
***ტრენინგის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ფოტოგადაღება, შემდგომში სოციალური კამპანიის 

წარმოების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ ფოტოგადაღება, გთხოვთ წინასწარ აცნობოთ ტრენინგის 

ორგანიზატორებს 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ტრენინგი პროკურორებისა და გამომძიებლებისთვის 

 გენდერის და სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია 

 
პროექტი: „პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და 

ჩართულობის გზით“ 

 

11-13 ნოემბერი, 2018 
სასტუმრო ბორჯომი-ლიკანი 

მესხეთის ქ. 16, ბორჯომი 

დღის წესრიგი 
 

მოწვეული ტრენერები: 

ეკა სხილაძე - საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე 

ეკა აღდგომელაშვილი - მრჩეველი გენდერის საკითხებში, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუფი (WISG) 

 

11 ნოემბერი, 2018 

 

16:00 

 

გამგზავრება მთავარი პროკურატურის შენობიდან, გორგასლის 24, თბილისი 

 

19:00 – 22:00 

 

ვახშამი სასტუმროში 

 

12 ნოემბერი, 2018 
 

07:00 – 09:30 საუზმე 

10:00 – 10:10 მისასალმებელი სიტყვა 

 ლევან ავალიშვილი – პროგრამების დირექტორი, ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

მარიამ თუთბერიძე - პროექტის მენეჯერი, ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 



***ტრენინგის დროს უზრუნველყოფილი იქნება ფოტოგადაღება, შემდგომში სოციალური კამპანიის 

წარმოების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ ფოტოგადაღება, გთხოვთ წინასწარ აცნობოთ ტრენინგის 
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სოფო ჯიაძე - პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის 

უფროსი, საქართველოს მთავარი პროკურატურა 

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

 პროგრამის გაცნობა მონაწილეთათვის; სამუშაო წესების შემუშავება 

10:15–11:00 I. გენდერი და სქესი, სტერეოტიპები და თანასწორობა 

 გენდერი, როგორც კულტურული და სოციალური კონსტრუქტი; სტერეოტიპები, 
როგორც თანასწორობის ბარიერი; რას გულისხმობს გენდერული თანასწორობა? 

11:00-11:30 დისკუსია/კითხვა-პასუხი 

11:30-12:00 ყავა/ჩაი 

12:00–12.30 II. თანასწორობის არსი, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და დაცვის მექანიზმები 

 დისკრიმინაციის განმარტება, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის არსი; 
საკანონმდებლო გარანტიები და დაცვის მექანიზმები (სასამართლო, სახალხო 
დამცველი) 

12:30–13.30 ქეისების განხილვა, დისკუსია 

13:30-14:30 სადილი 

14:30–15.30 III. სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში და დასაქმების ადგილზე 

 

 რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება?; ძირითადი ფაქტები და მისი გავლენა 
მსხვერპლზე და საზოგადოებაზე; რეაგირება და პრევენციის მექანიზმები 

15:30–16.00 გენდერული ნიშნით ძალადობა 

 რას ნიშნავს გენდერული ნიშნით ძალადობა? ადევნება, გადაკიდება, ქალის მიმართ 
ძალადობა 

16:00-16:30 ყავა/ჩაი 

16:30–17.30 IV. ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობა, როგორც გენდერული ნიშნით 

დისკრიმინაცია 

 ოჯახში ძალადობის დისკრიმინაციული ასპექტები; რატომ არ მიდიან მსხვერპლები 
მოძალადისგან? ქალთა გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობების 
(ფემიციდის) არსი 

17.30-18.00 ქეისების განხილვა და დისკუსია 

18.00-18.30 დღის შეჯამება. 

19:00 – 22:00 ვახშამი 

 

13 ნოემბერი, 2018 

 

10:00–11:30 I. სქესი, გენდერი, ორიენტაცია; ჰომო/ბი/ტრანფობიური ძალადობა და დისკრიმინაცია 
 

 ძირითადი ტერმინოლოგია, განსაზღვრებები; ძალადობა და დისკრიმინაცია 
გენდერის ნიშნით; განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები; სოგიე ტერმინოლოგია: 
სქესი, გენდერი, სექსუალური ორიენტაცია; სექსუალური ორიენტაციის/გენდერული 
იდენტობის ჩამოყალიბება; ძირითადი ტერმინოლოგია; დამოკიდებულებები 
ჰომო/ბისექსუალი/ ტრანსგენდერი და ინტერსექსი ადამიანების მიმართ;  
ინტერნალიზებული ჰომოფობია და თვითდესტრუქციული ქცევები 

11:30-12:00 ყავა/ჩაი 
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12:00–13.30 II. ჰომო/ბი/ტრანსფობია და მისი გავლენა ლგბტი ადამიანებზე 

 

 ძალადობის ფორმები სოგი-ს საფუძველზე: (ძალადობა ინტიმური პარტნიორის 

მხრიდან/ოჯახში ძალადობა/სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, 

დისკრიმინაცია) კვლევის შედეგების მოკლე პრეზენტაცია 

 

ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებები (სერვისები); მსხვერპლთა მიმართვიანობა 
სამართლებრივი რეაგირებისთვის;  სოციო-კულტურული, სამართლებრივი და 
ინსტიტუციური ბარიერები: კონკრეტული ქეისების მიმოხილვა 
 

13:30-14:30 სადილი 

14:30–16.00 III. დისკრიმინაცია და ძალადობა გენდერული იდენტობის საფუძველზე 

 

 ტრანსფობიური გარემო და მისი გავლენა ტრანსგენდერ და ინტერსექს ადამიანებზე; 
ტრასნსპეციფიკური სერვისების საჭიროება; გენდერის სამართლებრივი აღიარება 

16:00-16:30 ყავა/ჩაი 

16:30–17.30 IV. ძალადობის მსხვერპლთან მუშაობის სპეციფიკა და თავისებურებანი 

 

 ლგბტი ჯგუფთან მუშაობის ეთიკა და თავისებურებები 
 

17.30-18.00 ტრენინგის შეჯამება 
 

18:00 გამომგზავრება 

 


