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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.ეს პუბლიკაცია მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
კონსულტანტის, ქეთევან მამინაიშვილის, მიერ პროექტის „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს მხარდაჭერით.     
                       
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 
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მიმოხილვა
„ქალთა გაძლიერების პრინციპები“ (WEPs)1  იმ პრინციპების ერთობლიობაა, რომლებიც კერძო 
კომპანიებს სთავაზობს მეგზურობას, თუ როგორ შეუწყონ ხელი გენდერულ თანასწორობას და 
გააძლიერონ ქალები სამუშაო ადგილებზე, საბაზრო ურთიერთობებში და საზოგადოებაში. გაეროს 
გლობალური შეთანხმებისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული „ქალთა 
გაძლიერების პრინციპები“ შრომისა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს 
ეყრდნობა შრომისა და ადამიანის უფლებათა სფეროში და მისი ამოსავალი წერტილია კერძო 
სექტორს გაუღვივოს პასუხისმგებლობა და ინტერესი გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 
გაძლიერების მიმართულებით მუშაობის მიმართ.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ნორვეგიიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით, 2017 
წლიდან 2020 წლამდე განახორციელა პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის საქართველოში“. პროექტის ფარგლებში კერძო სექტორთან მჭიდრო 
თანამშრომლობა სწორედ „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ ინსტრუმენტზე დაყრდნობით 
მიმდინარეობდა. საერთო ჯამში, პროექტის ფარგლებში 80 კომპანია შეუერთდა „ქალთა 
გაძლიერების პრინციპებს“.

ახლა, როცა ეს პროექტი დასასრულისკენ მიდის, გვინდა, გაგიზიაროთ საქართველოში „ქალთა 
გაძლიერების პრინციპების“ ხელმომწერი კომპანიების წარმატების ისტორიები, რომლებიც 
ასახავს კომპანიების საქმიანობას გენდერული თანასწორობის მიღწევის გზაზე. ეს ისტორიები 
გვაჩვენებს რომ იმ კომპანიებმა, რომლებმაც გენდერული თანასწორობის ღირებულებები 
გაითავისეს, მიაღწიეს ინკლუზიურ ზრდას და დარწმუნდნენ, რომ თანასწორობა არა მხოლოდ 
სწორი მიდგომა და ღირებულებაა, არამედ მომგებიანიც არის ბიზნესისთვის.

ხელმომწერი კომპანიებიდან ბევრმა დაუყოვნებლივ მიიღო კოვიდ-19-ის საპასუხო ზომები.  
მათ არათუ განაგრძეს საქმიანობა და შეინარჩუნეს თანამშრომლები, არამედ წამყვანი როლიც 
იკისრეს კრიზისზე რეაგირების თვალსაზრისით და თავიანთ თანამშრომლებს, მეწარმე ქალებს, 
მარტოხელა დედებსა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს ეხმარებოდნენ.  

ვიმედოვნებთ, რომ ამ პუბლიკაციაში წარმოჩენილი წარმატებული პრაქტიკა შთაგონების წყაროდ 
იქცევა სხვა კომპანიებისთვისაც როგორც საქართველოში, ისე ნებისმიერ სხვა ადგილას და 
ქალთა გაძლიერების პრინციპების მოძრაობასთან შეერთებისკენ უბიძგებს მათ, რათა ქალთა 
გაძლიერების საქმე რეალობად აქციონ მომავალშიც. 

1  „ქალთა გაძლიერების პრინციპების” შესახებ მეტის გასაგებად, გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ ვებგვერდს: www.weps.org
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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.

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 – პროგრესის გაზომვა და საზოგადოებისთვის გაცნობა. ეს პრინციპი ანგარიშგებისა 
და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. კომპანიებს ვურჩევთ, თავიანთი 
პრაქტიკა გაასაჯაროონ, ჩამოაყალიბონ ინდიკატორები, რომლებიც ყველა დონეზე გაზომავს 
ქალთა ჩართულობის დონეს და თავიანთი პროგრესი შეაფასონ და აცნობონ საზოგადოებას.

პუბლიკაციაში მოცემულია ამ შვიდ პრინციპზე დაყრდნობით, ქვემოთ ჩამოთვლილი 
ორგანიზაციების მიერ ქალთა გაძლიერების მიმართულებით მიღწეული კონკრეტული 
წარმატების ისტორიები.
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„კრისტალი“ - ქალი მეწარმეებისა და თანამშრომლების მხარდაჭერა 

ფინანსურ მომსახურებაზე წვდომის გაზრდა მნიშვნელოვანი ბიზნეს-შესაძლებლობაა ქალებისთვის. 
მსოფლიო მასშტაბით, ქალებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი საფინანსო დაწესებულებების პროდუქტებზე/
მომსახურებებზე. საბანკო ანგარიშიც, კაცებთან შედარებით, უფრო ნაკლებ ქალს გააჩნია. მაშინ, როცა 
კაცების 65%-ს ანგარიში აქვს ოფიციალურ საფინანსო დაწესებულებებში, ქალების მხოლოდ 58% სარგებლობს 
იმავე დაწესებულებების მომსახურებით.2 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 
გაძლიერებაში.3 

„კრისტალი“, ფინანსური ორგანიზაცია, 2016 წელს ერთ-ერთი პირველი შეუერთდა ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების მოძრაობას საქართველოში. მას შემდეგ იგი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას 
განაგრძობს. „საკმარისზე მეტი მტკიცებულება მოგვეპოვება იმის დასტურად, რომ ქალთა გენდერული 
თანასწორობა და გაძლიერება მხოლოდ მორალურად სწორი საქმე კი არა, უაღრესად გონივრული 
გადაწყვეტილებაა და ჩვენ სავსებით დარწმუნებული ვართ ამაში“, - აღნიშნავს კომპანიის აღმასრულებელი 
დირექტორი, ილია რევია.

მეხუთე პრინციპის განხორციელებისა და ქალებისთვის ფინანსებზე წვდომის ხელშეწყობის მიზნით, 
კომპანიამ 15 მილიონი ლარის (5 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი) ღირებულების „ქალებისთვის განკუთვნილი 
კორპორაციული ობლიგაციების“ გამოუშვა. ამ ინიციატივით კომპანიამ ათასობით ქალ მომხმარებელს მისცა 
მცირე ბიზნესების განვითარების შესაძლებლობა. კერძოდ, სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში, რაც 
გულისხმობდა სესხზე 5%-ით ნაკლებ პროცენტს, 2,300-ზე მეტმა მეწარმე ქალმა მიიღო სესხი, რამაც ჯამში, 4.7 
მილიონი ლარი (1.5 მილიონ აშს დოლარზე მეტი) შეადგინა.

მეექვსე პრინციპი - თანასწორობის ხელშეწყობა სათემო ინიციატივებისა და ადვოკატირების მეშვეობით 
- „კრისტალისთვის“ საინტერესო წამოწყების ინსპირაციად იქცა. კომპანიამ ფონდ „ტასოს“ თემებში 3 
სოციალური პროექტის განხორციელებისთვის ფინანსური შემოწირულობა გადასცა. შემოწირულობის 
შედეგად ჩოჩხათის თემის ერთ-ერთ სოფელში, გულიანში, (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი) სამედიცინო 
ამბულატორია მოეწყო, მაღალმთიან სოფელ ზუბში (ცაგერის მუნიციპალიტეტი) 25 ოჯახისთვის სასმელი 
წყლის მიწოდება გახდა შესაძლებელი, ხოლო სოფელ პიპილეთში (ონის მუნიციპალიტეტი) კი ბიბლიოთეკის 
ინვენტარით აღჭურვა დაფინანსდა.

ისტორიულად, თანამშრომლების კეთილდღეობისკენ მიმართულ ინიციატივებს მაინცდამაინც დიდი 
მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა და არც უმეტესი დამსაქმებლებისთვის იყო ეს საქმე პრიორიტეტული, 
თუმცა ვითარება იცვლება. კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა 
შეზღუდვებმა მნიშვნელოვნად გააუარესა  თანამშრომლების კეთილდღეობა. პანდემიის დაწყებისთანავე 
„კრისტალმა“კეთილდღეობასთან დაკავშირებული ინიციატივების დაგეგმვა წამოიწყო. კომპანიამ 
თანამშრომელთა გამოკითხვა ჩაატარა იმის დასადგენად, თუ რა სახის რეალური პრობლემების წინაშე 
დადგნენ თანამშრომლები პანდემიის დროს. გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით, „კრისტალმა“ 
დასაქმებულთა ცნობიერების ასამაღლებლად ახალი ეპიდემიოლოგიური რეგულაციების თაობაზე 
სემინარებისა და ტრენინგების ორგანიზება გადაწყვიტა. ეს ძალისხმევა სწორედ თანამშრომლების 
ბედნიერების, ჩართულობისა და კმაყოფილების დონის გაზრდაზე იყო მიმართული. 

„კრისტალის“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ქობალია განგვიმარტავს, 
თუ რა მოგება ნახა კომპანიამ იმით, რომ თანამშრომელთა კეთილდღეობნაზე იზრუნა კორპორაციული 
პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით: „დასაფასებელია, რომ კრიზისის პერიოდში 
ბევრი კომპანია უკეთ ხვდება, რომ თანამშრომლების კეთილდღეობა ბევრად მეტს ნიშნავს, ვიდრე, 

2 Asli Demirguc-Kunt and others, “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World”, Policy Research Working 

Paper, No. 7255 (Washington, D.C., World Bank, 2015). Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/ 
WPS7255.pdf. 

3 UN Women, Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights (2015). Available at http://progress.
unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf. 
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უბრალოდ, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობას. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იოლი არაა, თანამშრომლებზე 
ორიენტირებულ კომპანიად იქცე და პირველ ადგილზე ადამიანი დააყენო, ამ უპრეცედენტო მოვლენამ 
თვალსაჩინოდ დაგვანახა, რომ ამგვარი მიდგომა აბსოლუტური აუცილებლობაა! როდესაც ადამიანებს 
პოზიტიური განწყობა აქვთ სამუშაო ადგილებზე, მათ შესწევთ უნარი, განავითარონ საკუთარი პოტენციალი, 
უფრო პროდუქტიულები და შემოქმედებითები გახდნენ, დაამყარონ პოზიტიური ურთიერთობები, უკეთ 
გაუმკლავდნენ სტრესს, ღირებული წვლილი შეიტანონ საერთო საქმეში და უკეთ მოემსახურონ თავიანთ 
მომხმარებლებს.“

„აშშ-ს ქალთა გლობალური განვითარებისა და კეთილდღეობის ინიციატივის“ ფარგლებში და „USAID/
Georgia-ს“ ფინანსური მხარდაჭერით, „ახალგაზრდა მეწარმეთა“ პროგრამა 2024 წლამდე დაფინანსდა. 
2020 წელს პროგრამის YES-Georgia (პროგრამა „საქართველოში ახალგაზრდებისა და ქალთა მეწარმეობის 
მხარდასაჭერად“) მეშვეობით „კრისტალმა“ შეძლო 794 ქალი გაეძლიერებინა პიროვნული ზრდის, სოციალურ-
ეკონომიკური გაძლიერების, ბიზნესის/ფინანსების მართვისა და ცნობიერების ასამაღლებელი სხვა 
აქტივობების მეშვეობით. მეტიც, USAID YES-Georgia-ს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 69 სტარტაპი 
და 64 მონაწილე ქალი გადამზადდა„ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლაში“.  „BUZZ Georgia“-მ, რომელიც 
მხოლოდ ქალებზე ორიენტირებული კომპონენტია USAID YES-Georgia პროგრამის, 400-ზე მეტ ქალს მთელი 
საქართველოს მასშტაბით, ვირტუალური ტრენინგები ჩაუტარა  პიროვნული გაძლიერების, თვითშეფასების 
ამაღლებისა და მეწარმეობის მნიშვნელობის გაცნობის მიზნით.

მეოთხე პრინციპის შესაბამისად, „კრისტალში“ ასევე წარმატებით დაინერგა მენტორობის პროგრამა 
დასაქმებული ქალების გასაძლიერებლად გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პარტნიორი ორგანიზაციის, 
„კრეატიული განვითარების ცენტრის“, წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის შედეგად.4  მენტორობის 
პროგრამა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კომპანიაში თანამშრომელთა კმაყოფილების ამაღლების, 
კადრების გადინების შემცირების, სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების და თანამშრომელთა ჩართულობის 
ამაღლების საქმეში, რაც თავისთავად კომპანიის მოგებაზეც აისახება. საერთო ჯამში, 2020 წლის 
განმავლობაში,  კომპანიაში 107 დასაქმებული ქალი დაწინაურდა უფრო მაღალ პოზიციებზე.

4 ამ პროგრამის ამსახველი ვიდეოს სანახავად იხილეთ: https://www.youtube.com/watch?v=nF-1haaIH2g. 
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„მიკრო-ბიზნეს კაპიტალი“ („ემბისი“) – ქალთა ფინანსური 
განათლების ხელშეწყობა; თანამშრომლებისთვის სამუშაო და 
პირადი ცხოვრების ბალანსის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

დღესდღეობით სამუშაო და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის დაცვაზე ბევრი მსჯელობა მიდის და 
აზრები ყოველთვის განსხვავებულია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ „ემბისი“ თავისი თანამშრომლების 
კეთილდღეობაში წვლილის შეტანა იმით დაიწყო, რომ თანამშრომლებს ასწავლა, თუ როგორ დაეცვათ 
სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსი და როგორ გაენაწილებინათ პრიორიტეტები ცხოვრების 
სხვადასხვა - პროფესიულსა თუ პიროვნულ ასპექტებში. ეს მესიჯი კომპანიამ თანამშრომლებს იმ ფორმით 
მიაწვდინა, რომ სამუშაო დროის დასრულება ყოველდღიურად ზუსტად 18:30 საათზე განსაზღვრა. „ჩვენ 
მუშაობა  წარმოუდგენლად კონკურენტულ და დაძაბულ სამუშაო გარემოში გვიწევს, ასე რომ, ჩვენს 
წარმატებას განსაზღვრავს ის, თუ რამდენად კარგად ვახერხებთ სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის 
ბალანსის დაცვას,“ - აღნიშნავს კომპანიის ოპერაციების დირექტორი ეთერ ჩაჩიბაია. 

კომპანიაში განხორციელებულმა ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართულმა აქტივობებმა „ქალთა გაძლიერების 
პრინციპების“ თითქმის შვიდივე პრინციპი მოიცვა, თუმცა, კომპანიისთვის მე-2, მე-3 და მე-5 პრინციპები 
განსაკუთრებით ყურადსაღები აღმოჩნდა. „ემბისი“  ერთ-ერთი პირველი კომპანია იყო, რომელმაც კოვიდ-
19-ით გამოწვეულ სირთულეებზე მოახდინა რეაგირება, კერძოდ:   წინა ხაზზე დასაქმებული თანამშრომლები 
და მომხმარებლები სრულად აღჭურვა  პირბადეებით, რომელიც შეიძინა ოჯახში ძალადობაგამოვლილი 
მარტოხელა დედისგან.

იმ დროს, როცა კოვიდ-19-მა გენდერული უთანასწორობის უფსკრული კიდევ უფრო გააღრმავა და ოჯახში 
ძალადობის შემთხვევები უფრო გაიზარდა, კომპანიამ ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად ახალი 
ინიციატივა წამოიწყო. პირველი ასეთი დახმარება თავშესაფარში მცხოვრებ ერთ-ერთ ქალს გაეწია, 
რომელსაც კომპანიამ მას ფსიქო-სოციალური სერვისები და საცხოვრებელი დაუფინანსა.
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პანდემიით თავსმოხვეული იზოლაციის პირობებში, კომპანიამ დასაქმებულთა კეთილდღეობის მდგომარეობა 
შეისწავლა და  მათი კონკრეტული საჭიროებები გაარკვია. ამის საფუძველზე შექმნა „ფინანსური მხარდაჭერის 
ფონდი“ საკუთარი თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის.  პირველი შვიდი ოჯახი, რომელთაც 
კომპანია დაეხმარა, რეგიონებში მცხოვრები ოჯახები იყო. 

მე-6 პრინციპის განხორციელების მიზნით, კომპანიამ დაარსა „ფინანსური მრჩევლის“ ინიციატივა და 
სამეგრელოს მაღალმთიანი რეგიონების სოფლებიდან (სოფელი ჯგალი და სოფელი მუჟავა) გადაამზადა 
ფონდი „ტასოს“ ბენეფიციარი ქალები ფინანსური ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით. ინიციატივა 
„ფინანსური მრჩეველი“ სრულად დაფინანსებული სოციალური პროექტია, რომელსაც სათავე „ემბისი“-მ 
დაუდო და მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში ფინანსური ცნობიერების დონის ამაღლებას.

როგორც „საქართველოს პრო ბონოს“ ქსელის წევრი, „ემბისი“ კომუნიკაციისა და ბრენდინგის საკითხებშიც 
აქტიურად ეხმარება  მეწარმე ქალებს. ინიციატივის „ემბისის მეგობარი“ ფარგლებში, კომპანიის 
თანამშრომლები ქალ მეწარმეებს ხელს უწყობენ თავიანთი პროდუქციის ბრენდინგსა და  რეკლამირებაში. 
ამავე ინიციატივის ფარგლებში, კომპანია უსასყიდლოდ დაეხმარა სოციალურ საწარმოს „პოტერია“ 
და საწარმოში დასაქმებულ ორობაციონერებსა და ყოფილ პატიმარ ქალებს შესთავაზა ტრენინგები 
კომუნიკაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბებასა და სოციალური მედიის მართვაში.

კომპანია ერთმნიშვნელოვნად აღიარებს „ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე“ ხელმოწერით ნაკისრ 
ვალდებულებებს და იმ როლს, რომელიც მან გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის უნდა შეასრულოს. 
გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გაწეული სამუშაოს თაობაზე ინფორმაციის გაზიარებისა 
და ეკონომიკაში ქალების ჩართულობის მნიშვნელობაზე თავისი  საჯარო განცხადებებით „ემბისი“ 
პოზიტიურ ბიძგს აძლევს სხვა კომპანიებს, შეუერთდნენ „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“. თუ კომპანიის 
აღმასრულებელი დირექტორის, გია პეტრიაშვილის სიტყვებს დავესესხებით, „თავიანთ საწარმოებში 
ღირებულებების შექმნით ქალი მეწარმეები, ერთის მხრივ, თავიანთი ოჯახების ცხოვრების დონეს 
აუმჯობესებენ, ხოლო, მეორე მხრივ, წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში.“ 
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„ლაბი“ – ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა კოვიდ-19-ის დროს  

გლობალურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ გენდერული თანასწორობისა და გენდერული 
მრავალფეროვნების ხელშეწყობა ეხმარება ბიზნესს, უკეთ წარმართოს თავისი საქმიანობა როგორც 
მომგებიანობის ზრდის თვალსაზრისით, ისე დასაქმებული ადამიანების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებით. 

მას შემდეგ, რაც კომპანია „ლაბი“ (IT company LAB) „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“ შეუერთდა, კომპანიამ 
გადაწყვიტა ინვესტიცია ქალებისა და კაცების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაში ჩაედო. კომპანიამ 
სამუშაო ადგილზე გენდერულად მგრძნობიარე სტრატეგიები დანერგა, რომელთა  მიზანი ნიჭიერი 
კადრების მოზიდვა და შენარჩუნება, ასევე,  გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრა იყო. როგორც „ლაბის“ 
აღმასრულებელი მენეჯერი ანა კაჭიური განმარტავს: „გენდერული უთანასწორობა და ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერება ჩვენი კომპანიის უმთავრესი მამოძრავებელია. გვწამს, რომ კომპანიები, სადაც ქალებისა და 
კაცების წარმომადგენლობა უფრო დაბალანსებულია ყველა პოზიციაზე, მათ შორის მმართველ პოზიციებზეც, 
იქ უკეთ აანალიზებენ და იცნობენ მომხმარებლების საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს“.

იმისათვის, რომ უკეთ გაუძღვეს პასუხისმგებლიან ბიზნესს, კომპანიამ თანამშრომლებსა და დაინტერესებულ 
პირებს „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ შედეგად ნაკისრი ვალდებულება გაუზიარა და თანასწორობისა 
და ქალთა გაძლიერების მნიშვნელობაზე  ტრენინგი ჩაუტარა. „ლაბმა“ ნულოვანი ტოლერანტობის 
პოლიტიკა გამოუცხადა სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას, დააფუძნა სექსუალური შევიწროების 
შიდა გასაჩივრების მექანიზმი და საგანგებოდ გადაამზადა თავისი თანამშრომლები სამუშაო ადგილზე 
სექსუალური შევიწროების პრევენციის საკითხებში. 

„ლაბი“ ღიად აცხადებს, რომ ვალდებულებას კისრულობს ქალები გააძლიეროს როგორც კომპანიის 
შიგნით, ისე მის გარეთაც. კოვიდ-19-ის პირისპირ დარჩენილი გოგოები და ქალები, რომლებიც რეგიონებში 
ცხოვრობენ, უფრო დიდი ფინანსური თუ სხვა სირთულეების წინაშე აღმოჩნდნენ. მათ უფრო ნაკლებად 
მიუწვდებოდათ ხელი სასიცოცხლოდ აუცილებელი მომსახურებებზე და შესაძლებლობებზე, როგორც 
განათლების, ისე დასაქმების კუთხით. პანდემიამ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა მოზღვავებული 
ინფორმაციისა და უნარების განვითარებაზე დაფუძნებული შესაძლებლობების პირობებში კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანი გახადა და ბაზრებზე წვდომაც კი მხოლოდ ინტერნეტით გახდა შესაძლებელი. სწორედ 
ამიტომ, „ლაბმა“ ორთვიანი უფასო ინტერნეტ-პაკეტების საშუალებით უწყვეტი ინტერნეტით უზრუნველყო 
50 სტუდენტი გოგო, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ და „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის“ 
სტუდენტები არიან. 

ფონდთან „ტასო“ თანამშრომლობით, „ლაბმა“საქართველოს სხვადასხვა რაონებიდან ცხრა ქალი გადაამზადა 
გაყიდვების მენეჯმენტში, ციფრულ მარკეტინგში, ბიუჯეტის შემუშავებასა და სხვა მონათესავე სფეროებში. 
ამ ქალებმა იზოლაციის პერიოდი ნაყოფიერად გამოიყენეს და ინტერნეტით გაყიდვების სფეროში ახალი 
უნარები შეიძინეს. 

2020-ში „ლაბმა“ონლაინ ღონისძიებას 
უმასპინძლა სახელწოდებით „ქალები 
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში“ ამ 
სექტორში ახალგაზრდა ქალებისა 
და გოგოების ჩართულობის 
გასაზრდელად. ღონისძიების 
მსვლელობისას კერძო და 
არასამთავრობო სექტორების 
წარმომადგენლებმა იმსჯელეს 
ტექნოლოგიების სფეროში ქალების 
როლზე და აღნიშნულ სფეროში 
არსებული გამოწვევები და 
შესაძლებლობები განიხილეს.
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საქართველოს აუდიტორული კომპანია - საკუთარი გამოცდილების 
გაზიარება მეწარმე ქალებისთვის

საქართველოს აუდიტორული კომპანია მთლიანად ქალებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციაა, რომელსაც, 
ასევე, მართავს და ფლობს ქალი. „მე მუდამ მჯეროდა, რომ ქალებს სჭირდებათ გაძლიერება, რათა 
სრულყოფილად შეძლონ მონაწილეობა ეკონომიკურ საქმიანობაში, ამიტომაც დავაფუძნე კომპანია, 
დავამყარე თანამშრომლობა ქალებთან და ვმუშაობ იმისათვის, რომ ქალებს გავუწიო დახმარება,“ - 
განმარტავს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, თეა ადუაშვილი. 

მას შემდეგ, რაც „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს” შეუერთდა, კომპანიამ გადაწყვიტა, მთელი ყურადღება 
მეწარმე ქალების, დამწყები მეწარმეებისა და ოჯახში ძალადობაგამოვლილი ქალების  მხარდაჭერაზე 
გაემახვილებინა. ტრენინგები, უფასო კონსულტაციები და უფასო იურიდიული დახმარება იმ ზოგადი 
ხელშეწყობის მცირე ნაწილია, რაც საქართველოს აუდიტორულმა კომპანიამ ქალების კუთვნილ მცირე და 
საშუალო ბიზნესებს გაუწია საქართველოში სამეწარმეო სექტორში არსებული გენდერული უთანასწორობის 
აღმოფხვრის მიზნით. 

ჯერ კიდევ პანდემიამდე, საქართველოს აუდიტორულმა კომპანიამ მე-2 პრინციპის განხორციელება დაიწყო, 
რისთვისაც კომპანიის შიდა სტრატეგიულ დოკუმენტებს გადახედა, შრომით და მომსახურების კონტრაქტებში 
ცვლილებები შეიტანა და მოარგო საერთაშორისო სტანდარტებს. კოვიდ-19-ის დროს საქართველოს 
აუდიტორული კომპანია უსასყიდლოდ დაეხმარა 29 ქალს მათი საჭიროებებიდან გამნომდინარე. დახმარება 
ითვალისწინებდა უფასო საბუღალტრო მომსახურებას, კონსულტაციებსა და ბუღალტრული და საგადასახადო 
საკითხების სწავლებას. 

ვინაიდან კოვიდ-19-ის შემთხვევების მატებასთან ერთად გენდერული უთანასწორობის შემთხვევებიც 
გახშირდა, საქართველოს აუდიტორულმა კომპანიამ მორიგი ნაბიჯები გადადგა ქალების ეკონომიკური 
ჩართულობისა და სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლი ქალებისთვის პროფესიული გადამზადების და ტრენინგების ჩატარება.

„ჩვენ სიამაყით შეგვიძლია, ვილაპარაკოთ ჩვენს გამოცდილებაზე „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“  
განხორციელების მიმართულებით, ვინაიდან, ჩვენი მუშაობა ქალების ცხოვრებას ცვლის. ქალების 
მხარდაჭერა მხოლოდ ქალებისთვის როდია სასიკეთო, ეს სასარგებლოა როგორც ბიზნესისთვის, ისე 
ეკონომიკისთვის,“ - გვარწმუნებს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი.
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ტერაბანკი - არსებული და პოტენციური ქალი მომხმარებლების 
მხარდაჭერა და გაძლიერება

კომუნიკაცია და ცოდნის გავრცელება „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“  მნიშვნელოვანი საშუალებაა 
იმისათვის, რომ ქალებმა წინ წაიწიონ ბიზნესსა და საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალები აქტიურ 
როლს ასრულებენ საზოგადოებაში, ჩვენს საზოგადოებაში სტერეოტიპების არსებობას მინიმუმამდე  დაჰყავს 
ქალების წვლილი. „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“ ტერაბანკი 2019 წელს  შეუერთდა. ვინაიდან კომპანიის 
აღმასრულებელი დირექტორი ქალია, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს 30%-ს ქალები შეადგენენ, კომპანია 
ბუნებრივად განამტკიცებს ხედვას და კისრულობს პასუხისმგებლობას, რომ სამუშაო ადგილზე დაამკვიდროს 
თანასწორი სამუშაო გარემო და ისეთი ბიზნეს პრაქტიკა, რომელიც ხელს უწყობს ქალების ეკონომიკურ 
გაძლიერებას. 

მას შემდეგ, რაც  ტერაბანკი „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ ხელმომწერი გახდა, კომპანია ინკლუზიურ 
ბიზნეს მოდელებს ქმნის და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საქმეში ახდენს ინვესტირებას. 
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით, ტერაბანკმა 
ზუსტად განსაზღვრა, რომ ბიზნესისთვის მთავარ გამოწვევას კომუნიკაციები და ბრენდინგი წარმოადგენს, 
განსაკუთრებით კი ეს გამოწვევა ჰოსპიტალურ სექტორშია თვალსაჩინო. ამ პრობლემის გადასაჭრელად 
სარეკლამო კომპანია „Windfor’s”-თან თანამშრომლობით შემუშავდა საკომუნიკაციო მასალების სრული პაკეტი 
ბრენდის, ლოგოს, შეფუთვის და სხვა ვიზუალური მასალების ჩათვლით შერჩეული ქალი მეწარმეებისთვის. 
ამავე თანამშრომლობის ფარგლებში, ტერაბანკმა დამატებით შექმნა ვიდეო რგოლები ქალი მეწარმეების 
მხარდასაჭერად, მათი ბიზნესის გასაძლიერებლად და „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ პოპულარიზაციის 
მიზნით.

კოვიდ-19-ის პანდემიის საპასუხოდ, ტერაბანკმა თავისი საბანკო კლიენტების - მეწარმეების საჭიროებები 
შეისწავლა და ტრენინგები ჩაატარა ელექტრონული კომერციისა და ბრენდინგის, მარკეტინგისა და 
სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროებში 50 კომპანიისთვის, რომელთაგან  42%-ის მფლობელები ან 
მმართველები სწორედ ქალები არიან. 

ბოლოდროინდელი ეპიდემიოლოგიური მოვლენები ადასტურებს, რომ ბიზნეს სამყარო ადრინდელზე  
სწრაფად იცვლება და ამ ცვლილებების კვალდაკვალ იცვლებიან ქალებიც. იზრდება იმ ქალთა რიცხვი, 
ვინც მედიისა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება დაიწყო იმისთვის, რომ ისწავლოს, გაფართოვდეს, 
ცნობადი გახადოს საკუთარი ბიზნესი და თუნდაც, გაყიდოს საკუთარი ნაწარმი. ასეთი ქალები ნათელი 
მაგალითია იმისა, რომ ქალები იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის, ვითარდებიან როგორც პიროვნულად, 
ისე პროფესიულად და ერთმნიშვნელოვნად არღვევენ საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს. 
„ჩვენ გვსურს, დავრწმუნდეთ, რომ რაც ქალმა მეწარმეებმა საკომუნიკაციო კონცეფციად შეარჩიეს თავიანთი 
ბიზნესებისთვის, სრულყოფილად შეესაბამება მათ ამბიციებსა და სწრაფვას. ჩვენ დავეხმარეთ მათ 
ბიზნესზე ფოკუსირებული შინაარსისა და უპირატესობების გამოვლენაში, რაც მათ თავიანთი პროდუქციის 
რეკლამირებაში დაეხმარება“, - აღნიშნავს ტერაბანკის ფინანსური დირექტორი სოფია ჯუღელი. 
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ევროპის უნივერსიტეტი -- ქალი ხელმძღვანელების გაძლიერება 
გენდერული თანასწორობისთვის

დღეისათვის „Fortune 500”-ის კომპანიებიდან ოცდაჩვიდმეტს ქალი აღმასრულებელი დირექტორი ჰყავს. 
ეს რიცხვი სულ რაღაც 7.4%-ს5  შეადგენს საერთო სტატისტიკაში, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 
1998 წელს მხოლოდ ერთ კომპანიას ხელმძღვანელობდა ქალი, ეს მართლაც დიდი მიღწევაა. “Fortune 500”-
ის კომპანიებში ქალი ლიდერების რაოდენობის მატების ტენდენცია, ძირითადად, ოთხი გასული წლის 
განმავლობაში გამოვლინდა. 

თუ იკითხავთ, როგორ შეიძლება, რომ ქალების მიერ ხელმძღვანელი თანამდებობებისა და გადაწყვეტილების 
მიმღები პოზიციების დაკავებამ გავლენა იქონიოს გენდერულ თანასწორობაზე, ამის შესახებ საკუთარი 
გამოცდილების გაზიარება ევროპის უნივერსიტეტს შეუძლია. აღმასრულებელ თანამდებობებზე ქალების 
დასაქმებით ევროპის უნივერსიტეტი ძლიერ სიგნალს უგზავნის ყველას, რომ უნივერსიტეტი პროგრესულია, 
ყველას აძლევს თანაბარ შესაძლებლობებს და უზრუნველყოფს ქალების კარიერულ წინსვლას. 

კოვიდთან დაკავშირებულმა სკოლების იძულებითმა დახურვამ ბუნებრივად განაპირობა ციფრულ 
ტექნოლოგიებზე გადასვლის აუცილებლობა, რაც მასწავლებლებისთვის განსაკუთრებულად  რთული და 
საპასუხისმგებლო აღმოჩნდა. ევროპის უნივერსიტეტმა ახალი სასწავლო ტექნოლოგიებითა და ციფრული 
უნარებით პედაგოგების აღჭურვის მიზნით, მასწავლებლებს, ჯგუფის ხელმძღვანელებსა და ლექტორებს 
ტრენინგები ჩაუტარა ციფრული სწავლების მეთოდებში, რითაც საშუალება მისცა აკადემიურ პერსონალს, 
უმტკივნეულოდ გაეგრძელებინა უწყვეტი აკადემიური პროცესი. თავდაპირველად, ამ ინიციატივის ფარგლებში 
გადამზადდა 10 ინსტრუქტორი, რომლებიც შემდეგ 100 სხვადასხვა ასაკისა და წარმომავლობის ქალ 
მასწავლებელს დაეხმარნენ ციფრული რესურსებისა თუ ონლაინ  პლატფორმების ათვისებაში.

5 იხილეთ; https://fortune.com/2020/05/18/women-ceos-fortune-500-2020/.
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პანდემიის პერიოდში ქალი მეწარმეების გაძლიერების ინიციატივას „ევროპის უნივერსიტეტის ინოვაციური 
საგანმანათლებლო და კვლევითი ინსტიტუტიც“  შეუერთდა, რომელმაც სემინარები ჩაატარა კომპანიაში 
ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბების, ქმედითი ბიზნეს სტრატეგიების, რისკების მართვისა და 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ. ასევე, ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ქალ ფერმერებს 
და მეწარმეებს გაეწიათ უსასყიდლო კონსულტაციები ბიზნესის მართვის სამართლებრივ ასპექტებში 
(როგორიცაა მაგალითად, სახელშეკრულებო ვალდებულებები ფორს მაჟორის შემთხვევაში).

უნივერსიტეტი სისტემატურად მართავს საინფორმაციო კამპანიებს და დასაქმების ფორუმებს ქალებისთვის 
და მოსწავლე გოგოებისთვის განათლების სამომავლო გეგმების, ქალთა უფლებების, გენდერული 
თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მნიშვნელობის საკითხებზე. 

„ქალთა გაძლიერების პრინციპები“ კომპანიას დაეხმარა, გაეცნობიერებინა, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ 
ის ადგილი არ არის, სადაც ადამიანები მუშაობენ და სწავლობენ. მრავალი თვალსაზრისით,  ბევრი 
თანამშრომლისთვის და სტუდენტისთვის ის სახლია საკუთარი სახლიდან მოშორებით, სადაც ისინი დღის 
უმეტეს ნაწილს ატარებენ. იმისათვის, რომ ადამიანებს საქმის უკეთ კეთება შეეძლოთ, ამ სივრცეში უნდა 
არსებობდეს ადგილი, სადაც ისინი თავს კომფორტულად და დაცულად იგრძნობენ და სადაც მათ ყველა 
პირობა ექნებათ შთაგონებისთვის, შემოქმედებითობისა და ნაყოფიერი მუშაობისთვის. სწორედ ამიტომ, 
ვინაიდან უნივერსიტეტის ბევრ თანამშრომელსა და სტუდენტს მცირეწლოვანი შვილები ჰყავს, ცხადი 
გახდა, რომ მათი დიდი უმრავლესობა პირადი და პროფესიული ცხოვრების შეთავსებასთან დაკავშირებულ 
სიკეთეებს ძალიან დააფასებდა. ამიტომაც გაჩნდა იდეა უნივერსიტეტშივე შეექმნათ სივრცე მცირეწლოვანი 
ბავშვებისთვის, რასაც ყველანი დიდი სიხარულით შეხვდნენ. 
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„კანტის აკადემია” - ქალების როლის გაძლიერება 
განათლების სისტემაში

2030 წლის განათლების დღის წესრიგი დაფუძნებულია გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე და 
მისი მიზანია, ყველა ადამიანს მისცეს განათლების მიღებაზე წვდომის თანაბარი შესაძლებლობა. 
„კანტის აკადემია“ აცნობიერებს, რომ სიღარიბე, გეოგრაფიული იზოლაცია, უმცირესობათა სტატუსი, 
ფიზიკური შეზღუდულობა, ადრეული ქორწინება, გენდერული ნიშნით ძალადობა და სხვა ტრადიციული 
წინასწარგანწყობები ქალის სტატუსისა და როლის შესახებ, იმ მრავალი დაბრკოლების ნაწილია, რომელიც 
საშუალებას არ აძლევს ქალებსა და გოგოებს, სრულყოფილად გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები და 
მიიღონ განათლება.

„ჩვენი აკადემია სულ უფრო და უფრო მგრძნობიარე ხდება ქალების პრობლემების მიმართ,“ - აცხადებს 
„კანტის აკადემიის“ თანადამფუძნებელი მარეხ გვარამაძე, - „ქალთა გაძლიერება პრიორიტეტული 
მიმართულებაა დღეს ჩვენთვის. როგორც საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, გვჯერა, რომ შეგვიძლია, 
რადიკალური ცვლილებები შევიტანოთ გოგოებისა და ქალების ცხოვრებაში.“
როგორც საგანმანათლებლო პლატფორმამ, რომელიც 2015 წლიდან მუშაობს ქართველ ახალგაზრდობასთან 
მათი ემოციური ინტელექტისა და კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარების მიმართულებით, „კანტის 
აკადემიამ“ მყისიერი რეაგირება მოახდინა კოვიდ-19-ის პანდემიის გამოწვევებზე. „კანტის აკადემიამ“ ჯამში 
1500 ახალგაზრდასთან იმუშავა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში სტრესის მართვისა და პიროვნული 
და პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით. ახალგაზრდებთან მუშაობა რეგიონებში 
ითვალისწინებდა მდგრადობის, პიროვნული ზრდისა და თანატოლებთან გამოცდილების გაზიარების 
ხელშეწყობას. მონაწილეთა უმრავლესობას, დაახლოებით 70%-ს, ქალები წარმოადგენდნენ.
აკადემიამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 75-ე  წლისთავთან დაკავშირებითაც განახორციელა 
კამპანია, რომელიც გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების საკითხების გარშემო დისკუსიებს 
მოიცავდა. გარდა ამისა, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 200-მდე ქალი ჩაერთო „კანტის აკადემიის“ 
პიროვნული განვითარების ქოუჩინგ სესიებში.

აკადემიამ, ასევე, წამოიწყო სტრესის მართვის ტრენინგების კურსი სასკოლო ასაკის ბავშვებისა და მათი 
მშობლებისთვის, პანდემიით გამოწვეული პრობლემების საპასუხოდ. ამ კურსის მიზანია გაუმჯობესდეს 
მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობები და  უკიდურესად დაძაბულ გარემოსთან გამკლავებასა და 
ემოციების მართვაში დაეხმაროს მათ.

„კანტის აკადემიამ“ რამდენიმე სემინარი გამართა სამცხე-ჯავახეთის სოფლების, სვირისა და ტოლოშის 
ქალებისთვის მოტივაციის, კარიერული განვითარებისა და პროფესიული ორიენტაციის თემებზე, აგრეთვე, CV-
ვის წერისა და სამსახურებრივი გასაუბრების ტექნიკის შემუშავებაზე. სემინარები ისეთ თემებსაც მოიცავდა, 
როგორიცაა: ლიდერობა და ქალი ლიდერები, თვითგაძლიერება, ბრენდის მარკეტინგისა და კომუნიკაციის 
მნიშვნელობა.

„კანტის აკადემია“ ძალისხმევას არც კომპანიის შიგნით იშურებს საგანმანათლებლო პროგრამის მეშვეობით 
თანამშრომლების გასაძლიერებლად და მათი უნარების გასავითარებლად. მენტორობის პროგრამის 6 
წყვილის შექმნით კომპანიის მიზანია, ორგანიზაციული მართვის უნარების გამომუშავებაში დაეხმაროს 

თანამშრომლებს და მათ პიროვნულ განვითარებას 
დაუჭიროს მხარი. განხორციელებული საქმიანობა 
პასუხობს ქალთა გაძლიერების მეოთხე პრინციპს და 
თანამშრომლების გაძლიერებას ემსახურება.
კომპანიის შიგნით განხორციელებული ღონისძიებების 
გარდა, როგორიცაა შიდა გენდერული აუდიტის 
ჩატარება და სტრატეგიული დოკუმენტების 
გადახედვა, აკადემიამ გენდერულად მგრძნობიარე 
შესყიდვები წამოიწყო, რისთვისაც, პირველ რიგში, 
ქალების საკუთრებაში მყოფ ბიზნესებთან და ქალ 
მომწოდებლებთან დაამყარა კონტაქტი და მათგან 
დაიწყო პროდუქციისა და მომსახურებების შეძენა.
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„მთავარი არხი“  – „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ 
პირველი ხელმომწერი ტელევიზია საქართველოში

„მთავარი არხი“ არის პირველი ტელევიზია საქართველოში, რომელიც „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“  
დახმარებით ცდილობს, გააძლიეროს  კაცი და ქალი პროდიუსერები, კოპირაიტერები, ჟურნალისტები და 
უფრო მგრძნობიარე გახადოს ისინი გენდერული თანასწორობის საკითხების მიმართ. არხის მიზანია, შექმნას 
ხარისხიანი პროგრამები და გადაცემები, რომლებიც გენდერულად სენსიტიური ენით მიაწვდიან მაყურებელს 
ინფორმაციას.

„იმან, თუ როგორ არიან კაცები და ქალები წარმოდგენილი სატელევიზიო გადაცემებში, შესაძლოა, 
დაამსხვრიოს საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპები ან პირიქით, გააძლიეროს ისინი,“ - აღნიშნავს 
„მთავარი არხის“ დირექტორი თამთა მურადაშვილი. „ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვართ პირველი ტელევიზია, 
რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში, ბრძოლას 
უცხადებს სტერეოტიპებს და წინასწარგანწყობებს და ცვლის საზოგადოების ცნობიერებას. გადაცემებს, 
რომელსაც ჩვენ ვქმნით, სოციალურ გარდაქმნაში წვლილის შეტანა შეუძლიათ.”

მას მერე, რაც „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“ შეუერთდა, ტელეკომპანია მთელი შემართებით ცდილობს 
გამოავლინოს და შეცვალოს გენდერული უთანასწორობის შემთხვევები ტელეკომპანიის საქმიანობაში - 
იქნება ეს  გადაცემების შინაარსი თუ რესპონდენტების შერჩევა. ხშირად გადაცემები იმ ერთგვაროვანი 
აუდიტორიისთვის იქმნება, მაგრამ, კომპანია ცდილობს გაითვალისწინოს თავისი მრავალფეროვანი 
მაყურებელი და მრავალფეროვანი და გენდერულად სენსიტიური გადაცემების შეთავაზებით უპასუხოს მათ 
განსხვავებულ მოლოდინებს.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით, კომპანიამ გადახედა თავის შიდა დოკუმენტაციას, მოარგო 
ის საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც პასუხობს გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, შექმნა 
სექსუალური შევიწროების შიდა მექანიზმი და გადაამზადა თავისი თანამშრომლები გენდერული 
თანასწორობისა და სექსუალური შევიწროების პრევენციის საკითხებში.

კოვიდ-19-ით გამოწვეული იზოლაციის პერიოდში, ტელეკომპანია „მთავარმა არხმა“ ოჯახური ძალადობის 
მომეტებული შემთხვევების საპასუხოდ შექმნა სოციალური რეკლამა ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რომელიც 
ხელმისაწვდომი დამხმარე სერვისების შესახებ შეიცავდა ინფორმაციას. ეს ვიდეორგოლი „პრაიმტაიმის“ 
ეთერში გადის 2020 წლის გაზაფხულიდან დღემდე.

„მთავარმა არხმა“ ასევე, პირველმა წამოიწყო კამპანია გენდერული თანასწორობის საკითხების წინ 
წამოსაწევად. მას შემდეგ რაც დაასაქმა ქალები ოპერატორისა და მძღოლის პოზიციებზე, კომპანიამ 
გადაწყვიტა ამ წამოწყებისთვის კამპანიის სახე მიეცა და დაბეჭდა მაისურები, რომელზეც ბიჭი 
ჟურნალისტები და გოგო ოპერატორები იყვნენ გამოსახულნი. ამით კომპანიას სურდა,  დაემსხვრია 
დამკვიდრებული სტერეოტიპები იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს კონკრეტული სამსახურები მხოლოდ 
კაცებისთვის და მხოლოდ ქალებისთვის. გარდა ამისა, არხზე შეიქმნა ახალი გადაცემა „მისი ამბავი“, რომლის 
მიზანია საზოგადოებას უკეთ გააცნოს ფემინიზმი და წარმოეჩინოს ქალების როლი საზოგადოებაში. ასევე, 
გადაცემაში „“სხვა ნანუკა“ გადაცემის უმეტესობა ეთმობა ქალების ისტორიებს.

„მთავარმა არხმა“ თავისი სოციალური ქსელი და დილის ეთერი დაუთმო პროექტს „ტოლობა“, რომელიც სამი 
ქალის, სოფო ლილუაშვილის, თამთა მურადაშვილის და თეონა ჩემიას მიერ შეიქმნა. პროექტის მიზანია 
წარმოაჩინოს ძლიერი ქალები და ამით საჯარო დისკუსიისთვის წამოჭრას ისეთი საკითხები, როგორიცაა 
ფემინიზმი, გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება.
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„ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“ (BTU) მხარს უჭერს 
FEMTECH-ს (ქალთა ტექნოლოგიებს) ადგილობრივ საერთაშორისო 
პარტნიორებთან ერთად 

როდესაც ერთი ქალი მეორეს ეხმარება, შეიძლება, გასაოცარი ამბები მოხდეს. როდესაც პროფესიულ 
კარიერაში წინ დიდი ნახტომით მიიწევ, სწორედ ამას ნიშნავს „ქალები ტექნოლოგიაში“. „ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“ (BTU) არის ტექნოლოგიური მიმართულების პროფესიული უნივერსიტეტი, 
რომელიც იმ გამოწვევების გადალახვას ესწრაფვის, რომელსაც ქალები აწყდებიან. ეს უნივერსიტეტი 
ყოველწლიურად სპეციალურად ქალებისა და გოგოებისთვის შექმნილ ტრენინგის პროგრამებს მხოლოდ და 
მხოლოდ ქალებს სთავაზობს. „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის“ რექტორი ნინო ენუქიძე 
მხარს უჭერს გენდერულ თანასწორობას და ამბობს: „სულ ერთია, რა დონეზე არიან გოგოები პროფესიული 
განვითარების თვალსაზრისით, ანდა რა სფეროში არიან ჩართული, ჩვენი უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების 
სფეროში გოგოებსა და ქალებს სრულ მხარდაჭერას, სასწავლო პროგრამებსა და რესურსებს სთავაზობს, რათა 
მათ წარმატებას მიაღწიონ თავიანთ კარიერაში.“

სულ ახლახან „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა“ წამოიწყო „5.0 ინიციატივა“,  რომლის 
მიზანი საქართველოში ციფრული ეკონომიკის გაძლიერებაა. ამ ინიციატივის მეშვეობით, „ბიზნესისა და 
ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“ რეგიონში წამყვანი პოზიციის დასაკავებლად იბრძვის და ხელს უწყობს 
ტექნოლოგიების ინტეგრაციას სხვადასხვა მოწინავე სექტორებში. ადგილობრივ და საერთაშორისო 
პარტნიორებთან თანამშრომლობით, „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“ დიდი მასშტაბის 
პროექტებს ახორციელებს სხვადასხვა სექტორში, „ფემტექის“ ჩათვლით, და  არაერთ მსხვილ პროექტს 
ახორციელებს ტექნოლოგიისა და პროგრამირების სფეროში ქალთა გაძლიერებისთვის, მათი ციფრული 
განათლების დონის ასამაღლებლად. „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“ და „ქალები ტექში“ 
(გლობალური მოძრაობა ტექნოლოგიებში ქალთა როლის გასაძლიერებლად) საზოგადოებას  ახალ 
პლატფორმას სთავაზობენ სხვადასხვა სახის პროექტების განსახორციელებლად, რომლებიც ციფრული 
უნარებით ქალთა აღჭურვას ითვალისწინებს და ამგვარად, ახალ გზებს უხსნის მათ ტექნოლოგიების 
სამყაროში.  განსაკუთრებულ ყურადღებას კი ამ პროცესში „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი“  
რეგიონებში მცხოვრებ ქალებზე ამახვილებს.  
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ორ წელში უნივერსიტეტმა სამი მიღება გამოაცხადა „კოდირების სკოლაში“ და ჯამში 60 ქალს დაეხმარა 
შეესწავლა პროგრამირების ენები პროფესიული განათლების ექვსთვიანი კურსის მეშვეობით. „კოდირების 
სკოლა“ უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს ქალ სტუდენტებს, დაეუფლონ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, 
ხელოვნურ ინტელექტსა და ვებ დიზაინს. პროქტის მიზანია  ქალების როლისა და რაოდენობის გაზრდა 
ტექნოლოგიების სფეროში და ამ ინიციატივით „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა“ პირველი 
ნაბიჯები გადადგა ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში სამუშაო ძალის გამრავალფეროვნებისა და, რაც უფრო 
მნიშვნელოვანია, ქალებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიმართულებით. პროექტი 
გოგოებსა და ქალებს შორის მეტად წარმატებული და პოპულარული აღმოჩნდა. 

უნივერსიტეტმა, ასევე, შექმნა ონლაინ პლატფორმა „ქალები ტექნოლოგიებში“, სადაც წარმოდგენილია 
ცნობიერების ასამაღლებელი პოდკასტები და სასწავლო კურსები. უნივერსიტეტმა, ასევე, ორგანიზება 
გაუწია დასაქმების ფორუმს, სადაც ქალებსა და გოგოებს გაუზიარა ტექნოლოგიების სფეროში დასაქმების 
შესაძლებლობები.

საქართველოში აშშ-ს საელჩოს მხარდაჭერით, „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა“ სამი 
რეგიონული ბანაკის შექმნა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, რათა ტექნოლოგიების შესახებ 
ინფორმაცია მიეწოდებინა ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და ხელი შეეწყო 
მათი ნიჭის განვითარებისთვის. ბანაკში ჩატარებული სესიები მოიცავდა მენტორობის სესიებსაც, სადაც 
განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა ქალთა ლიდერობა და მოტივაცია, რომლის გამოყენებასაც 
ისინი როგორც პირად, ისე პროფესიულ ცხოვრებაში შეძლებენ. 
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SOPLIDAN.GE - ქალების გაძლიერება ელექტრონული კომერციის 
არხების გამოყენებით

Soplidan.ge არის ციფრული პლატფორმა, რომელიც  ფერმერ ქალებს უშუალოდ აკავშირებს მყიდველთან.  
კომპანია 2015 წელს დაარსდა და მისი მიზანი იყო შეესრულებინა ერთგვარი ხიდის ფუნქცია მიმწოდებელსა 
და მომხმარებელს შორის ონლაინ ყიდვა-გაყიდვის ინოვაციური და გამარტივებული პლატფორმის 
მეშვეობით და მომხმარებლებისთვის შეეთავაზებინა ხარისხიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.
„სხვა მეწარმე ქალების მხარდაჭერით ქალები თავიანთ ეკონომიკურ გაძლიერებას უწყობენ ხელს, - ამბობს 
Soplidan.ge– ს დამფუძნებელი ნათია ნინიკელაშვილი, - გაძლიერებულ ქალებს კი არ გაუჭირდებათ, 
დახმარება გაუწიონ სხვა ქალებს წარმოების გაზრდაში. ისინი ერთად ქმნიან ჯაჭვს, რომელიც ჩვენს 
ეკონომიკას აძლიერებს.”

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სამომხმარებლო დანახარჯებში უმეტესი წილი სწორედ ქალებზე მოდის. 
„ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე“ ხელმოწერის შემდეგ, Soplidan.ge-ს გუნდმა ვებგვერდს დამატებითი 
კატეგორია - „წარმოებულია ქალების მიერ“ დაამატა და ამით შესაძლებლობა მისცა მომხმარებლებს 
მარტივად მოეძებნათ და შეესყიდათ ქალთა წარმოებული პროდუქცია ვებგვერდზე. ამ ნაბიჯით კომპანიამ 
გაზარდა როგორც მეწარმე ქალების ცნობადობა, ისე მათი პროდუქციის რეალიზებასაც შეუწყო ხელი.
კომპანია შეგნებულად ცდილობს ქალების მიერ შექმნილი პროდუქტით  მყიდველთა დაინტერესებას 
და მოზიდვას. ამ ხერხით ის არა მხოლოდ საკუთარი გაყიდვების, არამედ ქალი მეწარმეების გაყიდვების 
გაზრდისთვისაც იღწვის. გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად, კომპანიამ თითოეულ მწარმოებელ ქალზე 
შეაგროვა და გაავრცელა მათი ისტორიები, რათა პროდუქციის უკან მისი დამამზადებლის ადამიანური მხარეც 
წარმოეჩინა. ეს ამბები ხელს უწყობს იმ სტერეოტიპების დანგრევას, რომ ფერმერები მხოლოდ კაცები არიან 
და საზოგადოებისათვის თვალსაჩინოს ხდის ქალების წვლილს სოფლის მეურნეობაში. 

ამ საკითხებში მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლება და გათვითცნობიერება ერთ-ერთი საუკეთესო 
გზაა ქალების საქმეში ინვესტიციების მოსაზიდად. სწორედ ასეთი მომხმარებლებისთვის, ქალებისა და 
კაცებისთვის, ვისაც სხვა ქალების დახმარება სურთ, Soplidan.ge  ერთიან პლატფორმაზე წარმოგვიდგენს 
პროდუქტსაც და მათ მწარმოებლებსაც და ამით მყიდველს ეხმარება  პროდუქტების გააზრებულად შეძენაში. 
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„ლიბერთი ბანკი“ - ბრძოლა ქალების გაძლიერებისთვის 
ტრენინგებისა და განათლების გზით

ქალთა გაძლიერება მათი ნიჭისა და უნარების გაძლიერების პროცესად აღიქმება. ეს ნიჭი და უნარები 
შემდგომში ეხმარება ქალებს, დაძლიონ სოციალური და ინსტიტუციური ბარიერები, განიმტკიცონ თავიანთი 
მდგომარეობა და მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებში, რაც, მთლიანობაში, 
გააუმჯობესებს მათი ცხოვრების ხარისხს. 

„განათლება წამყვანი ფაქტორია ქალების გაძლიერების, წარმატების, განვითარებისა და კეთილდღეობის 
საქმეში,“ - დაბეჯითებით ამბობს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო 
ჩიხლაძე. „იმისათვის, რომ საზოგადოებაში ხელოვნურად შექმნილი გენდერული განწყობების წინააღმდეგ 
ვიბრძოლოთ, ქალებს დინების საწინააღმდეგოდ გვიწევს ცურვა, რასაც გაცილებით დიდი ენერგია სჭირდება. 
ეს ენერგია გაძლიერების პროცესში იბადება, გაძლიერება კი განათლებას მოაქვს. აქედან გამომდინარე, 
უკიდურესად მნიშვნელოვანია ქალთა განათლების დონის ამაღლება.“

„ლიბერთი ბანკმა“ „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“ 2019 წელს მოაწერა ხელი. პრინციპების 
ხელმოწერისთანავე კომპანიამ ონლაინ ტრენინგები შესთავაზა მეწარმე ქალებს მოლაპარაკებების 
წარმართვის, ბიზნესის მართვის, მარკეტინგისა და გაყიდვების სტრატეგიების შესახებ. ტრენინგზე დამსწრე 
მეწარმე ქალები და ფერმერები ლიბერთი ბანკს ფონდმა „ტასომ“ დააკავშირა. 

ლიბერთი ბანკს სჯერა, რომ ქალებს ეკონომიკის ყველა ასპექტში უკეთ შეუძლიათ გზის გაკვლევა და 
სამუშაოს არჩევის უფრო ფართო სპექტრიც აქვთ. მათ შეუძლიათ, გამონახონ შემოსავლის წყარო და 
სოციალური მდგომარეობა გაიუმჯობესონ. „ლიბერთი ბანკი“ მხარს უჭერს იმ აზრს, რომ ქალები კვალიფიციურ 
სამუშაო ძალად უნდა განიხილებოდნენ და რომ  მათ საქართველოს განვითარებადი ეკონომიკის სრულად 
გარდაქმნის პოტენციალი გააჩნიათ. 
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„ჯეპრა“ – ტრენინგები მეწარმეობაში - გენდერული უთანასწორობის 
აღმოსაფხვრელად 

„ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე“ ხელმომწერი კომპანიები ვალდებულებას იღებენ, რომ დანერგონ 
ისეთი ბიზნეს-პრაქტიკა, რომელიც აძლიერებს ქალებს და ასევე, აწარმოონ შინაარსიანი და 
პასუხისმგებლიანი კომუნიკაცია, რომელიც პასუხობს გენდერული თანასწორობის პრინციპებს. კომპანიებს 
ამ გზით მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ გენდერული თანასწორობის განმტკიცების და 
სტერეოტიპებთან, წინასწარ განწყობებთან და დამკვიდრებულ ცრურწმენებთან ბრძოლაში. 

„ჯეპრა“ ერთ-ერთი პირველი კომპანია იყო, რომელიც „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ მოძრაობას ჯერ 
კიდევ 2016 წელს შეუერთდა. „ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე“ ხელმოწერის შემდეგ კომპანიამ შეიმუშავა 
გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, გენდერული თანასწორობისა და სექსუალური შევიწროების 
საკითხებში გადაამზადა თანამშრომლები და მენტორული პროგრამა დანერგა ქალების განათლებისა და 
პროფესიული განვითარების ხელშესაწყობად. ვინაიდან „ჯეპრა“-ს საქმიანობა მჭიდროდ დაკავშირებულია 
საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და სტრატეგიულ კომუნიკაციებთან, „ჯეპრამ“ მეწარმე ქალებს შესთავაზა 
ტრენინგები მარკეტინგისა და კომუნიკაციების მიმართულებით, ასევე, ჩაუატარა მათ ტრენინგი ბიზნეს 
გეგმების შემუშავებაში და ამით გააძლიერა ისინი.

მას შემდეგ რაც კომპანიამ სექსუალური შევიწროების მექანიზმი დანერგა ორგანიზაციაში, „ჯეპრას“ 
თანამშრომლებმა გაიარეს ონლაინ კურსი სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის 
საკითხში. აგრეთვე „ჯეპრა“ მუდმივად ახდენს მიმოწდებლების შესახებ ინფორმაციის სქესის მიხედვით 
დანაწევრებას, რათა გაზარდოს ქალ მეწარმეთა რიცხვი კორპორაციულ შესყიდვებში და ამით გააძლიეროს 
მეწარმე ქალები და ქალთა კუთვნილი საწარმოები. 

2019 წელს „ჯეპრა“ აქტიურად ჩაერთო გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიან კამპანიაში და 
მოამზადა კამპანიის ვიზუალური მასალები, რომლებიც „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ ხელმომწერ 
კომპანიებს გაუზიარა მათ ვებგვერდებსა და სოციალურ მედიაში გასაშუქებლად.

კოვიდ-19-ით გამოწვეული იზოლაციის პირობებში „ჯეპრამ“კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა მეწარმეობისა და 
ბიზნესის სამყაროში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით, როდესაც ონლაინ სემინარების 
სერია წამოიწყო ფონდი „ტასოს“ და „საქართველოის ფერმერთა ასოციაციის“ წევრი ქალებისთვის. კოვიდ-
19-თან დაკავშირებული პირველი მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო ქალების გადამზადება პოსტ-კრიზისული 
კომუნიკაციების საკითხებში, რაც მიზნად ისახავდა მონაწილეთა აღჭურვას ისეთი აუცილებელი უნარებით, 
როგორიცაა საკუთარი ბიზნესის განვითარება და რეკლამირება, ბრენდინგი და კომუნიკაცია და სხვა. 

„ჯეპრა“, ასევე, 
ფონდი „ტასოს“ სამ 
ბენეფიციარ ქალს 
დაეხმარა თავიანთი 
პროდუქტების 
ბრენდინგსა და 
მარკეტინგში. 
ეს მომსახურება 
ბრენდის სახელის, 
ლოგოს, შეფუთვის 
და სხვა ვიზუალური 
დიზაინების შექმნას 
მოიცავდა. 
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„ჯეოლაბი“ - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ახალი 
შესაძლებლობები გოგოებისთვის 

დღესდღეობით მსოფლიო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პიკშია, რაც მთელ საზოგადოებას 
ახალ შესაძლებლობებს გვთავაზობს.

„ჯეოლაბი“ - მობილური და ვებ აპლიკაციების ლაბორატორიაა და განათლებას სთავაზობს ყველას, ვინც 
დაინტერესებულია სხვადასხვა ინოვაციური პროექტების განხორციელებით ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
ვებ დიზაინი, პროგრამირება, კოდირება, კომუნიკაციები და სხვა.

მას შემდეგ, რაც „ქალთა გაძლიერების პრინციპებს“ შეუერთდა, კომპანიამ სლოგანი  - „ქალებს 
ტექნოლოგიებში შემოაქვთ სიკეთე, მზრუნველობა და სინათლე“  შექმნა და ამით თავისი პასუხიმგებლობა 
საჯაროდ დააფიქსირა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიმართულებით. „ჯეოლაბმა“ 
მრავალი სოციალური მედია კამპანია განახორციელა, რათა საზოგადოებისთვის ეცნობებინა, რომ 
„ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ დიდი ოჯახის წევრია. ერთ-ერთი კამპანიის ფარგლებში, „ჯეოლაბმა“ 
საზოგადოებას წარუდგინა კომპანიის ქალი თანამშრომლები, რომლებიც დასაქმებული არიან 
ტექნოლოგიების სფეროში და ამით საზოგადოებაში იმ სტერეოტიპების დამსხვრევას შეეცადა, რომელიც 
გოგოებსა და ქალებს  STEM-ში (მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა) განათლებისა და 
დასაქმების მიღების სურვილს უკარგავს. 

„ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ განხორციელებით „ჯეოლაბის“ მიზანია საზოგადოების აზროვნების 
შეცვლა იმ თვალსაზრისით, თითქოს ტექნოლოგიური ინოვაციები ქალების საქმე არ არის. ამგვარად, 
კომპანია ცდილობს, გზის გაკვლევაში დაეხმაროს ასობით ნიჭიერ გოგოსა და ქალს,  რათა მათ  წარმატებით 
შეძლონ „STEM-ში“ საჭირო განათლებისა და უნარ-ჩვევების მიღება. ამასთან ერთად, კომპანიამ სქესის 
ნიშნით დანაწევრებული მონაცემების შეგროვებაც დაიწყო. 

„ჯეოლაბი“ექვს მეწარმე ქალს მათი პროდუქციის ბრენდირებაში დასოციალური მედია არხების მეშვეობით 
კომუნიკაციის ეფექტურად წარმართვაში დაეხმარა.  ეს ქალები ფონდი „ტასოს“ და ბიზნეს ფედერაცია 
„ქალები მომავლისთვის“ პარტნიორობით შეირჩნენ. ამ თანამშრომლობის შედეგად შექმნილი ბრენდბუქები 
და მეწარმე წა ქალთა წარმატების ისტორიები ონლაინ წარედგინა ფართო საზოგადოებას. ამასთან ერთად, 
„ჯეოლაბის“ ინიციატივით, რეგიონებიდან კიდევ ექვს ქალს მიეცა შესაძლებლობა სერტიფიცირებული 
ონლაინ კურსი გაევლო სოციალური მედიის მართვაში.
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გზა მომავლისკენ
2020 წლის ბოლოს ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე ხელმომწერი კომპანიების რაოდენობამ 
საქართველოში 80-ს მიაღწია. ამ პუბლიკაციაში 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 ნაბიჯი გადადგა ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად კაცებით დომინირებულ 
პროფესიებში, ან მრავალმხრივი მხარდაჭერა გაუწია ქალთა ბიზნეს საქმიანობას, მათ შორის 
ბრენდინგის, ტრენინგებისა და მათი, როგორც ქალების, როლის წარმოჩენის თვალსაზრისით. 

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






