




 პრეცედენტი - პირველი ქალი სოფლის 

„გამგებლად“/ First female Gamgebeli 

 
 სოფლის კრებებზე ქალთა რაოდენობა 50%-ს 

აჭარბებს / Women’s participation in the 

community meetings exceeds 50% 

 სოფელში არსებულ კულტურულ-

საგანმანათლებლო და საჯარო სამსახურებში 

შექმნილი სამუშაო ადგილების 81% უჭირავთ 

ქალებს (დასაქმებულია 36 ქალი და 8 მამაკაცი)/ 

      In 81% of jobs in cultural-educational and public   

     entities are employed women (36 women and 8 men) 

 
 ოთხი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან სამს მართავს ქალი / 

      Out of four cultural-educational institutions, in three   

       managers are women 

 
  არ დაფიქსირებულა ადრეული ქორწინების და 

გოგონათა მიერ სკოლის მიტოვების შემთხვევა/ 

       There was no case of leaving the school and early   

        marriages of young girls.  

 

 



სოფლის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია /  

Rehabilitation of village library გამარჯვებული  

პროექტები / 

Winner Projects საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა /  

Garden arrangement of kindergarten   

 



2016 წლის 29 თებერვალს დაარსდა ტანძიის ახალგაზრდული "მწვანე ცენტრი", რომელიც არის საერთო 
სარგებლობის ოთახი და შემეცნებითი აქტივობისთვის ქმნის ყველა პირობას - კომპიუტერი, პრინტერი, 
ქსეროქსი, სკანერი, ინტერნეტი, ბიბლიოთეკა / In 29th of February, 2016, youth ‘Green Center’ was 

established in Tandzia, which is open service equipped with computer, printer, scanner, internet, library that 
creates favorable conditions for educational activities. 

 
გამიზნულია სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად, რაც გენდერული ცნობიერების ამაღლებას კიდევ 
უფრო შეუწყობს ხელს / It was established for organizing different meetings that will ensure awareness 

raising on gender.  



შეხვედრას  16 ქალი და 3 კაცი ესწრებოდა /  

The meeting was attended by 16 women and 3 

men 

2016 წლის 21 იანვარი / 

21st of January, 2016 

შეხვედრა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასა და ქვემო ქართლის 

გუბერნატორთან ტანძიისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების 

მოთხოვნით/ 

Meeting between Municipality representatives and Governor of Kvemo Kartli Region 

on granting the status of High Mountanious Settlement to Tandzia  



თანასწორობა / 

Equality 

ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობა/ 

Access to Information  

თანაბარი 

მონაწილეობა/ Equal 

Participation 

თანაბარი 

შესაძლებლობები/ 

Equal Opportunities  

გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების სახელმძღვანელო  

პრინციპები  /  

Guiding Principles for implementing Gender Equality Policy 

თანაბარი დასწრება/ 

Equal Participation 

თავისუფალი 

თვითგამოხატვა/ 

Freedom of Self-

expression   






