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თამარ (იზა) ბექაური
თამარ (იზა) ბექაური 2009 წლიდან
“კახეთის რეგიონული განვითარების
ფონდის” აღმასრულებელი დირექტორია,
რომლის
საქმიანობაც
პანკისის
ხეობაში
მცხოვრები
ადამიანების
დახმარებას უკავშირდება.
ის ჩართული იყო პანკისის ხეობის
სოფლებში
ქალთა
კლუბების
ჩამოყალიბების პროცესში.
თამარ ბექაურის ინიციატივით და
ხელმძღვანელობით დაიწყო პანკისის
ხეობაში მცხოვრებ ქალთა პრობლემების
მოკვლევა,
ინტენსიური შეხვედრადისკუსიები, ქალთა გააქტიურება და
მათი უფლებების დაცვისთვის აქტიური
კამპანია.
2011
წელს
თამარ
ბექაურის
ინიციატივით იწყება უხუცეს ქალთა
საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესი.
მიუხედავად ძლიერი წინააღმდეგობისა,
ქალთა
საბჭომ
აქტიურად
დაიწყო
მუშაობა ქისტი, მუსლიმი ქალების
უფლებების დაცვის კუთხით. მათი
ჩართულობით ათობით ოჯახური დავა
დასრულდა მოლაპარაკების გზით, მათ
შორის იყო ბავშვის მიკუთვნების,
შვილების
ნახვის,
ალიმენტის,
სამკვიდროს მიღების საკითხები.

ქეთევან ხიდაშელი
2008 წელს ქეთევან ხიდაშელმა სოფელ
დვაბზუში შექმნა საინიციატივო ჯგუფი
„დვაბზუს ქალთა ცენტრი“ , ხოლო 2010
წლიდან დააფუძნა ორგანიზაცია „ქალები
რეგიონის განვითარებისთვის“.
ქეთევანი
აქტიურად
ცდილობს
ადგილობრივ
თვითმმართველობაში
დაიცვას
მოწყვლადი
ჯგუფების
ინტერესები
და
მიაწვდინოს
მათ
ქალების
ხმა.
ის
სხვადასხვა
გზით ეხმარება ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლებს.
ქეთევანის
და
მისი
ორგანიზაცია
ამჟამად ოთხი მიმართულებით მუშაობს:
სათემო
ფილანტროპია,
ოჯახში
ძალადობის პრევენცია, ახალგაზრდული
პროგრამები,
ადგილობრივ
თვითმართველობასთან თანამშრომლობა.
ორგანიზაცია ავრცელებს ინფორმაციას,
ხვდება
სოფლად
მცხოვრებ
ქალებს
და
მუშაობს
მათი
ცნობიერების
ამაღლებაზე.
ქეთევანი
მუდმივად
მუშაობს
ქალთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
გაუმჯობესებაზე
გურიის
რეგიონში
და
პარალელურად,
ხელს
უწყობს
ფემინისტური
ღირებულებების
პოპულარიზაციას.
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მიქელაძის

ევა ლომთაძე
ევა ლომთაძემ ქალთა უფლებების დაცვის
მიმართულებით საქმიანობა 2000-2002
წლებში დაიწყო. მისი მონაწილეობით
ლაგოდეხში, ახალგაზრდობის საქმეთა
განყოფილებაში
შექმნა
გენდერულ
საქმეთა კოორდინატორის პოზიცია.
ევას თანამონაწილეობით ადგილობრივ
ბიუჯეტში
გათვალისწინებულ
იქნა
ახალშობილთა
ოჯახებისა
და
მარტოხელა
მშობლებისთვის,
ასევე
მრავალშვილიანი
ოჯახებისთვის
დახმარების პუნქტების შექმნა.
საკრებულოში
მუშაობამ
ევას
შესაძლებლობა მისცა თანამოაზრეებთან
ერთად ეზრუნა იმ ქალებზე, რომელთაც
სათემო
ცენტრების
ჩამოყალიბების
სურვილი
ჰქონდათ
და
ბიუჯეტში
ასეთი
ცენტრებისათვის
თანხების
მობილიზებაც განისაზღვრა.
ამჟამად ევა ახორციელებს პროექტს,
რომელიც მიზნად ისახავს მოზარდების
და
ახალგაზრდების
ინფორმირებას
ოჯახში
ძალადობის,
გენდერული
თანასწორობისა და სქესობრივი და
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობისა
და
უფლებების
შესახებ
ტრენინგების,
აქცია-ღონისძიებების
საშუალებით
როგორც ქართული, ასევე აზერბაიჯანული
თემებისთვის.

სახელობის

პრემიის

მარინე ბჟალავა
2001 წელს მარინე ბჟალავამ სხვა
პედაგოგებთან ერთად დააფუძნა ქვემო
ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და
სამყარო“ და გახდა ორგანიზაციის
პრეზიდენტი.
2003
წლიდან
ხელმძღვანელობს
სხვადასხვა პროექტს, რომლებიც მიზნად
ისახავს ქალთა უფლებების დაცვას,
ქალთა
გააქტიურებას
პოლიტიკაში,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და
დევნილ ქალთა უფლებების დაცვას,
ადრეული
ქორწინების
პრევენციას,
რეპროდუქციული
და
სექსუალური
ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლებას,
ქალთა
დასაქმების
და
ეკონომიკური
გაძლიერების
ხელშეწყობას.
2010 წელს მან შეიმუშავა საჯარო
პოლიტიკის
დოკუმენტი:
„უწყვეტ
სწავლაზე ხელმისაწვდომობა ბოლნისის
რაიონში-გენდერული
თანასწორობის
პრობლემები“.
მარინე
მუდმივად
თანამშრომლობს
ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან
გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით.
ის ასევე ჩართულია ოჯახში ძალადობის
და
გენდერული
დისკრიმინაციის
წინააღმდეგ მიმართულ ქსელში.
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ნაზელი დემურჩიანი
რეგიონალური ორგანიზაციის “სამცხეჯავახეთის ქალები მშვიდობისათვის
საქართველოში”
დამფუძნებელი
და
ხელმძღვანელი
ნაზელი დემურჩიანი
10 წელია ეწევა კომპლექსურ სამუშაოს
ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული
თანასწორობის მიმართულებით.
ორგანიზაციის მთავარი მისია არის
ქალთა
უფლებების
დაცვა,
მათი
სოციალურ-პოლიტიკური
სტატუსის
ამაღლება,
ქვეყნის
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში ქალთა როლის გაზრდა,
ასევე
გენდერული
პოლიტიკის
განხორციელების სფეროში კვლევითი
საქმიანობა.
ნაზელი ჩართულია ქალთა პოლიტიკური
მონაწილეობის
გაზრდის
პროცესში,
ებრძვის
გენდერულ
და
ოჯახში
ძალადობას,
უშუალოდ
ეხმარება
დაზარალებულებს,
ატარებს
კამპანიებს რეგიონის მოსახლეობის
ინფორმირებულობის ასამაღლებლად.
ნეზალი დემურჩიანი ასევე ჩართულია
პროექტში “არა ოჯახში ძალადობას”,
რომლის ფარგლებში ახალქალაქსა და
ნინოწმინდაში ქალთა რეაბილიტაციისა
და განათლების ორი ცენტრი გაიხსნა,
სადაც დაზარალებულებს ფსიქოლოგიურ
დახმარებას სწორედ ნაზელი უწევს.

სამირა ბაირამოვა
სამირა ბაირამოვა 2010
წლიდან
მუშაობს გენდერის საკითხებზე და არის
გენდერის და საარჩევნო სისტემების
ექსპერტი.
სამირამ წლების წინ დაიწყო ბრძოლა
რეგიონში
არსებული
ტრადიციის
ნაადრევი და იძულებითი ქორწინების
წინააღმდეგ.
ის
ცდილობს
ინდივიდუალურად
გასაუბროს
გოგონებს
და
მათ
მშობლებს
სხვადასხვა
სოფელში,
რათა დაარწმუნოს ისინი უარი თქვან
გოგონების
იძულებით
გათხოვებაზე
და მისცენ მათ განათლების მიღების
შესაძლებლობა.
სამირა ბაირამოვა 2013 წლიდან არის
„ჟურნალისტთა
ქსელის
გენდერული
თანაწორობისათვის“
ფასილიტატორი
ქვემო
ქართლის
რეგიონში.
იგი
აზერბაიჯანულ
თემებში
მუშაობს
სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის
ნაადრევი და იძულებითი ქორწინების
პრევენციასა და აღკვეთაზე.
სამირას
საქმიანობის
მთავარი
პრიორიტეტია
სოფლად
მცხოვრები
ქალების
სამოქალაქო
აქტივობათა
პროცესში ჩართვა, მათი განათლების
და სოციალური დონის ამაღლება.
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ხათუნა ბეჭვაია
ხათუნა ბეჭვაია 2000 წლიდან არის
რეაბილიტაციისა
და
განვითარების
საქველმოქმედო ცენტრ “თანაზიარი”-ს
ხელმძღვანელი.
ადამიანის
უფლებების
დაცვა,
სამოქალაქო
საზოგადოების
და
დემოკრატიის
განვითარება,
ჯანმრთელობის
დაცვა
ორგანიზაცია
“თანაზიარი”-ს საქმიანობის ძირითადი
სფეროებია.
„თანაზიარი“ წარმოადგენს ქვეყნის
მასშტაბით ერთადერთ არასამთავრობო
ორგანიზაციას,
რომელსაც
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური ცენტრი
აქვს.
ორგანიზაცია
მუშაობს
სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონში და მისი
რეკომენდაციით არაერთი
სოციალური
პროგრამა
იქნა
დანერგილი
მუნიციპალიტეტში.
ხათუნა წლების მანძილზე იცავდა
საპყრობილეში
ქალთა
უფლებებს,
რათა მათ ნორმალური საყოფაცხოვრებო
პირობები
და
ჯანდაცვის
უფლება
ჰქონოდათ.
პატიმარ
ქალებს
უტარდებოდათ სამედიცინო გამოკვლევა
და ხდებოდა მათი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა.

სახელობის

პრემიის

ცაბუნია ვართაგავა
ცაბუნია
ვართაგავა
2010
წლიდან
მოხალისეობის, პრაქტიკის და სამუშაოს
ფარგლებში, მუშაობდა ისეთ მიზნობრივ
ჯგუფებთან, როგორიც არის ზრდასრული
შშმ
პირები,
ქუჩაში
მცხოვრები
და მომუშავე ბავშვები, ძალადობის
მსხვერპლი
ბავშვები,
კანონთან
კონფლიქტში მყოფი ადამიანები, ლგბტ
თემის წევრები.
2014 წელს, ზუგდიდში, პრობაციის
ეროვნულ
სააგენტოში
მუშაობისას
მონაწილეობა მიიღო ორი სატრეინინგო
მოდულის შექმნაში ოჯახში ძალადობის
საკითხების
და
ლგბტ
თემატიკის
შესახებ.
ცაბუნია
მონაწილეობდა
პრობაციის
ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების
გადამზადებაში,
რომელიც
ეხებოდა
ლგბტ
თემთან
მუშაობის
ეთიკურ
სტანდარტებს.
2016
წლიდან
ის
მუშაობდა
„თანასწორობის მოძრაობის“ ზუგდიდის
რესურს-ცენტრში, ხოლო 2017 წლიდან
არის „ჩვენი სახლი საქართველოს“
ოჯახის
გაძლიერების
პროექტის
სოციალური
მუშაკი.
მუშაობს
მრავალშვილიან დედებთან, რომელთაც
აქვთ ბავშვის სახელმწიფო ზრუნვაში
განთავსების რისკი.

2017

წლის

ნომინანტები
2017

ნათია ხარატიშვილი
ნათია ხარატიშვილი 2010 წლიდან
არის
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
იდენტობას
თანამშრომელი.
წლების
მანძილზე ის ასრულებდა რამდენიმე
პროექტის
მენეჯერის
თუ
სათემო
ოფიცრის მოვალეობებს და აქტიურად
ცდილობდა ლგბტქი და ქალთა საკითხების
ყოველდღიური ხილვადობის გაზრდას.
ქალთა საკითხების და პრობლემატიკის
წინ
წამოწევის
კუთხით
ნათია
ხარატიშვილის
საქმიანობა
წლების
მანძილზე
უკავშირდებოდა
ქალთა
სექსუალობაზე
დისკურსების
და
კამპანიების გაჩენას (სპექტაკლების
სერია “ვაგინა მონოლოგები”, V-day
კამპანიების წარმოება, ლბტქი ქალთა
სათემო
საქმიანობაში
აქტიურად
ჩართვისთვის აქტიური მუშაობა).
ნათიას
უშუალო
პასუხისმგებლობაა
იმერეთში
ლგბტქი+სათემო
ცენტრის
ფუნქციონირება, ასევე, ხელშემწყობი
გარემოპირობების
შექმნა
თემის
გაძლიერებისათვის,
იმერეთის
რეგიონში ოჯახში ძალადობის ფაქტების
და
სიძულვილით
მოტივირებული
დანაშულის მიმართულებით მუშაობა/
რეფერირება,
ადმინისტრაციული
და
ორგანიზაციის
განვითარებისათვის
საჭირო საქმიანობის წარმართვა და
მრავალი სხვა.

მარინე მოდებაძე
მარინა მოდებაძემ ბოლო ერთი წლის
განმავლობაში
დააარსა
ქალთა
სამკურნალო – დიაგნოსტიკური ცენტრი
“ვიტა მედი”, სადაც ქალებს რეგიონის
მასშტაბით, შეუძლიათ ჩაიტარონ უფასო
გამოკვლევები სკრინინგ პროგრამის
ფარგლებში.
მარინა ცდილობს მოიძიოს რესურსები,
რათა იზრუნოს ძალადობის მსხვერპლი
და
უსახსროდ
დარჩენილი
ქალების
ფსიქო–სოციალურ
რეაბილიტაციაზე,
მათ პროფესიულ გადამზადებაზე.
2001
წლიდან
მარინა
უძღვება
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა
თავშესაფარს
და
მოკლე
ხანში
დასრულდება პროექტი, რომელიც ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის
სამუშაო ადგილების შექმნას ისახავს
მიზნად.
მარინა ხშირად მართავს საინფორმაციო,
საგანმანათლებლო
შეხვედრებს
თუ
ტრენინგებს სხვადასხვა ასაკობრივ
ჯგუფებთან,
რათა
ამაღლდეს
მოსახლეობის
ინფორმირებულობის
დონე ფემინიზმისა და ფემინისტური
ჯგუფების საქმიანობების შესახებ.
განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს
მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებრივი
მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

კატო

მიქელაძის

ჯილდა ხარიტონაშვილი
ჯილდა ხარიტონაშვილი 2001 წლიდან
არის
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
„ქალთა ხმის“ დირექტორი, 2005 წლიდან
დღემდე კი ”ძალადობისგან დაცვის
ეროვნული ქსელის კახეთის რეგიონალური
კომიტეტის“ თავმჯდომარე.
2016 წელს, მისი ინიციატივით და
ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან
თანამშრომლობით კომიტეტის ბაზაზე
შეიქმნა
“კრიზისული
ცენტრი“,
რომელიც ემსახურება კახეთის რეგიონის
(8 რაიონი) ძალადობის მსხვერპლ
ქალებსა და გოგონებს, რომლებიც
მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებამდე და
თავშესაფარში მოთავსებამდე იღებენ
საჭირო პირველად დახმარებებს (ღამის
თევა, კვება, იურიდიული და ფსიქოსამედიცინო).
ჯილდა კახეთის რეგიონის სხვადასხვა
სოფლებში
ატარებს
საინფორმაციო
შეხვედრებს და ტრენინგებს მიზნობრივ
ჯგუფებთან,
რომელთაც
აწვდის
ინფორმაციას
იმ
ორგანიზაციების
შესახებ, რომლებიც დაიცავენ მათ
უფლებებს საჭიროების დროს.

სახელობის

პრემიის

თეონა აბაშიძე
თეონა აბაშიძე უკვე რამდენიმე წელია,
რაც
აჭარის
რეგიონში
ძალადობის
მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების
პრობლემებზე და მათ გადაწყვეტაზე
მუშაობს.
თეონა არის ძალადობისგან დაცვის
ერვნული ქსელის კომიტეტის წევრი,
ასევე ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე
ააიპ
„იალქანის“
დამფუძნებელი
დირექტორი.
მან, ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე,
საკუთარი ძალისხმევით, გახსნა უფასო
სასწავლო ცენტრი, რომლის მსმენელებს
სასკოლო
საგნებში
გაკვეთილებს
მოხალისე მასწავლებლები უტარებენ,
ასევე მოხალისე ფსიქოლოგი მუშაობს
ბავშვებთან და მსხვერპლ ქალებთან.
ამ სივრცეში არასრულწლოვნები და
ზოგჯერ
მათი
მშობლებიც
იგებენ,
რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორია,
ხოლო ადამიანების დაყოფა სქესის,
ეროვნების, რელიგიური კუთვნილების,
კანის
ფერისა
და
შეხედულებების
მიხედვით დაუშვებელია.

2017

წლის

ნომინანტები
2017

ეთერ თურაძე
ეთერ თურაძის და მისი მეგობრების
მიერ დაარსებულ მედია გამოცემას
ამჟამად სამი ყოველკვირეული გაზეთი
აქვს: ბათუმელები, ეროვნული ონლაინ
გაზეთი
ნეტგაზეთი
და
ლოკალური
ამბების
ვებგვერდი
ბათუმელები.
კომპანიას აქვს მულტიმედია სტუდია,
მედიის სკოლა და მჭიდრო კავშირები
აჭარის რეგიონში.
დაარსების დღიდან, ეთერი იყო გაზეთი
ბათუმელების მთავარი რედაქტორი და
გამომძიებელი ჟურნალისტი.
ქალთა უფლებებზე მუშაობა ეთერისა
და მთლიანად, ბათუმელების ერთ-ერთი
მთავარი პრიორიტეტია.

მარიამ მარჯანიშვილი
მარიამ
მარჯანიშვილმა
ქალთა
უფლებების და გენდერული თანასწორობის
შესახებ ცოდნის გაღრმავებას ათზე
მეტი წელი მიუძღვნა.
მარიამს
ეკუთვნის
ქალთა
უფლებებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
წიგნი. ის ასევე მუშაობდა დევნილ
ქალთა
შრომითი
ინიციატივების
წარმოჩენასა
და
მხარდაჭერაზე,
ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის
შესახებ
სტუდენტებში ცნობიერების
ამაღლებაზე, ემიგრაციაში მოღვაწე
ქართველ ქალთა წარმოჩენაზე, აწყობდა
ჰუმანიტარულ
დახმარების
აქციებს
დევნილი და მზრუნველობა მოკლებული
ქალებისთვის.

2017

ლუიზა მუთოშვილი
ლუიზა მუთოშვილი 2012 წლიდან მუშაობს პანკისის
ხეობის
სოფელ
დუისის
საჯარო
სკოლაში,
“ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის”.
2013 წლიდან ლუიზა დასაქმებულია კახეთის
რეგიონალური განვითარების ფონდში (KRDF).
ასევე, ის არის “უხუცეს ქალთა საბჭოს”
მოხალისე წევრი. მიუხედავად ქალთა საბჭოს
საქმიანობის მიმართ არსებული აგრესიისა
ხეობის
მოსახლეობის
მხრიდან,
ლუიზამ
გადაწყვიტა, აქტიურად ეთანამშრომლა ქალთა
საბჭოსთან, რადგან მათი საშუალებით ქალების
ხმა უფრო აქტიურად ისმის და ქალების
უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
2014 წლის ადილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ლუიზა ერთ-ერთი
კანდიდატი იყო. ქისტებისთვის ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ახალგაზრდა
ქალმა გადაწყვიტა პოლიტიკაში ესინჯა ძალები. ლუიზას მიზანი იყო დაემსხვრია
ის სტერეოტიპი, რომ ქისტ ქალს არ ჰქონდა შანსი აქტიურ საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ყოფილიყო ჩართული. მან არჩევნები მხოლოდ 12 ხმით წააგო.

კატო მიქელაძის სახელობის
პრემიის დაწესების უმთავრესი
მიზანია ქალი უფლებადამცველების
აღიარება და დაფასება, მათი
მნიშვნელოვანი საქმიანობის
შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება, ქალთა
უფლებების დამცველთათვის
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა
და ახალგაზრდა თაობის
წახალისება

