
თარიღი დრო საქმიანობა აღწერა ორგანიზატორები მისამართი მონაწილეთა 

რაოდენობა

25 ნოემბერი 12:00 პრეს-ბრიფინგი. კამპანიის 

გახსნა 16 აქტიური დღის 

განმავლობაში.

მონაწილეობას მიიღებენ 

საქართველოს ადგილობრივი და 

რეგიონული მედიის 

ჟურნალისტები და გაიმართება 

ონლაინ ბრიფინგი. თემა: 

ინფორმაცია კამპანიის დაწყების 

შესახებ, ფონდი "სოხუმი", ჩვენი 

კვლევის შესახებ, მათ შორის Covid-

19- ის პირობებში

ფონდი სოხუმი 

ლალი შენგელია

მასშტაბის FS 

პლატფორმა

20

25 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ქუთაისის ადგილობრივი 

ხელისუფლების 

წარმომადგენლების ვიდეო 

კლიპი

ადგილობრივი (3 

წარმომადგენელი) ხელისუფლების 

წარმომადგენლები წინასწარ 

ჩაწერენ ვიდეოს ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ 16 

დღიანი აქტიური კამპანიის 

თემაზე. 

ფონდი სოხუმი 

ლალი შენგელია

ქუთაისი / FS 

გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

25 ნოემბერი 15:00 ფსიქოლოგისა და 

იურისტის შეხვედრა 

თემა: ინფორმაცია კამპანიის 

შესახებ. ოჯახში ძალადობა, 

ფორმები და სახეები, მიზეზები, 

დაცვის მექანიზმები, კანონში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ, 

112-ის აპლიკაციის შესახებ და ა.შ.

ლალი შენგელია წყალტუბო / 

ონლაინ რეჟიმში 

8

ფონდი "სოხუმის" მიერ ჩატარებული ღონისძიებების განრიგი საერთაშორისო კამპანიის "16 აქტიური დღე 
ქალთა მიმართ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ" ფარგლებში 



25 ნოემბერი 14:00 შეხვედრა 

მუნიციპალიტეტებისა და 

პროვინციების 

წარმომადგენლებთან 

თემა: ადვოკატირება პროვინციის 

როლის განმტკიცების საკითხებზე 

მუნიციპალიტეტებთან 

თანამშრომლობით ქალთა მიმართ 

ძალადობის საკითხებში 

ფონდი "სოხუმი"(FS) სამეგრელოს ზემო 

სვანეთის 

მუნიციპალიტეტი / 

ონლაინ 

პლატფორმა ZOOM

25

25 ნოემბერი 16:00 შეხვედრა ხონის 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან

თემა: ინფორმაცია 16-დღიანი 

კამპანიის შესახებ. FS- ის მუშაობა 

რეგიონში. 

ხონის ქმც (ქალთა 

მხარდაჭერის 

ცენტრი), მ. 

მანდარია 

ხონი, კაკაბაძის ქ. 

17 

10

25 ნოემბერი 15:00 ახალგაზრდული კლუბის 

საინფორმაციო შეხვედრა

თემა: 16 აქტიური დღის ისტორია. 

ოჯახში ძალადობა, მოზარდებს 

შორის ძალადობა. ნაჩვენები 

იქნება ვიდეოები ამ თემაზე.

ნ. ჭაბუკიანი,  

ახალგაზრდული 

კლუბის მონაწილე ნ. 

ჯინჭარაძე 

ქობულეთი, 

პლატფორმა Zoom 

FS

30

25 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სოფლებში კამპანიის 

გახსნა 

მთელი დღის განმავლობაში, 

მობილიზატორები აცნობებენ 

სოფლის მოსახლეობას კამპანიის 

დაწყების შესახებ 16 დღის 

განმავლობაში და დაურიგებენ 

მომზადებულ ფლაერებს. 

ხურჩის ქმც / კოკის 

ქქმც -  დ. ჩიქავა ნ. 

ბუკია

 50

25 ნოემბერი 12:00 ლექცია: "კოვიდ -19 

გაცვლენა ქალთა მიმართ 

ძალადობის კუთხით"

ფემინისტების საერთაშორისო 

სკოლის ლექცია თემაზე: "Covid-19 

გავლენა ქალთა მიმართ 

ძალადობაზე "

 ფემინისტების 

კავკასიის 

ინსტიტუტი

თბილისი, 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

35



25 ნოემბერი 12:00 სტუდენტური ვიდეო 

გზავნილი "მომავალი - 

ბულინგის გარეშე" 

სენაკის სკოლის მოსწავლეები 

მასწავლებლებთან ერთად 

დაწერენ მიმართვას ლოზუნგით: 

"მომავალი ბულინგის გარეშე" და 

გამოაქვეყნებენ მას სოციალურ 

ქსელში. ქსელები

სენაკის ქმც, დ. 

გეორგაძე 

სენაკი / # 1 საჯარო 

სკოლა 

20

25 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ვიდეორგოლი  ძალადობის 

თემაზე

ქობულეთიდან 

კონფლიქტოლოგის ჯგუფის 

წევრები გადაიღებენ ვიდეოკლიპს 

ძალადობის თემაზე, რომელიც 

განთავსდება ფონდი "სოხუმის" 

(FS) გვერდზე

ლ. შენგელია, მ. 

აბულაძე,. საფარიძე 

ქობულეთი / FS 

გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

25 ნოემბერი დღის 

განმავლობ

აში

ტელეგადაცემა- ძალადობა 

ბოროტებაა

გადაცემას გაუეკთდება ინიცირება 

ფოთის ქალთა კლუბის წევრების 

მონაწილეობით

ი. გორგოტაძე ფოთი, მე-9 ტალღა 5

25 ნოემბრიდან 10 

დეკემბრამდე

პუბლიკაციების 

გავრცელება

ფონდი "სოხუმის" მიერ 

მონიტორინგის ფარგლებში 

გამოქვეყნებული ყველა 

პუბლიკაციის (სულ 7 სახეობა) 

გავრცელდება სოციალურ ქსელში, 

ფონდის ოფიციალურ გვერდზე, 

Facebook- ში

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია, ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი, 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

300

26 ნოემბერი 12:00 ქობულეთის 

ადგილობრივი 

ხელისუფლების 

წარმომადგენლის ვიდეო 

მიმართვა

თემა: 16 აქტიური დღის 

ფარგლებში საერთაშორისო 

კამპანიის შესახებ. 

ქობულეთის ქმც, ნ. 

კიკვაძე 

ქობულეთი, 

აღმაშენებლის ქ. 

141

5



26 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სურათების განთავსება FS 

სოციალურ ქსელში

სოფელ ხაჟალიას (ლანჩხუთი) 

კონფლიქტოლოგის ჯგუფის 

წევრები ნახავენ სურათებს 

ძალადობის, ბულინგის თემაზე, 

რომლებიც განთავსდება FS 

Facebook გვერდზე.

ლ. შენგელია, ა. 

ასლანიშვილი ა. 

ბუნტური 

ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ხაჟალია / 

FS გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

26 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ვაჟების ჯგუფის მიერ 

მომზადებული ვიდეო 

კლიპი. 

ვაჟები წინასწარ მოამზადებენ 

ვიდეოკლიპს საერთაშორისო 

დღისთვის. 

ბ. ფოცხვერია ზუგდიდი; 

თერჯოლა 

3

26 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრის ვიდეო მიმართვა. 

თემა: 16 დღიანი საერთაშორისო 

კამპანია; ძალადობა ჩვენს შორის 

ლ. ქობალიას 

ახალგაზრდული 

კლუბი 

ქუთაისი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi

26 ნოემბერი 16:00 შეხვედრა ახალგაზრდული 

კლუბის მონაწილეთა 

დედებთან. 

თემა: ქალის მიმართ ძალადობა. 

საქართველოში არსებული 

სტერეოტიპები და ტრადიციები.

ნ. ჭაბუკიანი, 

ახალგაზრდული 

კლუბი 

ქუთაისი, 

პლატფორმა Zoom, 

მესენჯერი 

4

25-26-27 ნოემბერი - 28 ადვოკატირება 2021 წლის ბიუჯეტში 

მუნიციპალიტეტებში ქალთა 

მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 

შესაბამისი პროგრამებისა და 

სერვისების ასახვა - ადვოკატირება 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა 

და უწყებათაშორის კომისიასთან

თბილისის 

წარმომადგენლობა, 

ე. გამახარია, ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი, 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

30



28-29 ნოემბერი ადვოკატირება პანდემიის გავლენა იზოლირების 

შემდეგ კონფლიქტით 

დაზარალებული და იგპ 

ცხოვრებაზე, რომლებიც 

ცხოვრობენ გამყოფ ზახთან - 

წერილის გაგზავნა შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის 

სამინისტროს ოფისში. 

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი, 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

10

26 ნოემბერი 15:00 შეხვედრა სოფლის 

მასწავლებლებთან და 

აქტიურ ქალებთან

თემა: მონაწილეების 

ინფორმირება ძალადობის 

უარყოფითი გავლენის, 

კონფლიქტის შედეგების, 

რეაგირების გზებისა და დროული 

გადაჭრის შესახებ.

სოფ. ფახულანის 

ქმც, მ. მეგრელიძე

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

ფახულანის სკოლა 

15

26 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ფილმის ჩვენება 

სოციალურ ქსელებში

პროექტის ფარგლებში მომზადდა 

ფილმი "სახლში" ემიგრანტ 

ქალებზე. 

თერჯოლის ქმც, რ. 

კოვზირიძე 

ქუთაისი / 

თერჯოლა 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi 

300

26 ნოემბერი 12:00 Მრგვალი მაგიდა თემა: ”ქალები ინიციატორები 

არიან ადგილობრივ და 

საზოგადოებრივ დონეზე 

კონფლიქტების მოგვარებისა და 

პრევენციის ალტერნატიული 

მიდგომებისა”

ფონდი "სოხუმი",  ა. 

გამახარია, მ. 

გელაშვილი, ხ. 

გოგუა

ZOOM პლატფორმა 

FS, ქუთაისი, 11 

სამიზნე 

მუნიციპალიტეტი 

30

27 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ფოტოკოლაჟი ფორუმ 

თეატრი 

მსახიობების მიერ გაკეთებული 

თეატრალური ფორუმის ისტორიის 

ფოტოკოლაჟი გამოქვეყნდება 

ფონდი "სოხუმის"  ფეისბუქის 

გვერდზე.

ფორუმ თეატრის 

რჟისორი მ. ჩიხლაძე

ქუთაისი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi

350



27 ნოემბერი 12:00 Მრგვალი მაგიდა თემა: "არა  - ქალთა მიმართ 

ძალადობას!". მონაწილეობას 

მიიღებენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ხელმძღვანელები და სოფლად 

მცხოვრები აქტიური ქალები

კოკი / ხურჩა - ქმც, დ. 

ჩიქავა ნ. ბუკია

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი, 

ს. კოკის სკოლა

15

27 ნოემბერი 14:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალთა საინიციატივო 

ჯგუფთან

შეხვედრის თემა: "გენდერი, 

გენდერული ძალადობა ოჯახში"

ნ. ტუკვაძე, ქალთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი 

ზუგდიდი - ხურჩის 

შეხვედრის 

ფორმატი: onlain / 

მესენჯერი

7

27 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ნახატების კოლაჟი ვაჟები მოამზადებენ 

ფოტოკოლაჟებსა და ნახატებს 

ოჯახური ძალადობის თემაზე

ბ. ფოცხვერია წალენჯიხა, 

სამტრედია 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/ 

3

27 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ნახატების გამოფენა და 

ვიდეოკლიპი მოამზადა 

ოზურგეთის 

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრებმა

თემა: ძალადობა ჩვენს გარშემო. ნ. ჭაბუკიანი, 

ახალგაზრდული 

კლუბი

ოზურგეთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/ 

300

13:00 ახალგაზრდული კლუბის 

საინფორმაციო შეხვედრა. 

თემა: 16 აქტიური დღე გენდერული 

ძალადობის წინააღმდეგ. ოჯახში 

ძალადობის მიზეზები. ქალთა 

უფლებების დაცვის 

პროფილაქტიკური მეთოდები.

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი, 

კ. ლიპარტელიანი, ნ. 

ლიპარტელიანი

ოზურგეთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/ 

13

27 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სურათების განთავსება FS 

სოციალურ ქსელში

კონფლიქტოლოგის ჯგუფის 

მონაწილეები სოფელ მელაურიდან 

(სამტრედია) დახატავენ სურათებს 

ძალადობის თემაზე და 

განთავსდება FS Facebook გვერდზე.

ლ. შენგელია თ. 

ახობაძე ა. გეგეშიძე 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი მელაური 

/ FS გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300



28 ნოემბერი 12:00 ფსიქოლოგის შეხვედრა 

ქალებთან

თემა: ფსიქო-ემოციური აშლილობა 

კოვიდ -19 დროს. ფსიქოლოგის 

რჩევა.

 ქობულეთის ქმც, ნ. 

კიკვაძე 

ქობულეთი / 

მესენჯერი 

პლატფორმა 

10

28 ნოემბერი 12:00 ქალთა საინფორმაციო 

შეხვედრა

თემა: 16 აქტიური დღე ქალთა 

მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. 

დისკუსია

ხონის ქმც, მ. 

მანდარია 

ხონი, სოფელი 

კუხი 

10

28 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ლოზუნგების შექმნა 

კამპანიისთვის 16 აქტიური 

დღის ფარგლებში

ვაჟები შექმნიან და დაწერენ 

ლოზუნგებს ძალადობის თემაზე, 

გაავრცელებენ მათ პირად 

გვერდებზე და თანატოლებში, 

ასევე ვებსაიტებსა და FS გვერდზე. 

ბ. ფოცხვერია ქობულეთი, 

ოზურგეთი, 

ლანჩხუთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

3

28 ნოემბერი 15:00 აქცია სკოლის 

მოსწავლეებთან

თემა: "სამყარო ძალადობის 

გარეშე". მოსწავლეები წერენ 

თავიანთ ლოზუნგებს და ასე 

უერთდებიან კამპანიას 16 აქტიური 

დღის განმავლობაში

ქალთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი, მ. 

მეგრელიძე 

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ 

ფახულანის სკოლა

10

28 ნოემბერი 14:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრებთან

თემა: კამპანიის ისტორია 16 

აქტიური დღე. ახალგაზრდული 

ძალადობის პრობლემა. ოჯახში 

ძალადობის პრობლემა, მიზეზები 

და სტატისტიკა.

ლანჩხუთის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი 

ლ. ამაღლობელი 

ლანჩხუთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

15

28 ნოემბერი 14:00 ახალგაზრდული კლუბის 

ნახატების ონლაინ 

გამოფენა. მონაწილეთა 

ესეები.

თემა: კლუბის წევრები დახატავენ, 

თუ როგორ ხედავენ ქალის მიმართ 

ძალადობას და დაწერენ ესეს, 

რომელსაც გავრცელდება 

სოციალურ ქსელში FS

ლანჩხუთის 

ახალგაზრდული 

კლუბი

ლანჩხუთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300



28 ნოემბრიდან 29 

ნოემბრამდე 

ადვოკატირება წერილების გაგზავნა სამიზნე 

სააგენტოებსა და 

დაწესებულებებში ფონდი 

"სოხუმის" ახალი გამოცემა 

"გენდერული თანასწორობის 

სკოლები, გენდერული 

სტერეოტიპები და ოჯახური 

ძალადობის პრობლემები"

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

40

28 ნოემბრიდან 10 

დეკემბრამდე

დღის 

განმავლ

ობაში

ვიდეოს გავრცელება ვიდეორგოლი 1 - საზოგადოების 

დამოკიდებულება ოჯახური 

ძალადობის მიმართ (მსხვერპლის 

ისტორია) FB და Youtube გერდები

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია ლ. 

ჩიხლაძე ნ. 

რობაქიძე 

თბილისი 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

300

29 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

პოეზიის 5 წუთი ფორუმ თეატრის რჟისორი 

წაიკითხავს  წაიკითხავს ქალი 

პოეტების ლექსებს

რეჟისორი მ. 

ჩიხლაძე

ქუთაისი / FS 

გვერდები: 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

350

29 ნოემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ფოთის ახალგაზრდული 

კლუბის წევრის 

ვიდეოჩანაწერი

თემა: გენდერული თანასწორობა. ფოთის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი

ფოთი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

29 ნოემბერი 17:00 შეხვედრა ახალგაზრდული 

კლუბის მოსწავლეთა 

დედებთან. 

თემა: გენდერული თანასწორობა, 

როგორც ერთ-ერთი მთავარი 

იარაღი ქალთა მიმართ 

ძალადობის წინააღმდეგ

ახალგაზრდული 

კლუბი გ. მაწკავა

ფოთი, მესენჯერ 

პლატფორმა 

4

30 ნოემბერი 14:00 ინფორმაცია 

ახალგაზრდული კლუბის 

ინიციატივით 

თემა: კამპანიის ისტორია, 16 

აქტიური დღე. სკოლებში 

ფსიქოლოგიური ძალადობის 

პრობლემა, ტრადიციები, ქალთა 

უფლებები.

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი,  

ლ. შენგელია 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კოკის 

საჯარო სკოლის 

მესენჯერ 

პლატფორმა

8



30 ნოემბერი 14:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ახალგაზრდული კლუბის 

ინიციატივით 

თემა: კამპანიის ისტორია, 16 

სქტიური დღე. სკოლებში 

ფსიქოლოგიური ძალადობის 

პრობლემა, ტრადიციები, ქალთა 

უფლებები.

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი,  

ლ. შენგელია 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კოკის 

პლატფორმის 

მესინჯერი 

8

30 ნოემბერი 17:00 ინფორმაციული შეხვედრა 

მასწავლებლებთან 

თემა: მოსწავლეთა უფლებები და 

მოვალეობები. ბულინგის 

პრობლემა სკოლებში.

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. ჭაბუკიანი

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კოკის საჯ, 

სკოლის მესენჯერ 

პლატფორმა

6

30 ნოემბერი 17:00 ინფორმაციული შეხვედრა 

მშობლებთან 

თემა: ძალადობის ფორმები და 

სახეები, კონფლიქტების 

მოგვარება, გადაჭრის გზები. 

მონაწილე ქალები გამოთქვამენ 

თავიანთ მოსაზრებებს ამ 

აქტუალურ საკითხთან 

დაკავშირებით.

ფახულანის ქმც, მ. 

მეგრელიძე

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის 

ს. ფახულანის 

სკოლა

10

30 ნოემბერი 11:00 ადვოკატირება ინდივიდუალური წერილების 

გაგზავნა ფონდის "სოხუმის" ახალი 

გამოცემის "გენდერული 

თანასწორობის, გენდერული 

სტერეოტიპებისა და ოჯახური 

ძალადობის სკოლების" 

ადვოკატირებისთვის განათლების 

სამინისტროს პროფილის 

დეპარტამენტისთვის, 

რესურსცენტრებისთვის, მათი 

თანამშრომლებისთვის, 

მასწავლებელთა სახლისთვის.

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

40



30 ნოემბერი 16:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

სოფლის ქალებთან 

შეხვედრის თემა: "COVID პანდემია 

და ოჯახში ძალადობა"

ქალთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი ნ. ბუკია 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი კახათი 

8

01 დეკემბრიდან 10 

დეკემბრამდე 

11:00 ვიდეოს გავრცელება ვიდეო კლიპი - კოვიდ -19 

პანდემიის სტიგმასთან 

დაკავშირებული პრობლემები 

ქალების ცხოვრებაში (ცხელი 

ისტორიების საფუძველზე, FS– ის 

პუბლიკაციებიდან. დისტრიბუცია 

სოციალურ ქსელებში ვებგვერდზე, 

FB, Youtube

თბილისის 

წარმომადგენლობა 

ე. გამახარია ლ. 

ჩიხლაძე ნ. 

რობაქიძე

თბილისი, ქ. 

მიცკევიჩი 29 ბ

300

01 დეკემბერი 12:00 ინფორმაციული შეხვედრა 

ქალებთან ინტერნეტში. 

თემა: დავიწყოთ ჩვენით .. მე ვარ 

მსხვერპლიც და მოძალადეც! 

ყურადღება გამახვილდება იმაზე, 

თუ როგორ განვიცდით 

ძალადობას, ვფიქრობთ, რომ 

თვითონ ვართ მოძალადეები და 

გვინდა ცვლილებები დავიწყოთ 

საკუთარი თავისგან!

 თერჯოლის ქმც, რ. 

კოვზირიძე 

თერჯოლა, 

ახალგაზრდული 

ცენტრის 

მასშტაბის 

პლატფორმა 

20

01 დეკემბერი 15:00 ფსიქოლოგისა და 

იურისტის შეხვედრა 

ქალებთან

თემა: ინფორმაცია კამპანიის 

შესახებ. შეაჩერე შიდსი. შიდსი და 

ოჯახის შევიწროება და 

დისკრიმინაცია: იცოცხლე და 

აცოცხლე.

ფონდი "სუხუმი",  ი. 

გუმბერიძე მ. 

გოცირიძე 

სენაკი / ონლაინ 

რეჟიმში 

8

01 დეკემბერი 14:00 ინიცირებული 

ინფორმირება. 

მონაწილეთა შეხვედრები 

ახალგაზრდული კლუბი

თემა: ქალთა მიმართ ძალადობის 

პრობლემა, ფსიქოლოგიური 

ძალადობა, როგორც ძალადობის 

ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა.

სოფელ ფახულანის 

ახალგაზრდული 

კლუბი გ. ნარსია 

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ 

ფახულანის 

პლატფორმა / 

მესენჯერი 

8



01 დეკემბერი 16:00 ინიცირებული ღონისძიება, 

მონაწილეთა შეხვედრები 

ახალგაზრდული კლუბის 

ფარგლებში

თემა: ქალთა მიმართ ძალადობის 

პრობლემა, ფსიქოლოგიური 

ძალადობა, როგორც ძალადობის 

ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა

ფახულანი, 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. გოგოხია

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელ 

ფახულანის 

პლატფორმა / 

მესენჯერი 

8

01 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ახალგაზრდული კლუბის 

მონაწილეების მიერ 

მომზადებული ვიდეო 

კლიპი

თემა: ძალადობა ახალგაზრდობის 

თვალით

ახალგაზრდული 

კლუბი. ფახულანის 

კლუბის 

აქტივისტები

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი 

ფახულანი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/ 

300

01 დეკემბერი 15:00 შეხვედრა საბავშვო 

ბაღების 

მასწავლებლებთან და 

მშობლებთან. 

მერიის სოციალური სამსახურის 

წარმომადგენელი ქალბატონებს 

განუცხადებს იმ პროგრამების 

შესახებ რაც განსაკუთრებით 

შეეხება მსხვერპლთა დაცვასა და 

ახალ სამსახურს - ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის აღკვეთის კუთხით

ქუთაისის ქმც, ლ. 

შენგელია პ. 

ხაჭაპურიძე 

ქუთაისი / 

მესენჯერი

10

01 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

თვითმართელობასთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, მათი ჩართულობის 

მნიშვნელობაზე საუბარი

ზ.კოპალიანი წყალტუბო, 

საკრებულო/ , 

მერია 

რუსთაველის 27

10



01 დეკემბერი 11.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

თვითმართელობასთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, მათი ჩართულობის 

მნიშვნელობაზე საუბარი

ნ.მურვანიძე ლანჩხუთი, 

კოსტავას 37

10

01 დეკემბერი 15:00 შეხვედრა კონფლიქტების 

მართვის ჯგუფის 

წევრებთან

თემა: შიდსის საერთაშორისო დღე. 

რამდენიმე სტუდენტი წინასწარ 

დაწერს ესსეს ამ თემაზე. 

გაიმართება დისკუსია. ესე 

გამოქვეყნდება FS გვერდზე.

ლარის შენგელია ლ. 

გვასალია

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი, 

ს. მენჯი

10

02 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სურათების განთავსება FS 

სოციალურ ქსელში

სოფელ ლიას (წალენჯიხის) 

კონფლიქტების მოგვარების 

ჯგუფის მონაწილეები ნახავენ 

სურათებს ძალადობის თემაზე და 

განათავსებენ FS Facebook გვერდზე.

ლ.შენგელია, ა, 

ფიფია, ლ. ჯიქია, თ. 

აკობია

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი ლია / FS 

გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

02 დეკემბერი 13:00 ნახატების გამოფენა თემა: ”უარი თქვით ძალადობაზე” 

ნახატებს ქალები დაახატავენ

 კოკი / ხურჩა, ქმც,  

დ. ჩიქავა ნ. ბუკია

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კოკის 

სკოლა 

15

02 დეკემბერი 16:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

სოფლის ქალებთან 

თემა: კამპანიის აქტი 16 დღეები 

დისკუსია, განხილვა

 ფახულანის ქმც, მ. 

მეგრელიძე

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის 

ს. ფახულანის 

სკოლის ეზო

10



02 დეკემბერი 13:00 ახალგაზრდული კლუბების 

სენაკი - კოკის შეხვედრა 

გამოცდილების გაცვლის 

შესახებ

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

სკოლის როლი ძალადობის 

პრევენციაში. ადრეული 

ქორწინების პრობლემა.

სენაკის 

ახალგაზრდული 

კლუბი - კოკი ლ. 

შენგელია ნ. 

ჭაბუკიანი

სენაკი - კოკის 

პლატფორმა თიმი

20

02 დეკემბერი 18:00 ნახატების გამოფენა და 

პრეზენტაცია ინტერნეტით 

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

ნახატების პრეზენტაცია. დისკუსია, 

დისკუსია მესენჯერში

ბ. ფოცხვერია ფოთი, სენაკი, 

ზუგდიდი, 

მესენჯერის 

პლატფორმა 

10

02 დეკემბერი 16:00 ინიცირებული 

ინფორმირება. 

მონაწილეთა შეხვედრები 

ახალგაზრდული კლუბი

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

სტრესის პრობლემა მოზარდებში.

სენაკი, 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ა. შენგელია

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი, 

პლატფორმა 

მესენჯერი 

8

02 დეკემბერი 18:00 ინიცირებული 

ინფორმირება. 

მონაწილეთა შეხვედრები 

ახალგაზრდული კლუბი

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

ბულინგის პრობლემა სკოლებში.

სენაკის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ა. შეროზია

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი, 

პლატფორმა 

მესენჯერი 

8

02 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ფორუმ-თეატრის 

წარმოდგენა 

ოჯახური ძალადობის სცენების 

შესრულება 

რეჟისორი მ. 

ჩიხლაძე და 

მსახიობები 

ქუთაისი / FS 

სოციალური 

გვერდები: 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

350



02 დეკემბერი 12:00 ინფორმაციული შეხვედრა 

ქალებთან ინტერნეტში

ქალები შეხვდებიან იურისტსა და 

ფსიქოლოგს, რათა ისაუბრონ 

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

და პრობლემის გადაჭრის გზებსა 

და მოგვარების გზებზე. 

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა 

კოვიდ -19. რჩევები.

სენაკის ქმც, დ. 

გეორგაძე 

სენაკი 

/პლატფორმა Zoom

15

02 დეკემბერი 11.00 აქცია - არა ძალადობას ჩართვებიან სენაკის მეორეს ბაღის 

აღმზრდელები, მშობლები და 

აღსაზრდელები.

ვ. ქობალია სენაკი, მეორე 

ბაღი, ჭავჭავაძის 30

15

02 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

ზ.კოპალიანი წყალტუბო, 9 

აპრილის 14

10

02 დეკემბერი 18.00 ვიდეო როლიკის გადაღება 

ძალადობის თემაზე და 

ინტერნეტში განთავსება 

სხვადასხვა სპექტრის 

წარმომადგენლების 

ჩართულობით. მიმართვა 

სახოგადოებას, რომ ძალადობა 

დაუშვებელია

ი.გორგოტაძე ფოთი 15



02 დეკემბერი 14:00 იურისტისა და 

ფსიქოლოგის შეხვედრა 

ქალებთან 

თემა: ინფორმაცია კამპანიის 

შესახებ. მონობის გაუქმების 

საერთაშორისო დღე, 

თანამედროვე მონობის ფორმები, 

იძულებითი შრომა, ბავშვთა 

შრომა. ადამიანებით ვაჭრობა

ფონდი "სოხუმი", ი. 

გუმბერიძე მ. 

გოცირიძე 

ქობულეთი / 

ონლაინ რეჟიმში

8

03 დეკემბერი 12:00 შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთა დღე. 

თემა: მობილიზატორი 

იმოგზაურებს 2 სოფელსა და ქალაქ 

ქობულეთში, შეხვდება LOV- ს, 

გაესაუბრება მათ კამპანიის შესახებ 

16 დღის განმავლობაში და მისცემს 

დამცავ ნიღბებს. 

CPJ ქობულეთი ნ. 

კიკვაძე 

კონდიდი ვ. 

კვირიკე ქობულეთი 

კობახიძის ქ.

10

03 დეკემბერი 15:00 შეხვედრა 7-9 კლასის 

მოსწავლეებთან. 

თემა: ძალადობა მოზარდების 

თვალით. ბიჭები დაწერენ ესეებს, 

დახატავენ ნახატებს, ლოზუნგებს, 

რომლებიც ეძღვნება ძალადობის 

თემას.

 ფახულანის ქმც, მ. 

მეგრელიძე

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ 

ფახულანის სკოლა 

10

03 დეკემბერი 15:00 შეხვედრა კონფლიქტების 

მართვის ჯგუფის 

წევრებთან

თემა: რამდენიმე მოსწავლე 

წინასწარ დაწერს ესეს ძალადობის 

თემაზე. გაიმართება დისკუსია, ესე 

გამოქვეყნდება FS გვერდზე.

ლარისა შენგელია თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი, 

ს. ქვედა სიმონეთი

12

03 დეკემბერი 19:00 ემიგრანტი ქალების 

რეპროდუქტოლოგთან 

შეხვედრა

ყველა დევნილ ქალს არ შეუძლია 

სპეციალისტ ექიმებთან 

კონსულტაცია. რეპროდუქტოლოგი 

ქუთაისიდან გამართავს ონლაინ 

შეხვედრას და უპასუხებს ქალთა 

შეკითხვებს.

ქუთაისის ქმც, ლ. 

შენგელია, ლ. მიქავა 

ქუთაისი-იტალია, 

პლატფორმა Zoom

10



03-დან 10 

დეკემბრამდე

გამოცემის 

პოპულარიზაცია 

სტატიები ნეტგაზეთსა და "ახალი 

განათლება" გენდერულ 

საკითხებზე და მათი გავრცელება 

ვებსაიტებსა და Facebook- ზე

თბილისის 

წარმომადგენლობი

თი ოფისი ე. 

გამახარია 

თბილისი 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ

300

03 დეკემბერი 16:00 იურისტისა და 

ფსიქოლოგის შეხვედრა 

ქალებთან 

თემა: ინფორმაცია კამპანიის 

შესახებ. შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების 

უფლებები: ბარიერების მოხსნა, 

კარის გაღება: საზოგადოება ღიაა 

ყველასთვის. შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა 

გაძლიერება და უზრუნველყოფა

 ფონდი "სოხუმი", ი. 

გუმბერიძე მ. 

გოცირიძე 

ხონი / ონლაინ 

რეჟიმში

8

03 დეკემბერი 13:00 შოურუმი "არ დაგავიწყდეს 

სამშობლოში დროულად 

დაბრუნება"

თემა: ადგილზე მობილიზიდებიან 

ქალები, მათ შორის ემიგრანტები, 

განიხილავენ პრობლემის 

ფსიქოლოგიური კუთხით/ 

მსხვრეპლები

თერჯოლის ქმც, რ. 

კოვზირიძე 

თერჯოლა, 

ახალგაზრდული 

ცენტრი, 

პლატფორმა Zoom

20

04 დეკემბერი 12:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

სოფლის ქალებთან 

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

ძალადობის ფორმები, ძალადობის 

პრევენცია.

ხონის ქმც,  მ. 

მანდარია 

ხონის სამხედრო 

ქალაქი №45 

10

04 დეკემბერი 14:00 ინიცირებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრები, 

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრები

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

სტრესის პრობლემა მოზარდებში.

სენაკის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. 

ლობჟანიძე

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი, 

პლატფორმა / 

მესენჯერი 

8



04 დეკემბერი 15:00 ინიცირებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრები, 

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრები

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

სტრესის პრობლემა მოზარდებში 

ქალთა უფლებები.

სენაკი მ. გავაშელის 

ახალგაზრდული 

კლუბი

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტის 

პლატფორმა / 

მესენჯერი 

8

04 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

ლ. ნაცვალაძე 

ოზურგეთი ქმც

ოზურგეთი, 

სოფელი დვაბზუ

10

04 დეკემბერი 11.00 აქცია - არა ძალადობას ჩართვებიან სენაკის მეორეს ბარის 

აღმზრდელები, მშბლები და 

აღსაზრდელები.

სენაკი,ქმც, 

ვ.ქობალია

სენაკი, მეექვსე 

ბაღ, გამსახურდიას 

117

15

04 დეკემბერი 13.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

იურისტისა და 

ფსიქოლოგის 

ჩართულობით - ოჯახში 

ძალადობის მავნე გავლენა 

ბავშვებზე, რეაგირების 

გზები

სამიზნე ბაღების პედაგოგების 

ჩართულობით

ლანჩხუთი ქმც, 

ნ.მურვანიძე 

ონლაინ 15

04 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ახალგაზრდული კლუბის 

წევრების ნახატების 

გამოფენა და ვიდეო 

მიმართვა

თემა: 16 აქტი. დღეები 

მოზარდებში ძალადობა

სამტრედიის 

ახალგაზრდული 

კლუბი 

სამტრედია 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

05 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ლოზუნგების შექმნა 

კამპანიისთვის 16 აქტიური 

დღის ფარგლებში

ფორუმ-თეატრის მსახიობები 

შექმნიან ლოზუნგებს ქალთა 

მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 

(16 აქტიური დღე ძალადობის 

წინააღმდეგ) განთავსდება 

სოციალურ ქსელში FS

რეჟისორი მ. 

ჩიხლაძე და 

მსახიობები 

ქუთაისი / FS 

ვებგვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

350



05 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

კამპანია- არა ძალადობას სხვადასხვა ეთნიკური 

უმცირესობის წარმომადგენელ 

ქალების ინფორმირება მათ 

უფლებებზე 

ფოთი ქმც, 

ი.გორგოტაძე

ფოთი 18

05 დეკემბერი 15:00 იურისტისა და 

ფსიქოლოგის შეხვედრა 

ქალებთან 

თემა: ინფორმაცია კამპანიის 

შესახებ. მოხალისეების 

საერთაშორისო დღე. ოჯახური 

ძალადობა, ფორმები და სახეები, 

დაცვის მექანიზმები, კანონში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ, 

განცხადებების შესახებ 112

სენაკი მ. გავაშელის 

ახალგაზრდული 

კლუბი

სოფელი ხურჩის 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი / 

ონლაინ რეჟიმში

8

05 დეკემბერი 18:00 ბიჭების ჯგუფის 

ინფორმაციული შეხვედრა 

მათ თანატოლებთან 

ერთად 

თემა: 16 აქტიური დღე ქალთა 

მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. 

დისკუსია ინფორმაციის 

გავრცელება მოხდება მთელი 

კამპანიის განმავლობაში.

ბ. ფოცხვერია ქუთაისი, 

სამტრედია 

13

6 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

წყალტუბო ქმც, 

ზ.კოპალიანი

წყალტუბო, 9 

აპრილის 31

10

6 დეკემბერი 13.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

ოზურგეთი ქმც, 

ლ.ნაცვალაძე

ოზურგეთი, 

სოფელი ნატანები

10



06 დეკემბერი 12:00 ლოზუნგების და 

მიმართვების გავრცელება 

სოციალურ ქსელებში 

სენაკის სკოლის მოსწავლეები 

დამოუკიდებლად შექმნიან 

ლოზუნგებსა და მოწოდებებს, 

რომლებსაც ისინი სოციალურ 

ქსელებში გაავრცელებენ, 

საზოგადოებას ძალადობისკენ 

მოუწოდებენ. 

სენაკის ქმც, დ. 

გეორგაძე 

სენაკი / # 1 სკოლა 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/ 

20

06 დეკემბერი 12:00 ინტერვიუ გამვლელებთან 

"რა არის ძალადობა" 

თემა: კითხვა საზოგადოებისადმი, 

რას ფიქრობენ, რას წარმოადგენს 

ძალადობა? ვიდეო გამოქვეყნდება 

FS სოციალურ ქსელში.

 ქობულეთის ქმც, ნ. 

კიკვაძე 

ქობულეთი / 

ქალაქის ბაზრის 

ტერიტორია, 

ცენტრალური 

პარკი / 

20

07 დეკემბერი 12:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

სოფლის ქალებთან 

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

ცნობილი ფემინისტების ქალთა 

ისტორიები. ბრძოლა ქალის 

უფლებებისა და 

შესაძლებლობებისათვის.

ხონის ქმც მ. 

მანდარია 

ხონის სამხედრო 

ქალაქი №101

10

07 დეკემბერი 18:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ვაჟებთან

თემა: კამპანია 16 აქტიური დღე. 

კაცის, როგორც დამცველის როლი. 

დისკუსია.

ბ. ფოცხვერია ქუთაისი, 

სამტრედია, 

წალენჯიხა, 

ზუგდიდი, სენაკი, 

თერჯოლა, ფოთი. 

15

07 დეკემბერი 15:00 შეხვედრა 

კონფლიქტოლოგის 

ჯგუფის წევრებთან

თემა: რამდენიმე მოსწავლე 

წინასწარ დაწერს ესეს ძალადობის 

თემაზე. გაიმართება დისკუსია, ესე 

გამოქვეყნდება FS გვერდზე.

ლარისა შენგელია, 

გ. ბერაია, ვ. 

ხუნჯგურუა, ლ. 

მაქაცარია

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი, 

ს. კოკი

12



08 დეკემბერი 13:00 ბავშვებისა და მშობლების 

ნახატების გამოფენა "ჩემი 

ოჯახი"

თემა: გამოფენის მიზანი არის 

ოჯახის იდილია ბავშვისა და 

მშობლის მიერ დანახული თვალით

თერჯოლია ქმც, რ. 

კოვზირიძე 

თერჯოლის 

ახალგაზრდული 

ცენტრი 

20

08 დეკემბერი 17:00 ოჯახის ექიმის შეხვედრა 

სოფელ ფახულანში 

საშუალო სკოლის 

მოსწავლეებთან. 

თემა: მოზარდებს მიეწოდებათ ე 

ინფორმაცია მათ ჯანმრთელობაზე 

მავნე ჩვევების უარყოფითი 

გავლენის შესახებ. Covid-19 დროს 

ჰიგიენის წესები.

ფახულანის ქმც,  მ. 

მეგრელიძე ნ. 

გოგოხია 

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი 

ფახულანი, სკოლა 

15

08 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

მონოლოგი ფორუმ თეატრის რეჟისორი 

წაიკითხავს ქალთა ნამდვილი 

ამბის მონოლოგს, რომლებმაც 

განიცადეს ოჯახში ძალადობა

რეჟისორი მ. 

ჩიხლაძე 

ქუთაისი / stra FS 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

350

08 დეკემბერი ონლაინ პუბლიკაციის 

პრეზენტაცია

გამოცემის ონლაინ პრეზენტაცია: 

"სკოლები გენდერული 

თანასწორობის, გენდერული 

სტერეოტიპებისა და ოჯახური 

ძალადობის ფონზე" 

მასწავლებლებისთვის, 

რესურსცენტრების, მანდატურების, 

განათლების სამინისტროს 

უწყებათაშორისი კომისიის 

წარმომადგენლებისთვის.

თბილისის 

წარმომადგენლობა, 

ე. გამახარია, ლ. 

ჩიხლაძე 

თბილისი, 

მიცკევიჩის ქ. 29 ბ 

30

8 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

ოზურგეთი ქმც, 

ლ.ნაცვალაძე

ოზურგეთი, 

სოფელი 

ცხემლისხიდი

10



08 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სურათების განთავსება FS 

სოციალურ ქსელში

ფოთის კონფლიქტოლოგის 

ჯგუფის მე -4 სკოლის მონაწილეები 

დახატავენ სურათებს ძალადობის 

თემაზე და განთავსდება FS 

Facebook გვერდზე.

ლ. შენგელია, ლ. 

ფილია, დ. კარგაძე, 

ნ. სხულუხია 

ფოთი / FS გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

09 დეკემბერი 13:00 ინტერვიუ სოფლის 

ლიდერ ქალებთან

თემა: მობილიზატორები აიღებენ 

ინტერვიუს ლიდერი ქალებისგან, 

რომლებიც წარმატებულები 

გახდნენ, საიდუმლოებები და 

რჩევები. 

კოკი / ხურჩა, ქმც, დ. 

ჩიქავა, ნ. ბუკია

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი კოკი

6

09 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

სურათების განთავსება FS 

სოციალურ ქსელში

სოფელ გურიანთას საჯარო 

სკოლის კონფლიქტოლოგის 

მონაწილეები დახატავენ სურათებს 

ძალადობის თემაზე და 

განათავსებენ FS- ის Facebook 

გვერდზე.

ლ. შენგელია, ი. 

გოგიაშვილი, ე. 

ფასეიშვილი, ზ. 

ღლონტი 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფელი გურიანტა 

/ FS გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

10 დეკემბერი 13:00 ქალთა საინფორმაციო 

შეხვედრა, ფილმის 

ჩვენება ძალადობის 

თემაზე. დისკუსია

თემა: კამპანიის შეჯამება 16 

აქტიური დღის განმავლობაში. 

ფილმის ყურება, დისკუსია, 

გამოსავალი და 

გადაწყვეტილებების გზები.

კოკი / ხურჩა, ქმც, დ. 

ჩიქავა, ნ. ბუკია

სოფელ კოკის 

სკოლის ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 

20

10 დეკემბერი 12:00 საინფორმაციო შეხვედრა 

სოფლის ქალებთან

თემა: ადგილობრივი 

მუნიციპალური პროგრამების 

გაცნობა. 

ხონის ქმც, მ. 

მანდარია 

ხონის სამხედრო 

დასახლების 

კლუბი 

15

10 დეკემბერი 14:00 ინფორმაცია 

ახალგაზრდული კლუბის 

ინიციატივით 

თემა: კამპანია 16 აქტის დღის 

განმავლობაში. Ადამიანის 

უფლებები.

თერჯოლა, ის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ხ. ებრალიძე

თერჯოლა, 

ახალგაზრდული 

ცენტრის 

მესინჯერის 

პლატფორმა 

8



10 დეკემბერი 15:00 ინფორმაცია 

ახალგაზრდული კლუბის 

ინიციატივით 

თემა: კამპანია 16 აქტის დღის 

განმავლობაში. Ადამიანის 

უფლებები.

თერჯოლის 

ახალგაზრდული 

კლუბი, ნ. თორაძე

თერჯოლა, 

ახალგაზრდული 

ცენტრის 

მესინჯერის 

პლატფორმა 

8

10 დეკემბერი პრეზენტაცია პრეზენტაცია - პანდემიის გავლენა 

იზოლირების შემდეგ 

კონფლიქტით დაზარალებული და 

დევნილ ქალთა და გოგონების 

ცხოვრებაზე

თბილისის 

წარმომადგენლობა, 

ე. გამახარია. ლ. 

ჩიხლაძე, ნ. 

რობაქიძე

თბილისი, ქ. 

მიცკევიჩი 29 ბ

60

10 დეკემბერი 13.00 ტრენინგი- ოჯახშ 

ძალადობა, რეაგირების 

გზები

ჩართვებიან სენაკის მეორე და 

მეექვსე ბაღების მშობლები 

სენაკი ქმც, 

ვ.ქობალია

ონლაინ 18

10 დეკემბერი 12.00 საინფორმაციო შეხვედრა 

ქალებთან

16 დღიან კამპანიაზე ინფორმაციის 

მიწოდება, ოჯახში ძლადობის 

კანონის გაცნობა და 

საინფორმაციო ბუკლეტის 

დარიგება

წყალტუბო ქმც, 

ზ.კოპალიანი

წყალტუბო, 9 

აპრილის 15

10

10 დეკემბერი 15:00 ლიტერატურული საღამო, 

ქალი თავსაფარში - გუშინ 

და დღეს

ლიტერატურული საღამო "ქალი 

თავსაფარში - გუშინ და დღეს - 

ფსიქოლოგიური ძალადობა - 

ნაბიჯი თვითმკვლელობისკენ". თუ 

რამე შეიცვალა ქალის 

სასარგებლოდ, ოჯახში ან 

საზოგადოებაში, რა უნდა 

გაკეთდეს ამ მხრივ

თერჯოლის ქმც, რ. 

კოვზირიძე 

თერჯოლის 

ახალგაზრდული 

ცენტრი. Zoom 

15



10 დეკემბერი 14:00 შეხვედრა 

მუნიციპალიტეტებისა და 

გუბერნიის 

წარმომადგენლებთან 

თემა: ადვოკატირება საკითხებზე 

და გუმერნიის როლის განმტკიცება 

მუნიციპალიტეტებთან 

თანამშრომლობით ქალთა მიმართ 

ძალადობის საკითხებში 

ფონდი "სოხუმი", თ. 

გოლეთიანი

გურიის 

მუნიციპალიტეტი, 

აჭარის 

მუნიციპალიტეტი / 

Zoom

25

10 დეკემბერი ფორუმ-თეატრის 

წამოდგენა

სპექტაკლის ჩაწერა ქუთაისში 

"სიყვარულის პარკი" 

რეჟისორი, მ. 

ჩიხლაძე და 

მსახიობები 

ქუთაისი / FS 

გვერდები 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

350

10 დეკემბერი 15:00 იურისტისა და 

ფსიქოლოგის შეხვედრა 

ქალებთან 

თემა: ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო დღე. გაეროს წევრი 

ქვეყნების მთავრობებმა აღიარეს 

ადამიანის უფლებები ”ადამიანის 

სიცოცხლე, თავისუფლება და 

უსაფრთხოება ყველასთვის, 

გამონაკლისის გარეშე.

ფონდი "სოხუმი"  ი. 

გუმბერიძე,  მ. 

გოცირიძე 

ქუთაისი / ონლაინ 

რეჟიმში 

8

10 დეკემბერი დღის 

განმავლ

ობაში

ვიდეორგოლი ადამიანის 

უფლებათა დაცვის შესახებ

ქუთაისის სკოლა პროგრესის 

მონაწილეები გადაიღებენ 

ვიდეორგოლს ადამიანის 

უფლებების დაცვის შესახებ. 

რომელიც განთავსდება FS Facebook 

გვერდზე

ლ. შენგელია, გ. 

ფრუიძე,  მ. ჯიბუხაია 

ა. რობაქიძე 

ქუთაისი / FS 

გვერდი 

https://www.facebo

ok.com/fsokhumi/

300

10 დეკემბერი თერჯოლის 

ახალგაზრდული კლუბების 

- სამტრედიის 

დირექტორებისა და 

მასწავლებლების 

გაცვლითი შეხვედრა 

თემა: კამპანიის ისტორია 16 

აქტიური დღე. სკოლის 

მონაწილეობა ძალადობის 

პრევენციაში. როგორ მოქმედებს 

ახალგაზრდა კლუბის შეხვედრები 

მოზარდებზე.

თერჯოლა, 

ახალგაზრდული 

კლუბი. ნ.ჭაბუკიანი

თერჯოლა, Zoom 15



10 დეკემბერი ტრენინგი საბავშვო ბაღის 

მასწავლებლებთან და 

მშობლებთან

თემა: ოჯახში ძალადობა. 

პრევენცია, გადაწყვეტილებების 

მოძიების გზები.

ქობულეთის ქმც, ნ. 

კიკვაძე 

ქობულეთი / Zoom 25

სულ 8808








































