
საქართველოს არასამთავრობო  ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი” 1998 წლიდან 
აქტიურად მოღვაწეობს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა 

და უფლებების სფეროში და ხელს უწყობს მოსახლეობისთვის სქესობრივ 
და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციასა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობას.

მისია

ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი”  მხარს უჭერს მოხალისეობრივ 
საქმიანობას და სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
და უფლებების რეალიზებას, ადვოკატირებით ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე, სქესობრივი და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის შესახებ ყოვლისმომცველი განათლებისა და 
ხარისხიანი სერვისების მიწოდებით. 

ხედვა 

ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი” ისწრაფვის ისეთი დემოკრატირული 
და ჰარმონიული საზოგადოებისკენ, სადაც თითოეულ ადამიანს 
ხელი მიუწვდება სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
ყოვლისმომცველ განათლებასა და მაღალხარისხიან სერვისებზე და 
სადაც ყველა ადამიანის სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლება 
დაცულია.

Georgian Non-governmental Association “HERA XXI”  has been actively 
engaged in the field  of sexual and reproductive health and rights since 

1998  and ensures comprehensive accessibility of information and 
services regarding SRHR for Georgia population

MISSION

HERA-XXI supports the empowerment of volunteers and the 
realization of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) 
through the enabling of comprehensive sexuality and reproductive 
education; provision of quality services; advocating sexual and 
reproductive health and rights issues at national and international 
level

VISION

HERA-XXI envisages a democratic and harmonized society where 
everyone has access to comprehensive SRHR education and high 
quality services and where realization of sexual and reproductive 
rights of each individual are guaranteed

H-HEALTH ჯანმრთელობა
E-EDUCATION განათლება
R-RIGHT უფლებები
A-ALTERNATIVE ალტერნატივა 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქ.თბილისი, გამსახურდიას II კვარტალი, IX კორპუსი, ბ2

ტელეფონი: (032) 2 14 28 53;  
ელ-ფოსტა: info@heraxxi.ge

Contact Information:
Eddress: Gamsakhurdia Ave, II block, IX building, 0160

Tel: (032) 2 14 28 53
E-mail: info@heraxxi.ge

WWW.HERA-YOUTH.GE



პროგრამები
მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერა 

•	 ჩამოყალიბდა და განვითარდა მოხალისეთა მოძრაობა მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით

•	 ყოველწლიურად ორგანიზაციაში მოხალისეობრივად ჩართულია 
1000-მდე ახალგაზრდა 

ახალგაზრდების ჩართულობა
•	 ყოველწლიურად 200-მდე აქტივისტია ჩართული ორგანიზაციის 

მიერ დაგეგმილ აქტივობებში

•	 ჩამოყალიბდა ახალგაზრდა მკვლევართა ჯგუფი

•	 ჩატარებულია 100-მდე კამპანია 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
შესახებ ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა 

• ადაპტირდა არაფორმალური განათლების სახელმძღვანელო 
„ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში“, რომელიც უზრუნველყოფს 
სწორი, კვალიფიციური და ყოვლისმომცველი ინფორმაციის 
მიწოდებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და 
უფლებების შესახებ

• თანასწორ-განმანათლებლად გადამზადდა 650 ახალგაზრდა 
და ჩატარდა 5295 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სესია 
თბილისის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, 
ქვემო ქართლის, აჭარის სოფლებსა და ქალქებში მცხოვრები 
ახალგაზრდებისთვის

• შეიქმნა ვებ.გვერდი და მობილური აპლიკაცია მშობლებისთვის 
WWW.FORPARENTS.GE მშობლებისთვის.გე, რომელიც მიზნად 
ისახავს მშობლების ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას, 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
საკითხებზე, რათა მათ შეძლონ შვილებისთვის ასაკზე მორგებული 
ინფორმაციის მიწოდება

• შეიქმნა დიპლომისშემდგომი განათლების კურსი „რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხის შეფასება“

• გადამზადდა 1200-ზე მეტი სერვისის მიმწოდებელი (მეან-
გინეკოლოგი, ოჯახის ექიმი, სკოლის ექიმი, ექთანი, ბებიაქალი) 
შემდეგ თემებზე: ოჯახის დაგეგმვა, კონტრაცეფციის თანამედროვე 
მეთოდები, ორსულობის შეწყვეტის უსაფრთხო მეთოდები, 
კონსულტირების ტექნიკა, ქვეყანაში არსებული გაიდლაინების და 
პროტოკოლების გამოყენების სპეციფიკა, გენდერულ-უფლებრივი 
მიდგომებისა და ხარისხიანი მომსახურების პრინციპები.

• შეიქმნა ელექტრონული დისტანციური სწავლების პლატფორმა 
WWW.EHERA.GE, სადაც განთავსებულია აკრედიტებული 
დისტანციური სასწავლო კურსები შემდეგი პროფესიული 
ჯგუფისთვის: მასწავლებელი, თანასწორ-განმანათლებელი, ოჯახის 
ექიმი, გინეკოლოგი, სკოლის ექიმი 

• თემატურად გადამზადდა 80-მდე სატელევიზიო, ინტერნეტ და 
ბეჭდური მედია საშუალებების წარმოამდგენელი

საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესება სქესობრივი და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სფეროში 
ადვოკატირებით

• შეიქმნა „კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლე-
ბებისთვის“

• ადვოკატირებისთვის ორგანიზაცია აქტიურად იყენებს საერთა-
შორისო მონიტორინგის ინსტრუმენტებს:

CEDAW (ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
კონვენცია)

ICCPR (სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
პაქტი)

UPR (უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა) 

• სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების 
შესახებ, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა 
„რეპროსტუდია“- გადაცემა „ალტერნატიულ აზრი“. 

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხიანი 
სერვისების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

• უზრუნველყოფილია 617.094 სქესობრივი და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის მომსახურება 

• უზრუნველყოფილია 10000 ოჯახის დაგეგმვის სერვისი

• ჩატარდა 1200 გასვლითი კონსულტაცია რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის განხრით

• 1580 ადამიანს ჩაუტარდა კონსულტაცია აივ/ინფექცია შიდსის 
განხრით

ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს ახალგაზრდებზე მორგებული სქესობრივი 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფასო სერვისი, კონფიდენციალურ 
გარემოში.

• 5094 ადამიანს მიეწოდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისი 

• ჩატარდა 63.000 ონლაინ კონსულტაცია რეპროდუქციული ჯანმრთ-
ლობის განხრით - WWW.YOUTHCOUNSELING.GE 

• ჩატარდა 440 იურიდიული კონსულტაცია რეპროდუქციული 
უფლებების განხრით, ცხელი ხაზი: 570101711

სათემო ჯგუფების მხარდაჭერა 
• 2016 წელს აივ-დადებით ადამინთა სათემო ჯგუფ პაპას (პოზიტიური 

დამოკიდებულება პოზიტიური ქცევა) წარმომადგენელი „ჰერა 
XXI”-ს მხარდაჭერით გახდა ქვეყნის საკოორდინაციო მექანიზმის 
(ССM) წევრი და აქტიურად არის ჩართული თემის საჭიროებების წინ 
წამოწევასა და მასთან დაკავშირებული პროგრამების შემუშავებაში

• 2015 წელს სექს-მუშაკთა სათემო ჯგუფი „ქალთა ხმა“ გახდა 
საერთაშორისო ქსელის SWAN –ის წევრი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა და ჩატარებული 
კვლევები: 

• „ბარიერები უსაფრთხო აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის 
გზაზე“

• „მასწავლებელთა დამოკიდებულებებისა და საჭიროებების კვლევა, 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
საკითხების სწავლების მიმართ“

• „მშობლების დამოკიდებულებებისა და საჭიროებების კვლევა 
სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების 
საკითხებზე შვილების ინფორმირების მიმართ“

• „ახალგაზრდების ცხოვრებისეული გამოცდილება სექსისა და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ“

• „აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობისა და მზაობის შეფასება“

• „ადრეული ქორწინების გამომწვევეი მიზეზები“

• „სექს-მუშაკთა საჭიროებების გამოვლენა და დისკრიმინაციის 
გამომწვევი ფაქტორების კვლევა“

• „საქართველოში მცხოვრებ აივ-ინფიცირებულთა სტიგმა დისკრი-
მინაციული ანალიზი“

• „მითები და ცრურწმენები კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების 
შესახებ“

• „საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის 
ოპერაციული კვლევა“

• „ანტენატალური სქესის შერჩევა“

PROGRAMS 

Supporting volunteerism
•	 The volunteer movement has been established and developed 

throughout the country

• Every year more than 1000 volunteers are involved in the orga-
nizations activities

Youth involvement 
• Every year approximately 200 activists are involved in the 

organization’s activities 
• Set up young researchers group
• 100 campaigns have been conducted

Supporting of formal and non-formal education on Sexual 
and Reproductive Health and Rights 

• The informal education guide “All in one curriculum” had been 
adapted, which ensures provision of the precise, qualified and 
comprehensive information on sexual and reproductive health 
and rights in line with the standards and priorities set by 
UNAIDS, WHO, WAS and UNSECO

• Within the framework of the informal educational component, 
by using the “Peer to Peer” methodology 650 young people 
have been trained as peer educators and 5295 informational 
and educational sessions have been held for the youth residing 
in Tbilisi, as well as for youth leaving in towns and rural areas 
of Imereti, Kakheti, Samegrelo, SamtskheJavakheti, Kvemo and 
Shida Kartli Regions

• Webpage forparents.ge and mobile app for parents has been 
created, which aims to inform and increase awareness of 
parents on SRHR issues in order to provide right and age-
appropriate information to their children

• The post-graduate course “Reproductive service quality 
Assessment/Clinical Audit” has been created in collaboration 
with the higher educational institutions

• More than 1200 service providers have been trained 
(obstetrician-gynecologist, nurse, midwifes, family doctors, 
school doctors) on the family planning methods and pre 
and post-abortion counseling techniques, modern methods 
contraception, safe abortion, sexual and reproductive rights, 
patient’s rights, gender sensitive approach and principles of 
high quality reproductive health service

• Electronic online distance learning platform WWW.EHERA.GE 
has been created where accredited thematic online distance 
learning courses are provided for family doctors, gynecologists, 
school doctors, teachers and peer educators

• More than 80 journalists and representatives of TV, social and 
printed media sources have been trained thematically

Improvement of Socio-economic and Legal/Political 
Environment regarding the Sexual and Reproductive Health 
and Rights 

• “Coalition for Reproductive Health and Rights” founded by 
HERA XXI unites more than 15 nongovernmental organizations, 
independent experts and media representatives

• International monitoring instruments such as CEDAW (The 
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women), ICCPR (International Covenant on Civil and 

Political Rights.), UPR (Universal Periodic Review) are being 
used to advocate fulfillment of international obligations at 
policy level

• The TV studio ”Repro Studio” created by HERA XXI in 2015, 
prepares TV program named “Alternative View” which aims 
to raise the public awareness and provide the comprehensive 
information on the sexual and reproductive health and righ3

Supporting provision of quality sexual and reproductive 
health services

• 617,094 sexual and reproductive health services provided 

• 10000 Family planning service provided 

• 1200 outreach counseling provided  

• 1580 of HIV related services provided  

Association “Hera XXI” offers free, confidential youth friendly sexual 
and reproductive health service

• 5094 people served through youth friendly reproductive health 
service delivery point 

• 63.000 Online counseling provided on reprodutive health 
through website YOUTHCOUNSELING.GE

• 440 legal counseling provided on following hotline:  570101711

Development and Empowerment of Community Groups 
• In 2016, the representative of the HIV positive people 

community group PAPA (Positive Attitude Positive Action) 
became the member of the Country Coordinating Mechanism 
(CCM) and had actively advocated the community needs in the 
process of developing relevant policy and programs.

• In 2015, the community group of sex worker“ “The Voice of 
Woman” became a member of the international network SWAN.

Evidence-based approach
• Barriers Regarding Access to Safe Abortion Services

• Survey of Parents’ Needs and Attitudes towards Informing Their 
Children on Sexual and Reproductive Health and Rights

• Understanding Needs and Attitudes of Teachers towards 
Teaching Reproductive Health and Healthy Lifestyle issues

• Youth Experience Regarding Sex and Reproductive Health

• Abortion Service Availability and Readiness Assessment 
(Analytical Report)

• Factors underlying Early Marriage in Samtskhe Javakheti Region

• Study on Identification of Sex-workers’ Needs and Factors 
Causing Discrimination

• Situational Analyses on Stigma & Discrimination among People 
living with HIV/AIDS ( PLWHA) in Georgia

• Myths and misconceptions regarding modern methods of 
contraception

• An operational study into the high Caesarean Section rate in 
Georgia

• Social and gender aspects of natural balance of newborn’s sex 
in Georgia

WWW.HERA-YOUTH.GE WWW.HERA-YOUTH.GE WWW.HERA-YOUTH.GE WWW.HERA-YOUTH.GE


