
ქალთა გაძლიერების 
პრინციპები 
საქართველოში 
არსებული 
წარმატებული პრაქტიკა 

2019 წელი



გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოა, რომელიც გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობისა და ქალთა გაძლიერების საკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის დაარსების 
მიზანი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ქალთა და გოგონათა ინტერესების დაცვა და მათი საჭიროებების 
დაკმაყოფილებაა. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს გაეროს წევრ სახელმწიფოებს გენდერული თანასწორობის 
მიღწევის საყოველთაო სტანდარტების შემუშავებაში;  თანამშრომლობს მთავრობებსა და სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან ამ სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, პროგრამებისა და 
მომსახურების შექმნის პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ხელს უწყობს ცხოვრების ყველა სფეროში 
ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და განსაკუთრებულ აქცენტს ხუთ ძირითად მიმართულებაზე აკეთებს: 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა ლიდერობისა და მონაწილეობის გაზრდაზე; ქალთა მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრაზე; სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესების ყველა ასპექტში ქალთა მონაწილეობის 
უზრუნველყოფაზე; ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და გენდერული თანასწორობის პრინციპების, როგორც 
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, ინტეგრირებაზე ქვეყნის განვითარების დაგეგმვისა და ბიუჯეტის განსაზღვრის 
პროცესებში. ამასთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია კოორდინირებას უწევს და ხელს უწყობს გაეროს სისტემაში 
გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საქმიანობას.

გამოცემა მოამზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კონსულტანტმა ქეთევან მამინაიშვილმა პროექტის 
„ერთობლივი მოქმედება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც 
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უჭერს მხარს.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორ(ებ)ისეულია და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, რომელიმე მისი წევრი სააგენტოს ან ნორვეგიის 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოსაზრებებს. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არ ახდენს ამ გამოცემაში მოხსენიებული რომელიმე კომპანიის ბრენდების, 
პროდუქტებისა თუ მომსახურებების რეკლამირებას.
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მოკლე მიმოხილვა
როგორ აძლიერებს ქალებს ქალთა გაძლიერების პრინციპები
დღევანდელ მსოფლიოში მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროგრესი, სოციალური მოძრაობა, დემოგრაფიული 
ძვრები და გეოპოლიტიკური დესტაბილიზაცია აღინიშნება, რაც კომპანიების მიერ ბიზნესის წარმოების 
მეთოდებს საგრძნობლად ცვლის. ამავე დროს, შორსმჭვრეტელი ორგანიზაციები, მრავალფეროვნებისა და 
ჩართულობის მისაღწევად, მართვის სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვან შემადგენლებად ადამიანურ ასპექტებს 
აქცევენ. სულ უფრო მეტი კომპანია ფიქრობს, რომ დროა, საკუთარი საქმიანობა მრავალფეროვნების, 
თანასწორობისა და ჩართულობის ჭრილში განიხილოს, რათა მაქსიმალური შესაძლებლობები განურჩევლად 
ყველას შეუქმნას. ეს კომპანიები კარგად აცნობიერებენ, რომ თანასწორობის დამკვიდრება თავისთავად 
სამართლიანია და ის ბიზნესისთვისაც სასარგებლოა.

2010 წელს გაეროს ქალთა ორიგანიზაციამ და გაეროს გლობალურმა შეთანხმებამ თავიანთი ძალები 
გააერთიანეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სამუშაო ადგილებსა და საზოგადოებაში გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობის საქმეში კომპანიების დასახმარებლად. შედეგად შეიქმნა ქალთა გაძლიერების 
პრინციპები: „თანასწორობა ნიშნავს ბიზნესს“ და ეს შვიდი პრინციპი ქმნის საბაზისო სისტემას, რომელიც 
დიდ და მცირე ზომის კომპანიებს სამუშაო ადგილებზე, ბაზარსა და თემში ქალთა გაძლიერების საქმეში 
უხელმძღვანელებს.

ქალთა გაძლიერების პრინციპების მოძრაობა ფართოვდება როგორც მთელ მსოფლიოში, ისე საქართველოში. 
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს 
სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ბიზნესლიდერთა ფედერაციასთან „ქალების მომავლისთვის“ 
თანამშრომლობით, საქართველოში არსებულ კომპანიებს გენდერული ანალიზის ინსტრუმენტით ეხმარება 
მათი საქმიანობის განხილვაში  და სამოქმედო გეგმებისა და თანმიმდევრული ქმედებების შემუშავებაში, რათა 
ქალთა გაძლიერების პრინციპები რეალობად იქცეს.

ქალთა გასაძლიერებლად ყველა კომპანია საკუთარ გზას ირჩევს. წინამდებარე ბუკლეტში წარმოდგენილია 
შერჩეული მაგალითები იმისა, თუ როგორ იყენებდნენ კომპანიები ნებისმიერ შესაძლებლობას ქალთა 
გასაძლიერებლად და როგორ ცდილობდნენ გამოწვევებთან გამკლავებას.  ბუკლეტში ნაჩვენებია, რომ 2019-
მა წელმა  ახალი ტენდენცია დაგვანახა - ბევრმა კომპანიამ ქალთა გაძლიერების პრინციპების დანერგვის 
არეალი გააფართოვა და საკუთარი საქმიანობა, სამუშაო ადგილის გარდა, ბაზარსა და თემზეც გაავრცელა. 
ბევრი რამ გაკეთდა მეწარმე ქალებისა და თემის წარმომადგენელი ქალების გასაძლიერებლად. ბუკლეტში 
მოთხრობილი ისტორიები თავიანთი მრავალფეროვნებით ცხადყოფს, რომ ქალთა გაძლიერების მიმართულებით 
გადადგმული ყოველი ნაბიჯი სრულიად უნიკალური და დასაფასებელია და რომ ქალთა გაძლიერების 
პრინციპებს პოზიტიური წვლილი შეაქვთ ქვეყანაში  გენდერული თანასწორობის დასამყარებლად.

ვიმედოვნებთ, რომ ამ ბუკლეტში წარმოჩენილი წარმატებული პრაქტიკა შთაგონების წყაროდ იქცევა სხვა 
კომპანიებისთვისაც როგორც საქართველოში, ისე ნებისმიერ სხვა ადგილას და ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების მოძრაობასთან შეერთებისკენ უბიძგებს მათ, რათა 2020 წლიდან დაიწყონ გენდერული 
თანასწორობის დამყარებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება.
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ქალთა გაძლიერების შვიდი პრინციპის 
განმარტება

პრინციპი 1 - ხელმძღვანელობის მიერ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. 
ხელმძღვანელობის როლზე ყურადღების გამახვილებით ეს პრინციპი შვიდივე პრინციპის წარმატებით 
განხორციელების საფუძველია. იგი კომპანიების ხელმძღვანელებს ურჩევს, ორგანიზაციის ყველა 
დონეზე თანმიმდევრულად შემოიღონ ცვლილებები, თანასწორობის მისაღწევად კომპანიის მიზნები 
ჩამოაყალიბონ და უზრუნველყონ მათი მიღწევა.

პრინციპი 2 - სამსახურში ყველა ქალისა და კაცის მიმართ თანასწორი მოპყრობა, 
პატივისცემა, ადამიანის უფლებების დაცვისა და არა-დისკრიმინაციული მიდგომის 
პატივისცემა და ხელშეწყობა. პრინციპი ყურადღებას ამახვილებს თანასწორ ხელფასებზე, 
სარგოებზე, ბავშვებზე ზრუნვის მისაწვდომობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესებში ყველა დონეზე და ბიზნესის ყველა სფეროში, რაც, თავის მხრივ, სამუშაო ადგილზე 
პატივისცემის არსებობასა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობას უწყობს ხელს.

პრინციპი 3 - ყველა ქალი და კაცი თანამშრომლის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და 
კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. დამსაქმებლის ვალდებულებაა, შექმნას ჯანსაღი და უსაფრთხო 
სამუშაო გარემო. ამაში იგულისხმება უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახიფათო მასალებთან 
მუშაობის დროს და მკურნალობის შესაძლებლობა თანამშრომლებისთვის; ასევე, ძალადობისგან 
თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა და სექსუალური შევიწროების მიმართ ნულოვანი 
ტოლერანტობის პოლიტიკის შემუშავება.

პრინციპი 4 - ქალების განათლების, პროფესიული მომზადებისა და განვითარების 
ხელშეწყობა. ქალების წახალისება, აირჩიონ ტრადიციულად კაცების პროფესიები და რომ 
სამუშაო ახალ შესაძლებლობებს გაუჩენს მათ. განათლებაზე, უნარების განვითარების პროგრამებსა 
და პროფესიული ქსელების შექმნის შესაძლებლობებზე წვდომა ქალებს თავიანთ პროფესიულ 
განვითარებაში დაეხმარება. ეს კი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა პირადი 
განვითარებისთვის, არამედ კომპანიის გაძლიერებისთვისაც.
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პრინციპი 5 - საწარმოს განვითარება, მიწოდების ჯაჭვები და მარკეტინგის პრაქტიკა, 
რომლებიც ხელს უწყობს ქალთა გაძლიერებას. ეს პრინციპი  კომპანიებს ურჩევს, ქალთა 
გაძლიერების მიმართულებით მხოლოდ სამუშაო ადგილებით არ შემოიფარგლონ. მათ, ასევე, უნდა 
გააფართოვონ საქმიანი ურთიერთობები მეწარმე ქალებთან, გამოხატონ ქალებისადმი პატივისცემა 
კომპანიის მარკეტინგულ მასალებში და უზრუნველყონ, რომ კომპანიის პროდუქტები, სერვისები 
და შენობები ადამიანით ვაჭრობის და/ან შრომითი თუ სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით არ 
გამოიყენებოდეს.

პრინციპი 6 - თანასწორობის ხელშეწყობა სათემო ინიციატივებისა და ადვოკატირების 
მეშვეობით. მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება, წარმატება და ცოდნა 
ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღების 
გამახვილება ითავონ. თითოეულ კომპანიას არსებითი როლის შესრულება შეუძლია გენდერული 
თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა გაძლიერებაში სათემო პროექტებისა და საგრანტო 
პროგრამების მსგავსი  ინიციატივების განხორციელებით. 

პრინციპი 7 – გენდერული თანასწორობის მიღწევაში პროგრესის გაზომვა და 
საზოგადოებისთვის გაცნობა. ეს პრინციპი ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე 
ამახვილებს ყურადღებას. კომპანიებს ვურჩევთ, თავიანთი პრაქტიკა გაასაჯაროონ, ჩამოაყალიბონ 
ეტალონები, რომლებიც  ყველა დონეზე გაზომავს ქალთა ჩართვას და თავიანთი პროგრესი 
შეაფასონ და აცნობონ საზოგადოებას.
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წარმატებული პრაქტიკა

„კრისტალი“ – მეწარმე და თანამშრომელ ქალთა ხელშეწყობა 

ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომის გაზრდა მნიშვნელოვანი ბიზნეს-შესაძლებლობაა ქალებისთვის. მსოფლიო 
მასშტაბით, ქალებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი საფინანსო დაწესებულებებზე; საბანკო ანგარიშიც, კაცებთან 
შედარებით, უფრო ნაკლებ ქალს გააჩნია. მაშინ, როცა კაცების 65%-ს ანგარიში აქვს ოფიციალურ საფინანსო 
დაწესებულებებში, ქალების მხოლოდ 58% სარგებლობს იმავე დაწესებულებების მომსახურებით1. წვდომის 
ნაკლებობა არა მარტო ზღუდავს ქალების ეკონომიკურ პოტენციალს, არამედ ხელს უშლის მათი ოჯახებისა და 
თემების კეთილდღეობას. კვლევა გვიჩვენებს, რომ ქალების მმართველობის ქვეშ მყოფი მცირე და საშუალო 
ზომის საწარმოები უკეთ ახერხებენ მოგების რეინვესტირებას საქმიანობაში, მათი ოჯახების ჯანმრთელობასა 
და განათლებაში და ადგილობრივი თემების გაძლიერებაში2. 

„კრისტალი“, ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია, 2016 წელს ერთ-ერთი პირველი შეუერთდა ქალთა 
გაძლიერების პრინციპების მოძრაობას საქართველოში. მას შემდეგ იგი გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობას განაგრძობს. „საკმარისზე მეტი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ იმის გარდა, რომ 
გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობა თავისთავად სამართლიანი საქმეა, ეს 
ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა ბიზნესისთვისაც. „კრისტალში“ ჩვენ ამის მტკიცედ გვჯერა. ქალთა გაძლიერების 
საკითხისადმი ჩვენი კომპლექსური და თანმიმდევრული მიდგომის წყალობით, „კრისტალი“ გამარჯვებულად 
იქნა აღიარებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით ქვეყნის მასშტაბით 
ჩატარებული კონკურსის კატეგორიაში „გაეროს მდგრადი განვითარების მე-5 მიზანი („გენდერული 
თანასწორობა“)3“, - აცხადებს „კრისტალის“ აღმასრულებელი დირექტორი ილია რევია.

2019 წლის მარტში, მე-5 პრინციპის განხორციელებისა და ქალებისთვის ფინანსებზე წვდომის ხელშეწყობის 
მიზნით, კომპანიამ 15 მილიონი ლარის (5 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი) ღირებულების „ქალებისთვის 
განკუთვნილი კორპორაციული ობლიგაციების“ გამოშვება გამოაცხადა ათასობით მომხმარებელი ქალის 
ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამით კომპანია ფინანსური პროდუქტებითა და კაპიტალზე თანასწორი 
წვდომით უზრუნველყოფს მათ მცირე ბიზნესების გასაფართოებლად. ეს ნიშნავს სპეციალური წინადადებების 

1 Demirguc-Kunt and others, The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. Policy 
Research Working Paper 7255. (Washington, D.C., World Bank, 2015). იხ. შემდეგ მისამართზე: http://documents.worldbank.
org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf 

2 Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, realizing Rights.
3 კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კონკურსი 2019 წელს იქნა ორგანიზებული საქართველოს კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) და გაეროს გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის მიერ. კონკურსის მიზანია ბიზნეს-სექტორის ჩართულობის გაზრდა და კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის ხელშეწყობა. კონკურსი პირველად 2018 წელს ჩატარდა. 
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შექმნას მეწარმე ქალებისთვის და მათი საკრედიტო მომსახურების საფასურის 5%-ით შემცირებას. შედეგად 
2,300-ზე მეტმა ქალმა მიიღო სესხები, რამაც მთლიანობაში 4.7 მლნ ლარი (1,5 მლნ აშშ დოლარზე მეტი) 
შეადგინა.

„ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ „კრისტალის“ თანამშრომლებს შორის 1,000-ზე მეტი ქალია, გარდა ამისა, 
„კრისტალს“ ჰყავს 100,000 მომხმარებელი ქალი. ჩვენ რეგიონში პირველებმა გამოვუშვით ქალებისთვის 
განკუთვნილი კორპორაციული ობლიგაციები მეწარმე ქალების ხელშეწყობის მიზნით, თუმცა ამ მიმართულებით 
კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვგეგმავთ ჩვენს მომხმარებელ ქალებს შორის 
ინფორმირებულობის და თვითშეფასების დონეების ამაღლებას, რათა დავეხმაროთ მათ განვითარებაში ჩვენი 
დაგეგმილი, ქალებზე მორგებული აქტივობების და პროგრამების მეშვეობით,“ - აღნიშნა ბატონმა რევიამ.

2019 წლის გაზაფხულზე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პარტნიორის - „კრეატიული განვითარების ცენტრის“ 
მიერ მენტორობაში გადამზადების კურსის გავლის შედეგად, „კრისტალმა“ მე-4 პრინციპის განხორციელების 
მიმართულებით გადადგა ნაბიჯები და  თანამშრომელი ქალებისთვის სამუშაო ადგილზე მენტორობის 
პროგრამა წამოიწყო4. პროგრამა თანამშრომელთა შენარჩუნებისა და მათი პროდუქტიულობის გაზრდის, ასევე, 
სამუშაო ადგილზე მრავალფეროვნებისა და ჩართულობის ხელშეწყობის და საწარმოო მაჩვენებლების ზრდის 
ფასდაუდებელ ინსტრუმენტად ითვლება.

„ქალთა გაძლიერება უწყვეტი პროცესია და ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი იმ წერტილიდან, სადაც 
დღეს ვართ, იმ წერტილამდე, სადაც უნდა ვიყოთ - და ამ მანძილის დაფარვის ერთადერთი გზა ერთმანეთის 
დახმარება და გაძლიერებაა,“ - აცხადებს „კრისტალის“ გარემოს დაცვისა და სოციალური პასუხისმგებლობის 
სამსახურის უფროსი მაია ქობალია. 

4 პროგრამის შესახებ ვიდეო იხ. მისამართზე: https://www.youtube.com/watch?v=nF-1haaIH2g 

2019 წელს „კრისტალმა“კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის ჯილდო მიიღო; გენდერული თანასწორობის 
(მდგრადი განვითარების მე-5 მიზანი) და გაეროს გლობალური 
შეთანხმების მდგრადი განვითარების მიზნების პიონერთა 
ჯილდო, 2019.
ფოტო: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
ჯილდო, 2019.
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სასტუმრო „მერკური თბილისი ძველ ქალაქში“ - თანასწორობა 
გაცილებით მეტია, ვიდრე რესურსების მხოლოდ სამართლიანი 
განაწილება ქალებისთვის

სასტუმრო „მერკური თბილისი ძველ ქალაქში“, რომელიც სასტუმროების საერთაშორისო ოპერატორი 
ჯგუფი Accor-ის წევრია, ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 2018 წელს შეუერთდა. კომპანია განუხრელად 
მიისწრაფვის კაცებსა და ქალებს შორის თანასწორობის კორპორაციული ღირებულებებისკენ, სამუშაო 
ადგილზე მრავალფეროვნებისკენ და სოლიდარობისა და სტერეოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 
ცოდნის გაზიარებისკენ.

კომპანია ამჟამად ახორციელებს RiiSE საერთაშორისო პროექტს, სადაც ორმაგი “ii” სიმბოლურად აღნიშნავს 
კაცებსა და ქალებს.

„მერკურში“ მტკიცედ გვწამს ჩვენი ძირითადი ღირებულებების. არ იქნება არავითარი პროგრესი გენდერული 
თანასწორობისა და მრავალფეროვნების - კოლექტიური საქმიანობის ძირითადი მამოძრავებელი ძალის 
- გარეშე. 2019 წელი დატვირთული იყო აქტივობებით: ყველა თანამშრომელი გაწევრიანდა RiiSE 
ქსელში და მომზადება გაიარა სამუშაო ადგილზე მრავალფეროვნების, ჩართულობისა და თანასწორობის 
საკითხებზე. გენდერულ თანასწორობასთან ერთად, RiiSE-ს მრავალფეროვნების კონცეფცია, ასევე, მიზნად 
ისახავს თაობებისა და კულტურების თვალსაზრისით შერეული გუნდების შექმნას. ჩვენ ვართ ას ქვეყანაში 
მომუშავე საერთაშორისო კომპანია მდიდარი გამოცდილებით, რომელიც კიდევ უნდა განვითარდეს RiiSE-ს 
დახმარებით,“ - აცხადებს ხარისხისა და პროექტის მენეჯერი თამუნა ჩხიკვაძე.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და „კრეატიული განვითარების ცენტრთან“ პარტნიორობით კომპანიის 
თანამშრომლებმა ტრენინგი გაიარეს მენტორობის საკითხებში, რის შედეგადაც კომპანიაში მენტორი-შეგირდის 
ათი წყვილი შეიქმნა. „მერკურმა“ ასევე განახორციელა: ტრენინგი „ლიდერების სტრატეგიული განვითარება“; 
ჩართულობის და მრავალფეროვნების კვირეული; პერსონალის მართვის პოლიტიკის დანერგვა; 
თანასწორობისა და მრავალფეროვნების პრინციპებზე დაფუძნებული საერთაშორისო დოკუმენტის შექმნა. 
აღნიშნულ პოლიტიკას 2019 წლის მარტიდან გაეცნო და ხელი მოაწერა თითოეულმა თანამშრომელმა.
სულ ახლახან კომპანიამ  ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა ATIPfund Georgia-სთან (ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი) 
თავშესაფარში მცხოვრები ქალებისთვის სერტიფიცირებული სტაჟირებების მოსაწყობად, მე-4 პრინციპის 
შესაბამისად.

მე-5 პრინციპის განხორციელების დაწყებით „მერკურისთვის“ ნათელი გახდა, რომ გენდერულად მგრძნობიარე 
შესყიდვები, შეიძლება, სწრაფ და ეკონომიურ პრაქტიკას წარმოადგენდეს ქვეყანაში ქალთა გაძლიერების 
ხელშეწყობის თვალსაზრისით. 2019 წელს კომპანიამ რესტორანში დადგა სპეციალური სტენდი, სადაც 
ქალების მიერ წარმოებული ღვინო და თაფლი - „ბაიას ღვინო5“ და „ეკას თაფლია6“ გამოფენილი და იყიდება.
 

5 იწარმოება ქალების მიერ ორგანიზებულ საოჯახო მეღვინეობაში სოფელ ოფჩაში, იმერეთის რეგიონი, დასავლეთ საქართველო.
6 იწარმოება ეკა გოგატიშვილის მიერ პერევში, იმერეთის რეგიონი, დასავლეთ საქართველო.



9ქალთა გაძლიერების პრინციპები  საქართველოში არსებული 
წარმატებული პრაქტიკა. 2019 წელი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კოდირების 
სკოლა ქალებისთვის - ნუ შეზღუდავთ მას!

მას შემდეგ, რაც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა (თბილისი) 2018 წელს ქალთა გაძლიერების 
პრინციპებს მოაწერა ხელი, გენდერული უთანასწორობის ანალიზი ჩატარდა და ისეთი სამოქმედო გეგმა 
ჩამოაყალიბა, რომელიც ქალების გაძლიერებას რეალურს გახდიდა. ამჟამად ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტის მმართველი პოზიციების 70% ქალებს უკავიათ (რექტორის თანამდებობის ჩათვლით), თუმცა 
კომპანიამ ქალების გაძლიერების საჭიროება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ფარგლებს გარეთაც დაინახა.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის ნათელი გახდა, რომ განათლებისა და დასაქმების 
სფეროებში მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო სპეციალობებისა და მათემატიკის დარგებში 
კაცების დომინირება თვალნათლივ მიუთითებს გენდერულ სტერეოტიპებზე არა მხოლოდ საქართველოში, 
არამედ მთელ მსოფლიოში. ქალები დღესაც ნაკლებად ირჩევენ მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს, საინჟინრო 
სპეციალობებსა და მათემატიკას განათლებისა და დასაქმების მიზნით. ამ დროს კი, აღნიშნულ დარგებში 
ტექნიკური უნარების მქონე  ქალების დამატებით, შესაძლებელია, მიკერძოებული დამოკიდებულების შეცვლა 
და მრავალფეროვანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება.

ამიტომ 2019 წელს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა, მე-4 პრინციპის საფუძველზე, პროფესიული 
განათლების ექვსთვიანი კურსი შექმნა - „კოდირების სკოლა ქალებისთვის“. პროექტის მიზანია ქალების 
როლისა და მათი რაოდენობის გაზრდა ტექნოლოგიების სფეროში, ყურადღების გამახვილებით იმ ქალებზე, 
რომლებსაც საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესწავლა სურთ. თავისი ინიციატივით ბიზნესისა 
და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა  საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 
ქალთა მონაწილეობის გაზრდის საქმეში. ეს მრავალფეროვნებას შეიტანს ტექნიკურ დარგებში და, რაც კიდევ 
უფრო მნიშვნელოვანია,  შესაძლებლობებს გაზრდის ასეთი ქალებისთვის. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტმა ოცი მონაწილე ქალისთვის მთლიანად დააფინანსა პროექტი, რომელიც ძალიან წარმატებული 
და მოთხოვნადი აღმოჩნდა გოგონებსა და ქალებში. აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტი ამგვარი 
პროგრამების გაგრძელებას გეგმავს თბილისსა და რეგიონებში.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული აზროვნების სტიმულირების 
პროექტი, ასევე, უკავშირდებოდა გენდერულ თანასწორობას პროფესიებში, რაც თანასწორობის ასპექტების 
ადვოკატირებასთან დაკავშირებულ მე-6 პრინციპს ეხმიანება. გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან 
თანამშრომლობით ორგანიზებული სტუდენტებისთვის განკუთვნილი „იდეების მარათონი“ თემაზე „პროფესიებს 
არ გააჩნიათ სქესი“,  მიზნად ისახავდა სტუდენტებს შორის გენდერული თანასწორობის შესახებ დიალოგის 
დაწყებას და ტექნიკურ პროფესიებსა და მეწარმეობაში ქალების მონაწილეობის გაზრდის შესახებ იდეების 
გენერირებას.
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თეო ზანგურაშვილი, სტუდენტი, კოდირების სკოლა ქალებისთვის
ფოტო: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

„ჩვენ გვსურს წინსვლა და ნამდვილი ცვლილების დანახვა აზროვნებაში, რადგან გვწამს გოგონების ნიჭისა 
და ძალის. ჩვენი ახალი პარტნიორი DELL დაგვეხმარება ახალი კონფერენციის დაგეგმვასა და სამუშაო 
შეხვედრების - „ქალები ტექნოლოგიებში“ - გამართვაში.“ - აცხადებს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 
უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენუქიძე.
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სკოლა “EURO 2000“ – „გენდერი, ჩემი თვალით, იწყება ჩემით“

განათლების მიზანია თანასწორი შესაძლებლობების მინიჭება პირადი განვითარებისთვის და ცხოვრების 
ხარისხის გაუმჯობესებისთვის - მათ შორისაა დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის შესაძლებლობების 
მინიჭება. სამწუხაროდ, სისტემა ზოგჯერ არა თუ ვერ აღწევს ამ მაღალ მიზანს, არამედ ხელსაც კი უწყობს 
უთანასწორობისა და არსებული სტერეოტიპების განმტკიცებას. განათლების სფეროში მთელ მსოფლიოში 
ჩატარებული კვლევები გვაჩვენებს, რომ გენდერი კარიერაში მიღწევებისა და წარმატების განმსაზღვრელი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია.

2018 წელს, ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან მიერთების შემდეგ, ბათუმის სკოლამ “EURO 2000“ 
რამდენიმე პრინციპის განხორციელება დაისახა მიზნად: პოლიტიკის დოკუმენტების შესაბამისობაში 
მოყვანა ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან და მათში თანასწორობის ასპექტების შეტანა; განათლებასა 
და სექსუალური შევიწროების საკითხებში გენდერული ასპექტის შესახებ მასწავლებელთა და მოსწავლეთა 
ინფორმირება და მოსწავლეებისთვის კარიერასთან და პროფესიულ ორიენტაციასთან დაკავშირებული 
მომსახურების უზრუნველყოფა.

„ჩვენ მივაღწიეთ 2019 წლისთვის დასახულ თითქმის ყველა მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა შიდა 
პოლიტიკის გადახედვა გენდერული თვალსაზრისით. დაახლოებით ოცმა თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი 
მენტორობის საკითხებში, რამაც შედეგად მოგვცა მენტორი-შეგირდის ხუთი წყვილის შექმნა. ჩემთვის 
ამაღელვებელია მენტორობის გაწევა ჩემი კოლეგებისთვის, თუმცა მენტორის ყოლას თავადაც ვისურვებდი. 
ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა ყველასათვის,“ - განაცხადა სკოლის ექსპერტმა იურიდიულ საკითხებში, 
ელენე კალანდაძემ.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობითა და ქალთა გაძლიერების მე-3 პრინციპის შესაბამისად, 
სექსუალური შევიწროების შესახებ შეტყობინების მექანიზმი შეიქმნა ყველა თანამშრომელი ქალისა და კაცის 
ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით, ხოლო მე-4 პრინციპზე 
დაყრდნობით ოცმა მასწავლებელმა და სკოლის თანამშრომელმა მომზადება გაიარა განათლების სფეროში 
გენდერული თანასწორობის საკითხებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ შეიქმნა კარიერული 
ორიენტაციის სამსახური სკოლის მაღალი კლასების მოსწავლეებისთვის, განათლების სფეროს მეცნიერების, 
ტექნოლოგიების, საინჟინრო სპეციალობებისა და მათემატიკის დარგებში გოგონების მონაწილეობაზე 
ყურადღების გამახვილებით. სკოლის ფსიქოლოგმა, მენტორობის პროექტის ყოფილმა მონაწილემ, რომელსაც  
გენდერული თანასწორობის საკითხებში მომზადება ჰქონდა გავლილი, უფროსი კლასების მოსწავლეებთან 
წამოიწყო პროექტი გენდერულ თანასწორობასა და ჩართულობაზე სახელწოდებით - „გენდერი, ჩემი 
თვალით, იწყება ჩემით“. პროექტი მოიცავს მოსწავლეებთან საუბრებს გენდერული თანასწორობის, ადამიანის 
უფლებების, ქალების მიმართ ძალადობისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.
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ფოთის საზღვაო ტერმინალი (APM TERMINALS) – ყოველთვის სათანადოდ 
შეაფასეთ სამუშაო ადგილზე მრავალფეროვნების მნიშვნელობა  

წარმატება შესაძლებელია, როცა ქალები სამუშაო ადგილებზე კაცების სრულფასოვანი პარტნიორები 
არიან. და მართლაც, მრავალი კვლევა გვაჩვენებს, რომ ლიდერებს, რომლებიც კომპლექსურად უდგებიან 
მრავალფეროვნების, თანასწორობისა და ჩართულობის საკითხებს, უფრო ინოვაციური და თანამშრომლობის 
გრძნობით გამსჭვალული შრომითი კოლექტივის ჩამოყალიბება შეუძლიათ, რაც, თავის მხრივ, უკავშირდება 
შრომის ნაყოფიერების ზრდას, ბიზნესის უკეთეს შედეგებსა და გაუმჯობესებულ სამუშაო გარემოს.

ვინაიდან შრომითი რესურსები მრავალფეროვნებას იძენს და მთელ მსოფლიოში ფართოვდება, ეს გამოწვევა 
პრიორიტეტული გახდა ფოთის საზღვაო ტერმინალისთვისაც, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ოპერატორი 
და დამსაქმებელია შავი ზღვის პორტში და ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერი 2018 წლიდან. 
ვინაიდან კომპანიას სურდა შრომითი რესურსის (რომლის 90%-ს კაცები წარმოადგენს) გამრავალფეროვნება, 
საზღვაო ტერმინალმა, ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისა და განათლების ხელშეწყობის მიზნით, 
ტექნიკური პროფესიული განათლების ექვს დაწესებულებასთან დაიწყო თანამშრომლობა. ამ ერთობლივმა 
ინიციატივამ ფოთის საზღვაო ტერმინალს მე-4 პრინციპის განხორციელებისა და თანამშრომელი ქალების 
რაოდენობის გაზრდის საშუალება მისცა ისეთი სამუშაოებისთვის, რომლებსაც ტრადიციულად კაცები 
ასრულებენ, კერძოდ: ამწის მართვა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, 
შედუღება, ელექტრო-მექანიკური და საინჟინრო საქმიანობა. ამის შემდეგ კომპანიამ ქალების გარკვეული 
რაოდენობა ანაზღაურებადი პრაქტიკითა და სპეციალობაში სამუშაო ადგილზე მომზადების შესაძლებლობით 
უზრუნველყო. 2019 წლის გაზაფხულიდან პრაქტიკა ოთხმა გოგონამ გაიარა, რომელთაგან ერთი გოგონა, 
პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, ამწის ოპერატორად დასაქმდა კომპანიაში. გოგონებისა და ქალების 
სამუშაოზე საგანგებოდ აყვანის გზით ეს პარტნიორობა ქალებს საშუალებას აძლევს, ტრადიციულად 
მამაკაცების პროფესიები აირჩიონ, დაეუფლონ, უსაფრთხო გარემოში შეიძინონ პროფესიული კვალიფიკაცია, 
დაარღვიონ სტერეოტიპები და დასაქმების ახალი შესაძლებლობები მიიღონ.

2019 წელს კომპანია თავის თანამშრომლებთან გენდერული თანასწორობის საკითხებზეც მუშაობდა. 
მათგან უკუკავშირის მისაღებად კომპანიამ ჩამოაყალიბა და განახორციელა სამუშაო  გარემოს კვლევა, 
რომლის შედეგებიც ტრენინგის პროგრამაში გამოიყენა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების ტრენინგის გავლის შემდეგ,  კომპანიამ თანამშრომლებისთვის შიდა ტრენინგები ჩაატარა 
აღნიშნულ პრინციპებზე, გადახედა პოლიტიკის დოკუმენტებს და სექსუალური შევიწროების შესახებ 
შეტყობინებისთვის გასაჩივრების მექნიზმიც შექმნა. ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან დაკავშირებულ 
სამუშაოს კომპანია 2018 წლიდან ახორციელებს.
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ანა ოთიაშვილი, პირველი ქალი, რომელმაც ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში  
შეისწავლა ამწის მართვა  და კომპანიაში დასაქმდა 2019 წელს. იგი ახლა  ფოთის საზღვაო 
ტერმინალში მუშაობს ამწის ოპერატორად. ფოტო: ფოთის საზღვაო ტერმინალი
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ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო – მივცეთ თანამშრომლებს 
ადგილი, რომელიც მათ საკუთარი თავის უკეთ გამოსავლენად 
სჭირდებათ

ევროპის უნივერსიტეტი ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 2019 წელს შეუერთდა და მას შემდეგ განუხრელად 
ახორციელებს მათ. გენდერულ საკითხებში საკუთარი ნაკლოვანებების ანალიზისა და საფუძვლიანი 
სამოქმედო გეგმის შედგენის შემდეგ, უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, პირველი რიგის მოქმედებებისთვის დაესახა 
პრიორიტეტები და ყურადღება ისეთი სამუშაო ადგილების შექმნაზე გაემახვილებინა, სადაც ადამიანები 
სიამოვნებით იმუშავებდნენ.

ქალთა გაძლიერების პრინციპები კომპანიას იმის გაგებაში დაეხმარა, რომ უნივერსიტეტს შეუძლია, იყოს 
უფრო მეტი, ვიდრე, უბრალოდ, ადამიანების სამუშაო ან სასწავლო ადგილი. ბევრი თანამშრომლისა თუ 
სტუდენტისთვის უნივერსიტეტი სახლია სახლიდან მოშორებით, სადაც ისინი დღის უმეტეს ნაწილს ატარებენ. 
იმისათვის, რომ ადამიანების შრომამ საუკეთესო შედეგი გამოიღოს, შენობაში უნდა იყოს  სივრცეები, 
რომლებიც სხვადასხვა საჭიროებას დააკმაყოფილებს და შთაგონებას, შემოქმედებითობასა და ნაყოფიერებას 
წაახალისებს.

ვინაიდან უნივერსიტეტის ბევრ თანამშრომელსა და სტუდენტს  მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ, გასაგები გახდა, 
რომ მათი დიდი უმრავლესობა პირადი და პროფესიული ცხოვრების შეთავსებასთან დაკავშირებულ სიკეთეებს 
ძალიან დააფასებდა. ამიტომაც მიიღეს მათ აღფრთოვანებით მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის უნივერსიტეტში 
სივრცის გამოყოფის იდეა, რაც მე-2 პრინციპს შეესაბამება.

„ჩვენი სივრცე ბავშვებისთვის ფერადი და ლამაზი ადგილია, რომელიც უნივერსიტეტში ჩვენი 
თანამშრომლებისა და სტუდენტების შვილებისთვის მოეწყო. ახლა, ვიდრე დედები და მამები სწავლობენ და 
მუშაობენ, მათი შვილები აქ არაჩვეულებრივად ერთობიან,“ - ამბობს ევროპის უნივერსიტეტის რექტორი თამარ 
კერძაია. 

მოსალოდნელია, რომ ეს ინიციატივა, სხვა სიკეთეებთან ერთად, სტუდენტებისა და თანამშრომლების მხრიდან 
გაცდენების რაოდენობას შეამცირებს; ასევე, მოხსნის სტრესს და  გაზრდის საერთო კმაყოფილებას. ამ 
ინიციატივას უნივერსიტეტის პროდუქტიულობის გაზრდაც და კადრების დენადობის შემცირებაც შეუძლია: 
მრავალი კვლევა ცხადყოფს, რომ ადამიანები, რომლებიც კმაყოფილნი არიან თავიანთი პირადი და 
პროფესიული ცხოვრების შეთავსებით, 21%-ით მეტს მუშაობენ და ორგანიზაციაში მათი დარჩენის ალბათობაც7  
33%-ით მეტია.  

7 https://www.thebalancecareers.com/work-life-benefits-improve-productivity-3545181
 კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ აუმჯობესებს პროდუქტიულობას პირადი და პროფესიული ცხოვრების შეთავსების 

შესაძლებლობასთან დაკავშირებული სიკეთეები, 2009.
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სივრცე ბავშვებისთვის ევროპის უნივერსიტეტში
ფოტო: ევროპის უნივერსიტეტი
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„კრონ პალასი“ –საქმიანი ურთერთობების გაფართოება 
მეწარმე ქალებთან

უამრავი კარგი მიზეზი არსებობს იმისათვის, რომ მე-5 პრინციპის განსახორციელებლად ხელი შეეწყოს 
გენდერული პრობლემების გათვალისწინებაზე დაფუძნებული საწარმოების ჩამოყალიბებასა და მიწოდების 
ჯაჭვების ისეთ სტრუქტურას, რომელიც ქალებს გააძლიერებს. ეს არა მარტო დაეხმარება მეწარმე ქალებს, 
არამედ სასიკეთო იქნება ბიზნესისთვისაც. მაგალითად, მაქკინზის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, 
რომ იმ კომპანიების დაახლოებით 34%-ში, რომლებმაც თავიანთი მიწოდების ჯაჭვები ქალების კუთვნილი 
საწარმოების ჩართვით გაამრავალფეროვნეს, დადებითი ზემოქმედება აღინიშნა  მოგებაზე8. 

მრავალფეროვანი მიწოდების ჯაჭვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის დამკვიდრებით კომპანიებს საკუთარი 
ბრენდის პოპულარიზებაც შეუძლიათ მომხმარებელ ქალებს შორის. როგორც ქალთა მეწარმეობის ეროვნული 
საბჭო (WBENC - Women’s Business Enterprise National Council) გვამცნობს, როცა ქალებმა იციან, რომ 
კომპანია მხარს უჭერს ქალების კუთვნილ საწარმოებს, მათი 78% ყიდულობს კომპანიის პროდუქციას ან 
მომსახურებას, ხოლო 80% ლოიალობას განამტკიცებს  მისი ბრენდის მიმართ9.

ქალთა გაძლიერებისა და ბიზნესის მოგების კომბინირება მნიშვნელოვანი მოტივაცია აღმოჩნდა „კრონ 
პალასისთვის“ 2018 წელს ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან შეერთებისთვის. 2019 წელს კომპანიამ 
მე-5 პრინციპის განხორციელება დაიწყო - ბაზარზე მოიძია ქალების კუთვნილი ბიზნესები, როგორც თავისი 
მომწოდებლები და კომპანიის მიწოდების ჯაჭვში ჩართო.

„ქალების გაძლიერება ფერმერი და მეწარმე ქალების მხარდაჭერით საქართველოს რეგიონებში ჩვენი 
პრიორიტეტი გახდა. სანამ ჩვენი სასტუმროს საუზმის მენიუს გასამდიდრებლად ამ ქალებისგან სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტებს შევიძენდით, ჩვენ გავსინჯეთ და შევამოწმეთ ქალების კუთვნილი მრავალი მცირე 
საწარმოს პროდუქცია. ახლა „კრონ პალასის“ სტუმრებს შეუძლიათ სხვადასხვაგვარი თაფლის, ჩაისა და 
ქართული ცხარე და გემრიელად შეზავებული აჯიკის დაგემოვნება. სტუმრებს მათთვის სასურველი პროდუქტის 
შეძენაც შეუძლიათ,“ - განაცხადა „კრონ პალასის“ დირექტორმა მაია მახათაძემ.

მე-6 პრინციპის შესაბამისად, კომპანიამ მარკეტინგული მასალის ბეჭდვა და გავრცელებაც დაიწყო, რითაც 
პოპულარიზაციას უწევს ქალების კუთვნილ მცირე საწარმოებს და მათ მიერ წარმოებულ სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციას.

8 National Women’s Business Council, 10 Million Strong – The Tipping Point for Women’s Entrepreneurship, 2015
9 Vazquez & Sherman, Buying for Impact, 2013
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თიკა დიდიშვილი, ქართული ცხარე მწვანე აჯიკის მწარმოებელი ზუგდიდში (სამეგრელო-
ზემო სვანეთის რეგიონი დასავლეთ საქართველოში) - 2019 წელს გახდა „კრონ 
პალასის“ ერთ-ერთი ახალი მიმწოდებელი ქალი. 
ფოტო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
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„ჯიპიაი ჰოლდინგი“ – ბიზნესის დაზღვევა მეწარმე 
ქალების ჩვევად ვაქციოთ

სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგი“ ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 2018 წელს შეუერთდა. მას 
შემდეგ კომპანიამ თავის პოლიტიკასა და საქმიანობაში ცვლილებები შეიტანა  როგორც მამაკაცებისთვის, 
ისე ქალებისთვის ღირსებული სამუშაოს შოვნაში, კარიერულ განვითარებაში, პროფესიულ მომზადებასა და 
წინსვლაში დახმარების თვალსაზრისით.

2019 წელს, მე-5 პრინციპის შესაბამისად, „ჯიპიაი ჰოლდინგს“ მეწარმე ქალების მხარდასაჭერად ახალი 
პროდუქტი გამოაქვს ბაზარზე. სადაზღვევო პაკეტი ბიზნეს რისკებისა და ბიზნეს შეფერხების დაზღვევას 
მოიცავს. ბიზნეს რისკების დაზღვევას ქალი მეწარმეები შეღავათიანი ტარიფით, 25%-იანი ფასდაკლებით 
მიიღებენ, ხოლო ბიზნეს შეფერხების დაზღვევას კომპანია საჩუქრად გადასცემს მათ. პაკეტით სარგებლობა 
იმ კომპანიებსა და საწარმოებს შეეძლებათ, რომელთა ერთ-ერთი დამფუძნებელი და/ან მთავარი 
აღმასრულებელი (მმართველი) პირი ქალია. ბიზნეს რისკების დაზღვევა ყველა ტიპის მცირე და საშუალო 
ზომის კერძო ორგანიზაციაზე ვრცელდება და ისეთ რისკებს ფარავს, როგორიცაა ხანძარი, აფეთქება, 
სტიქიური მოვლენები, ქურდობა, ვანდალიზმი და სხვა. პაკეტით დაფარულია როგორც უშუალოდ შენობა, ასევე 
ინვენტარი, საოფისე ტექნიკა, მანქანა-დანადგარები, მარაგები. მოსალოდნელია, რომ ეს ხელმისაწვდომი 
პაკეტები ადგილობრივ მეწარმე ქალებს საკუთარი ბიზნესის დაზღვევის ჩვევის გამომუშავებაში დაეხმარება. 

„ამგვარი პაკეტის შექმნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ შთაგვაგონა. ჩვენ ვაპირებთ პროდუქტის პილოტირებას 
ამ სეგმენტის რეალური საჭიროებების გასაგებად და შემდეგ უკეთესი პირობების შესაქმნელად ჩვენი 
კლიენტებისთვის. იმედი გვაქვს, რომ ეს პროდუქტი დაიმკვიდრებს ადგილს ჩვენს საპროდუქტე ასორტიმენტში 
და მისი განხორციელების გაგრძელების საშუალებას მოგვცემს,“ - აღნიშნა  „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ 
კომუნიკაციების დირექტორმა თინათინ სტამბოლიშვილმა.

2019 წელს „ჯიპიაი ჰოლდინგი“, ასევე, ახორციელებდა 2016 წელს დაწყებული დასაქმების 
ფართომასშტაბიანი პროგრამის მესამე ფაზას გაყიდვების წარმომადგენლების დასაქირავებლად. პროგრამის 
იდეა თავდაპირველად მაშინ გაჩნდა, როცა ბიზნეს-პორტფელის ყურადღებიანი ანალიზის შემდეგ იდეალური 
კანდიდატი ქალი აღმოჩნდა. აქედან გამომდინარე, დასაქმების კამპანია, ძირითადად, ქალებზე მუშაობდა და 
კარიერას სთავაზობდა მათ წინა გამოცდილებისა და ასაკის მიუხედავად. 

დასაქმების კამპანია ყურადღებას ამახვილებდა მე-6 პრინციპის ადვოკატირებაზე და, შესაბამისად, არა 
მხოლოდ სამუშაოს შეთავაზების შესახებ შეიცავდა განცხადებას, არამედ საგანმანათლებლო მასალასა და 
სერიოზულ კამპანიას პოტენციური კანდიდატების დასარწმუნებლად, რომ  განაცხადები შემოეტანათ. შერჩეულ 
ქალებს უფასო ექვსთვიან მოსამზადებელ კურსსა და ხელფასს სთავაზობდნენ კურსის დაწყებიდანვე. საერთო 
ჯამში, 2016-2019 წლების სამი ფაზის განმავლობაში სამსახურში 700-ზე მეტი კანდიდატი აიყვანეს, რომელთა 
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80%-ს ქალები შეადგენდნენ. დასაქმების პროგრამის ბოლო ფაზაში დაახლოებით 45 ქალია აყვანილი.
კომპანიის აზრით, პროგრამამ დადებითი ცვლილებები შეიტანა საქმიანობის შედეგებში და კომპანიის 
მთლიან კულტურაში. კომპანიას სხვადასხვა განათლების, გამოცდილებისა და ასაკის ქალები შემოუერთდნენ, 
რამაც შედეგად სამუშაო კულტურის ტრანსფორმირება გამოიწვია. კომპანიის მიერ განხორციელებულმა 
დიდმა ინვესტირებამ ხელშემწყობი გარემოს შექმნაში და ინფრასტრუქტურის შესწავლაში გაყიდვები 50%-
ით გაზარდა, ხოლო კლიენტების შენარჩუნების მაჩვენებელი გააორმაგა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
პროგრამა სხვადასხვა ასაკის ქალების ჯგუფებს სამუშაოს მიღების შესაძლებლობას სთავაზობს სპეციფიკური 
გამოცდილების ან განათლების მოთხოვნის გარეშე. 

„იმპაქტ ჰაბ თბილისი“ - დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობები 
60 წლის ასაკს გადაცილებული ქალებისათვის

„იმპაქტ ჰაბ თბილისი“ საერთაშორისო თანამშრომლობის სივრცეა, რომელიც მეწარმეობასთან დაკავშირებულ 
სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. 2018 წელს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმოწერის შემდეგ 
კომპანიამ თავის შიდა პოლიტიკის დოკუმენტებს გადახედა, გენდერული დისკრიმინაციის ჭრილში გააანალიზა 
სამუშაოზე აყვანის პრაქტიკა და საინფორმაციო შეხვედრები ჩაატარა სექსუალური შევიწროების საკითხებზე 
კომპანიის თანამშრომლებისა და კლიენტებისთვის, ქალთა გაძლიერების მე-2 და მე-3 პრინციპების 
განხორციელების მიზნით.

თემის დონეზე მე-6 პრინციპის განხორციელებისა და ასაკიან ქალებში მეწარმეობის მიმართ ინტერესის 
გაზრდისათვის „იმპაქტ ჰაბ თბილისმა“, „ლიბერთი ბანკთან“ თანამშრომლობით, განახორციელა პროექტი 
„დაიწყე თავიდან 60 წლის შემდეგ“. პროექტი გამიზნულია სამოცს გადაცილებულ დიასახლისებსა და უფროსი 
ასაკის ქალებზე, რომლებსაც მუშაობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება და/ან თავიანთი 
შემოსავლის გაუმჯობესება სურთ. ინტერესი დიდი აღმოჩნდა: 220 მსურველს შორის 15 ქალი შეირჩა, 
რომლებმაც  მეწარმეობის საფუძვლებსა და კულინარიულ საქმიანობაში გაიარეს მომზადება. პროექტი, 
რომელზეც ძალიან მაღალი მოთხოვნა იყო, სამი თვის მანძილზე ხორციელდებოდა. 

„ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებს თავისი წვლილი შეაქვთ ადამიანების განვითარებასა და 
კეთილდღეობაში. 60 წლის ზემოთ ასაკის ქალებისთვის განკუთვნილი პროექტი განსაკუთრებული იყო. ჩვენი 
მიზნობრივი ჯგუფი უკიდურესად ნაყოფიერი და შემოქმედებითი აღმოჩნდა. მონაწილეთა გამოხმაურების 
მიხედვით ტრენინგმა გარკვეული ცვლილებები მოიტანა: მან შეცვალა აზრი ასაკთან დაკავშირებული სტიგმისა 
და სტერეოტიპების მიმართ და ასაკოვან ქალებს საკუთარ თავში რწმენის აღდგენასა და გარე სამყაროსთან 
ნაბიჯის შეწყობაში დაეხმარა,“ - აღნიშნა „იმპაქტ ჰაბ თბილისის“ თანადამფუძნებელმა ქეთევან ებანოიძემ.
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პროექტის „დაიწყე თავიდან 60 წლის შემდეგ“ მონაწილეები;
ფოტო: „იმპაქტ ჰაბი“

„იმპაქტ ჰაბმა“, ასევე, ხელი შეუწყო ქალებისა და გოგონების აქტიურ მონაწილეობას სხვა პროგრამებში, 
როგორიცაა, ელექტრო-საინჟინრო კურსი, რომელმაც გოგონების 19% მოიზიდა და პროექტი „სტარტაპ 
ანბანი“, რომელმაც სკოლის ასაკის ბავშვებს მეწარმეობის საფუძვლები ასწავლა. ამ პროექტში მონაწილეობა 
უფრო მეტმა გოგონამ (55%) მიიღო, ვიდრე ბიჭმა. „იმპაქტ ჰაბი“ ასევე ხელს უწყობს ქალებს და მათ მუშაობას 
თემის განვითარებისთვის: სოციალური ზემოქმედების სფეროში დაჯილდოებულების 70% ქალები იყვნენ; 
დაბოლოს, როცა საქმე ეხება ისტორიების მოყოლას, სათქმელი ქალებსაც აქვთ: „იმპაქტ ჰაბმა“ ორგანიზება 
გაუწია ZEG - Tbilisi Storytelling Festival-ს და მოიწვია საინტერესო მომხსენებელი სტუმრები, რომელთა 56% 
ქალი იყო. 



21ქალთა გაძლიერების პრინციპები  საქართველოში არსებული 
წარმატებული პრაქტიკა. 2019 წელი

„მიკრო-ბიზნეს კაპიტალი“ („ემბისი“) – ქალთა ფინანსურ 
განათლებაში ხარვეზების აღმოფხვრა

„მიკრო-ბიზნეს კაპიტალი“ ქალთა გაძლიერების პრინციპებს 2018 წელს შეუერთდა. კომპანიას ღრმად სწამს, 
რომ ქალთა გაძლიერება, ადამიანის პოტენციალის განვითარება და ბიზნესის წარმატება სწრაფი რეაგირების 
უნარის მქონე და მდგრადი ბიზნეს-ქცევით მიიღწევა. „ადამიანის პოტენციალის განვითარების რესურსები 
ერთგვარი ინვესტიციაა გრძელვადიანი ამონაგებით. ჩვენი თანამშრომლების გაძლიერება, მათი მაქსიმალური 
პოტენციალის გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა გადამზადებითა და განათლებით, „ემბისი“-ს მთავარი 
პრიორიტეტია; მეორე მხრივ, ჩვენი თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა სოციალურ და 
მოხალისეობრივ საქმიანობაში, ისინი უტარებენ ტრენინგებს და  განათლების მიღებაში ეხმარებიან იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს და სხვა დაუცველ ჯგუფებს, რათა ეკონომიკურად მეტად აქტიურები გახადონ“, - 
განაცხადა „ემბისი“-ს კონსულტანტმა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებში, თამთა 
ასლანიშვილმა.

მე-6 პრინციპის თანახმად, „ემბისი“-მ 2019 წელს თავისი „ფინანსური მრჩევლის“ მომსახურება გამოიყენა 
სამეგრელოს (დასავლეთი საქართველო) მაღალმთიანი სოფლების ჯგალისა და მუჟავას ქალთა ფინანსურ 
საკითხებში და ბიზნეს-გეგმის წერილობით ჩამოყალიბებაში მომზადებისთვის. ტრენინგის მიზანი გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციისა და ფონდი „ტასოს“ ბენეფიციარი, სოფლად მცხოვრები 22 ქალის დახმარება იყო 
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მომზადებაში. „ფინანსური მრჩეველი“ „ემბისი“-ს მიერ 
წამოწყებული და მთლიანად დაფინანსებული სოციალური პროექტია, რომლის მიზანიც ფინანსური ცოდნის 
დონის ამაღლებაა მოსახლეობაში, უმთავრესად, სოფლად მცხოვრებ ადამიანებში.

სოფლად მცხოვრები ქალების ტრენინგი. ფოტო: „ემბისი“

შემდგომი აქტივობის ფარგლებში 
მოწვეული იქნა ქალთა არასამთავრობო 
ორგანიზაციის ფონდი „ტასოს“ 
დირექტორი „ემბისი“-ს 17 წევრისთვის 
ტრენინგის ჩასატარებლად გენდერული 
თანასწორობის, გენდერულ 
თანასწორობასთან დაკავშირებული 
საქართველოს სამართლებრივი ჩარჩოსა 
და საქართველოს იმ საერთაშორისო 
ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც 
მას სტამბოლის კონვენციით და ქალთა 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის კონვენციით აქვს ნაკისრი.
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როგორც „პრო ბონო ქსელის“ წევრი, „ემბისი“ დაეხმარა სოციალურ საწარმოს „პოტერია“ კომუნიკაციის 
სტრატეგიისა და სოციალური მედიის გაუმჯობესებაში. „პოტერია“ არის კერამიკული საამქრო-სტუდია, 
რომელიც პირობით მსჯავრდებული და ყოფილი პატიმარი ქალების ტრენინგს უთმობს სივრცეს, რათა მათ 
ახალი უნარების  შეძენა შეძლონ. „ემბისი“-ს კომუნიკაციების სპეციალისტმა კონსულტაცია გაუწია და ტრენინგი 
ჩაუტარა „პოტერიის“ წარმომადგენლებს სოციალური მედიის - ვებგვერდისა და ფეისბუქის გვერდის მართვაში.

„კანტის აკადემია“ – ქალთა ხმების გაძლიერება განათლების მეშვეობით

„კანტის აკადემია“ საგანმანათლებლო პლატფორმაა, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდებთან 2015 
წლიდან მუშაობს. აკადემიის ზოგადი მიზანია ახალგაზრდების ემოციური ინტელექტის გამდიდრება და  
კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესება მათში.

2019 წელს ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან შეერთების შემდეგ აკადემიამ დაუყოვნებლივ დაიწყო 
ქალთა გაძლიერებისთვის საჭირო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება საქართველოში. კომპანიის 
თანამშრომლებმა ქალებისთვის  მთელი რიგი სემინარებისა ჩაატარეს სამცხე-ჯავახეთში, სოფლებში სვირსა 
და ტოლოში. სემინარები ეხებოდა მოტივაციას, მიზნების დასახვას, კარიერის განვითარებას და პროფესიულ 
ორიენტაციას (რეზიუმეს შედგენისა და გასაუბრების ტექნიკის ჩათვლით). შემდეგი სემინარები და შეხვედრები 

სოფლად მცხოვრებ ქალებთან ეხებოდა ისეთ 
თემებს, როგორიცაა ლიდერობა, ლიდერი ქალები, 
თვითგაძლიერება; ასევე - ბრენდინგის, მარკეტინგისა 
და ეფექტიანი კომუნიკაციის მნიშვნელობა.

განხორციელებული აქტივობები შესაბამისობაშია 
მე-4 პრინციპთან და  სოფლად მცხოვრები 
ქალების ისეთი უნარებით აღჭურვას ისახავს 
მიზნად, რომლებიც დასაქმებისა და ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის არის აუცილებელი.  



სამომავლო პერსპექტივები

2019 წლის ბოლოს ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე ხელმომწერი კომპანიების რაოდენობამ საქართველოში 
ორმოცს მიაღწია. ბუკლეტში წარმოდგენილი კომპანიების გარდა, პრინციპებზე ხელმომწერმა ბევრმა სხვა 
კომპანიამაც გადადგა ნაბიჯები ქალთა გაძლიერების მიმართულებით: მათ ჩამოაყალიბეს ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების საკუთარი სამოქმედო გეგმები, ინფორმაციას ავრცელებდნენ ქალთა გაძლიერების პრინციპებთან 
დაკავშირებულ სიახლეებზე, შემოიღეს სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების გასაჩივრების მექანიზმი. 
რამდენიმე კომპანიამ სოციალურ მედიაში მარკეტინგის სფეროში  ქალებისთვის განკუთვნილი სტაჟირება 
დანერგა, შემდეგ კი სტაჟიორების თანამშრომლებად აყვანა გადაწყვიტა, რითაც ქალების დასაქმების 
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა შექმნა. სხვა კომპანიებმა კი საგანგებო ნაბიჯები გადადგეს ტრადიციულად 
კაცების პრეროგატივად მიჩნეულ პროფესიებში ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად ან ხელი შეუწყვეს 
ქალთა საწარმოებს მათი ბიზნესების ბრენდირებაში.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობა საქართველოში ქალთა გაძლიერების პრინციპების დასამკვიდრებლად 
2020 წელსაც გაგრძელდება. ჩვენ ველით, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე 
ხელმომწერთა რაოდენობა და ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული წარმატებული პრაქტიკაც უფრო მეტად 
გაფართოვდება.



24ქალთა გაძლიერების პრინციპები  საქართველოში არსებული 
წარმატებული პრაქტიკა. 2019 წელი

WOMEN’S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES 
IN GEORGIA: 

PROMISING 
PRACTICES 2019 


