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დევნილ ქალთა სოციო-ეკონომიკური მხარდაჭერა 

2020 წლიდან მთელი მსოფლიო განსაკუთრებული პირობებში იმყოფება. 
პანდემიამ ყველაზე განვითარებული ქვეყნები კი დააზარალა. საქართველომაც 
ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო, როგორც ეკონომიკის, ასევე ფსიქოლოგიური 
თვალსაზრისით.  

საბედნიეროდ მსოფლიოს წამყვანმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა და 
მეცნიერებმა უმოკლეს ვადებში შექმნეს ვაქცინები, რომლებიც ადამიანს 
დაავადების მძიმე მიმდინარეობისგან და სიკვდილისგან იცავს. 

2021 წლის მარტიდან საქართველომ დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი, მაგრამ, 
სამწუხაროდ, დღემდე ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინს ვაქცინაციის პროცესს 
სკეპტიკურად უყურებს და, გარდა იმისა, რომ თვითონ არის დაუცველი, სხვასაც 
საფრთხეში აგდებს. იმისათვის, რომ ადამიანებს ავუხსნათ, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, საჭიროა ფართო საინფორმაციო კომპანიები. ეს 
განსაკუთრებით აუცილებელია რეგიონებში, სადაც ე.წ ანტივაქსერები მეტია და 
ხალხი ნაკლებად გათვითცნობიერებულია.  

პანდემიით გამოწვეული კრიზისის ფონზე, გაეროს განვითარების პროგრამამ 
(UNDP) მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია კონფლიქტით დაზარალებულ 
მოსახლეობას, იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და კონფლიქტის 
გამყოფი ხაზების სიახლოვეს განლაგებული სოფლების მაცხოვრებლებს. 

ასოციაცია „თანხმობა“ 2021 წლის ოქტომბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით 
UNDP ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს ახალ პროექტს, რომლის 
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მიზანია სამიზნე დევნილთა დასახლებებში ქალთა გაძლიერება, დევნილი 
თემების მედეგობის ხელშეწყობა, რათა მათ ეფექტური და დროული რეაგირება 
შესძლონ პანდემიის შემდგომ გამოწვევებზე. 
პროექტი სამეგრელოს, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და მცხეთა- 
მთიანეთის, სულ დევნილთა 8 დასახლებაში განხორციელდება.  
პროექტი მოიცავს ისეთ აქტივობების განხორციელებას, როგორიცაა:  
• შეხვედრები ქალ პოლიტიკოსებთან 
• მობილური სამედიცინო ჯგუფის ვიზიტები 
• სტრესის მართვის ტრენინგები 
• შეხვედრები ოჯახში ძალადობის პრევენციის საკითხზე 
• შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.  
პროექტში მონაწილეობას 100-ზე მეტმა დევნილმა ქალმა მიიღო. 
პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული 
ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად Covid 19 ვაქცინაციასთან და 
პრევენციასთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიაში მონაწილეობა. 
საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში მოხდა დევნილთა დასახლებებში 
შეხვედრების ორგანიზება და მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება 
ვირუსის გავრცელების ხელშემშლელ გარემოებებზე, თავადაცვის 
მექანიზმებზე, ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  
ამ დახმარების შედეგების შეჯამება 13 დეკემბერს გაიმართა. ღონისძიებას 
პროექტის განხორციელებაში ჩართული ორგანიზაციები ესწრებოდნენ - 
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტო, CARE კავკასია, ასოციაცია „ათინათი“, საქართველოს ინოვაციებისა 
და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA), საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი 
“აფხაზეთი” (CHCA), იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია 
“თანხმობა” და განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი. 

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები და 
შედეგები 

• საინფორმაციო კამპანია „ ავიცრათ სიცოცხლის გადასარჩენად“ - 
ფარგლებში  2021 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში შეხვედრები ჩატარდა 
ხურვალეთის, ბაზალეთის, გარდაბნის, კარალეთის, წილკანის და წყალტუბოს 
დევნილთა დასახლებებში.  მოსახლლეობასთან შეხვედრებისას , მათ 
გადაეცათ სადეზინფექციო საშუალებები და საინფორმაციო ბროშურები 
ვირუსის პრევენციის გზების შესახებ. მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 
ვირუსის გავრცელების პრევენციასთან და ვაქცინაციასთან დაკავშირებით 
დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები და სამედიცინო სფეროს 
კომპეტენტური წარმომადგენლებისგან მიეღოთ ამომწურავი პასუხები. 
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სანდო და ამომწურავი ინფორმაციის არსებობა მთავარია იმისთვის, რომ 
საქართველოში ვაქცინირებულთა რიცხვი გაიზარდოს, ხოლო ვირუსის 
საფრთხემ უკან დაიხიოს.  
შეხვედრებს  ძირითადად 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეები 
ესწრებოდნენ. ჯამში საინფორმაციო შეხვედრებში 100 ზე მეტი დევნილი 
მოქალაქე მოანწილეობდა, რომელთაც  შესაძლებლობა მიეცათ სურვილის 
შემთხვევაში მათსავე დასახლებაში ჩაეტარებინათ იმუნიზაციის პროცესი 
სასურველი  ვაქცინით. 
საინფორმაციო შეხვედრებმა აჩვენა, რომ მოქალაქეებში მნიშვნელოვანია 
სანდო წყაროსგან მიიღონ სწორი და ამომწურავი ინფორმაცია  ვაქცინაციის 
საკითხზე. 

• სტრესის მართვის ტრენინგები და ფსიქოლოგის კონსულტაციები:  
პროექტის ფარგლებში სამიზნე დევნილთა დასახლებებში შერჩეულ იქნენ 
თემის მობილიზატორები, რომლებიც აქტიურად მუშაობდნენ თემის 
წევრებთან. მათი დახმარებით გამოვლინდნენ ქალები, რომლებიც 
საჭიროებდნენ ფსიქოლოგის მხარდაჭერას.  ბენეფიციარებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ  მონაწილეობა მიეღოთ კოვიდით გამწვეული სტრესის მართვის 
ტრენინგში, რომელიც დასავლეთ საქართველოში პირისპირ შეხვედრის, 
ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში -  ონლაინ ფორმატით 
გაიმართა.   სტრესის მართვაზე ტრენინგები ხუთ  ჯგუფთან ჩატარდა და მასში 
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მონაწილეობა მიიღო 50- მა დევნილმა ქალბატონმა. ტრენინგებზე 
ყურადღება გამახვილდა სტრესის გამომწვევ ფაქტორებსა და სტრესთან 
გამკლავების ტექნიკებზე. ფსიქოლოგის დაკვირვების შემდეგ კი 
ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 12 დევნილ ქალბატონს, 
რომელთაც  შედარებით მძიმე ფსიქოემოციური 
მდგომარეობა  ახასიათებდათ. 

• შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახვადასხვა 
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან: 

2021 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შედგა შეხვედრები ადგილობრივი 
თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან. შეხვედრებზე დევნილ 
ქალბატონებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ადგილობრივი მერიის 
წარმომადგენლებისთვის საკუთარი თემის საჭიროებების 
შესახებ  მიეწოდებინათ ინფორმაცია, ასევე გაცნობოდნენ იმ სოციალურ და 
ჯანდაცვის პროგრამებს, რომლებიც  2022 წლიდან იქნება ხელმისაწვდომი. 
ასევე  ნოემბერში ადამიანური უსაფრთხოების საკითხზე შეხვედრა შედგა 
საქართველოს პარლამენტის წევრთან, ქალბატონ თეონა 
აქუბარდიასთან.  შეხვედრას სამეგრელოსა და შიდა ქართლის გამყოფი ხაზის 
მიმდებარედ  მცხოვრები ქალები და ასევე ზუგდიდის, გარდაბნის, გორის, 
შავშვების, ბაზალეთის დევნილთა დასახლებებში მცხოვრები ქალბატონები 
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ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა იმ საჭიროებებს, რომელიც 
დევნილებსა და კონფლიქტით დაზარალებულ პირებს აწუხებთ 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც ხელს უშლის მათთვის კეთილსაიმედო  და 
უსაფრთხო გარემოს შექმნას.  
დეკემბერში შეხვედრა შედგა ადამიანის უფლებათა სამდივნოს 
ხელმძღვანელთან, ქალბატონ მაკა ფერაძესთან, რომელმაც მონაწილეებს 
გააცნო სამდივნოს საქმიანობა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით 
მათი მუშაობის სპეციფიკა. ასევე მოისმინა დევნილთა დასახლებებიდან 
ქალთა საჭიროებები და მონაწილებს დასახლებებში, ადგილზე ვიზიტებსა და 
საჭიროებების დეტალურად შესწავლაზე შეუთანხმდა. 
ბოლო შეხვედრა დეკემბრის თვეში შედგა დევნილთა,  ეკომიგრანტთა და 
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს წარმომადგენელთან, 
რომელმაც დევნილ ქალბატონებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ პროგრამების 
შესახებ, რომლებიც სააგენტოს გააჩნია და ხელს უწყობს დევნილების 
დასაქმებასა და სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას. 

 
  

• რადიო გადაცემები : რადიო ათინათის, 
ქალთა რადიოსა და რადიო მოზაიკის 
მხარდაჭერით მომზადდა  რადიო გადაცემები 
პროექტის შესახებ, სადაც ყურადღება 
გამახვილდა  ვაქცინაციის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანიასა და დევნილ ქალთა 
საჭიროებებზე.  ქალთა რადიოს ეთერში 
მოწვეული იყო ასევე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ჯანდაცვის 
კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი თამარ 
ხაჩიძე.  
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• ოჯახში ძალადობის პრევენცია და 16 დღიანი კამპანია  
 
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა აქტივობები, 
რომლებიც ოჯახში ძალადობის პრევენციასა 
და  ძალადობის საკითხზე ცნობიერების 
ამაღლებაზე იყო მიმართული. სულ  სამი 
შეხვედრა იქნა ორგანიზებული 
( სამეგრელოში, გარდაბანსა და გორში) , 
რომელსაც 50 მონაწილე ჰყავდა. შეხვედრებზე 
გაიმართა ფილმის ჩვენება და მსჯელობა 
ქალთა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.  

ასოციაცია „თანხმობა“ ყოველწლიურად 
უერთდება ძალადობის წინააღმდეგ 
მიმართულ 16 დღიან  კამპანიას და გმობს 
ყოველგვარ ძალადობას.  ტრადიციულად 
წელსაც ასოციაციამ ზემოთ მითითებული აქტივობების განხორციელება 
კამპანიის ფარგლებში უზრუნველყო, რითაც კიდევ ერთხელ გაამახვილა 
ყურადღება ძალადობასთან ბრძოლის აუცილებლობაზე. 

შეხვედრებს ასევე ესწრებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან 
გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც აქტიურად 
მონაწილეობდნენ დისკუსიებში და წარმოადგენდნენ მუნიციპალიტეტის 
ხედვას გენდერულ, მათ შორის გენდერული ძალადობის 
წინააღმდეგ,  არსებულ ადგილობრივ მექანიზმებზე. 
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შეხვედრა ზუგდიდში 

2021 წლის 3 დეკემბერს ზუგდიდში ჩატარდა შეხვედრა ზუგდიდის მერიის 
სოციალური განყოფილების უფროსთან ბატონ გოგი რევიასთან, რომელმაც 
ბარამიას და დემურიას ქუჩებზე მცხოვრებ დევნილ ქალებს მიაწოდა 
ინფორმაცია იმ პროგრამების შესახებ, რომლებიც სოციალური მიმართულებით 
2022 წელსაა დაგეგმილი. 
შეხვედრაზე ასევე დევნილებმა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს მიაწოდეს 
ინფორმაცია იმ საჭიროებების შესახებ, რაც დევნილთა კორპუსებში 
მაცხოვრებლებს სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით აწუხებთ. 

 

შეხვედრა ზუგდიდში 

2021 წლის 4 დეკემბერს ზუგდიდში ჩატარდა შეხვედრა ქალთა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხზე . შეხვედრას დევნილი ქალბატონები, მერიის გენდერულ 
საკითხზე მომუშავე პირები ,ასოციაცია „მერკური“-ს წარმომადგენელი 
ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მოხდა ფილმის "ზორაიას ჩაქოლვა" ჩვენება და 
განხილვა. 
ასევე გაიმართა მსჯელობა ქალთა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის 
გაძლიერების და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდის საკითხებზე. 
დისკუსია საკმაოდ საინტერესოდ წარიმართა და მონაწილეებმა სურვილი 
გამოთქვეს, რომ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით შეხვედრები 
უფრო ხშირი და აქტიური ყოფილიყო. 
აღნიშნული შეხვედრით ასოციაცია „თანხმობა“ უერთდება ნარინჯისფერ 16 
დღიან კამპანიას და გმობს ყველანაირ ძალადობას. 
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შეხვედრა გარდაბანში 

2021 წლის 8 დეკემბერს , გარდაბნის დევნილთა დასახლებაში პროექტის " 
ავიცრათ სიცოცხლის გადასარჩენად " ფარგლებში დევნილ ქალბატონებთან 
მორიგი შეხვედრა გაიმართა. 
შეხვედრას გარდაბნის მერიის სოციალური სამსახურის, ასევე მერიისა და 
საკრებულოს გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები ესწრებოდნენ.  
შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო დევნილ ქალთა საჭიროებებს თემში, ოჯახში 
ძალადობის პრევენციაზე არსებულ მექანიზმებს და ასევე პანდემიასთან 
დაკავშირებულ სხვადასხვა გამოწვევებს, რომლებთანაც დევნილ ქალბატონებს 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამკლავება უწევთ. 
შეხვედრა დისკუსიის ფორმატში წარიმართა. მონაწილეებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების/ სერვისების 
შესახებ ამომწურავი პასუხები ადგილზევე მიეღოთ. 
შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ძალადობის წინააღდმდეგ მიმართულ 
16 დღიან კამპანიაზე. 
პროექტი UNDPფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ისახავს, 
დევნილთა დასახლებებში დევნილი ქალების მედეგობის გაზრდას 
პოსტპანდემიურ პერიოდში. 

 

ექიმთა მობილური ჯგუფი 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 8 ვიზიტი სხვადასხვა თემში. ჯამში 
სამედიცინო დახმარება და კონსულტაცია 150 პირმა მიიღო. 
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ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ ყოველთვის დგას მოწყვლადი მოსახლეობის 
გვერდით. პროექტი „ავიცრათ სიცოცხლის გადასარჩენად“ მიზნად ისახავდა იმ 
მოსახლეობის ინფორმაციულ მხარდაჭერას, რომლებსაც ამის ყველაზე დიდი 
საჭიროება აქვს. პროგრამამ მოიცვა თემის ყველაზე აქტიური წევრები, 
რომლებსაც გავლენა აქვთ თემის სხვა წევრებზე. იმედია, რომ ჩატარებული 
კომპანია კარგ შედეგს გამოიღებს და ჩვენი ქვეყანა გამოვა პანდემიით 
შექმნილი კრიზისიდან. 




