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დღის წესრიგი 
 

 

 

 

 

მოწვეული ტრენერები: 

 

ქეთი ბახტაძე - სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, ქალთა ინიციატივების 
მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) 

 

ნინო ხარჩილავა - სათემო განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი, ქალთა 
ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) 
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17:00 

 

გამგზავრება მთავარი პროკურატურის შენობიდან [გორგასლის 24, თბილისი] 

 

20:00 – 22:00 

 

ვახშამი სასტუმროში 
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08:00 – 10:00 საუზმე 

10:00 – 10:15 მისასალმებელი სიტყვა 

 გიორგი კლდიაშვილი – აღმასრულებელი დირექტორი, ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

მარიამ მაისურაძე - პროექტის მენეჯერი, IDFI 

ინა გრიგალაშვილი - ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამა, ღია საზოგადოების 

ფონდი (OSGF) 

ქრისტინე მორგოშია - გენერალური პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის 

დეპარტამენტის პროკურორი 

10:15 –10:30 მონაწილეთა გაცნობა, მოლოდინის შეფასება 

 პროგრამის გაცნობა მონაწილეთათვის 
სამუშაო წესების შემუშავება და მონაწილეთა მოლოდინების გამორკვევა 

10:30–11:15 I. გენდერული თანასწორობის არსი, სქესი, გენდერი და ორიენტაცია 

 ძირითადი ტერმინოლოგია, განსაზღვრებები 
გენდერი, როგორც კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი 

11:15-11:40 ვიდეო მასალის ჩვენება, დისკუსია/კითხვა-პასუხი 

11:40-12:00 ყავა/ჩაი - მონაწილეების მიერ ტრენინგის წინასწარი შეფასების კითხვარების შევსება 

12:00–13:15 II. სოციალური წინასწარგანწყობა, სტერეოტიპი, სტიგმა და ცრურწმენები  

 გენდერთან, სქესთან, სექსუალობასთან, სექსუალურ როლთან დაკავშირებული 
სტერეოტიპები და ცრურწმენები მითები და სტერეოტიპები, როგორც თანასწორობის 
ბარიერი 

13:15–14:00 ვიდეო მასალის ჩვენება, დისკუსია/კითხვა-პასუხი 

14:00-15:00 სადილი 

15:00–15.45 III. სექსუალობა და კულტურა 

 სექსუალობა, როგორც კულტურული კონსტრუქტი და საჯარო დისკუსიის ნაწილი 

15:45–16.00 დისკუსია/კითხვა-პასუხი 

16:00-16:20 ყავა/ჩაი 

16:20–17:20 IV. გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულები (პირველი ნაწილი) 

 ღირსების სახელით ჩადენილი დანაშაულები, ფემიციდი, ადევნება, ოჯახში ძალადობა 

17:20-18.00 ქეისების განხილვა და დისკუსია 

18.00-18.30 შეჯამება 
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10:00–11:00 IV. გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულები (მეორე ნაწილი) 

 ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალადობა, სექსუალური ძალადობა 

11:00-11:40 ქეისების განხილვა და დისკუსია 

11:40-12:00 ყავა/ჩაი 

12:00–13:15 V. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები 

 სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის შეუწყნარებლობით 
ჩადენილი დანაშაულის არსი; კვლევის შედეგების პრეზენტაცია 

13:15 – 14:00 ქეისების განხილვა და დისკუსია 

14:00 - 15:00 სადილი 

15:00 –15:45 VI. მსხვერპლთა საჭიროებები და მიმართვიანობის ბარიერები 

 დაცვისა და დახმარების სერვისების მიმოხილვა;  
მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელ მსხვერპლებთან მუშაობის თავისებურებები; 
სოციო-კულტურული, სამართლებრივი და ინსტიტუციური ბარიერები 

15:45 – 16:00 ქეისების განხილვა და დისკუსია 

16:00 -16:20 ყავა/ჩაი 

16:20 –17:20 VI. სიძულვილის ენა, როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი 

 სიძულვილის ენის გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მედია მონიტორინგის 
შედეგები, ვიდეოს ჩვენება და დისკუსია 

17:20 -17:45 ტრენინგის შეჯამება - მონაწილეების მიერ ტრენინგის შემდგომი შეფასების 
კითხვარების შევსება 

18:00 გამომგზავრება თბილისში 

 


