
მიზანი 1. 

ამოცანა 1.1.

მუნიციპალიტ

ეტის ბიუჯეტი

თანხა თანხა ორგ.

1. მერია; 2.საკრებულო 2023; 2024 0 0

 მუნიციპალიტეტი სამოქალაქო საზოგადოება               2023; 2024 საქართველოს 

პროფესიული კავშირების 

გაერთიანება

მუნიციპალიტეტი სამოქალაქო საზოგადოება 

და            საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023-2024 ფონდი ,,სოხუმი"

მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო უწყებები;                                                                       2023-24 ფინანსთა სამინისტრო

მუნიციპალიტეტი 2. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება 

და              საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

 მუნიციპალიტეტი 1.სახელმწიფო უწყებები                           

2. სამოქალაქო საზოგადოება  

და              საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური / 

პარტნიორი 

უწყება

1.ათეა;              

2. სამოქალაქო 

საზოგადოება

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

3. სამოქალაქო საზოგადოება  

და              საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური / 

პარტნიორი 

უწყება

1.ათეა;           

 2. სამოქალაქო 

საზოგადოება

დაფინანსების წყარო

დონორი ორგანიზაცია

1.1.2. ადამიანური რესურსების პოლიტიკის დოკუმენტის 

შემუშავება/განახლება/ დამტკიცება გენდერული პერსპექტივის 

გათვალისწინებით  :    მუნიციპალიტეტში დასაქმებისას ქალები და მამაკაცები 

სარგებლობენ თანაბარი სარგებლით  /ბენეფიტებით ( დაზღვევა, ფეხმძიმე 

ქალებს ეძლევათ თავისუფალი დრო სამედიცინო შემოწმების გასავლელად, 

ქალებისა და მამაკაცებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომია დეკრეტული 

შვებულება, მეძუძური და ჩვილი შვილების დედებისათვის არსებობს 

დამატებითი დროის აღების შესაძლებლობა, არსებობს სექსუალური 

შევიწროების წინააღმდეგ შიდა ინცტიტუციური რეაგირების მექანიზმები , 

ადგილობრივი ხელისუფლება ხელს უწყობს სექსუალური შევიწროების 

შესახებ ცნობიერების ამაღლებას საკუთარ უწყებაში);                                                                    

1.1.7. საჯარო მოხელეების  ცნობიერების ამაღლება გენდერული 

თანასწორობის, სექსუალური შევიწროების, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე   

პასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება ბიუჯეტი

1.1.3.გენდერული სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება

1.1.4. გენდერეული ბიუჯეტირების დაგეგმვის ხელშეწყობა

1.1.5.  ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდამჭრი 

ღონისძიებების გააქტიურება

საქმიანობა

1.1.1. მუნიციპალიტეტში დასაქმებული  სქესის ნიშნით 

სეგრეგირებული მონაცემების წარმოება 

1.1.6. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 

გენდერული თანასწორობის, სექსუალური შევიწროების, ქალთა 

მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის  საკითხებზე

ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ორწლიანი (2023-2024) გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა

სფერო I: ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ქალთა საჭიროებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება

ქალთა მონაწილეობის წასახალისებლად შემუშავებული მექანიზმების რაოდენობა (ან 

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა)
გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი 

ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

გენდერული პერსპექტივის გათვალისწინებით შემუშავებული და დამტკიცებული პოლიტიკის 

დოკუმენტები
 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.1.1.

სამიზნე

შემუშავებული მექანიზმების არსებობა ან განხორციელებული 

სამიზნე 

 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ორწლიანი გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს სამოქმედო გეგმა 



ამოცანა 1.2.

მუნიციპალიტ

ეტის ბიუჯეტი

თანხა თანხა ორგ.

 მუნიციპალიტეტი 1.სახელმწიფო უწყებები;                                                                       

2.სამოქალაქო საზოგადოება             

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო უწყებები 2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუინიციპალური 

სერვისების განვითარების 

სააგენტო

მუნიციპალიტეტი 1.სახელმწიფო უწყებები;                                                                       

2.სამოქალაქო საზოგადოება             

2023 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მიზანი 2. 

ამოცანა 2.1.

სეგრეგირებული მონაცემები

სამიზნე  ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.4.

მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა სქესის ნიშნით 

სეგრეგირებული მონაცემების მითითებით 

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალების, მათ შორის მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების, ძალადობის მსხვერპლი ქალების, შშმ პირებისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეების  ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ ინფორმირებულობის ზრდა ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა/ძალადობაგამოვლილთა მხარდაჭერის პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების 

გაზრდილი რაოდენობა

სამიზნე 

ყოველწლიურად გათვალისწინებული საკითხები

მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

შემუშავებული და დამტკიცებული ინსტიტუციური მექანიზმები 

სამიზნე

ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო

დონორი ორგანიზაცია

საქმიანობა პასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება ვადები

შესაბამისი პროგრამების შემუშავების/განახლების/განხორციელების პროცესში  მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების,  ძალადობის მსხვერპლი ქალების, დევნილი, შშმ 

პირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენელთა საჭიროებები გათვალისწინებულია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 გაზრდილი საბაზისო მაჩვენებელი

სფეროII: ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა

1.2.1.მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვის 

პროცესში,მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების, 

ძალადობის მსხვერპლი ქალების, შშმ პირებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების  ჩართულობის უზრუნველყოფის 

მიზნით შეხვედრის ჩატარება

ძალადობის პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა 

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.3.

სახელმწიფო უფასო იურიდიული მომსახურებით მოსარგებლე ქალთა პროცენტული მაჩვენებლის 

ზრდა 

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.1.

მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა/ძალადობაგამოვლილთა მხარდაჭერის პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების 

რაოდენობა 

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 2.1.2.

 მაჩვენებელი გაზრდა

სამიზნე 

1.2.2. მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა სქესის მიხედვით 

სეგრეგირებული მონაცემების წარმოების უზრუნველყოფის 

მიზნით    MSDA  პროგრამაში შესაბამისი მოდულის ჩაშენება                                                       

1.2.3.მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების, ძალადობის 

მსხვერპლი ქალების, დევნილი, შშმ პირებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეებისათვის მუნიციპალიტეტში არსებული 

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების შესახებ საინფორმაციო  

შეხვედრების  ჩატარება 

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.1.

მიზნობრივ პროგრამებში ქალების მიერ დასმული პრიორიტეტული გათვალისწინებული საკითხების 

რაოდენობა                                                                                                                                                                                                                                                           

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 1.2.2.

მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა სეგრეგირებული მონაცემების (სქესის ნიშნით, ) სისტემის არსებობა, 
პროგრამების შესაბამისად

სამიზნე 

სამიზნე 

მონაცემთა სისტემა შემუშავებულია და დანერგილია 

ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიები (აქტივობები)

სამიზნე 



მუნიციპალიტეტ

ის ბიუჯეტი

თანხა თანხა ორგ.

მუნიციპალიტეტი 1.სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო 

საზოგადოების და              

საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება  

და             საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

1 სახელმწიფო უწყებები;                                 

2.სამოქალაქო 

საზოგადოების და             

საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

მუნიციპალიტეტი 2023-2024 0 0

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება და             

საერთაშორისო  ორგანიზაციები

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება და            

საერთაშორისო  ორგანიზაციები

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება 

და            საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო უწყებები 2023 პარტნიორი 

ორგანიზაცია

2500 1. ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოება  და            

საერთაშორისო  ორგანიზაციები

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მიზანი 3. 

საქმიანობა პასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება ვადები ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო

2.1.1. მუნიციპალიტეტში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის   შესახებ, მათ შორის ადრეულ ქორწინებაზე 

ცნობადობის ამაღლება (ჩატარებული აქცია-პერფომანსები, 

საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, გადაღებული ვიდეო -

რგოლები,ფილმების ჩვენება-დისკუსიები,კონურსების 

ორგანიზება)

2.1.8.ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღის  და მამების დღის 

აღნიშვნა

2.1.4.ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ორგანიზება 

2.1.5.ფემიცდის პრევენციის მიზნით ჩატარებული 

კონსულტაციები და განხორციელებული მუშაობა 

ბენეფიციარებთან

2.1.6.მუნიციპალიტეტში შექმნილი ქალთა მიმართ ძალადობის 

ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა 

დაცვისა და დახმარების, უწყებათაშორის კომისასთან 

კოორდინირებული მუშაობის დანერგვა 

2.1.7. გენდერული საბჭოს და უწყებათაშორისი კომიის წევრებისათვის  

ტრენინგის ჩატარება ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ძირითდი 

მიღწევების შესახებ, სახელმწიფო უწყებების როლსა და ფუნქციებზე ქალთა 

მიმართ ძალადობის გამოვლენის, რეაგირებისა და პრევენციის კუთხით

2.1.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისა და 

ახალგაზრდების, მათ შორის მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლების, ძალადობის მსხვერპლი ქალების,  დევნილი, შშმ 

პირების,  უფასო იურიდიული და ფსიქოლოგიური მომსახურების 

მიწოდებაისა და  საჭიროების შემთხვევაში  თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობის კოორდინაციის გაწევა

2.1.3.მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური პროგრამებით 

მოსარგებლე ბენეფიციართა მონაცემების დამუშავება, 

პროგრამების, სქესის, ასაკის, სტატუსისა და საცხოვრებელი 

ადგილის შესაბამისად                                  

დონორი ორგანიზაცია

სამიზნე

შემუშავებული და დანერგილი პროგრამები

სფეროIII: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამებიხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისა და გოგოებისთვის, მათ შორის  მარტოხელა და მრავალშვილიანი 

მშობლების,  ძალადობის მსხვერპლი ქალების, დევნილი, შშმ პირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი მოწყვლადი ჯგუფის  ქალების (მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების,  ძალადობის მსხვერპლი 

ქალების, დევნილი, შშმ პირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ა და მათი ოჯახის წევრების 

)სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერების უზრუნველყოფის მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების 

დანერგვა



ამოცანა 3.1.

მუნიციპალიტ

ეტის ბიუჯეტი

ვადები ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო

დონორი ორგანიზაცია

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, მათ შორის მარტოხელა და მრავალშვილიანი მშობლების,  ძალადობის მსხვერპლი ქალების, დევნილი, შშმ პირებისა  ახალგზაზრდებიოს და  სხვა 

დაინტერესებული ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საგანმანათლებლო და სხვა სახის პროგრამებზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის გაზრდა

პასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება



თანხა თანხა ორგ.

მუნიციპალიტეტი 2023; 2024 0 0

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოების და            

საერთაშორისო  ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო 

საზოგადოების და            

საერთაშორისო  

ორგანიზაციები

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

1000 2250 1. კულტურულ-

ჰუმანიტარული ფონდი 

სოხუმი.საერთაშორისო 

და დონორი 

ორგანიზაციები

მუნიციპალიტეტი სამოქალაქო საზოგადოების და            

საერთაშორისო  ორგანიზაციები
2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი 1. სახელმწიფო უწყებები;                                

2. სამოქალაქო საზოგადოების და            

საერთაშორისო  ორგანიზაციები

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მიზანი 4. 

ამოცანა  4.1.

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.2.

ადგილობრივი თვითმართველობების ეროვნულ ასოციაციასთან თანამშრომლობით 

მუნიციპალიტეტებს შორის საუკეთესო პრაქტიკების გაცვლის მიზნით  ბაღდათის მუნიციპაიტეტის 

მიერ გაზიარებული ინიციატივების რაოდენობა

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.3.

კოორდინაციისა და თანამშრომლობის გაძლიერება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, 

როგორც ცენტრალურ ისე ადგილობრივ დონეებზე

სამიზნე

სამიზნე 

    გაზრდილი საბაზისო მაჩვენებელი 

სამიზნე 

გაზრდილია  ერთობლივი პროექტები

ერთობლივად განხორციელებული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის მიერ ქალთა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 

ჩატარებულიშეხვედრების რაოდენობა

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი პარტიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელებული ღონისძიებების მზარდი 

რაოდენობა

სახელმწიფო უწყებებთან , საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედ  გენდერულ საბჭოსთან,ათეასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან  

თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაძლიერება

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.1.

მუნიციპალიტეტსა და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის შედეგად 

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, 

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 4.1.4.

მუნიციპალიტეტის მიერ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების თანამშრომლობის ფარგლებში 

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა  
  გაზრდილი საბაზისო მაჩვენებელი 

სამიზნე 

  გაზრდილი საბაზისო მაჩვენებელი 

სამიზნე 

3.1.1.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 

შეხვედრებისას მონაწილეთა სეგრეგაცია სქესის მიხევით

სფერო IV: თანამშრომლობა და კოორდინაცია 

3.1.4. დასაქმების ფორუმის   ორგანიზება და  ფორუმის ფარგლებში 

პოტენციური დამსაქმებლების და დასასაქმებელი პირების მოწვევა

3.1.5.ადგილობრივი მეწარმე ქალების პორდუქციის რეალიზაციის, 

ასვევ ამავე პროდუქციის  პოპულარიზაციის ხელშწყობა

ვადები

3.1.2.        ადგილობრივ პროფესიულ სასწავლებელ კოლეჯ 

,,იბერიაში"  ჩარიცხული საჭიროების მქონე ქალებისა და 

ახალგაზრდებისათვის ტრანსპორტირების ხელშეწყობა                                                                

3.1.3.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალთა სხვადასხვა 

მოწყვლადი ჯგუფის ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა 

პროგრამის - სასწავლო კურსების  დაგეგმვა, პროექტის მართვის 

თემაზე საგანმანათლებო კურსის ჩატარება და მცირე საგრაქნტო 

კონკურის გამოცხადება                               

ბიუჯეტიპასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება



მუნიციპალიტ

ეტის ბიუჯეტი

თანხა თანხა ორგ.

მუნიციპალიტეტი  სახელმწიფო უწყებები 2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი 1. ადგილობრივი 

თვითმართველობების 

ეროვნული ასოციაცია;                                                           

2. მუნიციპალიტეტები

2023; 2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი  ქალთა საკითხებზე 

მომუშავე სამოქალაქო 

საზოგადოების 

ორგანიზაციები

2022; 2023 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი  საერთაშორისო და დონორი 

ორგანიზაციები

2022; 2023 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო 

უწყებები/სამოქალაქო 

სექტორი

2023;2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მუნიციპალიტეტი სამოქალაქო 

სექტორი/ადგილობრივი 

ა(ა)იპ-ები

2023;2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

 მუნიციპალიტეტი 1. მუნიციპალიტეტი 

2.განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო              

3.ადგილობრივი 

რესურცენტრი

2023-2024 მუნიციპალური/პა

რტნიორი 

ორგანიზციები

მიზანი 5. 

ამოცანა 5.1.

სამიზნე 

 ოქმები ხელმისაწვდომია

სამიზნე 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის გამჭვირვალეობა

სამიზნე

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ ჩატარებული სხდომების ოქმების 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა

გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის განხორციელება და  საჯარო ანგარიშგება ყოველწლიურად

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.3.

გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშები

საქმიანობა პასუხისმგებელი 

უწყება

4.1.2.ადგილობრივი თვითმართველობების ეროვნულ 

ასოციაციასთან თანამშრომლობა, მათ შორის მუნიციპალიტეტებს 

შორის საუკეთესო პრაქტიკების გაცვლის მიზნით ღონისძიებებში 

მონაწილეობა

პარტნიორი უწყება

დონორი ორგანიზაცია

4.1.5 სხვა მუნიციპალიტეტების გენდერული თანასწორობის 

საბჭოებთან თანამშრომლობა

 ყოველწლიური ანგარიშები

ვადები ბიუჯეტი

4.1.5. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ -თან 

თნამშრომლობა გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვის 

მიზნით,ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა

4.1.6. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობა, 

მოსწავლეების ჩართულობით სხვადასხვა ღონისძიებების 

განხორციელბა;

პარტნიორი უწყება ვადები ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო

გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და საჯარო ანგარიშების წარდგენის პროცესის უზრუნველყოფა        

გავლენის ინდიკატორ(ებ)ი გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და საჯარო 

ანგარიშგების  პროცესის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 ამოცანის შედეგის 

ინდიკატორი 5.1.2.

4.1.4.მუნიციპალიტეტის მიერ საერთაშორისო და დონორი 

ორგანიზაციების თანამშრომლობის ფარგლებში პროექტებისა და 

ღონისძიებების განხორციელება 

4.1.1. მუნიციპალიტეტისა და ცენტრალური ხელისუფლების 

თანამშრომლობის ფარგლებში, წლიურად განხორციელებული 

პროექტების  რაოდენობა -

4.1.3. მუნიციპალიტეტის მიერ ქალთა საკითხებზე მომუშავე 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან კონსულტაციების 

გავლისა და რეკომენდაციების მიღებისა და კოორდინირებული 

თანამშრომლობის მიზნით ყოვეწლიურად შეხვედრების 

ჩატარების ხელშეყობა 

საქმიანობა პასუხისმგებელი 

უწყება

დაფინანსების წყარო



მუნიციპალიტ

ეტის ბიუჯეტი

თანხა თანხა

 მუნიციპალიტეტი 2023; 2024 0 0

მუნიციპალიტეტი 2/23/2024 0 0მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მიერ ჩატარებული 

სხდომების ოქმების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა

საქმიანობა პასუხისმგებელი 

უწყება

პარტნიორი უწყება ვადები ბიუჯეტი

დონორი ორგანიზაცია

5.1.2. გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების ყოველწლიური ანგარიშების წარდგენა 

ბაღდათის საკრებულოსთვის


