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ქალთა ფონდს საქართველოში 
გაცემული აქვს 2.586.361 ლარი

“ყველა ქალს უნდა ჰქონდეს 
საკუთარი საფულე“

სიუზან ბ. ენთონი

ქუთაისის ფემინისტური ფესტივალი

ქალთა ფონდის ორგანიზებით, 5-7 
აპრილს, ქ. ქუთაისში ჩატარდა პირველი 
ფემინისტური ფესტივალი. ფესტივალის 
თარიღი საქართველოში პირველი 
ფემინისტური გაზეთის “ხმა ქართველი 
ქალისა” 100 წლისთავს უკავშრიდებოდა. 

ფესტივალმა კიდევ ერთხელ წამოწია ის 
თემები, რაც ქალებისთვის ერთი საუკუნის 
წინაც და ახლაც აქტუალურია:

• პოლიტიკური მონაწილეობა 
• ეკონომიკური გაძლიერება 
• განათლება
• ოჯახი და ქორწინება 
• გენდერული ჩაგვრა, უსამართლობა და 

მრავალი სხვა. 

იხილეთ ვრცლად

პროექტის ფარგლებში ქალთა ფონდმა საქართველოში 
ქალთა 12 ჯგუფი დააფინანსა

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ 
დაფინანსებული პროექტის „ქალთა ჯგუფების ორგანიზება - 
ლობირება, ადვოკატირება და ლიდერობა“ ფარგლებში, გასული 
წლის დეკემბერიდან დღემდე ქალთა ფონდმა საქართველოში ქალთა 
12 ჯგუფი დააფინანსა. პროექტის პირველ ეტაპზე 100-მდე ქალს 
ჩაუტარდა ტრენინგები გენდერისა და მწვანე საკითხებში: 

 თელავში  

 

მარნეულში

ახალციხესა და ახალქალაქში

ბარბარე ჯორჯაძის სახელობის 
ფემინისტური სივრცე

2017 წლის 8 მარტს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ბარბარე ჯორჯაძის სახელობის 
ფემინისტური კაბინეტი, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია  
გენდერული თანასწორობის შესახებ, მათ შორის, ქართველი ქალი 
მწერლებისა და პუბლიცისტების ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 

კაბინეტის გახსნა შესაძლებელი გახდა „ქალთა ფონდი 
საქართველოში“-ს, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) 
და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით, გაეროს ერთობლივი 
პროგრამის „გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში.

იხილეთ ვრცლად

https://www.womenfundgeorgia.org/ka/Timeline/FeministFestival/2445
http://bit.ly/2laApVn 
http://bit.ly/2laApVn 
http://bit.ly/2laApVn
http://bit.ly/2tYkgH3
http://bit.ly/2lcjaC0
http://bit.ly/2tYkgH3
http://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/presscenter/pressreleases/2017/03/08/barbare-jorjadze-s-room-opens-in-national-library-of-the-parliament-of-georgia.html


ტრენერთა ტრენინგი სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და 

უფლებების შესახებ

23-27 აპრილს, “ქალთა ფონდი საქართველოში”-ს 
ინიციატივით და ფონდი ღია საზოგადოების 
ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა 
ტრენერთა ტრენინგი სექსუალური და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ. პროექტის 
ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეები აღნიშნულ 
თემებზე თავადაც ჩაატარებენ ტრენინგებს. 

იხილეთ ვრცლად

„ტილერის შემდეგ“

8 ივნისს, „ქალთა ფონდმა საქართველოში“ 
გამართა მართა შეინისა და ლანა უილსონის 
მიერ 2013 წელს გადაღებული ემის მფლობელი 
დოკუმენტური ფილმის „ტილერის შემდეგ“ 
ჩვენება. ფილმი მოგვითხრობს 2009 წელს ექიმი 
ჯორჯ ტილერის მკვლელობის შემდგომ აშშ-ში 
დარჩენილი მხოლოდ 4 ექიმის შესახებ, რომლებიც 
დაგვიანებულ აბორტებს ღიად აკეთებენ.

იხილეთ ვრცლად

“ამ სამყაროში გადასარჩენად შენი პიროვნების 
ფემინურობის რა ნაწილის განადგურება მოგიწია?”

ფემი საჯაროდ

ასე ერქვა 22 აპრილს, ჰორუმზე ლოკ ვაიდ-მენონის 
მიერ წარმოდგენილ პერფორმანსს. 
ალოკი მწერალი, პერფორმანს არტისტი და აქტივისტია, 
რომელიც საკუთარ თავს არცერთ სქესს/გენდერს 
არ მიაკუთვნებს. მისი პერფორმანსის ერთ-ერთი 
ფინანსური მხარდამჭერი ქალთა ფონდი საქართველოში 
იყო. 

ინტეგრირებული უსაფრთხოება 
აქტივისტებისთვის

2017 წლის 15-18 ივნისს, წყალტუბოში „ქალთა ფონდი 
საქართველოში“-ს ორგანიზებით “ინტეგრირებული 
უსაფრთხოების” ვორკშოპი  ჩატარდა. 
ვორკშოპის ერთ-ერთი მიზანი უსაფრთხო სივრცის 
შექმნა იყო, სადაც აქტივისტებს შესაძლებლობა 
ექნებოდათ, ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ საკუთარი  
გამოცდილებები, გაეანალიზებინათ საკუთარი როლი 
აქტივიზმში და თავზე ზრუნვის აუცილებლობა.

იხილეთ ვრცლად

ვორქშოპი ციფრულ უსაფრთხოებაში

18-19 მაისს ქალთა ფონდის თანამშრომლები დაესწრნენ 
ვორქშოპს ციფრულ უსაფრთხოებაში, სადაც გაეცნნენ 
ინტერნეტის გამოყენების, პირადი და სენსიტიური 
ინფორმაციის შენახვისა და გაცვლის უსაფრთხო გზებს, 
ასევე, პირადი გაჯეტების დაცვის საშუალებებს 
ვირუსებისა და სხვა საფრთხეებისგან. 

ქალთა ფონდების შეხვედრა

ქალთა ფონდი მონაწილეობდა 29 მაისს ვარშავაში 
გამართულ ევროპის ქალთა ფონდების ორდღიან 
შეხვედრაში, რომლის  მიზანი იყო ერთმანეთის 
საქმიანობაში სიახლეების გაზიარება და სტრატეგირება 
მომავალი თანამშრომლობისთვის.  

იხილეთ ვრცლად

https://www.facebook.com/pg/womenfundgeorgia/photos/?tab=album&album_id=10158629426455716
https://www.facebook.com/pg/womenfundgeorgia/photos/?tab=album&album_id=10158822992395716
https://www.womenfundgeorgia.org/ka/News/AllNews/2418
https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/photos/a.338471640715.347316.338386650715/10158753472930716/?type=3&theater

