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ქალთა ფონდმა საქართველოში 2016 წელს 
გასცა 46 გრანტი

ნანა ფანცულაია
ქალთა ფონდი საქართველოში
აღმასრულებელი დირექტორი

ჩემი საკუთარი ფემინიზმი
ბლოგი მომზადდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის 

ვებგვერდისთვის

ჩემთვის ყველაზე მთავარი რამ, 
რისთვისაც რადიკალურ და უკომპრომისო 
ბრძოლას ნამდვილად  აზრი აქვს, 
სამართლიანობაა. 

და თუ მთხოვთ ერთ წინადადებაში 
ვთქვა, რა არის ჩემთვის ფემინიზმი, 
ეს სწორედ ქალების ბრძოლაა 
სამართლიანობისთვის. 

ეს ბრძოლა დღეს არ დაწყებულა და არც 
მალე დასრულდება, მებრძოლი ქალების 
დიდი ნაწილის სახელები ვიცით, დიდი 
ნაწილი ჯერ არ გაგვიგია, დიდი 
ნაწილს ვიცნობთ, დიდ ნაწილს არ 
ვიცნობთ, მაგრამ ნამდვილად ვიცით, 
რომ ისინი არიან ყველგან - დიდ 
და პატარა ქალაქებში, სოფლებში, 
სკოლებში, უნივერსიტეტებში, 
ოფისებში, სახლებში, სხვადასხვა 
ქვეყნებში და კონტინენტებზე, 
ჩვენხელები, ჩვენზე უფროსები, 
ჩვენზე უმცროსები.

თუმცა, ჩემთვის ფემინიზმი 
სწორხაზოვანი იდეოლოგია არაა, 
ეს ძალიან საინტერესო და 
მრავალფეროვანი მოვლენაა.
იხილეთ ვრცლად

დოკუმენტური სპექტაკლი “შვიდი”
რეალური ისტორიები შვიდი აქტივისტი ქალის ბრძოლის შესახებ 

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 

ფოტო: სალომე საღარაძე

ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16 დღიანი 
კამპანიის ფარგლებში, „ქალთა ფონდი საქართველოში“_ს 
ორგანიზებით, 25 ნოემბერს, მარჯანიშვილის თეატრში 
საერთაშორისო დოკუმენტური სპექტაკლი „შვიდი“ დაიდგა. 

პარალელურად, “ქალთა ფონდმა საქართველოში” დაიწყო აქტიური 
კამპანია ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ.  
კამპანიის მთავარი მიზანი სექსუალური შევიწროების შესახებ 
ცნობიერების გაზრდა და საკანონმდებლო ცვლილებები იყო. 

იხილეთ ვრცლად

ქალთა ფონდი ეკოლოგიურად სუფთა მასალით ფემინისტურ-
ქვიარ ცენტრს ააშენებს

2016 წელს “ქალთა ფონდმა საქართველოში” კახეთის რეგიონში 
დაიწყო ფემინისტურ-ქვიარ ცენტრის მშენებლობა, რომლისთვისაც 
ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალა - ნამჯა იქნება 
გამოყენებული. 

ფონდის წარმომადგენლები დაესწრნენ „სოფლად თემთა 
განვითარების სააგენტოს“ ვორქშოპს ნამჯის სამშენებლო 
მასალად გამოყენების უპირატესობების შესახებ.

ტრენინგში მონაწილეობდნენ აქტივისტები კავკასიიდან, 
აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან.

იხილეთ ვრცლად 

http://www.feminism-boell.org/ka/2016/10/19/chemi-sakutari-peminizmi
https://www.facebook.com/pg/womenfundgeorgia/photos/?tab=album&album_id=10157805275775716
http://www.feminism-boell.org/ka/2016/10/19/chemi-sakutari-peminizmi


კატო მიქელაძის პრემია ეკატერინე სხილაძეს გადაეცა

“ქალთა ფონდი საქართველოში”-ს მიერ 2013 წელს 
დაწესებული  კატო მიქელაძის სახელობის ყოველწლიური 
ჯილდო ქალი უფლებადამცველებისთვის წელს გადაეცა 
ეკატერინე სხილაძეს, საქართველოს სახალხო დამცველის 
მოადგილეს და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული 
თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსს. 

კატო მიქელაძე მეოცე საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე 
ქართველი ფემინისტი, აქტივისტი და  პუბლიცისტი იყო, 
ქართული სუფრაჟიზმის ფუძემდებელი და თავდადებული 
მებრძოლი ქალთა ემანსიპაციის მისაღწევად. 

მისი სახელობის ჯილდოს მიზანია ქალი უფლებადამცველების
აღიარება და დაფასება. 

ღონისძიება 29 ნოემბერს, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში 

“ქალთა ფონდმა საქართველოში” Kvinna till 
Kvinna-ს რეგიონული ოფისის ფინანსური 
მხარდაჭერით, თსუ-ს გენდერის კვლევის სამ 
მეორეკურსელ მაგისტრანტს ერთი სემესტრის 
სწავლის საფასურის დასაფარად ნოტიო 
ლოლუას სახელობის სტიპენდია გადასცა.

 “გოგონები ერთად ცვლიან საზოგადოებას”

“ქალთა ფონდმა საქართველოში” გერმანულ ქალთა ფონდ “ფილიას” 
უმასპინძლა. მათ, გერმანულ და ქართულ მხარეთა ერთობლივ 
ინიციატივაში, „გოგონები ერთად ცვლიან საზოგადოებას“ 
ჩართულ გოგონებთან ერთად წარმოადგინეს თითოეული გოგონასა 
თუ ჯგუფის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტი. 

იხილეთ ვრცლად

“ძალის პროვოცირება”

სახელოვნებო ორგანიზაცია გეოეარმა, „ქალთა ფონდი 
საქართველოში” ფინანსური მხარდაჭერით, 8 მარტიდან 19 
მარტის ჩათვლით მოაწყო ბელარუსი ხელოვანის, ჟანა გლადკოს 
პერსონალურ გამოფენა.

იხილეთ ვრცლად

“ქალთა ფონდმა საქართველოში” წინასაახალწლოდ ხეების 
მასიური ჭრისა და ნაგვის სეგრეგაციის თანამედროვე 
სისტემის არ არსებობის წინააღმდეგ აქცია “საახალწლო 
ნაგვის ხე” გამართა და გამოყენებული პლასტმასის 
ბოთლებისგან ნაძვის ხე ააგო. 

იხილეთ ვრცლად

ქალთა ფონდის საერთაშორისო 
შეხვედრები და ტრენინგები

• „არიადნეს“ (ევროპული ფონდების ქსელი 
სოციალური ცვლილებისთვის) ყოველწლიური 
შეხვედრა ტალინში

• „გლობალური ალიანსი მწვანე და გენდერული 
ქმედებისთვის“ (GAGGA) - დაწყებითი 
ღონისძიება ამსტერდამში

• AWID-ის საერთაშორისო ფორუმი ბრაზილიაში

• WIDE + და EWL-ის მიერ ორგანიზებული 
კონფერენცია - „მოძრაობები, საზღვრები, 
უფლებები. ფემინისტური პერსპექტივები 
გლობალურ საკითხებზე“ - ბრიუსელი

• „გლობალური ალიანსი მწვანე და გენდერული 
ქმედებისთვის“ (GAGGA) - რეგიონალური 
შეხვედრა შრი-ლანკაში

• ქალთა ფონდმა უმასპინძლა სტუმრებს 
კავკასიიდან, აღმოსავლეთ ევროპისა და 
ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან

იხილეთ ვრცლად

https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/photos/a.10157689357750716.1073741858.338386650715/10157689358705716/?type=3&theater
http://www.womenfundgeorgia.org/?30/590/
https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/photos/a.10157956491225716.1073741863.338386650715/10157956498615716/?type=3&theater
https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/posts/10157064638710716


ქალთა ფონდის ინიციატივით, ბორჯომში შედგა შეხვედრა 
„საქართველოში ქალთა მოძრაობის დღევანდელი 
მდგომარეობის შეფასებისა და სტრატეგირებისათვის“.

ქალთა ფონდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი 
სივრცე შესთავაზოს ფემინისტ აქტივისტებს, სადაც ისინი 
გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ შეხედულებებს ქალთა 
მოძრაობის დღევანდელ სიტუაციაზე და ღიად ილაპარაკებენ 
მის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე, რომელიც აუცილებელია 
იმისათვის, რომ ქალთა მოძრაობა უფრო თვალსაჩინო და 
ეფექტიანი გახდეს.

იხილეთ ვრცლად

ტრენინგები
იანვარში ფონდმა 
ჩაატარა ტრენერთა 
ტრენინგი დიგიტალურ 
უსაფრთხოებაში. 

მასში მონაწილეობა 
ქალთა უფლებების 
დამცველებმა მიიღეს 
საქართველოდან და 
სომხეთიდან.

მოგვიანებით, მონაწილეებმა განხილულ თემებზე თავად 
ჩაუტარეს ოთხი ტრენინგი ქალ უფლებადამცველებს, მწვანე 
და ფემინისტ აქტივისტებს.
იხილეთ ვრცლად 

“ქალთა ფონდმა საქართველოში” ქ. თელავში დაიწყო 
ტრენინგების სერია ქალთა უფლებების ადვოკატირების, 
ლობირებისა და ლიდერობის შესახებ. საბოლოოდ, მათ მიერ 
წარმოდგენილ პროექტის იდეებს ფონდი დააფინანსებს.

მსგავსი ტრენინგები კიდევ სამ რეგიონშია დაგეგმილი. 

იხილეთ ვრცლად

ფონდის ორგანიზებით ასევე ჩატარდა “ინტეგრირებული 
უსაფრთხოების” ვორკშოპი აბასთუმანში. მისი მთავარი 
ფოკუსი იყო იმ რისკების, საფრთხეების, პრობლემების 
იდენტიფიცირება, რომელსაც ვაწყდებით აქტივიზმში , 
შემდეგ კი შესაბამისი სტრატეგიების შემუშავება ამ 
პრობლემებთან გამკლავებისა და გამოფიტვის თავიდან 
აცილებისთვის

იხილეთ ვრცლად

ქალთა ფონდისა და პარტნიორი ორგანიზაციის 
წარმომადგენლები დაესწრნენ ინტენსიურ 
სასწავლო კურსს ფერმაკულტურისა და 
ეკოლოგიის საკითხებში, რომელიც ჩატარდა 
„ეკოდარმის“ ცენტრში, ესპანეთში. 

ისინი გაეცნენ ცენტრის მუშაობის 
სპეციფიკასაც და საფუძელი ჩაეყარა ახალი 
პროექტის იდეას, რომლის ფარგლებში უფრო 
მეტი ქართველი მწვანე და ფემინისტი 
აქტივისტი შეძლებს კურსის ფარგლებში 
განხილულ საკითხებში ჩართვას.

ადგილობრივი ფანდრაიზინგი
ქალთა ფონდის ინიციატივით გაიმართა 
გურამ წიბახაშვილის ფოტოგამოფენა “და”, 
შემოსული თანხა კი მოხმარდა ინკლუზიური 
თეატრის განვითარებას.

იხილეთ ვრცლად

ვეგანურ კაფეში “კივი” ქალთა ფონდის 
ორგანიზებით პარტიზანი მებაღეობის 
მხარდასაჭერი საღამო გაიმართა, 
რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი 
ფემინისტური და მწვანე მოძრაობების 
ურთიერთთანამშრომლობის მნიშვნელობას. 

შემოწირულობებისა და მაისურების,წიგნების 
გაყიდვით შემოსული თანხა მთლიანად 
გადაეცათ პარტიზან მებაღეებს ახალი 
ნერგების შესაძენად.

იხილეთ ვრცლად

მის.: 8 ზაქარიაძის. ქ, თბილისი
ტელ.: 0322 39 99 98
ელ.ფოსტა: info@womenfundgeorgia.org
www.womenfundgeorgia.org

https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/posts/10156555483460716?hc_location=ufi
http://www.womenfundgeorgia.org/?30/581/&pp=2
https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/photos/?tab=album&album_id=10157893251325716
http://www.womenfundgeorgia.org/?30/605/&pp=1
https://www.facebook.com/events/1046572118744816/
https://www.facebook.com/pg/womenfundgeorgia/photos/?tab=album&album_id=10157686434550716
http://www.womenfundgeorgia.org/

