე და ბადრი კორძაძე; ყოფილი 

პედაგოგები: ბუთულა დვალიშვილი, დალი ჩიკვაიძე და იზოლდა ძაგნიძე; 
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საბავშვო ბაღის ღვაწლმოსილი აღმზრდელები: ნარგიზი მხეიძე და მარინა მაღლაკელიძე; 

კულტურის სფეროდან: პოეტი აკაკი თევზაძე; 

საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში ხანგრძლივი მოღვაწეობისთვის: ჰამლეტი 

ნიკოლეიშვილი, შურა ცხვარაძე, მადონა მესხი და რამაზ გიორგაძე; 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული პედაგოგი მამა ესაია ბუბუტეიშვილი; 

ღვაწლმოსილი მეეზოვე ვენერა ფაცაცია და სკოლის დამლაგებელი ზინა კაცაძე; 

ახალგაზრდა მარავალშვილიანი დედები: ნათია ფანცულაია და ბელა ცინცაძე; 

ტურიზმის სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის: გიორგი ხურციძე. 

2022 წელს მაღალი სპორტული შედეგების მქონე ვანელი სპორტსმენები: მძლეოსანი თამთა 

ღვინიანიძე (საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი სიგრძეზე ხტომასა და სამხტომში), მოჭადრაკე 

ვასიკო შაპოვალოვი (საქართველოს ვიცე-ჩემპიონი), სამბისტი გიორგი დვალიშვილი (მსოფლიო 

ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ჭაბუკთა შორის) და სპორტული ტანმოვარჯიშე ნინი დვალიშვილი 

( საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და მსოფლიოს თასის ვერცხლის პრიზიორი). 

პანდემიის პერიოდში, მოსახლეობისადმი გაწეული რთული და საპასუხისმგებლო 

საქმიანობისთვის, საპატიო ჯილდო გადაეცა სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ვანის რაიონული სამსახურის მთლიან შემადგენლობას 

(ხელმძღვანელი - მაკა ზარნაძე). 

რეზიუმეს სახით, 2022 წელს გენდერული თანასწორობის საბჭომ ნაყოფიერად იმუშავა, შესძლო მის 

წინაშე დასახული ამოცანების შესრულება, თუმცა რჩება გამოწვევები და სტრატეგიის მიზნები, 

რომლებიც მომდევნო წლებში ერთობლივი ძალისხმებით გადაიჭრება. 


