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1. შე სა ვა ლი

ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვა და მათ თვის მა მა კა ცებ თან თა ნა ბა რი უფ ლე ბე
ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა რან ტი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ
სტი ტუ ცი ით. ამას თან, სა ხელ მწი ფო იღებს პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას, მი მარ თოს 
გან სა კუთ რე ბულ ზო მებს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის არ სე ბი თი თა ნას წო რო ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად და უთა ნას წო რო ბის აღ მო საფხ ვრე ლად.1 ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის რო ლი და პა სუ ხის მგებ ლო ბა ქალ თა და მა მა კაც თა 
თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. 

სა ქარ თვე ლო ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა თვი სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე გა და ვი და 2017 წელს „ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა ხებ“ ევ რო პის საბ
ჭოს კონ ვენ ცი ის (შემ დგომ ში  სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის) რა ტი ფი კა ცი ის შემ დეგ2. 
კონ ვენ ცია ით ვა ლის წი ნებს რე გი ო ნულ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ღო ნის ძი ე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბას ამ აქ ტის მიზ ნე ბის უკეთ რე ა ლი ზე ბი სათ ვის.

კონ ვენ ცი ას თან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, ცვლი
ლე ბა შე ვი და სხვა დას ხვა სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტში. მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სში, რო მელ შიც გა ნი საზ ღვრა, რომ მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი  გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის პრე ვენ ცი ის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის მიზ ნით.3

„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი
ლე ბე ბის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი სა და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტე ბის შე სა ბა მი სად, ვალ დე ბულ ნი არი ან, შე ი მუ შა ონ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ შე სა
ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ად გი ლებ ზე დის კრი მი ნა ცი ის 
გა მოვ ლე ნი სა და აღ მოფხ ვრის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ

1 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხ.: 11.1, 11.3; ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/ 30346?publication=35

2 ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია); ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/3789678?publication=0

3 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხ.: 16.4; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/2244429?publication=41 
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ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის და ნერ გვი სა და მი სი ჯე რო ვა ნი გა ტა რე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე იქ მნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი  მე რი ა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პი რის და საკ რე ბუ ლო ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს სა ხით.4 კა ნო ნით 
ასე ვე გა ნი საზ ღვრა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი, 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ
რა მე ბი და გეგ მე ბი იმ გვა რად უნ და შე მუ შავ დეს, რომ გა მო ი რი ცხოს ნე ბის მი ე რი 
ფორ მის დის კრი მი ნა ცი ა.5

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის კომ პლექ სუ რო ბი დან გა მომ დი
ნა რე, მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში მრა ვა ლი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რაა ჩაბ მუ ლი. 
ამ ბრძო ლის ეფექ ტი ა ნო ბა პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი ძა ლა დო
ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი ყვე ლა უწყე ბის მი ერ და კის რე ბუ ლი რო ლის გა აზ რე ბა სა 
და მო ვა ლე ო ბა თა პირ ნათ ლად შეს რუ ლე ბა ზე. სის ტე მუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი 
მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ფარ გლებ ში, შე
იქ მნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა6, რომ ლის უმ თავ რე სი 
ამო ცა ნაა სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის 
ყვე ლა ფორ მის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თი სა კენ მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კი სა და გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზო მე ბის კო ორ დი ნა ცი ა, გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მო ნი ტო რინ გი და შე
ფა სე ბა.7 უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის წევ რია სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ მი ნის ტრის 
მრჩე ვე ლი რე გი ო ნა ლურ სა კი თხებ ში8, რომ ლის ამო ცა ნა ა, უზ რუნ ველ ყოს სა ხელ
მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბის 
კო ორ დი ნა ცი ა.9

ადი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ჯე როვ ნად გა ტა რე ბის თვის უმ ნიშ
ვნე ლო ვა ნე სია გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კი სა და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ

4 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ.: 13.1,11 12; ხელმისაწვდომია - 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=9 

5 იგივე, მუხ.: 13. 

6 იგივე, მუხ. 12.6

7 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 ივნისის №286 დადგენილებით დამტკიცებული 
„გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის დებულება“, მუხ.: 4.ლ; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/3698004?publication=0 

8 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის №155 დადგენილება „გენდერული თანასწორობის, 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 
კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 
ივნისის №286 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“; ხელმისაწვდომია - https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/4517992?publication=0 

9 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივნისის №340 დადგენილება „საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ მუხ.: 2.ო1; ხელმისაწვდომია - https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/4234622?publication=0 
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გვა. გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა გუ ლის ხმობს გენ დე რუ ლი პერ სპექ ტი ვის ინ ტეგ
რი რე ბას სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის ყვე ლა დო ნე ზე და შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის 
გა და ნა წი ლე ბას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის. 

ამ ეტაპ ზე ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის და გეგ მვა 
აქ ტი ურ ფა ზა ში ა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე
ებ თან აქ ტი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბის, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის და გეგ მვი სა 
და გან ხილ ვის პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის აუ ცი ლებ ლო ბას, 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და პრი ო რი ტე ტე ბის 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში ინ ტეგ რი რე ბი სა 
და ასახ ვის მიზ ნით. 2021 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უ ჯე ტებ ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის 
და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის თვის სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
გა მო ყო ფის და გათ ვა ლის წი ნე ბის ად ვო კა ტი რე ბის მიზ ნით, ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში10 ჩა ტარ და მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის, ად გი ლობ რი
ვი პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი კის მო ნი ტო რინ გი ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი მო ნი ტო რინ გის მთა ვარ ამო ცა ნებს წარ მო ად გენს: ა) 2020 წლის ბი უ
ჯე ტებ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის პროგ რა
მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი რე სურ სე ბის შეს წავ ლა და პროგ რა მე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა მოვ ლე ნა; ბ) გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
მი საღ წე ვად და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვრის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
შე მუ შა ვე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის შეს წავ ლა; გ) გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე
ვე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე სა ბა მი სი სა რე კო მენ და ციო ინი ცი ა ტი ვე ბის შე
მუ შა ვე ბა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის შე
თა ვა ზე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის თვალ საზ რი სით გან სხვა ვე ბუ ლი მდგო მა
რე ო ბა და პრაქ ტი კა. რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში იკ ვე თე ბა შე სამ ჩნე ვი პროგ რე
სი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქალ თა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის და ნერ გვის თვალ საზ რი სით. თუმ ცა 
ამა ვე დროს აშ კა რაა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის გაძ
ლი ე რე ბი სა და კი დევ უფ რო ეფექ ტი ა ნი და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა
ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა. ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მძაფ რად იკ ვე თე ბა ად გი ლობ რი ვი თა ნამ დე ბო ბის პირ თა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბი სად მი საკ მა ოდ სუს ტი მგრძნო ბე ლო ბა და ინ ფორ მი

10 მონიტორინგის ჯგუფმა შეისწავლა დასავლეთ საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი, 
წყალტუბო, ხონი, ბაღდათი, თერჯოლა, წალენჯიხა, ფოთი, სენაკი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, 
ლანჩხუთი, ქობულეთი.
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რე ბუ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის დე ფი ცი ტი. საკ მა ოდ სუს ტია მო ქა
ლა ქე ებ თან, კერ ძოდ კი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან, კო მუ ნი კა ცი ის, კონ სულ ტა ცი ის 
და მა თი სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის პრაქ ტი კა. გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გენ დე რულ ანა ლიზ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბი სა 
და ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბა. 

საკ მა ოდ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს კო ორ დი ნა ცი ის სა კი თხი რო გორც ად გი
ლობ რივ ში და უწყებ რივ დო ნე ზე, ასე ვე ცენ ტრა ლურ, სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ა სა 
და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის თვალ საზ რი სი თაც. არ
სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა კი ნათ ლად ავ ლენს ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის, 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ მო
საფხ ვრე ლად აუ ცი ლე ბე ლი პროგ რა მე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის უკ მა რი სო ბას.
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2. მო ნი ტო რინ გის მიგ ნე ბე ბი 

2.1.ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისსაკითხებზე
პასუხისმგებელისამსახურებიადგილობრივ
თვითმმართველობაში

უმ რავ ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქუ თა ი სი, ბაღ და თი, ფო თი, სე ნა კი, თერ ჯო ლა, 
წყალ ტუ ბო, ლან ჩხუ თი) ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე დახ მა
რე ბის პროგ რა მებს კუ რი რებს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი (ან /და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის) 
სამ სა ხუ რი და ყვე ლა მათ გან ში არ სე ბობს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო და 
გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ზე პა სუ
ხის მგე ბე ლი სამ სა ხუ რე ბის არ სე ბო ბის თვალ საზ რი სით შე და რე ბით სა მა გა ლი თოა 
ზუგ დი დის, წა ლენ ჯი ხის, ოზურ გე თის და სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი. სა გუ ლის
ხმო ა, რომ აღ ნიშ ნულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ზო გი ერ თი სამ სა ხუ რის სა ხელ წო დე ბა 
პირ და პირ მი ა ნიშ ნებს მათ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, მაგ.; სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის 
სამ სა ხუ რის, სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გან ყო ფი ლე ბა 
(ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).11 გარ და ამი სა, მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა
ხუ რის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გან ყო
ფი ლე ბა (წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი)12. წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სხვა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მე რი ა ში გა მო ყო ფი ლია გენ დერ ზე პა სუ
ხის მგე ბე ლი პი რის ცალ კე შტა ტი, რო მე ლიც არ ითავ სებს სხვა სა ხის ფუნ ქცი ებს. 
ზუგ დიდ სა და სე ნაკ ში მე რის ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ამოქ მედ და ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც
ვი სა და დახ მა რე ბის უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა.13 ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ნორ მა ტი ულ აქ ტში არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი ჩა ნა წე რი  გა ნათ ლე ბი სა და გენ დე რულ 

11 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“; 2019 წლის 6 
სექტემბერი; მე-5 მუხლი; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4650918?publication=2 

12 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19, „წალენჯიხის მუნიციპალიტე-
ტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”; 2019 წლის 23 სექტემბერი, 
მე-5 მუხლი; ხელმისაწვდომია - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4661882?publication=0 

13 მერის ბრძანება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის 
შექმნის შესახებ“; ხელმისაწვდომია - http://zugdidi.mun.gov.ge/ge/zugdidis-municipalitetis-kalta-mimart-
zaladobis-anda-ojaxshi-zaladobis-agkvetis-zaladobis-msxverplta
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სა კითხ თა გან ყო ფი ლე ბა14. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კი  მე რი ის შრო მის, სა ზო
გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, ვე ტე რან თა და იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა საქ მე თა სამ სა ხუ რი ახ დენს ძა ლა დო ბის შე სა ხებ კონ კრე
ტუ ლი პროგ რა მე ბი სა და სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბას. სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან 
ყვე ლა ზე რთუ ლი მდგო მა რე ო ბა ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფიქ სირ დე ბა. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქო ბუ ლეთ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო და არ სე ბობს გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი მე რი ა ში, საკ მა ოდ სუს ტია 
მა თი გავ ლე ნა ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ და გენ დე რულ პო ლი ტი კა ზე. 

2.2.ოჯახშიძალადობისწინააღმდეგმიმართული
პროგრამებიადგილობრივბიუჯეტებში

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე მა ხა სი ა თე ბე ლი, რო მე ლიც ყვე
ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აერ თი ა ნებს. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თი თო ე
უ ლი ერ თე უ ლი სათ ვის დახ მა რე ბის გა და სა ცე მად სა ერ თო მო თხოვ ნად იკ ვე თე ბა 
მსხვერ პლის სტა ტუ სი და რე გის ტრა ცია კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე ულ ში. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის მხრი დან მსხვერ პლის მხარ და სა ჭე რად, 
მსხვერ პლის თვის სტა ტუ სის ან პო ლი ცი ის ორ დე რის წი ნა პი რო ბად გან საზ ღვრა 
რე ა ლუ რად ავიწ რო ებს ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა წრეს, რო მელ თათ ვის დახ
მა რე ბის მი ღე ბა გა და უ დე ბელ სა ჭი რო ე ბას წარ მო ად გენს, მაგ რამ თავს იკა ვე ბენ 
პო ლი ცი ა ში მი მარ თვის გან ან /და თავ შე სა ფარ ში გან თავ სე ბის გან. 

გარ და ამი სა, საკ მა ოდ დი დი გა მოწ ვე ვაა ის, რომ მსხვერ პლი ვერ იღებს დახ მა რე
ბას ფაქ ტობ რი ვი სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით, იქ, სა დაც ცდი ლობს ინ ტეგ
რი რე ბას და და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის და წყე ბას. მით უფ რო, რომ რე გის ტრა
ცი ის ად გი ლის შეც ვლა მის თვის და მა ტე ბით ძა ლის ხმე ვას თან და ბი უ როკ რა ტი ულ 
პრო ცე დუ რებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, რაც ხში რად სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს. დახ
მა რე ბის რე გის ტრა ცი ის ად გილ ზე მიბ მა პრობ ლე მუ რია იმ მხრი ვაც, რომ მსხვერ
პლი, რო მელ საც გამ გე ო ბა სთა ვა ზობს ბი ნის ქი რის და ფი ნან სე ბას, ხშირ შემ თხვე
ვა ში ვერ იყე ნებს ამ შე საძ ლებ ლო ბას, რად გან არ სურს იმ გა რე მო ში დაბ რუ ნე ბა, 
სა დაც არ სე ბობს მო ძა ლა დეს თან შეხ ვედ რის რის კი.15 შე დე გად კი დახ მა რე ბის და 
მხარ და ჭე რის გა რე შე რჩე ბი ან ისე თი მსხვერ პლი ქა ლე ბი, რომ ლებ მაც, რო გორც 
წე სი, მცი რეწ ლო ვან შვი ლებ თან ერ თად ძა ლა დობ რივ გა რე მოს და აღ წი ეს თა ვი და 
რო მელ თათ ვის დრო ულ დახ მა რე ბას კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. 

14 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25, „ოზურგეთის მუნიციპალიტე  ტის 
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური 
მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“; 2019 წლის 29 ნოემბერი, მუხ.7; 
ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4718066?publication=0 

15 სახალხო დამცველი - ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების 
დაწესებულებების (თავშესაფრის) მონიტორინგის ანგარიში, 2018 წ., გვ.: 21
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში არ არ სე ბობს მკა ფი ოდ ფორ მა ლი ზე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტე ბი და, შე სა ბა მი სად, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებ ზე 
გა მო ყო ფი ლი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი და ფუ ლა დი დახ მა რე ბე ბი ჩაშ ლი ლი აქვთ 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის პროგ რა მა ში. 

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი შე და რე ბით სა ნი მუ შოდ არის ასა ხუ ლი წა ლენ ჯი ხის და 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტებ ში. თუმ ცა ასე ვე უნ და გა მო ი ყოს 
ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, რომ ლის ბი უ ჯე ტის სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ თუ 
ჯან დაც ვის მი მარ თუ ლე ბა ში საკ მა ოდ მკა ფი ოდ არის გა მოკ ვე თი ლი გენ დე რუ ლი 
პროგ რა მე ბი.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯეტ ში 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა მხარ და სა ჭე რად: 

	 წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი

წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბის თვის გა წე რი ლი აქვს 6 
ათა სი ლა რი. საკ რე ბუ ლოს 2019 წლის 26 დე კემ ბრის №27 დად გე ნი ლე ბით „წა ლენ
ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2020 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ II თავ ში 
გა წე რი ლი აქვს 202023 წწ. პრი ო რი ტე ტე ბი, პროგ რა მე ბი და ქვეპ როგ რა მე ბი, სა
დაც ვხვდე ბით ცალ კე ჩა ნა წერს  „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბა“ (და
ფი ნან სე ბა 5 000, პროგ რა მუ ლი კო დი 06 09), გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნო  გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო16 და „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა 
და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის პროგ რა მა“ (1 000 ლ; პროგ რა მუ ლი კო დი  06 02 09), 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოა  ჯან მრთე ლო ბის დაც ვი სა 
და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სამ სა ხუ რი.17 ბი უ ჯეტ ში აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებ ზე 
არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი ქვეპ როგ რა მე ბი, რაც გარ კვე ულ წი ლად მოქ ნილს ხდის 
კონ კრე ტუ ლი პროგ რა მის ფარ გლებ ში სახ სრე ბის გან კარ გვის სფე როს და შე საძ
ლებ ლო ბას ქმნის, დახ მა რე ბა გა ე წი ოს კონ კრე ტუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რის გა და უ დე ბელ 
სა ჭი რო ე ბებს. 

წლის და სა წყი სი დან დღემ დე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა დახ მა რე ბა გა უ წია ძა ლა დო ბის 3 
მსხვერპლს. თი თო ე ულ ბე ნე ფი ცი არ ზე  ერ თჯე რა დად  200 ლ. ხო ლო დარ ჩე ნი
ლი თან ხა მოხ მარ და ერ თჯე რა დი კვე ბის ვა უ ჩე რე ბის სა ხით, Covid19 პან დე მი ის 
გა მოწ ვე ვის სა პა სუ ხოდ, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად ჯგუ ფებს, რო მელ თა შო რის 
არი ან მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი და რის კჯგუფ ში მყოფ პი რებს. 

16 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27, „წალენჯიხის მუნიციპალი ტე-
ტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“; 2019 წლის 26 დეკემბერი, მ.14, 15. 4.4. (პროგრამის 
კოდი - 06 09); ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4750231?publication=3 

17 იქვე, მ.15 პ.38
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	 ოზურგეთისმუნიციპალიტეტი

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, მო ნი ტო რინ გის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გენ დე
რუ ლი პროგ რა მე ბის თვის გა წე რი ლი აქვს 13 000 ლა რი. კონ კრე ტუ ლად კი გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პროგ რა მა (2 500 ლ.) და „ქალ თა ოთა ხე ბი“ (1 500 ლ.) 
შე ტა ნი ლი აქვს გა ნათ ლე ბის ქვეპ როგ რა მა ში (კო დი  04 02).18 ქვეპ როგ რა მა ით
ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბულ ან მცხოვ რე ბი 
მო ქა ლა ქე ე ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვას გენ დე რულ სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ში და ამ კუ თხით ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა ში. ქვეპ როგ რა მით 
ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი 
ან მცხოვ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბის თვის 500 ლა რის 
ოდე ნო ბით ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის გა წე ვა (ჯამ ში  9 000 ლ.)19.

	 ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი

ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის ერ თერ თი პრი ო რი ტე ტია ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, სა დაც ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე
ბის თვის გა სა წე ვი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი და დახ მა რე ბე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლია სხვა 
მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან. 

„ო ჯა ხე ბი სა და ბავ შვე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის“ პროგ რა მა, სა დაც ქვეპ როგ რა
მის სა ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია „ო ჯა ხე ბი სა და ბავ შვე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც
ვა“ (120 ლა რი, ქვეპ როგ რა მის კო დი 06 02 03), ით ვა ლის წი ნებს მრა ვალ შვი ლი ა
ნი და ახალ შო ბილ თა ოჯა ხე ბის ერ თჯე რად დახ მა რე ბას, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბის 
და დედ –მა მით ობო ლი ბავ შვე ბის ყო ველ თვი ურ დახ მა რე ბას, ქალ თა მი მართ ან /
და ოჯა ხის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას ან მოქ მედ კრი ზი
სულ ცენ ტრში გან თავ სე ბას. ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა ერ თჯე რა დი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა გა ნი საზ
ღვრე ბა 800 ლა რამ დე ოდე ნო ბით სტა ტუ სის მოქ მე დე ბის ვა დის შე სა ბა მი სად.20 
ბი უ ჯეტ ში ასე ვე ასა ხუ ლია „სხვა დას ხვა მი ზე ზით უსახ ლკა როდ დარ ჩე ნილ თა 
და და ზა რა ლე ბულ თა ხელ შე წყო ბის“ ქვეპ როგ რა მა (140 000 ლა რი, კო დი 06 02 
09), რაც სხვა მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ერ თად გუ ლის ხმობს ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის უსახ ლკა როდ დარ ჩე ნის შემ თხვე ვა ში ბი ნის ქი
რით უზ რუნ ველ ყო ფას (100 ლა რის ოდე ნო ბით ყო ველ თვი უ რად).21 ძა ლა დო ბის 

18 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 „ოზურგეთის მუნიციპალიტე-
ტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“; 2019 წლის 27 დეკემბერი; მ.15; ხელმისაწვდომია 
- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4753569?publication=3

19 იქვე, მ.15, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა

20 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №51 დადგენილება 
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, მ17 (ქვეპროგრამის 
კოდი - 06 02 03); ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4760966?publication=4 

21 იგივე, ქვეპროგრამის კოდი - 06 02 09
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მსხვერ პლი ქა ლე ბის მხარ და ჭე რა ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ქვეპ როგ რა მა
ში „სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე
რის მიზ ნით წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა“ (50 000 ლა რი, კო დი  
06 02 12), რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის (სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი, შშმ, მრა ვალ შვი ლი ა ნი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, ზრუნ ვის სის ტე მი დან გა სუ
ლი, მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი და ა. შ.) ჩარ თუ ლო ბას პრო ექ ტებ ში, ასე ვე  ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ
შე წყო ბას.22 აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა გრძელ ვა დი ა ნი მხარ და ჭე რის სერ ვი სის საკ მა ოდ 
კარგ მა გა ლითს წარ მო ად გენს.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეპ როგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოა ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რის სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გან ყო ფი ლე ბა. მიმ დი ნა რე წელს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ას ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვის მიზ ნით მი მარ თა 18მა ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლმა. 

	 ხონისმუნიციპალიტეტი

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში „სო ცი ა ლუ რი დაც ვის“ პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
„ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ
ყო ფის“ ქვეპ როგ რა მა (1 400 ლა რი, კო დი 06 02 15), რო მე ლიც ბევ რი სხვა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის გან გან სხვა ვე ბით, პირ და პირ გან საზ ღვრავს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფას (200 ლა რის ოდე ნო ბით 
ყო ველ თვი უ რად) არა მხო ლოდ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი, არა მედ ამ 
მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე ულ ში ფაქ ტობ რი ვად მცხოვ რე ბი მსხვერ პლე ბის თვის.23 მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ 2020 წელს „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე 
პი რის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მით“ გან საზ ღვრუ ლი თან ხის ათ ვი სე
ბა არ მომ ხდა რა მო მარ თვი ა ნო ბის არარ სე ბო ბის გა მო, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ
ში აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი წარ მო ად გენს საკ მა ოდ წინ გა დად გმულ ნა ბიჯს და მსხვერ
პლის სა ჭი რო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის სა უ კე თე სო ილუს ტრა ცი ას. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში არ არის ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სხვა რო მე ლი მე პროგ რა მა, ბი უ ჯე ტის გა
მოკ ვე თილ გენ დე რულ პა რა მეტრს წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პროგ რა მა, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს „მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა ხებ ზე ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ
მა რე ბის“ და ასე ვე „რე გის ტრი რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო მზრუნ ვე ლო ბი დან ბი ო ლო გი
ურ ოჯახ ში რე ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ბავ შვე ბის ოჯა ხე ბის ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა
რე ბის“ ქვეპ როგ რა მებს. 

22 იგივე, ქვეპროგრამის კოდი - 06 02 12

23 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 „ხონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის 
N106 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 2020 წლის 26 აგვისტო; მუხ.17
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	 ფოთისმუნიციპალიტეტი

ქა ლაქ ფო თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ქვეპ როგ რა მებ ში პირ და პირ 
ით ვა ლის წი ნებს „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის ღო ნის ძი ე ბებს“ (2000 
ლა რი, კო დი 06 04 12)24, რაც გუ ლის ხმობს მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის 
ერ თჯე რად დახ მა რე ბას 200 ლა რის ოდე ნო ბით. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ
და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ერ თი მი მარ თვა და ფიქ სირ და, რო მე ლიც ად
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 200 ლა რით და ფი ნან სდა.

	 ქუთაისისმუნიციპალიტეტი

ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში „სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის“ პროგ რა მა ით ვა
ლის წი ნებს „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის“ ქვეპ როგ რა მას, რო მე
ლიც 2018 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა. მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ქვეპ
როგ რა მით დახ მა რე ბა (10 000 ლა რი, კო დი 06.02.18), შე მო ი ფარ გლე ბა მხო ლოდ 
ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე სა ფარ ში მყო ფი პი რის /ო ჯა ხი სათ ვის, 
თავ შე საფ რის და ტო ვე ბის შემ დეგ და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წყო ბის მიზ ნით დახ მა რე ბის გა წე ვით, 100 ლა რის ოდე ნო ბით, 
1 წლის ვა დით25. 2020 წლის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში დახ მა რე ბა გა ე წია 3 ბე ნე ფი ცი
არს. 6 თვის მო ნა ცე მე ბით, და ხარ ჯულ მა თან ხამ შე ად გი ნა 1 400 ლა რი. აღ ნიშ ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბის მხო ლოდ თავ შე სა ფარ ში მყო ფი, სტა ტუ სის მქო ნე მსხვერ პლე
ბის თვის შეზ ღუდ ვა, ბუ ნებ რი ვი ა, დახ მა რე ბის მიღ მა ტო ვებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქა ლებს, რო მელ თაც არ მი უ მარ თავთ თავ შე საფ რის თვის, თუმ ცა სა ჭი
რო ე ბენ მხარ და ჭე რას. მო ნი ტო რინ გის თა ნახ მად გა მოვ ლინ და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრაქ ტი კა გან პი რო ბე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პირ
თა სუს ტი გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბით და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის დახ მა რე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლი მიდ გო მე ბით. გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წარ მო
მად გე ნელ თა მი ერ იგეგ მე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის და გეგ მვის პრო ცეს ში 
აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უ მის გა და ხედ ვის სა კი თხის და ყე ნე ბა. 

სა გუ ლის ხმოა ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი მიდ გო მა, რო მე ლიც ასა
ხუ ლია ბი უ ჯე ტის ჩა ნა წერ ში გა რე გა ნა თე ბის შე სა ხებ  „ღა მის პე რი ოდ ში მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის (გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის) უსაფ რთხო 

24 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12/14, „ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №29/31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 2020 
წლის 17 ივლისი; მუხ.17 (ქვეპროგრამის კოდი - 06 04 12); ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/
document/view/4929251?publication=0 

25 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №133 „ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, 2019 წლის 25 დეკემბერი. პროგრამული 
კოდი - 06 02 18; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4740212?publication=5 
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და კომ ფორ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვია გა რე გა
ნა თე ბას. შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი გა
რე გა ნა თე ბის ქსე ლის გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. დღე ის მდგო მა რე ო ბით, გა რე 
გა ნა თე ბის ქსე ლი ფუნ ქცი ო ნი რებს და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 100%ზე“.26 გენ
დე რუ ლი სა კი თხე ბი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ტი კის აღ ქმის გაძ ლი
ე რე ბის სა კი თხი მოქ ცე უ ლია „გა ნათ ლე ბის“ ქვეპ როგ რა მა ში (კო დი 04 00) სა ბავ შვო 
ბა გა ბა ღე ბის აღ საზ რდელ თა გან ვი თა რე ბის ნა წილ ში.27 თუმ ცა ბი უ ჯე ტის პროგ
რა მულ ნა წილ ში არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით გან სა ხორ ცი ე ლე
ბე ლი არ ცერ თი ღო ნის ძი ე ბა. 

	 სენაკისმუნიციპალიტეტი

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით სე ნა
კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში „სო ცი ა ლუ რი დაც ვის“ პროგ რა მის ფარ გლებ
ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია „სო ცი ა ლუ რი ადაპ ტა ცი ი სათ ვის სამ ზრუნ ვე ლო ქსე ლის 
და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის პროგ რა მა“ (20 
000 ლა რი, კო დი 06 02 07)28, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს მსხვერ პლის სტა ტუ სის 
მქო ნე პირ თათ ვის ერ თჯე რად დახ მა რე ბას 200 ლა რის ოდე ნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი 
ქვეპ როგ რა მა ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფას (200 ლა რის 
ოდე ნო ბით), უსახ ლკა როდ დარ ჩე ნილ და მძი მე სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 
პირ თათ ვის, თუმ ცა მათ შო რის ვერ ვხვდე ბით ჩა ნა წერს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
ქა ლე ბის თვის. მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ თა კვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს ა(ა )იპ სე ნა კის მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ თა კვე ბის 
ცენ ტრი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ყო ველ დღი უ რად ბე ნე ფი ცი არ თათ ვის უფა სო 
სა დი ლის მი წო დე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მით სა ჭი რო ე ბი სა მებრ სარ გებ ლო ბენ ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლი პი რე ბი29. მიმ დი ნა რე წელს მე რი ას დახ მა რე ბის თვის მი მარ თა 
ორ მა მსხვერ პლმა, რომ ლებ ზეც გა ი ცა ერ თჯე რა დად 200ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა და 
რომ ლე ბიც ასე ვე სარ გებ ლო ბენ ბი ნის ქი რის პროგ რა მით. 

26 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №133 „ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, 2019 წლის 25 დეკემბერი. 
მ13. პროგრამული კოდი - 02 03; ხელმისაწვდომია -https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4740212?publication=5 

27 იქვე, 3. განათლება (კოდი 04 00).

28 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15; სენაკის მუნიციპალიტეტის 2020 
წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, 2019 წლის 24 დეკემბერი, მუხ.17; პროგრამული კოდი - 
06 02 07; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4746759?publication=3

29 იქვე, პროგრამული კოდი - 06 02 01; ხელმისაწვდომია - https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4746759?publication=3
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	 წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი

წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პროგ რა მის ფარ გლებ ში გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქვს „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბულ მო ქა
ლა ქე თა ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბის“ ქვეპ როგ რა მა (455 700 ლა რი, კო დი 06 
02 05)30, რო მე ლიც სხვა ბე ნე ფი ცი არ თა შო რის ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა ბი ნის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფას 150 ლა რის ოდე ნო ბით, წლის გან მავ ლო ბა ში არა უ მე ტეს 1800 ლა
რი სა. 

აღ ნიშ ნუ ლი ქვეპ როგ რა მის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მსხვერ პლის სტა ტუ
სის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა გი ნე კო ლო გის ან /და რეპ რო დუქ ტო ლო
გის კონ სულ ტა ცი ით ან /და შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბით, პირ ზე არა უ მე ტეს 
200 ლა რი სა (კო დი  06 02 05). სა გუ ლის ხმოა ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში 
კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ში სა გან მა ნათ ლებ ლო ქვეპ როგ რა მად ჩაშ ლი ლი გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხი (კო დი 05 02 02), თუმ ცა არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი აღ ნიშ ნუ ლი თე მის ფარ გლებ ში.31

	 ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტი

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი 
მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი არ აქვს. ბი უ ჯე ტი ით ვა ლის წი ნებს მძი მე სა ცხოვ რე ბელ 
პი რო ბებ ში მყო ფი ოჯა ხე ბის დრო ე ბი თი თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ
რა მას (კო დი 06 02 09), სა დაც ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა დრო ე ბი თი თავ შე
საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე
გის ტრი რე ბუ ლი ხან ძრი სა და მეწყ რი სა გან და ზა რა ლე ბუ ლი, ასე ვე სა ცხოვ რებ ლად 
უვარ გი სი სახ ლე ბის მქო ნე ოჯა ხე ბის დრო ე ბი თი თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფას
თან ერ თად. გარ და ამი სა, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ერ თჯე რა დი 
ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა შერ წყმუ ლია ერ თჯე რა დი სო ცი ა ლუ რი (ფუ ლა დი) დახ მა რე
ბის პროგ რა მა ში (კო დი  06 02 14) სხვა სა მიზ ნე მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან.

	 თერჯოლისმუნიციპალიტეტი

მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის კუ თხით თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ შიც არ 
არის მკვეთ რად გა მო ყო ფი ლი ძა ლა დო ბის მსხვერპლ პირ თა მხარ და ჭე რის პროგ რა
მე ბი. თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში დად გინ და, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მის კო რექ ცი ის შე დე გად სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პროგ რა მის სა მიზ ნე ჯგუფს 

30 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43, „წყალტუბოს მუნიციპალი ტე-
ტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, 2019 წლის 26 დეკემბერი; მუხ.17; ხელმისაწვდომია 
- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4749638?publication=6 

31 იქვე, მ16. (ქვეპროგრამის კოდი - 05 02 02) 
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და ე მა ტა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი.32 კერ ძოდ, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლომ 2019 წლის 5 ივ ნისს შე ი ტა ნა ცვლი ლე ბა „უ სახ ლკა როდ დარ ჩე ნი ლი ოჯა ხე ბის 
დრო ე ბი თი სა ცხოვ რე ბე ლი ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის 2019 წლის პროგ რა მა ში“, 
რის შემ დე გა დაც პროგ რა მით მო სარ გებ ლე პირ თა კა ტე გო რი ას და ე მა ტა ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი პი რე ბი, რო მელ თაც არ გა აჩ ნი ათ სხვა სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თი (გან
კარ გუ ლე ბა №46 35. 05.06.2019)33. 5 ივ ნისს ასე ვე ცვლი ლე ბა შე ვი და თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი მძი მე სო ცი ა ლურ პი რო ბებ ში მყო ფი ოჯა ხე
ბის ერ თჯე რა დი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის 2019 წლის პროგ რა მა ში. პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე თა კა ტე გო რი ას და ე მა ტა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი პი რე ბი (გან კარ გუ ლე ბა 
№46 41. 05.06.2019)34.

გარ და ამი სა, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მარ
ტო ხე ლა დე დის დახ მა რე ბის სრუ ლი ად ახა ლი პროგ რა მა, რომ ლის თან ხა შე ად გენს 
10 000 ლარს (პროგ რა მუ ლი კო დი  06 02 01)35. დღე ი სათ ვის პროგ რა მით სარ გებ
ლობს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 9 მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, 
რომ ლე ბიც ყო ველ თვი უ რად 50 ლა რის ოდე ნო ბით დახ მა რე ბას იღე ბენ ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტი დან. სა გუ ლის ხმო ფაქ ტია ისიც, რომ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი
დან თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არის ერ თა დერ თი, რომ ლის საკ რე ბუ ლოს თავ
მჯდო მა რე არის ქა ლი.

	 ბაღდათისმუნიციპალიტეტი

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2020 წლის ბი უ ჯე ტის პირ ვე ლად ვერ სი ა ში „თა
ნად გო მის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ოჯახ თა დახ მა რე ბის ქვეპ როგ რა მის“ ფარ გლებ
ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა არა უ მე ტეს 300 ლა რი სა, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი და ფაქ ტობ რი ვად მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის
თვის, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ ეკო ნო მი კურ სი დუხ ჭი რე ში ან /და მო უ ლოდ ნელ 
კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში. დახ მა რე ბის მი სა ღე ბი კრი ტე რი უ მე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში 

32 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისგან (ნინო ჯანელიძე) სატელეფონო 
კავშირით მიღებული ინფორმაცია

33 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება „უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების 
დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირის უზრუნველყოფის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 14 იანვრის N 46 13 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, მ1; ხელმისაწვდომია - http://www.terjola.gov.ge/sites/default/files/
gankarguleba_n_46_35_cvlileba_binis_kirit_uzrunvelqopis_ganakrgulebashi.pdf 

34 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება „თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარე-
ბის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 14 იანვრის N46 12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, მ2; ხელმისაწვდომია - http://
terjola.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_n_46_41_cvlileba_ertjeradi_pinansuri_daxmarebis_programashi.pdf 

35 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27, „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“; 2019 წლის 30 დეკემბერი; მუხ.17; ხელმისაწვდომია - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4762071?publication=7 
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ოჯახ ში უნ და ყო ფი ლი ყო ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რი (50 
000 ლა რი, კო დი 05 02 027).36 თუმ ცა ბი უ ჯე ტის კონ სო ლი დი რე ბულ ვერ სი ა ში 
„თა ნად გო მის საჭ ირო ე ბის მქო ნე ოჯახ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მა ში“ (კო დი 06 02 
07) ვე ღარ ვკი თხუ ლობთ დახ მა რე ბას ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე 
ქა ლე ბის თვის37. 

	 ქობულეთისმუნიციპალიტეტი

ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლთა დახ მა რე ბის პროგ რა მა. აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა, ფაქ ტობ რი
ვად, არ ხორ ცი ელ დე ბა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ქა ლა ქის პირ
ველ პი რებს არ აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის 
სერ ვი სე ბის შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბა. მი ზე ზად სა ხელ დე ბა მსხვერ პლთა მი მარ თვი
ა ნო ბის არარ სე ბო ბა. მო ნი ტო რინ გი სას გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ მა პირ მა გა იხ სე
ნა, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მი მარ თა ძა ლა დო ბის მხო ლოდ ერ თმა 
მსხვერ პლმა, რო მე ლიც სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მცხოვ რე ბი აღ მოჩ ნდა. ქო ბუ ლე
თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აჭა რის ჯან დაც ვის სა მი ნის ტროს თან მე დი ა ცი ის სა შუ ა ლე
ბით შეძ ლო აღ ნიშ ნუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რის დახ მა რე ბა და თავ შე სა ფარ ში გა და მი სა მარ
თე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს გა წე რი ლი აქვს 
სა მოქ მე დო გეგ მა (რაც და კავ ში რე ბუ ლია ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას თან) და ბი უ ჯეტ
ში „კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბის“ პროგ რა მის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია „კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბის და ფი ნან სე ბის“ ქვეპ როგ რა მა, რო მელ შიც 
მი თი თე ბუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ში სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბა და ინ ფორ მი რე ბა (კო დი 05 02 05),38 მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა
მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი
ტი კის გა ტა რე ბის, ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის კუ თხით 
რა ი მე ხედ ვა და კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვის მო ტი ვა ცი ა. სა ყუ რა დღე
ბოა ისიც, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს „ქალ თა ოთა ხე ბი“, თუმ ცა მი სი ფუნ ქცი უ
რი გა მო ყე ნე ბა არ ხდე ბა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა ირ კვა, რომ „ო თახს“ იყე ნებს 
სხვა სამ სა ხუ რი, რად გან აქამ დე ვერ მო ხერ ხდა „ქალ თა ოთა ხის“ კო ორ დი ნა ტო რის 
და ნიშ ვნა და მის ასა მუ შა ვებ ლად რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა.

36 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №24 დადგენილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“; 27.12.19; (პირველადი სახე); ხელმისაწვდომია - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4754169?publication=0 

37 იგივე, მ20 (კონსოლიდირებული ვერსია); ხელმისაწვდომია -
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4754169?publication=5 

38 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბერის №13 დადგენილება 
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“. კულტურული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 05 02), კულტურული 
ღონისძიების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი - 05 02 05); ხელმისაწვდომია -
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4754025?publication=2 
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2.3.მოწყვლადიჯგუფებისსაჭიროებათაკვლევადა

მონაცემებზედაფუძნებულიპროგრამებისშემუშავება

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, თი თო ე უ ლი სა მიზ ნე მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სა კონ ტაქ ტო პირ მა ხა ზი გა უს ვა ფონ დი „სო ხუ მის“ როლს გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის საქ მე ში. აღი ნიშ ნა, რომ ცალ კე ულ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში39 გენ დე რუ ლი საბ ჭოს ინი ცი ა ტი ვით და ფონ დი „სო ხუ მის“ 
დახ მა რე ბით ჩა ტარ და ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა, რაც სა ფუძ ვლად და
ე დო სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მებს. თუმ ცა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ, მი უ ხე და ვად ამი სა, 
უმ რავ ლე სო ბა მათ გან ში მა ინც არ ხდე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა და რის კჯგუ
ფის ოჯა ხე ბის შე სა ხებ საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და სა ჭი რო ე ბა თა გა
მოვ ლე ნა. სა ბო ლო ოდ კი მუ ნი ცი პა ლურ ბი უ ჯე ტებ ში ვხვდე ბით ისე თი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მებს, რომ ლის ათ ვი სე ბა არც მომ ხდა რა, რად გან არ არის მორ გე ბუ ლი 
კონ კრე ტუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს. მა შინ, რო ცა, მა გა ლი თად, ქუ
თა ი სის მუ ნი ცი პა ლურ სამ სა ხუ რებ ში აღ ნიშ ნულ სა კი თხებ ზე ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის 
საკ მაო რე სურ სი და ძა ლის ხმე ვა და ი ხარ ჯა (ფონ დი „სო ხუ მის“ მცი რე გრან ტე ბის 
პროგ რა მა), ისი ნი მა ინც არ არი ან სა თა ნა დოდ ჩარ თულ ნი ძა ლა დო ბის რის კჯგუ
ფე ბი სა და ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნის სა კითხ ში. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ფრაგ მენ
ტუ ლი ა. სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნი ტო რინ გი
სა და შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ის კვა ლი ფი ცი უ რი ცოდ ნა. არა ერ თგვა რო ვა ნია ამ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გენ ლე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბა. მა გა ლი თად, მო ნი ტო რინ გი სას მე რის წარ მო მად გე ნელ მა აღ ნიშ ნა, რომ 
კვლე ვი სა და ანა ლი ზის პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა ზე სუს ტი მხა რეა და 
იგი აუ ცი ლებ ლად სა ჭი რო ებს გან ვი თა რე ბას, თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე
ნელ მა მო იყ ვა ნა კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი, რო გორ ხდე ბა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის 
ორ გა ნი ზე ბა. მო ქა ლა ქე თა ნა წილ მა კი ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ
ვი სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა, რაც 
ხარ ჯე ბის მიზ ნობ რი ო ბის სა კითხს, ბე ნე ფი ცი ა რის მი ერ მი ღე ბულ სარ გე ბელს და 
სერ ვი სე ბით კმა ყო ფი ლე ბის სა კითხს შე ის წავ ლის და გა ა კონ ტრო ლებს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ფორ მა ლუ რად აქვს და ნერ გი
ლი ხა რის ხის მარ თვის კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი და მო ნი ტო რინ გი სა და 
შე ფა სე ბის ფორ მე ბი ცალ სა ხად არის გა წე რი ლი „კე თილ სინ დი სი ე რე ბი სა და გამ
ჭვირ ვა ლო ბის დო კუ მენ ტში“, მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბა, ფაქ ტობ რი
ვად, მა ინც არ ხორ ცი ელ დე ბა. თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი
ფი ცი რე ბის პრაქ ტი კის მი  მარ თუ ლე ბით გარ კვე უ ლი გავ ლე ნა იქო ნია კო ვიდ19ის 
პან დე მი ის პე რი ოდ მა, რო ცა ხონ ში აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობ და მო სახ ლე ო ბის ყვე
ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და მათ ზე რე ა გი რე ბის 

39 ზუგდიდის, სენაკის, წალენჯიხის, წყალტუბოს, ფოთის, ხონის მუნიციპალიტეტები
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ღო ნის ძი ე ბე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ცე სი მკა ფი ოდ სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
არ იყო, მას ჰქონ და საკ მა ოდ პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბი. კერ ძოდ, სწო რედ ამ პრო ცეს
ში გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლი სა და 
ანა ლი ზის კუ თხით. 

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო
ბით ინერ გე ბა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა. მა გა ლი თად, ორ გა ნი
ზა ცია „Worldvision“ის პრო ექ ტის „მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე
ლო ბი სათ ვის“ ფარ გლებ ში, 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად, ბი უ ჯეტ ში 
აი სა ხა აუ ტის ტუ რი ბავ შვე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე მუ შა
ვე ბუ ლი აქვს „პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე ზე გავ ლე ნის კითხ ვა რი“. აღ ნიშ ნუ ლი 
კითხ ვა რით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრა.

მიმ დი ნა რე წელს ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არის ერ თა დერ თი, რო მელ მაც 
53 ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში შექ მნა სა მუ შაო ჯგუ ფი „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის გაძ ლი ე რე ბა კო ვიდ19ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის პე
რი ოდ ში“, რომ ლე ბიც მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე აგ რო ვე ბენ ინ ფორ მა ცი ას და ავ ლე ნენ 
მათ სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს.

2.4.თვითმმართველობისთანამშრომელთა
გადამზადებაგენდერულსაკითხებში

ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის უმ რავ ლე სო ბას გა წე რი ლი აქვს 2020 წლის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს სა მოქ მე დო გეგ მა, რაც მო ი ცავს თვით მმარ
თვე ლო ბებ ში და საქ მე ბულ პერ სო ნალ თა გა დამ ზა დე ბას გენ დე რულ სა კი თხებ ში, 
რაც ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის გა მო სა მო მავ ლოდ გა და ი დო.40

მო ნი ტო რინ გმა ასე ვე გა მოკ ვე თა ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი (თერ ჯო ლა, ბაღ და თი, 
ქო ბუ ლე თი), რომ ლებ საც სა ერ თოდ არ ჰქო ნი ათ და გეგ მი ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 
გა დამ ზა დე ბა და ისი ნი დღემ დე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ღო ნის ძი ე ბებ ზე 
არი ან და მო კი დე ბულ ნი.

მიმ დი ნა რე წელს ზუგ დი დის, სე ნა კის, წა ლენ ჯი ხის, ფო თის, ხო ნის, წყალ ტუ ბოს, 
ქუ თა ი სის, თერ ჯო ლის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის და ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა 
ჰქონ დათ, მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ
გზე „ო ჯა ხის გაძ ლი ე რე ბის სტრა ტე გია მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის კონ ტექ
სტში“, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის მი ერ ჩა ტა რე ბულ ონ ლა ინ ტრე ნინ გზე  

40 მონიტორინგის მონაცემებით, სენაკის, ფოთის, წალენჯიხის, ზუგდიდის, წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტების საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოებს თავიანთ სამოქმედო გეგ-
მაში გაწერილი აქვთ გენდერულ საკითხებზე ჩასატარებელი ტრენინგები საჯარო მოხელეებისათვის.
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„ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბი“ და „სო ლი და რო ბის ცენ ტრის“ 
გენ დე რუ ლი ფო რუ მის რე გი ო ნა ლურ შეხ ვედ რა ზე. 

ხაზ გა სას მე ლია სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მიდ გო მა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე
ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გა და სამ ზა დებ ლად. კერ ძოდ, ბი უ
ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია თან ხა ტრე ნინ გე ბის თვის (ყო ველ წლი უ რად), რომ ლის 
სა შუ ა ლე ბი თაც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს წევ რე ბი, სოფ ლებ ში მე რის 
წარ მო მად გე ნე ლე ბი და ა(ა )იპ ის თა ნამ შრომ ლე ბი იღე ბენ ცოდ ნას ოჯახ ში ძა ლა
დო ბი სა და გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის შე სა ხებ. გარ და ამი სა, სე ნა კის მე რი ის ინი
ცი ა ტი ვით, კერ ძოდ კი მე რი ის ახალ გაზ რდუ ლი და გენ დე რის გან ყო ფი ლე ბის მი ერ 
გა მო ცხად და ტენ დე რი გენ დერ ზე, ბუ ლინ გზე, ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ბავ შვთა 
ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე ტრე ნინ გე ბის ციკ ლის ჩა ტა რე ბა ზე მე რის წარ მო მად გენ
ლე ბი სათ ვის სოფ ლებ ში და ახალ გაზ რდე ბი სათ ვის. 

ფო თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნამ დე ბო ბის პირ თა და ა(ა )იპ ის თა ნამ შრომ ლე ბის
თვის მო ე წყო 15მდე შეხ ვედ რა და ტრე ნინ გი ფონ დი „სო ხუ მის“ მხარ და ჭე რით და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ქველ მოქ მე დი2015“ის ორ გა ნი ზე ბით41.

2.5.კოორდინაცია-რეფერირებისსუბიექტებთან
თანამშრომლობა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ფონ დი „სო ხუ მის“ რო ლი რე ფე რა ლურ სუ ბი
ექ ტებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბის, მათ შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის და 
თა ნამ შრომ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში.

2017 წლი დან ფონ დი „სო ხუ მი“ ცდი ლობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უწყე ბა თა შო რი სი კო
მი სი ის მო დე ლის და ნერ გვას, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის სუ ბი ექ
ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის და ჩა ტა რე ბის გზით. შეხ ვედ რე ბის 
მი ზა ნია რე ფე რა ლუ რი სის ტე მის სუ ბი ექ ტებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის ხელ შე
წყო ბა, სის ტე მის სუს ტი მხა რე ე ბის უკეთ იდენ ტი ფი ცი რე ბა და პრობ ლე მა თა სა ერ თო 
ძა ლის ხმე ვით გა დაწყ ვე ტა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ პრაქ ტი კუ ლად 
არ ცერ თი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მსგავს შეხ ვედ რებს და მო უ კი დებ ლად არ ატა
რებს. 

ად გი ლობ რი ვ და ცენ ტრა ლუ რ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და ინ ფორ მა
ცი ის გაც ვლის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ფონ დი „სო ხუ მი“ სა მეგ რე ლო ზე მო სვა ნე თის, 
გუ რი ი სა და იმე რე თის სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის აპა რა ტის ოფის ში ორ გა ნი ზე ბას 
უწევს სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს საკ რე ბუ ლოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 
და მე რი ას თან არ სე ბუ ლი გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა ჩარ თუ ლო ბით. აღ ნიშ

41 არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქველმოქმედი-2015“ ფონდი „სოხუმის“ საინიციატივო ჯგუფის 
წარმომადგენელია ფოთის მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების 
ჩართულობით ყველა ღონისძიებას ორგანიზებას უწევს ფონდი „სოხუმის“ ფინანსური მხარდაჭერით. 
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ნუ ლი შეხ ვედ რე ბი ემ სა ხუ რე ბა სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის, გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის 
მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი პროგ რე სის და გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ და ცენ ტრა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, მი სი რო გორც შუ ა მა ვა ლი რგო ლის რო ლის გაზ რდას. 

სა კო ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზ მის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბის თვალ საზ რი სით შე იძ ლე ბა გა მო
ი ყოს ზუგ დი დის და სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, რომ ლებ შიც მე რის შე სა ბა მი სი ბრძა
ნე ბით, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის სა კი თხებ
ზე სის ტე მუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე იქ მნა „ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
დაც ვი სა და დახ მა რე ბის უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა“.42

ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო იკ ვე თა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო სა 
და მე რი ა ში გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პი რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის საკ მა ოდ კარ
გი პრაქ ტი კა. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხა ზი გა ეს ვა „ქალ თა ოთა ხე ბის“ მნიშ
ვნე ლო ბას, რა მაც გენ დე რულ სა კი თხებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად სივ რცის შექ მნის 
გზით, გა ა უმ ჯო ბე სა თვით მმარ თვე ლო ბი სა და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის უფ რო მჭიდ
რო კო მუ ნი კა ცი ა. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მო ტი
ვა ცი ა, გაძ ლი ერ დეს თა ნამ შრომ ლო ბა რო გორც არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან, ასე ვე 
სო ცი ა ლურ სა ა გენ ტოს თან და სა ხელ მწი ფო ფონ დთან. და ფიქ სირ და მო საზ რე ბა ინ
ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რაც უზ რუნ
ველ ყოფს გან სა კუთ რე ბით მცი რე ფი ნან სუ რი რე სურ სის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
რე სურ სე ბის კონ სო ლი და ცი ას და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი
რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შექ მნას.

მო ნი ტო რინ გმა კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის სუ ბი ექ ტებს 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის არა საკ მა რი სი ხა რის ხი და კო ორ დი ნა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
და მო უ კი დე ბე ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის და შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის სა ჭი რო ე ბა.

42 მერის ბრძანება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის 
შექმნის შესახებ“; ხელმისაწვდომია - http://zugdidi.mun.gov.ge/ge/zugdidis-municipalitetis-kalta-mimart-
zaladobis-anda-ojaxshi-zaladobis-agkvetis-zaladobis-msxverplta 
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3. დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი

მო ნი ტო რინ გმა გა მოკ ვე თა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის სხვა დას ხვა სა ხის სირ
თუ ლე და გა მოწ ვე ვა. მათ შო რის, აშ კა რად თვალ ში სა ცე მია თვით მმარ თველ ერ თე უ
ლებს შო რის სხვა ო ბა გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის პრო ცეს ში გა
მოვ ლე ნი ლი ძა ლის ხმე ვი სა და კომ პე ტენ ცი ის მხრივ. 

დღემ დე პრობ ლე მად რჩე ბა ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის სი სუს ტე თი თო ე ულ სა
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა
კ მა ოდ ფრაგ მენ ტუ ლია და სუს ტია მა თი გავ ლე ნა ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ და გენ
დე რულ პო ლი ტი კა ზე. პრაქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს ან გა რიშ გე ბა მათ მი ერ გა წე ულ 
საქ მი ა ნო ბა ზე. უმე ტეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იკ ვე თე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა
კი თხე ბი სად მი საკ მა ოდ და ბა ლი მგრძნო ბე ლო ბა და და ინ ტე რე სე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა იშ ვი ა თი შეხ ვედ რე ბი თა და 
ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის სუს ტი ტემ პით. ნა თე ლი ა, რომ სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვის გა რე შე გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი დღემ დე ვერ შეძ ლებ დნენ და მო უ კი დებ ლად გენ დე რუ
ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით ქმე დი თი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

ად გი ლობ რი ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი ერ გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა დიდ
წი ლად არის და მო კი დე ბუ ლი მათ შე სა ბა მის კვა ლი ფი კა ცი ა სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მზე. 
დღემ დე გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ
თა, გან სა კუთ რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა და ასე ვე გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ 
პირ თა გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა და გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად შე სა
ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ა. 

ფაქ ტობ რი ვად, არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და მო ნა ცე მებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე და გენ დე
რულ ანა ლიზ ზე დაყ რდნო ბით სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბის პრაქ ტი კა. 

გა მოწ ვე ვაა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. 
მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლთა მხარ და სა ჭე რად არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ. 

კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის არ სე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. სა
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის 
სერ ვი სე ბი ქვეპ როგ რა მე ბად არის ჩაშ ლი ლი სო ცი ა ლურ, ჯან დაც ვის, სა გან მა ნათ ლებ
ლო და კულ ტუ რულ პროგ რა მებ ში. სუს ტია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მვა შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. 
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საკ მა ოდ დიდ და სა სიგ ნა ლო გა მოწ ვე ვად რჩე ბა კო ორ დი ნა ცი ის სი სუს ტე უმ რავ ლეს 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, რო გორც ად გი ლობ რივ ში და უწყებ რივ დო ნე ზე, ასე ვე 
ცენ ტრა ლურ, სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ა სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
თა ნამ შრომ ლო ბის თვალ საზ რი სი თაც. სუს ტია რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის რე ლე ვან
ტურ სუ ბი ექ ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრაქ ტი კაც. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ნი ტო რინ გის შე დე გებ მა გა მო ავ ლი ნა ზო გი ერ თი მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის გა აქ ტი უ რე ბა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თუ რე ა გი რე ბის პროგ
რა მე ბი სა და სერ ვი სე ბის და ნერ გვის თვალ საზ რი სით, კვლავ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი 
ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი

ადგილობრივთვითმმართველობას:

 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა და მი სი რო ლის წა მო
წე ვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის და ბი უ ჯე ტის ფორ
მი რე ბის პრო ცეს ში;

 თვით მმარ თვე ლო ბებ ში მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე
ვის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, სქე სი სა და ასა კის ნიშ ნით 
და ნა წევ რე ბუ ლი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა და მხო ლოდ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ
ნე ბულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა;

 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის გრძელ ვა დი ა ნი სერ ვი სე ბის შექ მნა 
და მე ტი რე სურ სის გა მო ყო ფა;

 ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სა ჭი რო ე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა და 
დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად არ სე ბუ ლი ბა რი ე რე ბის მოხ სნა (მაგ., მსხვერ პლის სტა ტუ
სის, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრა ცი ის ან /და თავ შე სა ფარ ში ბე ნე ფი ცი ა რად აღ
რიცხ ვის პი რო ბის მოხ სნა);

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ პირ თათ ვის არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის და მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა ზე მა თი მორ გე ბუ ლო ბის შე ფა სე ბა; სწო
რედ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა;

 მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ინ ფორ მი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ;

 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს კვა ლი ფი კა ცი ის და რო ლის გაზ რდა გენ დე
რულ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის საქ მე ში, გა მოვ ლე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის სა
ფუძ ველ ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გან მტკი ცე ბის ხელ შემ წყო ბი და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა სა და რე ა გი რე ბისკენ მი მარ თუ ლი პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბა;

 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს და გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა უნა რე
ბის ამაღ ლე ბა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის სა კი თხებ ში;
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 რე ფე რა ლუ რი სის ტე მის ყვე ლა სუ ბი ექტს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და თა ნამ შრომ
ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა, უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის შექ მნის და სის ტე მა ტუ რი შეხ ვედ
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზით; 

 საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის თა ნამ შრო მელ თა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ
ზე ცოდ ნის შე ფა სე ბა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და, სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად, 
მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და გა დამ ზა დე ბის თვის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში 
თან ხის გა მო ყო ფა.

სახელმწიფორწმუნებულისაპარატს:

 რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბით სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის პრაქ ტი კის და
ნერ გვა;

 მო დე რა ტო რის რო ლის შეს რუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის უწყე ბებს შო რის; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წი ნა
შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის და მა თი გა დაწყ ვე ტის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის 
შესახებ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ა.

ცენტრალურხელისუფლებას:

 სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის მხრი დან (გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო
რი სი კო მი სი ის, პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის და 
კო მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის სა კითხ თა ირ
გვლივ;

 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სას რუ ლებ ლად არ სე ბულ ნა ცი ო ნა
ლურ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლის გაზ რდა და აღ ნიშ ნუ ლი გეგ
მე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ლო კა ლი ზა ცი ის (ად გი ლებ ზე და ნერ გვის) ხელ შე წყო ბა; 

 უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის მი ერ რე გი ონ ში სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის აპა რა ტის
თვის რე კო მენ და ცი ის მი ცე მა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გე
ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბით შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის შე სა ხებ, მა თი საქ მი ა ნო ბის კო
ორ დი ნა ცი ის და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით; და აღ ნიშ ნუ ლი 
შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა;

 უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს მი ერ ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბას და ე ვა ლოს პრო აქ ტი უ ლი მოქ მე დე ბა გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით; ასე ვე ფი ნან სუ რი რე სურ სის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა თა ნამ შრო მელ თა გენ დე რულ სა კი თხებ ში გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით.



კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

მო ნი ტო რინ გის ან გა რიშ ზე მუ შა ობ და
ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბა:

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია
ლი და ჩიხ ლა ძე

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ დნენ:
ქუ თა ი სის სა თაო ოფი სის 

მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის წევ რე ბი:
ემა კამ კი ა, თეა გო ლე თი ა ნი, ხა თუ ნა გო გუა

რე დაქ ტო რი  ლა ლი შენ გე ლია

დამკაბადონებელი  ლია კოსტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

ქ. ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

womansukhumi@gmail.com
fundsukhumitbilisi@gmail.com  

www.fsokhumi.ge

www.facebook.com/fsokhumi/


