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სხდომას ესწრებოდნენ:  
 
სხდომის (საბჭოს) თავმჯდომარე -  მარიკა დარჩია  

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე -  თინათინ ნიბლოშვილი     
საბჭოს მდივანი   -  ირაკლი ზარქუა  
 
საბჭოს წევრები:    
რამინა ბერაძე  
ანა ლაშხი   
ნინო ლაცაბიძე  
ქეთევან ჯოხაძე  
ქეთევან მამულაშვილი  
ლევან არველაძე          
ლევან დარახველიძე   
ელეონორა კაპანაძე   
მაია გეგია  
 
სხდომას ასევე ესწრებოდნენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი 
გენდერულ საკითხებში   -  ნინო ბურძენიძე და საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები. 

 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
თავმჯდომარემ მარიკა დარჩიამ სხდომა შესავალი სიტყვით გახსნა. მან საბჭოს 
წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც საბჭოს წევრების მიერ ერთხმად 
დამტკიცდა. 

 

 

დღის წესრიგი: 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 2018-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის განხილვა. 

მარიკა დარჩიამ  საბჭოს სხდომაზე წარადგინა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 
პროექტი და სთხოვა სხდომაზე დამსწრეებს გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები 
აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით.  

სამოქმედო გეგმის განხილვისას საბჭოს წევრებმა: რამინა ბერაძემ, ნინო ლაცაბიძემ, 
ირაკლი ზარქუამ, ქეთევან მამულაშვილმა, ელეონორა კაპანაძემ გამოთქვეს აზრი და 
წარადგინეს წინადადებები გეგმაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის 
თაობაზე. 

სხდომაზე საბჭოს წევრებმა  აღნიშნეს და შეთანხმდნენ შემდეგ მოსაზრებებზე: 

• გეგმაში გარკვეული დამატებების შეტანის მიზნით,  მიზანშეწონილია  
მომდევნო სხდომაზე მოწვეულ იქნენ გამგეობების  ის თანამშრომლები, 
რომლებიც მუშაობენ გენდერულ საკითხებზე და მოისმინონ  მათი ანგარიში,  
გაწეული საქმიანობის ანალიზი და წინადადებები; 

• გეგმის  დამტკიცებამდე მიზანშეწონილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის შესაბამის სამსახურებთან კონსულტაცია და კოორდინაცია გეგმაში 
გაწერილი ვალდებულებებიდან გამომდინარე; 

• მიზანშეწონილია  მოხდეს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის 
საბჭოსთან კოორდინაცია და მათი გამოცდილების გაზიარება, გეგმისა და 
სტრატეგიის განხორციელების მხრივ; 

• აუცილებელია არსებული სტატისტიკური კვლევის განახლება; 
• დასაგეგმია სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გენდერულ საკითხებთან 

მიმართებაში; 
• საჭიროა მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების გარკვეული 

სამართლებრივი დოკუმენტების გენდერული ექსპერტიზა; 
• შეირჩნენ და დატრენინგდნენ მუნიციპალიტეტის ის თანამშრომლები, 

რომლებიც კონსულტაციას გაუწევენ და დაეხმარებიან ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლებს; 



• მაჟორიტარი წევრების წარმომადგენლობების ჩართულობა გენდერულ 
საკითხებთან მიმართებაში; 

• კონკრეტული  აქტივობების დაგეგმვა  გენდერული საბჭოს წევრების მიერ; 
• საინფორმაციო დაფების დადგმა და საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება; 
• შეიქმნას საბჭოს მხარდამჭერთა დარბაზი, რომელშიც შევლენ არასამთავრობო 

ორგანიზაციები,მეცნიერები,ჟურნალისტები,მწერლები,ადამიანები- 
რომლებიც სენსიტიურები არიან საკითხის მიმართ და ექნებათ მზაობა 
აქტიურად ითანამშრომლონ საბჭოსთან; აღნიშნულ მხარდამჭერ დარბაზთან 
დაკავშირებით საბჭოს თავმჯდომარეს  უნდა მიეწოდოს საბჭოს თითოეული 
წევრისგან 2-3 ადამიანის შესახებ ინფორმაცია.  

 

 

 

 

საბჭოს თავმჯდომარე:     მარიკა დარჩია  

 

საბჭოს მდივანი:            ირაკლი ზარქუა  
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