
ზოგადი ინფორმაცია 
პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონო
მი კური გაძლიერებისთვის საქართველოში“ (JAWE), 
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, 
2017 წლის დეკემბერში დაიწყო. პროექტის მიზანია, 
გენდერულ საკითხებზე ორიენტირებული კერძო სექტორისა 
და ხელ შემწყობი სახელმწიფო საკანონმდებლო თუ 
ეკონო მი  კური გარემოს დახმარებით, ქალებმა საკუთარი 
ეკონო მი კური უფლებების რეალიზება სრულად მოახდი
ნონ. საგანგებო ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო უწ
ყებე ბის შესაძლებლობების გაძლიერებას იმგვარი კა
ნონების, პოლიტიკური დოკუმენტებისა და პროგრამების 
შემუშავებაგანხორ ციე ლებით, რომლებშიც გენდერული 
საკითხე ბი უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული და 
რომელთა უშუალო სამიზნეებს ქალები და მათი ცხოვრე
ბის ცვლილება წარ მოადგენს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის/გაეროს გლობალური შე
თა ნხმების „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ (WEPs) 
მეშვეობით, პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“ კომ
პა ნიებს ინფორმაციას აწვდის ბიზნეს საქმიანობაში გენ
დერული თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ და მათ 
სამომავლო ქმედებების განსაზღვრასა თუ განხორციე
ლებაში ეხმარება. გენდერულად მგრძნობიარე დასაქმების 
პრაქტიკები, დასაქმების ადგილას მენტორობის პროგრამა 
ქალებისთვის, სამუშაოზე მიზნობრივი განთავსება და 
სექსუალური შევიწროების გასაჩივრების მექანიზმების და
დგენა მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს წარმოადგენს იმ 
ქმედებების ჩამონათვალიდან, რაც კომპანიებისთვის არის 
ხელმისაწვდომი.
თემის დონეზე, პროექტი ხელს უწყობს ქალების შრომითი 
უნარჩვევების გაუმჯობესებასა და მათ წვდომას ფინანსურ 
თუ ეკონომიკურ სერვისებზე. მეწარმე ქალებს, რომლებიც 
ბიზნესსაქმიანობაში უკვე ჩართულები არიან და თავიანთი 
ბიზნესების გაფართოება სურთ, პროექტი უფრო მსხვილ 
ბიზნესებსა და კორპორაციულ საწარმოო ჯაჭვებთან აკავ
შირებს.

ხანგრძლივობა: 2017 წლის დეკემბრიდან – 2020 
წლის დეკემბრამდე

ადგილი: საქართველო, სათემო მობილიზაციის 
სა მუშაოზე ფოკუსირებით გურიის, იმერეთის, რაჭა
ლეჩხუ მის და სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონებში

ბიუჯეტი: 3,147,175 აშშ დოლარი

პროექტის პარტნიორები:
საჯარო უწყებები
ადამიანის უფლებათა  დაცვის სამდივნო პრემიერ მი 
ნის ტრის აპარატში, სახალხო დამცველის აპარატი,  
აწარმოე საქართველოში,   საქართველოს ინოვაციების 
და ტექნოლოგიების სააგენტო, საზღვაო ტრანსპორტის 
სააგენტო, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

ბიზნეს ასოციაციები
საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა, ქალები 
მომავლისთვის

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ფონდი ტასო, 
კრეატიული განვითარების ცენტრი, ინოვაციური განათ 
ლების ფონდი

განვითარების პარტნიორები
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სამიზნე ბენეფიციარები:
• საქართველოში მოქმედი კერძო სექტორის კომპა

ნიები
• სამთავრობო დაწესებულებები
• ქალები, მათ შორის ქალი მეწარმეები

        მდგრადი განვითარების ძირითადი მიზნები:
• მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა
• მიზანი 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 
• მიზანი 10: უთანასწორობის შემცირება
• მიზანი 17: პარტნიორობა მდგრადი განვითარების 

მიზ ნების მისაღწევად

მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ: 
ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის საქართველოში

ინფორმაცია პროექტზე



„ტრენინგებზე დასწრების შემდეგ გრან
ტი მივიღე. დაფინანსებამ აბსოლუ ტუ
რად შეცვალა ჩემი მუშაობის დონე: 
ოთხი საკერავი მანქანა ვიყიდე; ერთ
ერთი მათგანი ტყავისთვის... შემდეგ 
ტყავის ჩანთების წარმოება დავიწყე და 
კიდევ ორი ქალი დავიქირავე.“

შორენა ჩიჯავაძე, 50 წლის, დიზაინ 
სტუ  დია „ჟაკარდის“ დამფუძნებელი ქუ
თა ისში, იმერეთი

„მენტორობის პროგრამა კონკრეტული, 
შედეგებზე ორიენტირებული და ინტე
რაქ ტიული იყო... ჩემი მენტორი მიზ
ნების სწორად დასახვაში დამეხმარა. 
თავდაჯერებული გავხდი, სამოქმედო 
გეგმა შევიმუშავე და მას გავყევი. ახ
ლა უკვე ვიცი, რის შემდეგ რა უნდა გა
ვაკეთო.“

ნია ხაჭაპურიძე, 24 წლის, სასტუმ რო 
„ბოკნეთის“ დამფუძებელი გვერძი ნეთ
ში, შიდა ქართლი 

„სოციალური მედიის მართვის და 
ვებპროგრამირების ტრენინგზე შევი
ძინე უნარები, თუ როგორ შევქმნა 
ფე  ისბუქ გვერდი და ვებგვერდი ჩე
მი ბრენდისთვის „მერილინ“... „ჯიე
მეი მარკეტინგში“ წარმატებული 
სტა     ჟი რების შემდეგ, კომპანიამ ვებდი
ზაი ნერის პოზიცია შემომთავაზა.“ 

მერი ეზიეშვილი, 26 წლის, ვებდი
ზაინერი „ჯიემეი ჯორჯიაში“ და აქსე
სუარების კომპანიის „მერილინ“ დამ
ფუძნებელი

პროექტი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი 
საკონტაქტო პირი: იენი რატილაინენი, პროგრამის სპეციალისტი 
ელ.ფოსტა: jenni.ratilainen@unwomen.org 
ტელ.: (+995) 32 222 06 04 / 222 08 70 
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0179, კავსაძის ქ. 3, ოფისი 11
ვებგვერდი: http://georgia.unwomen.org

შედეგები 
1. მოიმატებს კერძო საწარმოებს შორის კორპორაციული 
მდგრადობის გენდერული ასპექტის გაგება, გაიზრდება 
კერძო საწარმოების უნარი ქალთა გაძლიერების პრინცი
პების განხორციელების შესახებ
2. მთავრობასა თუ სხვა მხარეებს, კერძო სექტორთან პარ
ტნი ორობით, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვასა 
და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის ხელშემწყობი 
გარემოს შექმნაში დახმარება გაეწევათ
3. გაიზრდება ქალების, განსაკუთრებით კი ყველაზე მო
წყვლადი ქალების, ღირსეული სამუშაოს მოძიების უნარები 
და შესაძლებლობები. ქალთა საწარმოები ბაზარზე უფრო 
აქტიურები გახდება.

განხორციელების სტრატეგია 
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, რომ 
პრო ექტის საქმიანობები ერთმანეთთან მჭიდრო კოორ
დი ნა ციით და ურთიერთკავშირით განხორციელდეს. 
პრო  ექ ტის განხორციელების სტრატეგია, რომელსაც სა
ფუ ძვლად გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გლობალური 
გა მო ცდი ლება და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების 
სფეროში პროგრამული ინტერვენციები უდევს, ყურად
ღებას შემდეგ ძირითად სფეროებზე ამახვილებს: (1) 
მტკი ცებუ ლებაზე დაფუძნებული ადვოკატირება პო ლი 
ტი კის გენდერული საკითხების გათვალისწინებით შე
ქმნისთვის; (2) გენდერული ანალიზი გენდერული სა 
კით ხე ბის მეინსტრიმინგის ხელშეწყობის მიზნით; (3) 
შე საძლებლობების განვითარება; (4) სხვადასხვა დაინ
ტერესებული მხარის დიალოგი კერძო და საჯარო 
სექტო რების პარტნიორობების შესახებ; და (5) ქალთა 
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური მობილიზება.

2017-2019 წლების მნიშვნელოვანი შედეგები
• საქართველოში 33მა კომპანიამ სამოქმედო გეგმე ბი 

შეიმუშავა „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ გან
ხორ ციელებისთვის

• გენდერი ინტეგრირებული იქნა „20182020 წწ ადა
მი ანის უფლებების ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ 
„ბიზნესის და ადამიანის უფლებების“ თავში

• შემუშავდა კანონპროექტი აგროტურიზმის შესა ხებ, 
რომელიც მხარს უჭერს მცირე ბიზნესის მფლობე
ლებს, განსაკუთრებით კი ქალებს

• გენდერულ ნიადაგზე დისკრიმინაციის საკითხებში გა
დამზადდა 136 შრომის ინსპექტორი, დამსაქმე ბელ
თა ასოციაციების და პროფკავშირების წარმომად
გენლები

• მოწყვლადი ქალების 38 თვითდახმარების ჯგუ ფი 
შეიქმნა მათი საარსებო საშუალებების მხარდასა
ჭერად

• 97მა ქალმა გაიარა ტრენინგები სოციალური მედიის 
და მედიამარკეტინგის საკითხებში. ტრენინგის მონა
წი ლეების 42მა პროცენტმა აღნიშნა, რომ მათი შე
მოსავლები გაიზარდა

• 400ზე მეტმა ქალმა მიიღო მონაწილეობა სხვა სა
მუშაო შეხვედრებში, ტრენინგებს თუ მენტორობის 
პრო გრამებში, შემოსავლის მიღების უნარების გაუმ
ჯო ბესების მიზნით  

• 73მა ქალმა გრანტები მიიღო ბიზნესის განვი თა
რებისთვის

ქალი ბენეფიციარების სიტყვებით


