
ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის

პროექტი:
„შენი ხმა გადამწყვეტია - თანასწორობას

მოაქვს წარმატება“



პრეზენტაციის სტრუქტურაპრეზენტაციის სტრუქტურა

• პროექტის მიზნები
• განხორციელების არეალი
• მომზადებული პროდუქცია
• აქტივობები
• პრობლემებიდა გადაჭრის გზები
• საზოგადოების ჩართულობა და მათთან
მუშაობა

• შედეგები

• პროექტის მიზნები
• განხორციელების არეალი
• მომზადებული პროდუქცია
• აქტივობები
• პრობლემებიდა გადაჭრის გზები
• საზოგადოების ჩართულობა და მათთან
მუშაობა

• შედეგები



პროექტის მიზნები და ამოცანებიპროექტის მიზნები და ამოცანები

პროექტის მიზანი:
პროექტის პირდაპირი მიზანი იყო საარჩევნო პროცესში გენდერული
თანასწორობის საკითხებზე ქალთა ცნობიერების ამაღლებით ხელი შეწყობოდა
გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას და არჩევნებში ქალთა
მონაწილეობის ზრდას.

პროექტის ამოცანები:
 მომხდარიყო ნაკლებადინფორმირებული საზოგადოების ინფორმირება
საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერული თანასწორობის
კონცეფციის მნიშვნელობის და იმ პოზიტიური შედეგების შესახებ, რაც
პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას მოაქვს;

 მომხდარიყო მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება ამომრჩევლის და
კანდიდატის რანგში ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი უფლებების,
შესაძლებლობების და მათი რეალიზების შესახებ;

 გაზრდილიყო მინიმუმ 40 000 მოქალაქის განათლებისა და ინფორმირების დონე
არჩევნების და არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ.

პროექტის მიზანი:
პროექტის პირდაპირი მიზანი იყო საარჩევნო პროცესში გენდერული
თანასწორობის საკითხებზე ქალთა ცნობიერების ამაღლებით ხელი შეწყობოდა
გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრებას და არჩევნებში ქალთა
მონაწილეობის ზრდას.

პროექტის ამოცანები:
 მომხდარიყო ნაკლებადინფორმირებული საზოგადოების ინფორმირება
საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერული თანასწორობის
კონცეფციის მნიშვნელობის და იმ პოზიტიური შედეგების შესახებ, რაც
პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას მოაქვს;

 მომხდარიყო მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება ამომრჩევლის და
კანდიდატის რანგში ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი უფლებების,
შესაძლებლობების და მათი რეალიზების შესახებ;

 გაზრდილიყო მინიმუმ 40 000 მოქალაქის განათლებისა და ინფორმირების დონე
არჩევნების და არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ.



პროექტის ამოცანებიპროექტის ამოცანები

 გაზრდილიყო, არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ქალების
მოტივაცია,უკეთესად მოეხდინათ საკუთარი თავის პოპულარიზაცია
ამომრჩევლის წინაშე.

 მომხდარიყო მედიის, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების და
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გენდერულითანასწორობის
და ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის იდეის პოპულარიზაცია;

 მედიაკამპანიების საშუალებით მომხდარიყო მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლება და ნეგატიურიდამოკიდებულებების შეცვლა
ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის მიმართ;

• მომხდარიყო მინიმუმ 50 მოხალისის, ახალგაზრდის ცნობიერების
ამაღლება არჩევნების, გენდერულითანასწორობის,
არადისკრიმინაციული ქცევის და ენის გამოყენების შესახებ.

 გაზრდილიყო, არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ქალების
მოტივაცია,უკეთესად მოეხდინათ საკუთარი თავის პოპულარიზაცია
ამომრჩევლის წინაშე.

 მომხდარიყო მედიის, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების და
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გენდერულითანასწორობის
და ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის იდეის პოპულარიზაცია;

 მედიაკამპანიების საშუალებით მომხდარიყო მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლება და ნეგატიურიდამოკიდებულებების შეცვლა
ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის მიმართ;

• მომხდარიყო მინიმუმ 50 მოხალისის, ახალგაზრდის ცნობიერების
ამაღლება არჩევნების, გენდერულითანასწორობის,
არადისკრიმინაციული ქცევის და ენის გამოყენების შესახებ.



პროექტის განხორციელების არეალიპროექტის განხორციელების არეალი

პროექტი განხორცილდა საქართველოს 8
რეგიონში (კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა
ქართლი, სამხე-ჯავახეთი, იმერეთი, გურია,
სამეგრელო, აჭარა) და მოიცავდა სხვადასხვა
ეთნიკურ, სოციალურ, რელიგიურ,
ასაკობრივ, გენდერულ ჯგუფებს და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებს.

პროექტი განხორცილდა საქართველოს 8
რეგიონში (კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა
ქართლი, სამხე-ჯავახეთი, იმერეთი, გურია,
სამეგრელო, აჭარა) და მოიცავდა სხვადასხვა
ეთნიკურ, სოციალურ, რელიგიურ,
ასაკობრივ, გენდერულ ჯგუფებს და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებს.



 პროექტის მთავარი სამიზნე ჯგუფი იყო ფართო მოსახლეობა, საარჩევნო ასაკის მქონე
მამაკაცები და ქალები, გოგონები და ვაჟები. ასევე ის ახალგაზრდები, რომლებიც პირველად
აძლევდნენ ხმას. პროექტის ყველა აქტივობა მიმართული იყო აღნიშნული ჯგუფების
პროექტში ჩართვაზე, გათვალისწინებული იყო ამ ჯგუფების სპეციფიკაცია
ინფორმირებისათვის.

 სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, პოლიტიკურ პარტია, მედია საშუალება, გენდერის
საკითხებით დაინტერესებულ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც
მოხალისეობრივ საწყისებზე ჩართული იყვნენ პროექტის აქტივობებში.

პროექტის სამიზნე ჯგუფიპროექტის სამიზნე ჯგუფი



პროექტის სამიზნე ჯგუფიპროექტის სამიზნე ჯგუფი

• საინფორმაციო კამპანიების დროს განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა იმ მამაკაცების
ინფორმირებაზე, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე და ხელს
უშლიან ქალების სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში გააქტიურებას.

• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში საინფორმაციო კამპანიებს
წაუძღვნენ საჭირო ენაზე მოსაუბრე ფასილიტატორები, განსაკუთრებული აქცენტები
გაკეთდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ მამაკაცებზე, რათა მათ მისცენ
საშუალება მათი ოჯახის წევრ ქალებს აქტიურად ჩაერთონ არჩევნებში.

• საინფორმაციო კამპანიების დროს განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა იმ მამაკაცების
ინფორმირებაზე, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე და ხელს
უშლიან ქალების სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში გააქტიურებას.

• ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში საინფორმაციო კამპანიებს
წაუძღვნენ საჭირო ენაზე მოსაუბრე ფასილიტატორები, განსაკუთრებული აქცენტები
გაკეთდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ მამაკაცებზე, რათა მათ მისცენ
საშუალება მათი ოჯახის წევრ ქალებს აქტიურად ჩაერთონ არჩევნებში.



პროექტის სამიზნე ჯგუფიპროექტის სამიზნე ჯგუფი

• პროექტის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ჯგუფი იყო ამომრჩეველილიდერი ქალები,
რომლებსაც ქალთა წახალისების მიზნით წარმოებულმა კამპანიებმა გაუჩინეს მოტივაცია,
სამომავლოდ აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

• პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებოდა სამუშაო ჯგუფს „ქალთა
პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში“, რომლის ერთ-ერთი წევრი არის
„ჟურნალისტტა ქსელი გენდერული თანასწორობიოსთვის“.

• სპეციალური ზომები გატარდა პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
ჩართულობისათვის, რაც გულისხმობდა მათ ჩართვას პროექტის ყველა აქტივობაში.

• პროექტის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ჯგუფი იყო ამომრჩეველილიდერი ქალები,
რომლებსაც ქალთა წახალისების მიზნით წარმოებულმა კამპანიებმა გაუჩინეს მოტივაცია,
სამომავლოდ აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

• პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებოდა სამუშაო ჯგუფს „ქალთა
პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში“, რომლის ერთ-ერთი წევრი არის
„ჟურნალისტტა ქსელი გენდერული თანასწორობიოსთვის“.

• სპეციალური ზომები გატარდა პროექტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
ჩართულობისათვის, რაც გულისხმობდა მათ ჩართვას პროექტის ყველა აქტივობაში.



მომზადებული პროდუქცია
ბანერები საინფორმაციო კამპანიებისთვის

მომზადებული პროდუქცია
ბანერები საინფორმაციო კამპანიებისთვის



მომზადებული პროდუქცია
დაიბეჭდა და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო გზამკვლევები;
დაიბეჭდა და საქართველოს 8 ქალაქში გაიკრა საინფორმაციო სტიკერები;

მომზადდა სპეციალური მაისურები საინფორმაციო კამპანიებისთვის.

მომზადებული პროდუქცია
დაიბეჭდა და მოსახლეობაში გავრცელდა საინფორმაციო გზამკვლევები;
დაიბეჭდა და საქართველოს 8 ქალაქში გაიკრა საინფორმაციო სტიკერები;

მომზადდა სპეციალური მაისურები საინფორმაციო კამპანიებისთვის.

• ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის“



აქტივობები
პროექტის ფარგლებში, მედიაცენტრებში მოსახლეობას, მედიას,

არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ
პარტიებს შეეძლოთ მიეღოთ დეტალური ინფორმაცია
გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების, გენდერის და
არჩევნების, კონკრეტული ქალი კანდიდატების საარჩევნო
პროგრამების და აქტივობების შესახებ. გენდერის მდეიაცენტრები
დახმარებას უწევდნენ ლიდერ ქალებს, გენდერულად სენსიტიურ
პარტიებს და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო
ორგანიზაციებს სხვადასხვა ტიპის შეხვედრების ორგანიზებასა და
მედიასთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც ცენტრები თავად
იყვნენ სხვადასხვა საგანამანათლებლო ღონისძიების
ორგანიზატორი და ინიციატორი. კანდიდატ ქალებს
მედიაცენტრები შეეძლოთ გამოეყენებინათ საჯარო
დისკუსიებისათვის, შეხვედრებისათვის. ცენტრში მედიის
წარმომადგენლებს შეეძლოთ მიიღოთ ინფორმაცია გენდერული
თანასწორობის და ქალთა საკითხების გაშუქების სტანდარტების,
წესების შესახებ.



აქტივობები

ჟურნალისტთა ქსელის მიერ საქართველოს რეგიონებში სიტუაციის
შესწავლის და ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ გენდერულ
საკითხებზე გამართული ღონისძიებების უმრავლესობა მიმართული
არის ერთსა და იმავე აუდიტორიაზე. შეხვედრებზე, დისკუსიებზე,
ტრენინგებზე დასწრების საშუალება ნაკლებად აქვთ
თვითდასაქმებულ პირებს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით,
საქართველოს მოსახლობის 60.9% თვითდასაქმებულია.
თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა გადანაწილეობულია
ბაზრობებსა და ბაზრებში.  აღნიშნული ჯგუფის ინფორმირებისა და
პროექტში ჩართულობისათვის ჟურნალისტთა ქსელმა პროექტის
ფარგლებში, საქართველოს 8 რეგიონში გამართა საინფორმაციო
კამპანიები.

ჟურნალისტთა ქსელის მიერ საქართველოს რეგიონებში სიტუაციის
შესწავლის და ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ გენდერულ
საკითხებზე გამართული ღონისძიებების უმრავლესობა მიმართული
არის ერთსა და იმავე აუდიტორიაზე. შეხვედრებზე, დისკუსიებზე,
ტრენინგებზე დასწრების საშუალება ნაკლებად აქვთ
თვითდასაქმებულ პირებს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით,
საქართველოს მოსახლობის 60.9% თვითდასაქმებულია.
თვითდასაქმებულთა უმრავლესობა გადანაწილეობულია
ბაზრობებსა და ბაზრებში.  აღნიშნული ჯგუფის ინფორმირებისა და
პროექტში ჩართულობისათვის ჟურნალისტთა ქსელმა პროექტის
ფარგლებში, საქართველოს 8 რეგიონში გამართა საინფორმაციო
კამპანიები.



აქტივობები
კამპანიების მიზანი იყო ქალების მოტივირება, ჩართულიყვნენ არჩევნებში და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კამპანიები ასევე მიმართული იყო საზოგადოების
მოტივირებაზე, აქტიურად დაეჭირათ მხარი გენდერული თანასწორობის იდეის და ქალთა
პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის. საინფორმაციო კამპანიები ჩატარდა რეგიონების სპეციფიკის
გათვალისწინებით. საინფორმაციო კამპანიების ფარგლებში გაიმართა სხვადასხვა ტიპის
საგანამანათლებლო ღონისძიება. გამოყენებული იყო ყველაზე მეტად ეფქტური პიარ
საშუალებები და ტექნიკა.



აქტივობებიაქტივობები

საქართველოს 8 რეგიონის 8 ქალაქში წამყვანი მედიასაშუალებების
ბაზაზე არსებულმა გენდერის მედიაცენტრებმა და მათი მხრიდან
შუამავლის ფუნქციის აღებამ მნიშვნელოვანწილად განაპირობა
პროექტის წარმატებით განხორციელება.

რუსთავი ოზურგეთი ზუგდიდი ბათუმი



აქტივობებიაქტივობები

თელავი ქუთაისი ახალციხე გორი

საქართველოს 8 რეგიონის 8 ქალაქში წამყვანი მედიასაშუალებების ბაზაზე
არსებულმა გენდერის მედიაცენტრებმა და მათი მხრიდან შუამავლის ფუნქციის
აღებამ მნიშვნელოვანწილად განაპირობა პროექტის წარმატებით განხორციელება.



აქტივობებიაქტივობები

პროექტის ფარგლებში, გენდერისა და არჩევნების საკითხებზე, გენდერის
მედიაცენტრებში ტრენინგები ჩაუტარდათ მოხალისეებს, რათა მათ
სრულყოფილად შეძლებოდათ მოსახლეობის შეკითხვებზე პასუხის გაცემა.
საინფორმაციო ფურცელს ბაზრებსა და ბაზრობების მოვაჭრეებს ურიგებნენ
სპეციალურფორმებში გამოწყობილი მოხალისეები ე.წ. საარჩევნო აგენტები,
რომლებსაც ეცვათ იმავე ფერის მწვანე მაისურები, რაც აცვიათ საარჩევნო
კომისიების წარმომადგენლებს.



აქტივობებიაქტივობები

კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი
აქტივობა იყო არჩევნების
საინფორმაციო ცენტრის
მოწყობა ბაზრებსადა
ბაზრობებზე. ბაზრებში,
თვალსაჩინო ადგილას,
გენდერის მედიაცენტრების
მიერ იდგმებოდადიდი,
თვალშიმოსახვედრი ბანერი.
საინფორმაციო ცენტრებში
იმართებოდა ე.წ.
საინფორმაციო აქციებიდა
მოსახლეობას მათთვის
მისაღებიდა გასაგები ენით
მიეწოდებოდა ინფორმაცია
არჩევნებში მათი
ჩართულობის მნიშვნელობის
და შედეგების შესახებ.



აქტივობებიაქტივობები

დეტალურად მიეწოდებოდა
ინფორმაცია ბაზარში მყოფ
მყიდველსა თუ გამყიდველს,
იმ დადებითი შედეგების
შესახებ, რაც მოაქვს ქალთა
პოლიტიკაში და არჩევნებში
მონაწილეობას. საინფორმაციო
ცენტრებში მოწვეული იყვნენ
რეგიონში ცნობილი და
პატივსაცემი პირები.
მოსახლეობას საშუალება
ჰქონდა, უშუალოდ მათგან
მოესმინა არჩევნებში ქალთა
მოანაწილების მნიშვნელობის
შესახებ.



აქტივობები
გარდა ბაზრებსა და ბაზრობებზე ჩატარებული საინფორმაციო აქცია-
კამპანიებისა, ჟურნალისტთა ქსელმა რვა ქალაქისთვის დაბეჭდა
თვალშიმოსახვედრი სტიკერები. გენდერის მედიაცენტრების
წარმომადგენლებმა და მათ მიერ დატრენინგებულმა მოხალისეებმა
სტიკერები გააკრეს ქალაქების საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე,
საარჩევნო უბნებთან, გაჩერებებზე, ბაზრებზე.



აქტივობები



აქტივობები

• პროექტის განხორციელებისას საკითხის
პოპულარიზაციაში ჟურნალისტთა ქსელმა
მნიშვნელოვნად გამოიყენა სოციალური მედიის
კომპონენტი. ორგანიზაციის პარტნიორები
უზრუნველყოფდნენ პროექტის მხარდაჭერას და
ინფორმაციის გავრცელებას თავიანთ ვებ და ფეისბუქის
გვერდებით.

• პროექტი აქცენტებს აკეთებდა არა მხოლოდ ქალთა
მონაწილეობის წახალისებაზე საარჩევნო პროცესებში,
არამედ გარკვეული მაღალი სტანდარტების დანერგვაზე
თანამშრომლობის, აგიტაციების წარმართვასა და ქალთა
პოლიტიკურ აქტიურობასთან დაკავშირებული
საკითხების გაშუქების კუთხით.

• ქსელის წევრი ჟურნალისტების და მედია საშუალებების
მხრიდან გენდერული თანასწორობის საკითხებზე
სატელევიზიო და რადიო დროის, საგაზეთო სივრცის
დათმობამ, ასევე სპეციალური გადაცემების, სტატიების,
ბლოგების მომზადებამ და განთავსებამ სხვადასხვა
მედია საშუალებებში, ბუნებრივია, აამაღლა
მოსახლეობის ცნობიერება გენდერულ თემატიკაზე და
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის აუცილებლობაზე.



აქტივობებიაქტივობები

• პროექტის ფარგლებში საქართველოს მედია საშუალებეში
მომზადდა 20ზე მეტი ტელე რადიო გადაცემა და სიუჟეტი

• არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის საკითხებზე სხვადასხვა
ბეჭდურ საშუალებებში გამოქვეყნდა 100-მდე სტატია, ინტერვიუ;
ინფორმაცია

• გენდერის მედიაცენტრებში შეიქმნა სპეციალური ბლოგები

• პროექტის ფარგლებში საქართველოს მედია საშუალებეში
მომზადდა 20ზე მეტი ტელე რადიო გადაცემა და სიუჟეტი

• არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის საკითხებზე სხვადასხვა
ბეჭდურ საშუალებებში გამოქვეყნდა 100-მდე სტატია, ინტერვიუ;
ინფორმაცია

• გენდერის მედიაცენტრებში შეიქმნა სპეციალური ბლოგები



აქტივობები
მომზადდა
პარტიული სიებისა
და წარდგენილი
კანდიდატების
გენდერული
ანალიზი - რომელმა
პარტიამ გამოიყენა
გენდერული
პრინციპების
დაცვისათვის
დამატებითი
დაფინანსების
მიღების შანსი.

ანალიზის მიხედვით: 9 პარტიას გენდერული პრინციპების
დაცვისათვის დამატებითი დაფინანსების მიღების შანსი ჰქონდა.
ცესკოს მიერ რეგისტრირებული პარტიული სიების საბოლოო
ანალიზის მიხედვით, პარტიულ სიის ყოველ ათეულში სულ მცირე 3
განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარმოდგენილი ჰყავს 9 პარტიას.
შესაბამისად, აღნიშნულ პარტიებს აქვთ შანსი მიიღონ დამატებითი
30% -იანი წახალისება გენდერული პარტიულ სიებში გენდერული
პრინციპების დაცვისათვის. 1. გაერთიანებული დემოკრატიული
მოძრაობა (ნინო ბურჯანაძე); 2. თავისუფალი დემოკრატები; 3. შალვა
ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია; 4.
მემარცხენე ალიანსი - კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე 5. მშრომელთა სოციალისტური პარტია; 6.
პატრიოტთა ალიანსი - ირმა ინაშვილი, დავით თარხან მოურავი,
გაერთიანბეული ოპოზიცია 7. პროგრესულ დემოკრატიული
მოძრაობა (თქვენგან, თქვენთვის, ჩვენთან ერთად!) 8. სახალხო
ხელისუფლება 9. უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები; 2 პარტიას
მხოლოდ თითო ათეულში აქვს დარღვეული აღნიშნული პრინციპი.
„ჯონდი ბაღათურია - ქართულ დასის“ საარჩევნო სიის მე-9
ათეულში წარმოდგენილია 8 ქალი, ხოლო „დავით თევზაძე -
საქართველოს მშვიდობისათვის“ მე-10 ათეულში წარმოდგენილია
მხოლოდ 2 ქალი.



შედეგებიშედეგები

• პროექტით გათვალისწინებული 40 000 მოქალაქის ნაცვლად, გაიზარდა
სულ მცირე 60  000-ზე მეტი მოქალაქის ინფორმირებულობა
(საინფორმაციო აქცია-კამპანიები 8 რეგიონის 8 ქალაქის ბაზარში
დაემთხვა ზაფხულის პერიოდს, სწორედ იმ დროს, როცა ბაზარში
ადგილობრივების გარდა, დიდი რაოდენობით დამსვენებელიდადიოდა)
არჩევნებში მონაწილეობის, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის და
ქალთა პოლიტიკურად გაძლიერების მნიშვნელობის შესახებ.

• მოხდა ლიდერი ქალების წახალისება, უკეთესად და უფრო გაბედულად
აწარმოონ საარჩევნო საქმიანობა.

• პროექტით გათვალისწინებული 50 მოხალისის ნაცვლად, გაიზარდა 60
ახალგაზრდა მოხალისის (რომელთაგან უმეტესობა ბიჭია) ცნობიერება
არჩევნების, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის და გენდერული
თანასწორობის შესახებ.

• პროექტით გათვალისწინებული 40 000 მოქალაქის ნაცვლად, გაიზარდა
სულ მცირე 60  000-ზე მეტი მოქალაქის ინფორმირებულობა
(საინფორმაციო აქცია-კამპანიები 8 რეგიონის 8 ქალაქის ბაზარში
დაემთხვა ზაფხულის პერიოდს, სწორედ იმ დროს, როცა ბაზარში
ადგილობრივების გარდა, დიდი რაოდენობით დამსვენებელიდადიოდა)
არჩევნებში მონაწილეობის, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის და
ქალთა პოლიტიკურად გაძლიერების მნიშვნელობის შესახებ.

• მოხდა ლიდერი ქალების წახალისება, უკეთესად და უფრო გაბედულად
აწარმოონ საარჩევნო საქმიანობა.

• პროექტით გათვალისწინებული 50 მოხალისის ნაცვლად, გაიზარდა 60
ახალგაზრდა მოხალისის (რომელთაგან უმეტესობა ბიჭია) ცნობიერება
არჩევნების, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის და გენდერული
თანასწორობის შესახებ.



შედეგებიშედეგები

• გაიზრდა პოლიტიკური პარტიების და მაჟორიტარი კანდიდატების
ცნობიერება ქალთა პოლიტიკური მონაწილოების შესახებ და
ანგარიშვალდებულება ამომრჩევლის მიმართ.

• მოხდა არჩევნებში ჩართული მხარეების კომუნიკაციის და
თანამშრომლობის გაღრმავება გენდერულთანასწორობის საკითხებზე.

• გაიზარდა ქალ ამომრჩეველთა არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და
მაჩვენებელი.

• მოხდა არჩევნებში მონაწილე ქალ ამომრჩეველთა რიცხვის ზრდა.

• გაიზრდა პოლიტიკური პარტიების და მაჟორიტარი კანდიდატების
ცნობიერება ქალთა პოლიტიკური მონაწილოების შესახებ და
ანგარიშვალდებულება ამომრჩევლის მიმართ.

• მოხდა არჩევნებში ჩართული მხარეების კომუნიკაციის და
თანამშრომლობის გაღრმავება გენდერულთანასწორობის საკითხებზე.

• გაიზარდა ქალ ამომრჩეველთა არჩევნებში მონაწილეობის მოტივაცია და
მაჩვენებელი.

• მოხდა არჩევნებში მონაწილე ქალ ამომრჩეველთა რიცხვის ზრდა.



შედეგებიშედეგები

• მედია პროდუქციის მომზადებით შეიცვალა მოსახლეობაში არსებული ნეგატიური
განწყობები და დამოკიდებულებები ქალი კანდიდატების, ქალი პოლიტიკოსების
ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის მიმართ.

• გაიზარდა ახალგაზრდების, მათ შორის კაცების და ბიჭების ჩართულობა
გენდერულითანასწორობის საკითხების განხილვასა და ლობირებაში.

• მოხდა მოსახლეობის გარკვეული ფენების წარმომადგენლებისათვის დახმარებების
და კონსულტაციების გაწევა ცხელი ხაზის მეშვეობით.

• გაიზარდა მხარეების მოტივაცია,უფრო აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკურ
პროცესებში, როგორც ამომრჩევლები და როგორც კანდიდატები.

• მედია პროდუქციის მომზადებით შეიცვალა მოსახლეობაში არსებული ნეგატიური
განწყობები და დამოკიდებულებები ქალი კანდიდატების, ქალი პოლიტიკოსების
ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის მიმართ.

• გაიზარდა ახალგაზრდების, მათ შორის კაცების და ბიჭების ჩართულობა
გენდერულითანასწორობის საკითხების განხილვასა და ლობირებაში.

• მოხდა მოსახლეობის გარკვეული ფენების წარმომადგენლებისათვის დახმარებების
და კონსულტაციების გაწევა ცხელი ხაზის მეშვეობით.

• გაიზარდა მხარეების მოტივაცია,უფრო აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკურ
პროცესებში, როგორც ამომრჩევლები და როგორც კანდიდატები.



ცხელი ხაზი: 557 000 934
გენდერის მედიაცენტრის ცხელი ხაზის საშუალებით,
რომელიც საქართველოს 8 რეგიონში, წარმატებით
ფუნქციონირებს, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში,
მოსახლეობას, მედიას, არასამთავრობო და სამთავრობო
ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს შესაძლებლობა
მიეცათ, მიეღოთ დეტალური ინფორმაცია გენდერული
თანასწორობის, ქალთა უფლებების, გენდერის და
არჩევნების, კონკრეტული ქალი კანდიდატების
საარჩევნო პროგრამების და აქტივობების შესახებ.

ცხელი ხაზიცხელი ხაზი



“ჟურნალისტთა ქსელი
გენდერულითანასწორობისთვის

“ჟურნალისტთა ქსელი
გენდერულითანასწორობისთვის

• გმადლობთ• გმადლობთ


