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მოკლეშინაარსიდარეკომენდაციები

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა, ისე ვე რო გორც მთელ მსოფ ლი ო ში,  ერ თ–ერ თი 
ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მაა სა ქარ თვე ლო ში. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შე სა
ხებ ეროვ ნუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, ჩვენს ქვე ყა ნა ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბას შვი დი დან 
ერ თი ქა ლი გა ნიც დის. სამ წუ ხა როდ, ბევ რი შემ თხვე ვა გა უმ ჟღავ ნე ბე ლი რჩე ბა. მარ
თა ლი ა, ბო ლო წლებ ში სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბას თან მი მარ თე ბა ში შე სამ ჩნე ვად ამაღ ლდა, თუმ ცა მდგო მა რე ო ბა არა და მაკ
მა ყო ფი ლე ბე ლი რჩე ბა, გან სა კუთ რე ბით  რე გი ო ნებ ში. 2017 წლის მო ნა ცე მე ბით, ძა
ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბი 100 ათას მო სახ ლე ზე რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით, აჭა რა ში, 
სამ ცხე ჯა ვა ხეთ სა და ქვე მო ქარ თლში, თბი ლის ზე მა ღა ლი ა.1 შე სა ბა მი სად, ქალ თა 
მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტი ა ნი ბრძო ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ
ში, ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის და ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლთათ ვის მათ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის საქ მე ში. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი ტე ტი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და ქალ თა 
უფ ლებ რი ვი გაძ ლი ე რე ბა ა. ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად მუ შა ობს ქალ თა მი მართ ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და ამ მიზ ნით 
მჭიდ როდ და ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
ორ გა ნო ებ თან. ორ გა ნი ზა ცია იყო ერ თერ თი პი ო ნე რი ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე
ლო ბა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მის შექ მნის საქ მე ში. 20132016 წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ფონ დმა „სო ხუმ მა“ პი ლო ტუ რი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, და სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლოს 4 ქა ლაქ ში (ქუ თა ი სი, სე ნა კი, ოზურ გე თი და ბა თუ მი) პირ ვე ლად და ნერ გა 
გენ დე რუ ლი  სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი  და დღემ დე აქ ტი უ რად უჭერს მხარს მათ 
გაძ ლი ე რე ბას. ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან შემ დე გი მი მარ თუ ლე
ბე ბით:  

- სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა 
და არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ზრდა; 

- გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სის ტე მა ტუ რი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ
გე ბის, კონ ფე რენ ცი ე ბის ჩა ტა რე ბის გზით; 

- მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის ექ სპერ ტუ ლი მხარ და ჭე რი სა და სა კონ სულ ტა ციო 
სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა, კვლე ვე ბის, სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე
ბის, მო სახ ლე ო ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ანა ლი ზის გზით;

- ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა;

1 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული ეფექ ტიანობის აუდიტის ანგარიში - 
ოჯახში ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 46
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/ojaxshi_dzaladobis_dacvis_efeqtianobis_auditis_an-
garishi.pdf  
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- ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გვა და გაძ ლი ე რე ბა,  
ეროვ ნუ ლი რე ფე რა ლუ რი მე ქა ნიზ მის ყვე ლა სუ ბი ექ ტის ერ თობ ლი ვი შეხ ვედ რე
ბის ორ გა ნი ზე ბის და ჩარ თუ ლი უწყე ბე ბის თა ნამ შრო მელ თა შო რის ინ ფორ მა ცი
ის გაც ვლის გზით; 

- ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო
დე ბა.

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კუ თხით, მუ ნი ცი პა ლუ რი ერ თე უ ლე ბის მი
ერ სა კა ნონ მდებ ლო სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
თა ნამ შრო მელ თა მი ერ ახა ლი რე ა ლო ბის აღ ქმის შე სა ფა სებ ლად, ფონ დმა „სო ხუმ მა“ 
2019 წლის ივ ნის აგ ვის ტო ში ჩა ა ტა რა მცი რე მას შტა ბის მო ნი ტო რინ გი სა მიზ ნე მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებ ში. შე დე გად, გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო
ბა ში არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბე ბი, მათ შო რის: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მის მეტ ნაკ ლე ბად გაც ნო ბი ე რე ბა; გენ დე რუ ლად სენ სი ტი უ რი თა ნამ შრომ
ლე ბის რა ო დე ნო ბის მა ტე ბა, რაც, შე სა ბა მი სად, აი სა ხე ბა მსხვერ პლი სად მი მხარ და
ჭე რის სერ ვი სე ბის და ნერ გვა ში. დღე ი სათ ვის არა ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის მხარ და ჭე რის მუ ნი ციპ ალუ რი პროგ რა მე ბი, 
მა გა ლი თად: გარ კვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე ქა
ლის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის ან ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის გა ცე მის პრაქ ტი კა 
და ა.შ. 

ამავ დრო უ ლად, მო ნი ტო რინ გმა ნათ ლად წარ მო ა ჩი ნა არა ერ თი ნაკ ლო ვა ნე ბა, რაც 
საგ რძნობ ლად ამუხ რუ ჭებს პროგ რე სის ტემპს. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ცენ
ტრა ლურ მა და ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ დრო უ ლად უპა სუ ხოს შემ დეგ გა მოწ
ვე ვებს: 

 ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მა ღა ლი დო ნე  სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ცენ
ტრა ლი ზე ბუ ლი მარ თვა; ძა ლა უფ ლე ბი სა და რე სურ სე ბის თავ მოყ რა ცენ ტრში; 
თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის მე ტის მე ტი და მო კი დე ბუ ლე ბა ცენ ტრა ლურ ხე
ლი სუფ ლე ბა ზე;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ის გაღ რმა ვე ბა, ად გი ლობ რი
ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა; მის თვის ად გი ლობ რი ვი ქო ნე ბის გა და ცე მა; 
ფის კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა;

  

 თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის სი სუს ტე, პა სი უ რო ბა  ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ ში ასერ ტი უ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა და მთავ რო ბის გან 
წა მო სუ ლი მი თი თე ბე ბის მო ლო დი ნი, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის იმ პრობ ლე მა თა 
გა დაწყ ვე ტა საც კი, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას და მო უ კი დებ ლად 
ხე ლე წი ფე ბა; 
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 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე და ინი ცი ა ტი ვი ა ნი ად გი ლობ რი ვი 
მო ხე ლე ე ბის წა ხა ლი სე ბა; სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბით, 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გან და მო უ კი დებ ლად (შე საძ ლე ბე ლი ა, სა წყის ეტაპ
ზე არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის დახ მა რე ბის გა მო ყე ნე ბა, ამი სათ ვის სა ჭი რო უნარ 
ჩვე ვე ბი სა და ცოდ ნის შე სა ძე ნად);

  

 ეროვ ნულ დო ნე ზე თვით მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ ლი კუ თხით არ სე ბუ ლი გა
მოწ ვე ვე ბის ად ვო კა ტი რე ბის ნაკ ლე ბო ბა  შეზ ღუ დუ ლი ა, ან არ არ სე ბობს კო
მუ ნი კა ცია ეროვ ნულ დო ნე ზე მოქ მედ მე ქა ნიზ მებ თან, რომ ლე ბიც ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ და მსხვერ პლთა და სახ მა რებ ლად მუ შა ო ბენ (მაგ.: გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა, პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭო); თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებს ვერ მი აქვთ ცენ ტრა
ლურ ხე ლი სუფ ლე ბამ დე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და არ სე
ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კუ თხით; ამა ვე დროს, 
ცენ ტრა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი და ნაც არა საკ მა რი სია  თვით მმარ თვე ლო ბებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის ხა რის ხი;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებ მა აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბა 
გა უ წი ონ ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტას ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით, იმ ფორ
მა ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის 
არ სე ბობს, მათ შო რის, სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტროს, ეროვ ნულ დო ნე ზე მოქ მე დი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ სტი ტუ
ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის მეშ ვე ო ბით; 

  

 რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებ თან არა საკ მა რი სი თა ნამ შრომ ლო ბა  ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე მოქ მედ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, კო
ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბა, რის გა მოც მათ არ იცი ან სხვა დას ხვა 
ორ გა ნო ში მსხვერ პლის თვის გან კუთ ვნი ლი სერ ვი სე ბის, ერ თმა ნე თის მიღ წე ვე
ბის, პრობ ლე მე ბის, პრაქ ტი კის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, თვით მმარ თვე ლო ბის ორ
გა ნო ე ბი ვერ ავ რცე ლე ბენ ინ ფორ მა ცი ას პო ლი ცი ას თან, სო ცი ა ლურ სამ სა ხურ
თან, რა თა ამ უკა ნას კნე ლებ მა მა ინც უთხ რან არა ინ ფორ მი რე ბულ მსხვერპლს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, მე ო რე მხრივ კი, სუს ტი თა
ნამ შრომ ლო ბის და კო ორ დი ნა ცი ის გა მო, ხში რად თა ვა დაც არ ფლო ბენ ინ ფორ
მა ცი ას სხვა რე ფე რა ლურ სუ ბი ექ ტებ თან არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე;  

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: ად გი ლობ რივ დო ნე ზე რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის კო ორ
დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გვა და მის ფარ გლებ ში ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა ერ თმა
ნე თის საქ მი ა ნო ბის, მიღ წე ვე ბის, დაბ რკო ლე ბე ბის, სერ ვი სე ბის შე სა ხებ; დად გე ნი
ლი სიხ ში რით შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა და ა.შ.;
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 არა საკ მა რი სი გამ ჭვირ ვა ლო ბა და გახ სნი ლო ბა  ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის, აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბის თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ
თვის წა ხა ლი სე ბის ნაკ ლე ბო ბა; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის 
გა და ხედ ვა და გა უმ ჯო ბე სე ბა, სხდო მე ბი სა და მუ შა ო ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რი ადა
მი ა ნე ბის მოწ ვე ვა, მა თი აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა; 
  
 თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვის ნაკ ლე ბო ბა  მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ შო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბის და ერ თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის, პროგ
რა მე ბის ნაკ ლე ბო ბა ან არარ სე ბო ბა; ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სა კა ნონ
მდებ ლო მე ქა ნიზ მე ბის გა მო უ ყე ნებ ლო ბა;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტის შე
თან ხმე ბა და ერ თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვა/ გან ხორ ცი ე ლე ბა (InterMunicipal 
cooperation); რე სურ სე ბის კონ სო ლი და ცია სა ერ თო გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა აღ მდეგ, რაც 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვით და უ პი რის პირ დნენ პრობ ლე
მას;
  
 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ის არას რუ ლად მოც ვა  თვით მმარ თველ ერ თე
ულ ში შე მა ვა ლი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლის არა თა ნაბ რად და ფარ ვა, გან სა კუთ
რე ბით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ცენ ტრი დან და შო რე ბუ ლი სოფ ლე ბის, მა ღალ მთი ა ნი 
და სახ ლე ბე ბის მი მართ ყუ რა დღე ბის ნაკ ლე ბო ბა; მე რის წარ მო მად გე ნელ თა მუ
შა ო ბის ნაკ ლე ბე ფექ ტი ა ნო ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ; სოფ ლად მცხოვ
რე ბი ქა ლე ბის, არას რულ წლო ვა ნი გო გო ნე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გა
უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: პე რი ფე რი უ ლი და სახ ლე ბე ბის, შო რე უ ლი სოფ ლე ბის მი მართ მე
ტი ყუ რა დღე ბის გა მო ჩე ნა; ასე ვე თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ყვე ლა ეტაპ ზე 
(პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა, და გეგ მვა, ბი უ ჯე ტი რე ბა, შეს რუ ლე ბა) ქა ლე ბის სა
ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა; მე რის წარ მო მად გე ნელ თა გა აქ ტი უ რე ბა, რა თა ხე ლი 
შე ე წყოს თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და ახ
ლო ე ბას, მათ შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას;
  
 კა ბი ნე ტუ რი მარ თვის სტი ლი  მო სახ ლე ო ბას თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბის სიმ წი
რე და ამ უკა ნას კნელ თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვე ბის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის 
არარ სე ბო ბა  ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებ თან უშუ ა ლო კავ ში რის ნაკ ლე ბო ბა; 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის, გან სა კუთ რე ბით, სპე ცი ფი კუ რი გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა, მა შინ, რო ცა თვით მმარ თვე ლო ბის არ სი სწო რედ 
მო სახ ლე ო ბას თან ახ ლოს მყო ფი მმარ თვე ლო ბის იდე ა ში ა;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: უფ რო აქ ტი უ რი და უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცია მო სახ ლე ო ბას თან; 
შეხ ვედ რე ბის, სოფ ლებ ში გას ვლის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა; ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ
თათ ვის ღია კა რის დღე ე ბის მო წყო ბა; მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და 
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შე დე გე ბის გენ დე რულ ჭრილ ში გა ა ნა ლი ზე ბა; ამ აქ ტი ვო ბე ბის გეგ მის შედ გე ნა და 
შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლი;
  
 ფორ მა ლიზ მი საქ მი ა ნო ბა ში, ცვლი ლე ბე ბის /სი ახ ლე ე ბის თვის სა ჭი რო ენ თუ ზი
აზ მი სა და  გამ ბე და ო ბის ნაკ ლე ბო ბა  დახ მა რე ბის პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის მო ურ გებ ლო ბა მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბებ ზე; კრი ტე რი უ მე ბი 
მო უქ ნე ლი ა, ხში რად არ  შე ე სა ბა მე ბა სხვა დას ხვა ტი პის მსხვერ პლის ინ ტე რე
სებს და იქ ცე ვა ბი უ როკ რა ტი ულ დაბ რკო ლე ბად დახ მა რე ბის მი ღე ბის გზა ზე; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: მო სახ ლე ო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ თვის სტი ლის და ნერ გვა; 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გა თა ვი სე ბა, რომ ადა მი ა ნი კი არ უნ და მო ერ გოს კრი ტე რი
უმს, არა მედ კრი ტე რი უ მი უნ და გა ი წე როს ადა მი ა ნის თვის; ად გი ლობ რი ვი მცხოვ
რე ბის მი ერ შეც დო მით მი მარ თვის შემ თხვე ვა ში, უა რით გას ტუმ რე ბის ნაც ვლად, 
დახ მა რე ბის გა წე ვა მო თხოვ ნის სწო რად ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, მის თვის ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა და გა და მი სა მარ თე ბა შე სა ბა მის უწყე ბას თან; მე ტი სი თა მა მი სა და ინი
ცი ა ტი ვის გა მო ჩე ნა;
  
 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის შე უ თან ხმებ ლო ბა   
ზოგ ჯერ საკ რე ბუ ლო და მე რია არა შე თან ხმე ბუ ლად, არა მედ ერ თმა ნე თის წი
ნა აღ მდეგ და ჯიბ რით მუ შა ო ბენ, რაც აბ რკო ლებს პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის 
პრო ცესს; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის შე თან ხმე ბუ ლი მუ შა ო ბის ხელ
შე წყო ბა, ერ თმა ნე თის პრი ო რი ტე ტე ბი სა და იდე ე ბის პა ტი ვის ცე მა და გათ ვა ლის
წი ნე ბა, პო ლი ტი კურ თუ პი რად ინ ტე რე სებ ზე მაღ ლა დად გო მა;
  
 ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი  თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის სი სუს ტე  საბ
ჭოს ფორ მა ლურ, ბი უ როკ რა ტულ ინ სტი ტუ ტად ქცე ვის საფ რთხე; შე დეგ ზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი, აქ ტუ ა ლუ რი და სა ჭი რო ქმე დე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა ან არარ სე ბო ბა; 
ად გი ლობ რი ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს გენ დე
რუ ლი შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბა;

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მუ შა ო ბის გა მო ცოცხ ლე ბა, 
მე ტი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტის, ად გი ლობ რი ვი ლი დე რის ჩარ თვა, შეხ ვედ რე ბის ინ
ტენ სი ვო ბის გაზ რდა; სა სურ ვე ლია საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის ან გა რი შის გა სა ჯა რო ე ბა; 
ასე ვე საბ ჭოს მი ერ თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მუ შა ო ბის შე ფა სე ბის ან გა
რი ში სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა/ გა მოქ ვეყ ნე ბა;
  
 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბის არარ სე ბო
ბა/ ზე და პი რუ ლო ბა  საპ როგ რა მო და სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის, პრაქ ტი
კა ში აღ სრუ ლე ბა დი და ბი უ ჯე ტით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი გენ დე რუ ლი სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბის არარ სე ბო ბა ან ფორ მა ლუ რო ბა; 



8

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა; სა სურ ვე ლია არა
სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გა მოც დი ლე ბის და კომ პე ტენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა, მა თი ჩარ
თვა ამ პრო ცეს ში მე ტი ექ სპერ ტი ზის თვის;
  
 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და კვა
ლი ფი კა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ში  გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე
ბის ნაკ ლე ბო ბა, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში თვით მმარ თვე ლო
ბის რო ლი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა ან სიმ წი რე. 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა კვა
ლი ფი კა ცი ის სა კი თხი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის, 
გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის სა კი თხებ ში. 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: მე ტი ტრე ნინ გის ორ გა ნი ზე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის 
თა ნამ შრომ ლე ბის თვის; აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლის წა ხა ლი სე ბა და მხარ და ჭე რა; კვა
ლი ფი ცი ურ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, „ა უთ სორ სინ გი“ 
ტრე ნინ გე ბის, კონ სულ ტა ცი ე ბის, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად; ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის, კერ ძოდ, კი, პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭოს მი ერ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის მი მართ 
მე ტი ყუ რა დღე ბის გა მო ჩე ნა, მე თო დო ლო გი უ რი მხარ და ჭე რა და თა ნამ შრომ ლო ბის 
გა აქ ტი უ რე ბა;   
  
 გენ დე რუ ლად არამ გრძნო ბი ა რე ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი  მწი რი ფი ნან სუ რი 
სახ სრე ბი ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად 
და მსხვერ პლის და სახ მა რებ ლად, რაც ხში რად გა მოწ ვე უ ლია არა მხო ლოდ შეზ
ღუ დუ ლი რე სურ სე ბით, არა მედ პა სუ ხის მგე ბელ თა ნამ დე ბო ბის პირ თა გენ დე
რუ ლი სენ სი ტი უ რო ბის ნაკ ლე ბო ბით, პრობ ლე მის მნიშ ვნე ლო ბი სა და მას შტა ბის 
გა უც ნო ბი ე რებ ლო ბით; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გავ რცე ლე ბა და 
ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა; ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის მე
ტი წი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა ქალ თა სა ჭი რო ე ბი სათ ვის;  
  
 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი სათ ვის არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის, 
მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე ო ბის თვის მო წო დე ბის 
პრობ ლე მა  ინ ფორ მა ცი ის  გავ რცე ლე ბის ძი რი თად სა შუ ა ლე ბად ად გი ლობ რივ 
მცხოვ რებ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა; 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის სიმ წი რე; არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა მო ადა მი ა ნე
ბი სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი დახ მა რე ბის გა რე შე რჩე ბი ან; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ეფექ ტი ა ნი გზე ბის გა მო ნახ ვა; ინ
ტერ ნე ტის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბის პი რო ბებ ში მე ტი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს არა ე
ლექ ტრო ნულ კო მუ ნი კა ცი ა ზე, ადა მი ა ნურ, სა ზო გა დო ებ რივ კავ ში რებ ზე, ორ გა ნი
ზა ცი ულ ქსე ლებ სა და თე მებ ზე; უფ რო ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე
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ლე ბა: სკო ლე ბის, ბა ღე ბის, თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ შრომ ლე ბის, მე რის წარ მო
მად გენ ლე ბის, აქ ტი უ რი ადა მი ა ნე ბის, ად გი ლობ რი ვი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით;
  
 მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის გან გრძო ბა დი პროგ რა მე ბის სიმ წი რე  დახ მა რე ბა და 
სერ ვი სე ბი ერ თჯე რა დი ან /და მოკ ლე ვა დი ა ნი ა; მსხვერპლს დახ მა რე ბა და მხარ
და ჭე რა ესა ჭი რო ე ბა არა მხო ლოდ მო ძა ლა დის გან თა ვის და საღ წე ვად, არა მედ 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში  და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის უნარ ჩვე ვე ბის 
ასათ ვი სებ ლად, ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის მი საღ წე ვად და შე სა ბა მი სი 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის შე სა ძე ნად. თით ქმის არ არ სე ბობს ად გილ ზე ფსი ქო ლო
გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის დახ მა რე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა; 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა: გრძელ ვა დი ა ნი დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის თვის მე ტი რე სურ სის 
გა მო ყო ფა; ასე ვე რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა ზე ზრუნ ვა, მათ შო რის, საგ რან ტო პრო ექ
ტე ბის მომ ზა დე ბა და ამ გზით სახ სრე ბის მო ზიდ ვა, რო გორც ეროვ ნუ ლი, ისე სა
ერ თა შო რი სო მას შტა ბით; შე საძ ლე ბე ლი ა, თუნ დაც ერ თი ფსი ქო ლო გის მუ შა ო ბის 
ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, რა საც, სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, თა ვი სუფ ლად გას
წვდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი; აგ რეთ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქა ლე ბის მომ ზა დე ბა, 
კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვა სა ხელ მწი ფო ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ში ჩა სარ თა ვად; ამ 
მხრივ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას შე უძ ლია ქმე დი თი რო ლის შეს რუ ლე ბა 
მსურ ველ თა ინ ფორ მი რე ბის და ბიზ ნეს პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში დახ მა რე ბის 
თვალ საზ რი სით.
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1.1.ქალთამიმართოჯახშიძალადობის
პრობლემისაქტუალობადაარსი

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ერ თ–ერ თი 

ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი და მწვა ვე პრობ ლე მაა 

სა ქარ თვე ლო ში. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 

შე სა ხებ ახა ლი ეროვ ნუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, 

რო მე ლიც 2018 წელს გა მოქ ვეყ ნდა, ჩვენს ქვე

ყა ნა ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბას  შვი დი დან ერ თი 

ქა ლი გა ნიც დის, ხო ლო, თუ ძა ლა დო ბის ყვე

ლა ფორ მას გა ვა ერ თი ა ნებთ, სა ქარ თვე ლო ში 

ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში გენ დე რუ ლი ნიშ ნით 

ძა ლა დო ბა ოთხი დან ერთ ქალს გა ნუც დი ა.2

სამ წუ ხა როდ, ბევ რი შემ თხვე ვა გა უმ ჟღავ ნე

ბე ლი რჩე ბა. 

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის თვის ძალ ზე რთუ ლია, დაძ ლი ოს 
ში ში, სირ ცხვი ლი, მო ძა ლა დის წი ნა აღ მდე გო ბა, სხვა შე საძ ლო დაბ რკო ლე ბე ბი (მათ 
შო რის, ეკო ნო მი კუ რი, გე ოგ რა ფი უ ლი), გა უმ კლავ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში ღრმად გამ
ჯდარ სტე რე ო ტი პებს და გა ამ ჟღავ ნოს ძა ლა დო ბის ფაქ ტი. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე
ბე ლია  სა ხელ მწი ფოს გან მი ი ღოს მხარ და ჭე რა, გუ ლის ხმი ე რე ბა და ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის მცოდ ნე, კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის მი ერ გა წე უ ლი 
დახ მა რე ბა, რო გორც ცენ ტრა ლურ, ისე ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. 

ეროვ ნუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით3, ბო ლო წლებ ში სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო
ნე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ შე სამ ჩნე ვად ამაღ ლდა, თუმ
ცა მდგო მა რე ო ბა არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე ბით  რე გი ო ნებ ში. 2017 
წლის მო ნა ცე მე ბით, ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბი 100 ათას მო სახ ლე ზე რე გი ო ნებ ში, 
გან სა კუთ რე ბით აჭა რა ში, სამ ცხე ჯა ვა ხეთ სა და ქვე მო ქარ თლში − თბი ლის ზე მა

2 „ახალი ეროვნული კვლევის მიხედვით, საქართველოში შვიდი დან ერთი ქალი ოჯახში ძალადობას 
განიცდის“ 
http://www.ungeorgia.ge/geo/პრესსამსახური/ახალი_ამბები?info_id=571#.Xbq7yklR271

3 UNWomen, Geostat, National Study on Violence against Women, 2009, UNWomen, Geostat, National Study 
on Violence against Women, 2017 
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ღა ლი ა.4 შე სა ბა მი სად, ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტი ა
ნი ბრძო ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ
თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის და ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთათ ვის მათ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის საქ მე ში.

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის ცნო ბით, თავ შე საფ რით და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრით მო სარ
გებ ლე 21 ბე ნე ფი ცი ა რის გა მო კითხ ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ თავ შე სა ფარ ში/ 
კრი ზი სულ ცენ ტრში მოხ ვედ რამ დე ბე ნე ფი ცი არ თა მხო ლოდ 10% ფლობ და ინ ფორ მა
ცი ას ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ, ხო ლო ბე ნე ფი ცი არ თა 
52% სა ერ თოდ არ იყო ინ ფორ მი რე ბუ ლი ამის თა ო ბა ზე. 38% იყო ნაკ ლე ბად ინ ფორ
მი რე ბუ ლი ვი დე ორ გო ლე ბის და სხვა სა შუ ა ლე ბე ბის (ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, 
მე გო ბა რი, სამ სა ხუ რი და ა.შ.) მეშ ვე ო ბით. თავ შე საფ რის ბე ნე ფი ცი არ თა გან ცხა დე
ბით, დაც ვის მე ქა ნიზ მებ ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, გა ცი ლე ბით ად რე გა
დად გამ დნენ ნა ბი ჯებს ძა ლა დობ რი ვი ურ თი ერ თო ბის დას რუ ლე ბის მიზ ნით. შე სა ბა
მი სად, ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბამ შე საძ ლოა ხე ლი შე უ წყო იმ გა რე მო ე ბას, რომ ოცი 
ბე ნე ფი ცი ა რი დან თორ მეტს სამ წელ ზე მე ტი დრო დას ჭირ და შე სა ბა მი სი ზო მე ბის 
მი სა ღე ბად.5

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ სა მოქ მე დო გეგ მის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შის 
ფარ გლებ ში, სა ხალ ხო დამ ცვე ლი აღ ნიშ ნავს, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის რა ო დე ნო ბა ცალ სა
ხად არა საკ მა რი სია და ვერ პა სუ ხობს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ მცდარ შე ხე დუ
ლე ბებს6. თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი და ძა ლის ხმე ვა სა ზო გა დო ე ბის, მათ შო რის 
მსხვერ პლის /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლის ინ ფორ მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით აშ კა რად 
არა საკ მა რი სი ა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რო ლი ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსხვერ პლის /სა ვა რა უ დო 
მსხვერ პლის თვის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის და შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის შექ მნი
სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თვალ საზ რი სით. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბა ეხ მა რე ბა მსხვერპლს ფი ნან სუ რად  ბი ნის ქი რის გა დახ დით 
გარ კვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ასე ვე არ სე ბობს ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის 
პრაქ ტი კაც. ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე არი ან, ერ

4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული ეფექ ტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 46
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/ojaxshi_dzaladobis_dacvis_efeqtianobis_auditis_an-
garishi.pdf  

5 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში ძალადობისაგან 
დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 42-43
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/ojaxshi_dzaladobis_dacvis_efeqtianobis_auditis_an-
garishi.pdf

6  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში - ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შესახებ, 2017, გვ. 5
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თი მხრივ, არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი არა საკ მა რი სი ა, მე ო რე მხრივ კი ჭირს მათ 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე ო ბამ დე მი ტა ნა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლი ა, გა ი
ზარ დოს თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ
ვი სე ბის შექ მნის, შე თა ვა ზე ბის და არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბის მხრი ვაც. 

ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მარ თუ ლი ყო ველ დღი უ რი ბრძო ლის ფონ ზე, სა ინ
ტე რე სო ა, რო გორ ას რუ ლებს თა ვის როლს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ამ 
პრო ცეს ში, რა მიღ წე ვე ბი აქვს, რა დაბ რკო ლე ბე ბია მის წი ნა შე და რო გორ უმ
კლავ დე ბა მათ.

1.2.ფონდი„სოხუმის“მიერ
განხორციელებულიმონიტორინგის
მიზანიდამეთოდოლოგია

ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კუ თხით, 

თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის მი ერ სა კა

ნონ მდებ ლო სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვი სა და იქ 

და საქ მე ბულ პირ თა მი ერ ახა ლი რე ა ლო ბის 

აღ ქმის შე სა ფა სებ ლად, ფონ დმა „სო ხუმ მა“,  

გერ მა ნუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია 

„Brot für die Welt“ის  მი ერ მხარ და ჭე რი ლი 

პრო ექ ტის „ქალ თა უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე

ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში“ ფარ გლებ ში,  

2019 წლის ივ ნის აგ ვის ტო ში ჩა ა ტა რა მცი რე 

მას შტა ბის მო ნი ტო რინ გი ად გი ლობ რივ თვით

მმარ თვე ლო ბებ ში.

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია თვი სებ რი ვი და სა მა გი დე 
კვლე ვის მე თო დე ბი. თვი სებ რი ვი კვლე ვა ჩა ტარ და ფო კუს ჯგუ ფი სა და ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დით ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ სა მიზ ნე რე გი ო ნე ბის მას შტა
ბით  ქუ თა ი სის, წყალ ტუ ბოს, ბაღ და თის, თერ ჯო ლის, ხო ნის, ვა ნის,  სამ ტრე დი ის, 
სე ნა კის, ზუგ დი დის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან. 
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სულ ჩა ტარ და 8 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა, 4 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ. რეს პონ
დენ ტთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა  71 (გენ დე რუ ლად შე რე უ ლი ჯგუ ფი). 

რეს პონ დენ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ორ გა ნო თა 
თა ნამ შრომ ლებს, რო მელ თაც ევა ლე ბათ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის 
გან საზ ღვრა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, მათ შო რის: გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რე ბი, საკ
რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მე რის მო ად გი ლე, საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის სხვა დას ხვა 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი (სა ფი ნან სო, სა ბი უ ჯე ტო, იუ რი დი უ
ლი, სო ცი ა ლურ კულ ტუ რუ ლი, ახალ გაზ რდუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე ნი), მე რის 
რწმუ ნე ბუ ლე ბი, გენ დე რულ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი, ასე ვე ა(ა )ი პი ბა ღე
ბის გა ერ თი ა ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

სა მა გი დე კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ა ნა ლიზ და არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი, ისე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი, ასე ვე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
სა კი თხებ ზე სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი, ან გა რი შე ბი და 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი.
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თავიII.

   

ფონდი„სოხუმის“
გამოცდილება 
ადგილობრივ
თვითმმართველობებში
გენდერულად 
ორიენტირებული 
პოლიტიკის 
დანერგვაში 
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ფონ დი „სო ხუ მის“ საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი ტე ტი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და 
ქალ თა უფ ლებ რი ვი გაძ ლი ე რე ბა ა. ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად მუ შა ობს ქალ თა 
მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის კუ თხით. ფონ დის სა მოქ მე დო არე ალს და სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლო წარ მო ად გენს. თა ვი სი მი სი ის შე სა ბა მი სად, მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 
ფონ დი „სო ხუ მი“ მჭიდ როდ და ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის: სა
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა, 
მა თი თა ნამ შრომ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სა კი თხებ ში, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ექ სპერ ტუ ლი მხარ და ჭე რა და სა კონ სულ
ტა ციო სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის კვლე ვე ბი სა და სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის 
მომ ზა დე ბა, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა და მათ თვის სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბა, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გვის, 
გაძ ლი ე რე ბის  და რე ფე რი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მხარ და ჭე რა. 

2.1.გენდერულითანასწორობის
საბჭოებისდანერგვა

კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რულ მა ფონ დმა „სო ხუმ მა“ სე რი ო ზუ ლი სა მუ შაო შე ას რუ ლა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ ლი მე ქა ნიზ მის შექ მნის კუ თხით, კერ
ძოდ კი,  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს და ნერ გვი სა და გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ
ლე ბით. ორ გა ნი ზა ცია იყო ერ თერ თი პი ო ნე რი ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის პრო ექ ტი,7 რო მელ საც ფონ დი „სო ხუ მი“ 
2013 – 2016 წლებ ში8 4 სა პი ლო ტე რე გი ონ ში (ქუ თა ი სი, სე ნა კი, ოზურ გე თი, ბა თუ მი) 
ახორ ცი ე ლებ და, იმ დრო ის თვის საკ მა ოდ ინო ვა ცი ურ და ამ ბი ცი ურ იდე ას წარ მო
ად გენ და. სა პი ლო ტე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ თან გენ დე რუ ლი სა კონ
სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის სა ხით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის 
ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის შექ მნამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი 
პრობ ლე მა ტი კის წინ წა მო წე ვა და დღის წეს რიგ ში მოქ ცე ვა. შე დე გად, ად გი ლობ რი
ვი პო ლი ტი კა გახ და გენ დე რუ ლად მე ტად მგრძნო ბი ა რე, ვიდ რე საბ ჭოს არ სე ბო ბამ
დე იყო.9

7  გენდერული საბჭოების  პროექტის შესახებ დეტალურად იხ.:
http://gac.at.ua/index/0-2 

8  პროექტი ხორციელდებოდა 2013 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2015 წლის  30 სექტემბრამდე.
იხ.: გენდერული საბჭოები - ახალი ინსტიტუციური მოდელი გენდერული ცვლილებებისთვის 
რეგიონებში 
http://gac.at.ua/index/0-2 

9 გამოცდილება და პერსპექტივები - გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები
http://gac.fsokhumi.ge/index.php/ka/ge/34-2015-03-31-16-53-26/928-2016-10-14-15-16-39 
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საბ ჭო ე ბის შე მად გენ ლო ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა ფარ თო წარ მო მად გენ ლო ბა 
სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი დან (მათ შო რის: ად გი ლობ რი ვი საკ
რე ბუ ლოს  წევ რე ბი და  სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი, დევ ნი ლი და 
ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის, მე დი ის და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი), რა თა გა რან ტი რე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო ორ გა ნოს 
ქმე დი თო ბა, აქ ტი უ რო ბა და ინ ტე რეს თა ბა ლან სი.

ფონ დი „სო ხუ მი ა“ და „გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის“10 მი ერ ყო ველ
წლი უ რად ტარ დე ბო და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პო ლი ტი კის და ბი უ ჯე
ტე ბის გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი, მუ შავ დე ბო და ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში გენ დე რუ ლი 
კომ პო ნენ ტე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და მათ შე
სას რუ ლებ ლად ტარ დე ბო და ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ე ბი. საბ ჭო ე ბის მი ერ შეს წავ ლილ 
იქ ნა კონ კრე ტულ სა მიზ ნე რე გი ონ ში მო სახ ლე ო ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, რის 
სა ფუძ ველ ზეც შე მუ შავ და და ად გი ლობ რი ვი საკ რე ბუ ლო ე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბით 
გან ხორ ცი ელ და არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი  პრო ექ ტი11. ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი ას მომ ზა
დე ბუ ლი აქვს ქუ თა ის ში, ოზურ გეთ ში, სე ნაკ სა და ბა თუმ ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე
ო ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა.12

რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბის, სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის (ჟურ ნა ლი, ვებ გვერ დი, 
ფე ის ბუქ გვერ დე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ო გა და ცე მე ბი) თუ მრგვა ლი მა გი დე ბის 
სა შუ ა ლე ბით პრო ექ ტმა ხე ლი შე უ წყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ზო გა დო
ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დო ნე ზე ქალ თა წარ მო მად
გენ ლო ბის და მი სი რო ლის გაზ რდის სა ჭი რო ე ბა ზე.  

გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბი მჭიდ როდ თა ნამ შრომ ლობ დნენ სა ქარ
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თან. ფონ დი „სო ხუ მის“ 
მი ერ შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის ქსე ლი აქ ტი ურ ად ვო კა ტი
რე ბას უწევ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მის ინ სტი
ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სში.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პა რა ლე ლუ რად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ქალ თა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის“ ძა ლის ხმე ვით სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა გენ დე რულ სა კი თხებ ში 
მრჩევ ლის ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვას ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ მას რუ ლე ბელ 
რგოლ ში, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უ წყო ხე ლი სა ქარ თვე ლოს 49 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გენ დე რულ სა კი თხებ ში მრჩევ ლე ბის და ნიშ ვნას. ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად, რო მე ლიც სა კა ნონ მდებ ლო შეს წო რე ბე
ბის გზით ორი ვე მე ქა ნიზ მის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას ისა ხავ და მიზ ნად, მო ხერ ხდა 

10  პროექტის პილოტირებისას აღნიშნულ მექანიზმს „გენდერული საკონსულტაციო საბჭო“ ეწოდა.

11 კვლევა „ქუთაისის, სენაკის, ოზურგეთის სამოქალაქო ჯგუფების გენდერული საჭიროებების 
ადგილობრივ ბიუჯეტში ინტეგრირებისათვის“ 
http://fsokhumi.ge/images/2016/28.01-28.02/Publik/Down/GE.PDF 

12  ადგილობრივი გენდერული ჯგუფების საჭიროებების შეფასება 
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/kvleva/3123-ადგილობრივი-გენდერული-ჯგუფების-
საჭიროებების-შეფასება
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ქა ლა ქის საკ რე ბუ ლო ებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო სა და გენ დე რულ სა
კი თხებ ში მე რე ბის მრჩევ ლის თა ნამ დე ბო ბე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, რაც 2017 
წელს ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბით გა ნი საზ ღვრა.

ფონ დი „სო ხუ მი“ კვლავ აგ რძე ლებს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ცალ კე ულ ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო ე ბის შემ დგო მი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის, გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ტი კის და მო სახ ლე ო ბის გენ დე რულ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით.  

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის ფორ მატ ში, ფონდ „სო ხუმ თან“ მჭიდ რო 
თა ნამ შრომ ლო ბა აქვთ წყალ ტუ ბოს, ქუ თა ი სის, ლან ჩხუ თის, ოზურ გე თის, თერ ჯო
ლის, სე ნა კის, ფო თის, ზუგ დი დი სა და ხო ნის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს, სა დაც ფონ დის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ოფი ცი ა ლუ რად არი ან გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბის წევ რე ბი. გა ფორ
მდა მე მო რან დუ მი ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან და შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს შია მე მო
რან დუ მე ბი ტყი ბუ ლის, თერ ჯო ლის, ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან.13

2.2.ქალთამიმართოჯახშიძალადობის
პრობლემისწინააღმდეგბრძოლაში
ადგილობრივთვითმმართველობასადა
მოსახლეობასთანთანამშრომლობა

ფონ დი „სო ხუ მი“ აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან 
ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე
ე ბის გა დამ ზა დე ბის, გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
გაზ რდის და ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლა ში სა კუ თა რი რო ლის გა აზ რე ბის ხელ შე წყო ბის 
გზით. აგ რეთ ვე ფონ დი აქ ტი უ რად მუ შა ობს სა მიზ ნე რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბას თან, 
მათ შო რის, ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნი სა და 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის  გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ორ გა ნი ზა ცია ერ თგვა რი ხი დის როლს ას რუ ლებს 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა სა და მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებს შო რის, ხელს უწყობს მათ 
და ახ ლო ე ბას და მო სახ ლე ო ბის უშუ ა ლო ჩარ თვას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ფონ დი „სო ხუ მი“ ასე ვე აქ ტი უ რად უწყობს ხელს მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ფარ გლებ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს 
შო რის კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის და ნერ გვას და გა უმ ჯო ბე სე ბას, სა მიზ ნე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ ში, რე ფე რი რე ბის სის ტე მის სუ ბი ექ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის, მრგვა ლი მა გი დე ბის, პრე ზენ ტა ცი ე ბის და დის კუ სი ე ბის 
ჩა ტა რე ბის გზით. ორ გა ნი ზა ცია წლე ბი ა, აქ ტი უ რად სწავ ლობს სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი

13  ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის საკონსულტაციო სერვისის გაწევის მოკლე ანგარიში, გვ. 3 
http://fsokhumi.ge/images/2018/7/shexvedrebi/19/geo.pdf 
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ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის წი ნა შე არ სე ბულ პრობ ლე მებს. მუ შა ობს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბის და გა
მოწ ვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვის და ძა ლა დო ბა ზე ეფექ ტი ა ნი 
რე ა გი რე ბის სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბის მი მარ თუ ლე ბით.14 

ფონ დი „სო ხუ მის“ მრა ვალ მხრივ საქ მი ა ნო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა თა
ნამ შრომ ლო ბა თვით მმარ თვე ლ ერ თე უ ლებ თან ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის და მას ზე რე ა გი რე ბის თვალ საზ რი სით. რე გი ო ნებ ში სე რი ო ზულ პრობ
ლე მას წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და მსხვერ
პლთათ ვის არ სე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. ორ გა ნი ზა ცი ის მო ბი ლი ზა
ტო რე ბი ეც ნო ბი ან სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის პროგ რა
მებს და ავ რცე ლე ბენ ინ ფორ მა ცი ას, ასე ვე უშუ ა ლოდ ეხ მა რე ბი ან ბე ნე ფი ცი ა რებს 
სა ჭი რო სერ ვი სის მი ღე ბა ში.

ძა ლა დო ბის პო ტენ ცი ურ მსხვერპლ ქალ თა და გო გო ნა თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას, 
ასე ვე ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის თვის 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას და ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის თვით მმარ
თვე ლო ბებ თან ად ვო კა ტი რე ბას, ფონ დი „სო ხუ მი“ ახორ ცი ე ლებს ქალ თა მხარ და ჭე რის 
ცენ ტრე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც შექ მნი ლია და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 9 მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში. სა გუ ლის ხმო ა, რომ პე რი ფე რი ებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტის 
გა მო, ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი საგ რძნობ ლად გა ი
ზარ და და მათ სა მუ შაო რუ კა ზე გაჩ ნდა არა მარ ტო ქა ლა ქე ბი, არა მედ სოფ ლე ბიც.15 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრებ ში ქა ლებს შე უძ ლი ათ უფა სო ფსი ქო ლო გი უ რი და იუ
რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა.16

ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრებ მა ბო ლო წლებ ში და ი წყეს და მო უ კი დე ბე ლი პრო ექ ტე
ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. პრო ექ ტე ბი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით გა მო ირ ჩე ვა, მათ 
შო რი საა ტრე ნინ გი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ
თან (ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, ხო ნი, სე ნა კი და ოზურ გე თი). ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის 
ინი ცი ა ტი ვით წე ლი წად ში ერ თხელ, მარ ტში, ქალ თა სო ლი და რო ბის კვი რე უ ლის დროს, 
საკ რე ბუ ლო ებ ში ტარ დე ბა მრგვა ლი მა გი დე ბი, რო მელ თაც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად ეს წრე ბი ან აქ ტი ვის ტე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, მას მე დი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. ეს არის ერ თგვა რი ან გა რი ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ.17

ფონ დი „სო ხუ მი“ აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან სა გან მა ნათ
ლებ ლო, ექ სპერ ტუ ლი, კვლე ვი თი, სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის მხრივ.

14 „ქალთა ხმა“,  საინფორმაციო ბიულეტენი #7
 http://fsokhumi.ge/images/2017/8/pub/1/qartuli%207.pdf 

15  ფონდი „სოხუმის“ შემაჯამებელი გამოცემა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ 
საქართველოში“ ფარგლებში, გვ. 5  
http://fsokhumi.ge/images/2017/12/public/1/Pdf.pdf 

16 „ქალთა ხმა,“ საინფორმაციო ბიულეტენი #7, გვ. 8
 http://fsokhumi.ge/images/2017/8/pub/1/qartuli%207.pdf 

17  ფონდი „სოხუმის“ შემაჯამებელი გამოცემა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ 
საქართველოში“ ფარგლებში, გვ. 10 
http://fsokhumi.ge/images/2017/12/public/1/Pdf.pdf 
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ორ გა ნი ზა ცია ყო ველ წლი უ რად ატა რებს ტრე ნინ გებს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბი
სა და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბით ეწყო ბა დის კუ სი ე ბი მრგვა ლი მა გი დის ფორ მა ტით.18 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ინი ცი ა ტი ვით გა ფორ მდა შე თან ხმე ბა სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ას თან ერ თობ ლი ვი ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბის თა ო ბა ზე გენ დე რი სა და გენ დე რუ ლი ძა
ლა დო ბის თე მა ზე სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და ახალ გაზ რდუ ლი 
ჯგუ ფე ბი სათ ვის.19 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ცენ ტრი დან და შო რე ბულ 
სოფ ლებ ში ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის უმ
თავ რეს წყა როს ხში რად მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი წარ მო ად გე ნენ. ფონ დმა „სო ხუმ მა“ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით იმუ შა ვა ასე ვე წყალ ტუ ბო ში, სე ნაკ ში, ოზურ გეთ ში, თერ ჯო ლა სა და 
ზუგ დიდ ში და გა და ამ ზა და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და ფონ დი „სო ხუ მის“ პარ ტნი ო რო ბის შე დე გად და ნერ გი
ლია სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შრომ ლე ბის (მას წავ ლებ ლე ბი, აღ
მზრდე ლე ბი, მე თო დის ტე ბი, დი რექ ტო რე ბი) გა დამ ზა დე ბა გენ დე რი სა და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის სა კი თხებ ზე. წყალ ტუ ბოს, ფო თის, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და 
ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის პერ სო ნალ თან. 

ფონ დი „სო ხუ მი“ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან ახორ ცი ე ლებს ერ თობ ლივ კვლე ვით პრო
ექ ტებ საც. მა გა ლი თად, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი საბ ჭო სა და ფონ დის 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის „ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბა  გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის პრე ვენ ცი ი სათ ვის“ ფარ
გლებ ში  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 14 თემ ში ჩა ტარ და კვლე ვა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სი
ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზის მიზ ნით20, რომ ლის შე დე გად მომ ზად და და გა მო ი ცა „ქალ თა მი მართ 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“.21  

ორ გა ნი ზა ცი ას ჩა ტა რე ბუ ლი აქვს კვლე ვე ბი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბის
თვის  არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის მუ შა ო ბის 
შე ფა სე ბის თვის, მათ შო რის, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის დაკ ვე თით.22 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 48 თე მის წარ მო მად გე ნელ თა ჩარ თუ
ლო ბით და ით ვა ლის წი ნებ და ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბას თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი სა და თე მის აქ ტი ვის ტე ბი სათ ვის, რა მაც ხე ლი შე უ წყო ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის პრე ვენ ცი ას, შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მარ თვის სა კითხ ში თვით

18  ფონდი „სოხუმის“ შემაჯამებელი გამოცემა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ 
საქართველოში“ ფარგლებში, გვ. 9-10   
http://fsokhumi.ge/images/2017/12/public/1/Pdf.pdf 

19  კიდევ ერთი ერთობლივი პროექტი 
http://gac.at.ua/news/kidev_erti_ertoblivi_proekti/2015-02-24-280  

20 „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრობლემის სიტუაციური ანალიზი სენაკის 
მუნიციპალიტეტში“
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/publictia/ 5248-2018-12-13-17-17-23

21 კვლევის ანგარიში იხ.: 
http://fsokhumi.ge/images/2018/12/pub/1/zigni-A5-elversia-1-st.pdf 

22 კვლევის ანგარიში: „ოჯახში ძალადობის პრობლემის სიტუა ციური ანალიზი ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში“
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/publicatia/6118-2019-12-02-18-16-27
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მმარ თვე ლო ბის ჩარ თვას და მის თვის სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით და კის რე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის გა აზ რე ბას და სწო რად გან ხორ ცი ე ლე ბას, ასე ვე და ინ ტე რე
სე ბულ მხა რე ებს შო რის უკე თეს კო ორ დი ნა ცი ას.

ფონ დმა „სო ხუმ მა“ ხა რა გა უ ლის, სამ ტრე დი ის, ქუ თა ი სის, წყალ ტუ ბოს, ოზურ გე
თის, ჭი ა თუ რის, წა ლენ ჯი ხის, ხო ნი სა და ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს გა უ წია 
კონ სულ ტა ცია ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის პრო
ექ ტის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ვა ნის, თერ ჯო ლის, ლან ჩხუ თის, ბაღ და თის, სა ჩხე რი სა 
და ტყი ბუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა კი სა მოქ მე დო გეგ მებ ზე მუ შა ო ბა და ი წყეს ფონდ 
„სო ხუმ თან“ მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის შემ დეგ.23 ასე ვე ფონ დი „სო ხუ მის“ სა კონ
სულ ტა ციო ჯგუფ მა 15 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ა ტა რა მუ შა ო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბე ბის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის, ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის ორ გა ნი ზე ბის კუ თხით.24

ფონ დი „სო ხუ მის“ და სხვა კვა ლი ფი ცი უ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რი თა და კონ სულ ტა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, უკ ვე შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი ად გი
ლებ ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის რე ა ლი ზე ბა ზე. რიგ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა პირ ვე
ლად და ი წყეს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა. 
მა გა ლი თად, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 2018 წლის ბი უ ჯეტ ში შე ი ტა ნა ცვლი ლე ბა; 
ქუ თა ის ში, ოზურ გეთ ში, ჩო ხა ტა ურ სა და ზეს ტა ფონ ში კი ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო
ბა შე და რე ბით ად რე და ი წყო. ასე ვე და წყე ბუ ლია მუ შა ო ბა გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის 
სა წარ მო ებ ლად. ცალ კე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში არა მარ ტო 
გა წე რი ლია კად რე ბის შერ ჩე ვის დროს სა კონ კურ სო კო მი სი ა ში გენ დე რუ ლი სენ სი
ტი უ რო ბის და ნერ გვა, არა მედ უკ ვე პრაქ ტი კუ ლად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი (ტყი ბუ ლის, 
ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში). 

ფონ დი „სო ხუ მი“, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი კო ა ლი ცი უ რი 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად ჩარ თუ ლი იყო „ქა ლებ ზე, 
მშვი დო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბა ზე“ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს  რე ზო ლუ ცია 1325ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ლო კა ლი ზე ბის /და
ნერ გვის პრო ცეს ში. პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და 10 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 20182020 წლე ბის 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ
მე დო გეგ მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო პუ ლა რი ზე ბას, მის მუ ნი ცი პა ლურ სა მოქ მე დო გეგ
მებ თან ჰარ მო ნი ზე ბას და ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის წარ მარ თვას კონ ფლიქ ტით და ზა რა
ლე ბუ ლი ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებ ზე მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.25 ზუგ დი დის, წა ლენ ჯი ხის და წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე
ბულ გენ დე რულ საბ ჭო ებ თან, ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან, კონ ფლიქ
ტით და ზა რა ლე ბულ და დევ ნილ ქა ლებ თან /გო გო ნებ თან ფონ დი „სო ხუ მის“ აქ ტი უ რი თა

23  ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის საკონსულტაციო სერვისის გაწევის მოკლე ანგარიში, გვ. 1 
http://fsokhumi.ge/images/2018/7/shexvedrebi/19/geo.pdf

24 ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის საკონსულტაციო სერვისის გაწევის მოკლე ანგარიში, გვ.: 1 
http://fsokhumi.ge/images/2018/7/shexvedrebi/19/geo.pdf 

25 პროექტის შესახებ მოკლე ინფორმაცია, „ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე 
ეროვნული სამოქმედო გეგმის ლოკალიზაციისთვის გადადგმული ნაბიჯები საქართველოში“, 
UN Women, 13 თებერვალი, 2019 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/02/georgia-moves-forward-with-localization-of-nation-
al-action-plan    
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ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, არა ერ თი ცვლი ლე ბა შე ვი და ამ თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის 
მუ ნი ცი პა ლურ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში და აი სა ხა ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია 
კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ და დევ ნილ ქალ თა და გო გო ნა თა მდგო მა რე ო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ, მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი 
ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდი სა და სამ შვი დო ბო ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ხელ საყ
რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნის კენ.26 ლო კა ლი ზა ცი ის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას გან სა კუთ
რე ბით სა ინ ტე რე სო პრე ცე დენ ტი შე იქ მნა წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა დაც 2019 
წლის ბი უ ჯეტ ში27 შე ი ტა ნეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პროგ რა მა და გა წე რეს 10 000 
ლა რი ოთხი ქვეპ როგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის: გენ დე რუ ლი საბ ჭოს გაძ ლი ე რე ბის; 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის; სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე
სე ბუ ლე ბებ ში გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბის; ქალ თა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ე რე ბის და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბის ხელ შე
წყო ბის ქვეპ როგ რა მე ბი. ამ უკა ნას კნელ თა რე ა ლი ზა ცი ის თვის კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
გა ი წე რა წა ლენ ჯი ხის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა შიც.

გარ და ამი სა, ფონდ „სო ხუმს“ მომ ზა დე ბუ ლი აქვს არა ერ თი პო ლი ტი კის დო კუ მენ
ტი, კვლე ვა, სა ხელ მძღვა ნე ლო, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა სა და ამ მი მარ თუ ლე ბით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე. მათ შო რის, გა მო ცე მუ ლია მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე
ლო გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის მო ნი ტო რინ გი სა 
და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზით და ინ ტე რე სე ბულ ყვე ლა მხა რეს.28 ორ გა ნი ზა ცი ას მომ ზა
დე ბუ ლი აქვს ქუ თა ი სის, სე ნა კის და ოზურ გე თის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტის 
და ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის კვლე ვა /ა ნა ლი ზი გენ დე რუ ლი პა რა მეტ
რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.29 ფონ დმა „სო ხუმ მა“ იმუ შა ვა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი სა და 
გენ დე რუ ლი მიდ გო მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ
მვის პრო ცეს ში. ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით წყალ ტუ ბო ში და ი ნერ გა მო ნა წი ლე ო ბი
თი ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კა. ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის 
დროს გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვა ფონ დის მი ერ ად ვო კა ტი რე ბუ ლია შე სა
ბა მის სტრუქ ტუ რებ თან, რა თა ხე ლი შე ე წყოს გენ დე რულ მე ინ სტრი მინგს და და ბა
ლან სე ბულ სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.30 

ასე ვე ფონდ „სო ხუმს“ მომ ზა დე ბუ ლი აქვს სტრა ტე გი უ ლი გზამ კვლე ვი ად გი ლობ

26 ზუგდიდი, ეროვნული სამოქმედო გეგმა 1325 (2018-2020) საგზაო რუკა http://www.zugdidi.gov.ge/
sites/default/files/okmi-4.pdf; გაეროს რეზოლუციის 1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესახებ
წყალტუბო, „გაეროს რეზოლუციის 1325 ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესახებ“ 
http://tskaltubo.gov.ge/post?id=399;    

27 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4441130?publication=0   

28  ადგილობრივი ბიუჯეტის მონიტორინგის და გენდერული ანალიზის გზამკვლევი
http://fsokhumi.ge/images/2016/28.01-28.02/Publik/2/Ge.pdf 

29  ადგილობრივი ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი 
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/kvleva/3121-ადგილობრივი-ბიუჯეტის-გენდერული-ანალიზი

30 მოკლე ანგარიში, გვ. 3-4  
http://fsokhumi.ge/images/2018/7/shexvedrebi/19/geo.pdf 
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რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის  „გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ ში“.31 დო კუ მენ ტში ინ ტეგ რი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს (მათ შო რის აფხა ზე თის) 
და ვი შეგ რა დის ოთხი ქვეყ ნის (უნ გრე თი, პო ლო ნე თი, ჩე ხე თი, სლო ვა კე თი) გა მოც დი
ლე ბის შე დე გად დაგ რო ვი ლი ექ სპერ ტუ ლი მო საზ რე ბე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი. გზამ
კვლე ვი არის დამ ხმა რე მე თო დო ლო გი ური სა ხელ მძღვა ნე ლო, რო მე ლიც ხელს უწყობს 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვა ში. 
მას ში მო ცე მუ ლია იმ სა კითხ თა ნუს ხა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის გა სა ტა რებ ლად ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში.32

ფონ დი „სო ხუ მის“ კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მო ცე მაა  „გენ დე რუ ლი მე ინ
სტრი მინ გი ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში“. ეს არის სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ექ
სპერ ტთა მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ნაშ რო მე ბის კრე ბუ ლი, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ვი
შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის და  სა ქარ თვე ლოს გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ად გი
ლობ რივ  მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ად ვო კა ტი რე ბას.33

ასე ვე ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და გა მო ცე მუ ლია არა ერ თი მე თო დუ რი 
სა ხელ მძღვა ნე ლო, მათ შო რის: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ
მე დო გეგ მის პრო ექ ტი  ეს არის ნი მუ ში, მო დე ლი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც შე იძ ლე ბა 
ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის გა წე რა.34 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან, სა ხელ მწი ფო თუ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ
თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად გა იზა რდა ფონ დი „სო ხუ მის“ ავ ტო რი ტე ტი. სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მოგ ვა რე ბუ ლი არა ერ თი პრობ ლე მა ამის დას ტუ რი ა. ორ გა ნი ზა
ცი ის მი ერ გა წე უ ლი შრო მა სა თა ნა დო დაა შე ფა სე ბუ ლი პარ ტნი ო რე ბის მი ე რაც: „აღ
ფრთო ვა ნე ბუ ლი ვარ იმ საქ მი ა ნო ბით, რო მელ საც ეწე ვით. მარ თლაც შთამ ბეჭ და ვია 
და ეფექ ტი ა ნი. თქვენ ძა ლი ან წარ მა ტე ბით თა ნამ შრომ ლობთ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ
ლე ბას თან. სა სურ ვე ლია თქვე ნი საქ მი ა ნო ბა არა მხო ლოდ ად გი ლობ რივ, ცენ ტრა ლურ 
დო ნე ზე გან ვი თარ დეს, თქვენ ამის თვის ყვე ლა ნა ი რი რე სურ სი გა გაჩ ნი ათ.“35

ფონ დი „სო ხუ მი“ კვლა ვაც აგ რძე ლებს მუ შა ო ბას სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, 
რო გორც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან, ასე ვე უშუ ა ლოდ მო სახ
ლე ო ბას თან ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ.    

31 საკონსულტაციო სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველო ბისთვის 
http://fsv4.ge/index.php/ka/news-ka/riserch-ka    

32  სტრატეგიული გზამკვლევი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის - ფონდი „სოხუმის“ ახალი 
პუბლიკაცია 
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/publicatia/4727-2018-06-30-08-14-47 

33 „გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართვე ლობაში“ 
http://fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/publicatia/ 4493-2018-04-27-06-28-26 

34 მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის პროექტი 
http://fsokhumi.ge/images/2018/7/public/2/samoqmedoge.pdf 

35  დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ ის კარ სტა ნე უნ როფ ის შეფასება, იხ. ფონდი „სოხუმის“ 
შემაჯამებელი გამოცემა პროექტის „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“ 
ფარგლებში, გვ. 12
http://fsokhumi.ge/images/2017/12/public/1/Pdf.pdf 
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თავიIV.

   

მონიტორინგის
პროცესშიგამოკვეთილი
მიღწევებიდადადებითი
ტენდენციები

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა თვით მმარ თვე ლო
ბე ბის მი ერ ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის, მსხვერ
პლთა დახ მა რე ბის მხრივ წინ სვლა და, ზო გა დად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გენ დე რუ
ლი მგრძნო ბე ლო ბის გაზ რდა, რაც უდა ვოდ მი სა სალ მე ბე ლი ა. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის 
(შემ დეგ ში  საბ ჭო ე ბის) ფუნ ქცი ო ნი რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბებ ში, რაც შე და რე
ბით ახა ლი ინ სტი ტუ ტი ა, თუმ ცა, რი გი ხარ ვე ზე ბის მი უ ხე და ვად, ხელს უწყობს 
გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ში მოხ ვედ რას. 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა თვით მმარ თვე ლო ბის თვის სე რი ო ზულ თე მად იქ ცა _ 
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თავიIII. 
   

გენდერულიძალადობის
პრევენციისდა 
რეაგირებისსაქმეში 
მუნიციპალიტეტების 
ჩართულობის 
სამართლებრივი 
ასპექტები  



28

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ძალ ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 
სა ხე ა. ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვა და მათ თვის მა მა კა ცებ თან 
თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა
რან ტი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით. ამას თან, სა ხელ მწი
ფო იღებს პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას, მი მარ თოს გან სა კუთ რე ბულ 
ზო მებს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის არ სე ბი თი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად და უთა ნას წო რო ბის აღ მო საფხ ვრე ლად,36 ასე ვე კა ნო ნით 
იცავს დე და თა და ბავ შვთა უფ ლე ბებს.37 სა ხელ მწი ფო ხელს უწყობს 
და უზ რუნ ველ ყოფს ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას წორ უფ ლე ბებს პო
ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში.38 
აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ვრცელ დე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მი მართ. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ქვეყ ნის ერ თერ თი პრი ო რი ტე ტი ა, რაც 
ასა ხუ ლია ამ პრობ ლე მის წი ნა აღ მდეგ გა ტა რე ბულ მთელ რიგ რე ფორ მებ სა და სა კა
ნონ მდებ ლო სი ახ ლე ებ ში.39  თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი ჩარ თულ ნი არი ან ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

ქვე ყა ნა ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
ახალ ეტაპ ზე გა და ვი და სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით, რომ ლის ძა ლა ში 
შეს ვლის შემ დეგ40 აუ ცი ლე ბე ლი გახ და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის სა ერ თა შო
რი სო აქ ტის ნორ მებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ა. 

სტამ ბო ლის კონ ვენ ცია წარ მო ად გენს ევ რო პა ში პირ ველ სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა
თის სა მარ თლებ რივ დო კუ მენტს, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ძა ლა დო ბის, მათ შო რის 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა დაც ვას და მო უ წო დებს წევრ სა ხელ მწი ფო ებს, 
მი ი ღონ ყვე ლა სა ჭი რო ზო მა, რაც აუ ცი ლე ბე ლია ქა ლე ბის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა ხის ძალ მომ რე ო ბი თი ქმე დე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

36  საქართველოს კონსტიტუცია, მუხ. 11.1, 11.3 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35

37  იქვე, მუხ. 30.2 

38  საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 4.1 
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/91624/8/ge/pdf 

39  ფონდი „სოხუმის“ მონიტორინგის ანგარიში: „სამართალდამცავი ორგანოების როლი და 
არსებული პრაქტიკა - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული 
საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში დანერგვის მონიტორინგი“
http://fsokhumi.ge/images/2019/7/pub/1/policia-el.pdf 

40 ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3789678?publication=0 
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კონ ვენ ცია ით ვა ლის წი ნებს რე გი ო ნულ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას ამ აქ ტის მიზ ნე ბის უკეთ რე ა ლი ზე ბი სათ ვის. კერ ძოდ, კონ ვენ
ცი ის თა ნახ მად, მხა რე ებ მა უნ და მი ი ღონ ყვე ლა სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო ან სხვა 
ზო მა, რა თა უზ რუნ ველ ყონ სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბი, ყვე ლა სა ხელ მწი ფო და ასე ვე 
რე გი ო ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს შო რის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბი
სათ ვის, კონ ვენ ცი ის სფე რო ში შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის მსხვერ პლთა 
და მოწ მე თა დაც ვი სა და მხარ და ჭე რის თვის მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი მიზ ნად უნ და ისა
ხავ დეს მე ო რა დი ძა ლა დო ბის თა ვი დან აცი ლე ბას და ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბას და ეკო ნო მი კურ და მო უ კი დებ ლო ბას. სა ხელ მწი
ფომ ყვე ლა დო ნე ზე  ხე ლი უნ და შე უ წყოს, რე გუ ლა რუ ლად ჩა ა ტა როს სა ინ ფორ
მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ე ბი თუ პროგ რა მე ბი, რა თა ამაღ ლდეს ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნე კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი 
ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის სხვა დას ხვა გა მოვ ლი ნე ბის და პრე ვენ ცი ის აუ ცი ლებ
ლო ბის მი მართ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ კონ ვენ ცია ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს ხელ
მომ წერ მხა რეს, მი ი ღოს ყვე ლა სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო თუ სხვა ზო მა, რა თა 
კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის ნე ბის მი ე რი აქ ტის ყვე ლა 
მსხვერ პლის თვის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს, ან შე იქ მნას სა თა ნა დო გე ოგ რა ფი უ ლი 
გა ნა წი ლე ბის დაც ვით, გა და უ დე ბე ლი, მოკ ლე და გრძელ ვა დი ა ნი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რე ბი.41

კონ ვენ ცი ას თან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, ცვლი
ლე ბა შე ვი და სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სში და გა ნი
საზ ღვრა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი 
 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის მიზ ნით.42

„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის შე სა ბა მი სად შე ი მუ შა ვე
ბენ და ახორ ცი ე ლე ბენ ღო ნის ძი ე ბებს ად გი ლებ ზე დის კრი მი ნა ცი ის გა მოვ ლე ნი სა და 
აღ მოფხ ვრის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მე რის მი ერ გა ნი საზ ღვრე ბა 
შე სა ბა მის მე რი ა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ჯა
რო მო სამ სა ხუ რე, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის შეს წავ ლის, გან სა ხორ ცი
ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის და გეგ მვის და ღო ნის ძი ე ბე ბის კო ორ დი ნა ცი ის მიზ ნით. ასე ვე 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი, სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან
ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი და გეგ მე ბი იმ გვა რად უნ და 
შე მუ შავ დეს, რომ გა მო ი რი ცხოს ნე ბის მი ე რი ფორ მის დის კრი მი ნა ცი ა. სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნო ე ბი თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში უწე ვენ ორ გა ნი ზა ცი ულ, სა ინ ფორ
მა ციო და სხვა სა ხის დახ მა რე ბას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებს 

41 ევროპის საბჭოს 2011  წლის კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია), მუხ. 5, 7, 13, 18.2-3, 22

42  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხ. 16.4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=41 
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მათ საქ მი ა ნო ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბი სა და ადა მი ა ნის სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბულ უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მიზ ნით.43 

თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში, ევ რო პის გან გან სხვა ვე ბით, მსხვი
ლია და შე და რე ბით ვრცელ ტე რი ტო რი ას მო ი ცავს. შო რე უ ლი ან /და მა ღალ მთი ა
ნი სოფ ლე ბის მცხოვ რებ თათ ვის რთუ ლია მე რი ის გან სერ ვი სე ბის მი ღე ბა, რად გან 
ეს უკა ნას კნე ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ ცენ ტრში მდე ბა რე ობს. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მო სახ ლე ო ბას თან კონ ტაქ ტის ხელ შე წყო ბი სათ ვის არ სე ბობს  მე რის წარ მო მად გე
ნე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში. ეს უკა ნას კნე ლი ერ თგვა
რი შუ ა მა ვა ლია ად გი ლობ რივ ხელ სუფ ლე ბა სა და მო სახ ლე ო ბას შო რის და მათ უკე
თეს კო მუ ნი კა ცი ას და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას უწყობს ხელს. იგი ინიშ ნე ბა მე რის 
მი ერ და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა მე რი ის დე ბუ ლე ბით, მათ შო რის: მერს 
წა რუდ გენს ინ ფორ მა ცი ას შე სა ბა მის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა და 
მა თი შე საძ ლო გა დაწყ ვე ტის გზე ბის შე სა ხებ; მე რის და ვა ლე ბით უზ რუნ ველ ყოფს 
სტა ტის ტი კურ და სხვა მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბას; უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის გაც ნო ბას.44 მე
რის წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი ურ და ეფექ ტი ან მუ შა ო ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს 
ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის პროგ რა მე ბის, სერ ვი სე ბის, პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა სა და კონ კრე ტულ ადა მი ა ნამ დე მი ტა ნი სათ ვის, მით უფ
რო, რომ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ისე თი წყა რო, რო გო რი ცაა ინ ტერ ნე ტი, ხელ
მი უწ ვდო მე ლია სოფ ლის მცხოვ რებ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვამ 
და ა დას ტუ რა, რომ, მა გა ლი თად, თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მსხვერ პლის მხარ და ჭე
რის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მწვა ვე დე ფი ცი ტია ად გი ლობ რივ მო
სახ ლე ო ბა ში. ამ დე ნად, ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლის ხმე ვა უნ და გა ი ზარ დოს. 

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბი საკ მა ოდ მწი რი რე სურ
სე ბის მქო ნე ნი არი ან. მა თი ბი უ ჯე ტიც შე და რე ბით მოკ რძა ლე ბუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. 
ამ სირ თუ ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი ით ვა
ლის წი ნებს შე საძ ლებ ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის, მე რი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი თა 
და საკ რე ბუ ლოს თან ხმო ბით, გა ნა ხორ ცი ე ლონ ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბა. რამ დე ნი მე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და 
მო სახ ლე ო ბის თვის ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მიზ ნით, და ა ფუძ ნოს ერ თობ
ლი ვი კერ ძო სა მარ თლის არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რი, ან 
გახ დეს არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რის წევ რი. მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი არი ან, შექ მნან ერ თობ ლი ვი სამ სა ხუ რი. აგ რეთ ვე, ერ თობ
ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს უფ ლე ბა აქვს, სხვა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან და დოს ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის გა ერ თი ა ნე ბის 
შე სა ხებ.45

43 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 13.1,1 2,2, 3

44 მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება, ძირითადად, სტანდარტულია, მაგალითისთვის იხ.: 
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №9 დადგენილებით 
დამტკიცებული „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ მუხ. 19
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3959788?publication=0  

45  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხ. 21
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მე ტიც, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ასე ვე აქვთ ტრან სსა საზ ღვრო თა ნამ შრომ ლო ბის უფ
ლე ბა  თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, ითა ნამ შრომ ლოს სხვა ქვეყ ნე
ბის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან „ად მი ნის ტრა ცი ულ ტე რი ტო
რი ულ ერ თე უ ლებს ან ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს შო რის ტრან სსა საზ ღვრო თა ნამ
შრომ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ხელ მძღვა ნე ლო ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა და სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად.46

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მი, გენ დე
რულ სა კი თხებ ზე სის ტე მუ რი და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ შექ მნილ გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მუდ მივ მოქ მედ სა პარ ლა მენ ტო საბ ჭოს თან კო ორ დი ნი რე
ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად  მუ ნი ცი პა ლუ რი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო (შემ დეგ ში  გენ დე რუ ლი საბ ჭო). ამ ორ გა ნოს ქმნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ
რე ბუ ლო და მი სი შე მად გენ ლო ბა, სტა ტუ სი, ფუნ ქცი ე ბი და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა
ნი საზ ღვრე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი თა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბით, რო მელ საც ამ ტკი ცებს შე სა ბა მი სი 
საკ რე ბუ ლო.47

„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე, მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ მა შექ მნეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო და 
და ამ ტკი ცეს  მი სი სა მოქ მე დო დე ბუ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი, ძი რი თა დად, ერ
თი ნი მუ შის ფარ გლებ შია შექ მნი ლი და მსგავ სია სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ამ 
ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, შექ მნის და საქ მი ა ნო ბის წე სი დე ტა ლუ რად შე გიძ ლი ათ 
იხი ლოთ ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს48 
მა გა ლით ზე.

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის კომ პლექ სუ რო ბი დან გა მომ
დი ნა რე, მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში მრა ვა ლი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რაა ჩაბ მუ ლი. 
ამ ბრძო ლის ეფექ ტი ა ნო ბა პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი, ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი ყვე ლა უწყე ბის მი ერ და კის რე ბუ ლი რო ლის გა აზ რე ბა სა და მო
ვა ლე ო ბა თა პირ ნათ ლად შეს რუ ლე ბა ზე.

სის ტე მუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად,  აღ მას რუ ლე ბე
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ფარ გლებ ში შე იქ მნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი
სი ა, რომ ლის49 უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში 
შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თი სა კენ მი მარ თუ ლი პო
ლი ტი კის და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზო მე ბის კო ორ დი ნა ცი ა, გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მო ნი

46 იქვე, მუხ. 22

47  საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 13.11

48 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N8 დადგენილება 
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი 
დებულების დამტკიცების შესახებ“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3959768?publication=0 

49 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 12.6 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=8    
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ტო რინ გი და შე ფა სე ბა.50 უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის წევ რია სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ  
მი ნის ტრის მრჩე ვე ლი რე გი ო ნა ლურ სა კი თხებ ში51, რომ ლის ამო ცა ნაა უზ რუნ ველ ყოს 
სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის ურ თი ერ
თო ბის კო ორ დი ნა ცი ა.52

უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი
პე ბის და სამ კვიდ რებ ლად, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ
მოფხ ვრის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის, კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით, 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი დან და და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან გა მო ი თხო ვოს 
თა ვი სი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა.53 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 20162017 წლის სა მოქ მე დო გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა სა ტა რე ბე ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, მათ შო რის: სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ
შრომ ლე ბის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნოს თა ნამ შრომ ლე ბის თვის პრო ფე სი უ ლი 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა; რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან, ეთ ნი
კურ უმ ცი რე სო ბებ თან სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა; 
შერ ჩე ულ გე ოგ რა ფი ულ ერ თე უ ლებ ში რე ლი გი უ რი ლი დე რე ბის ჩარ თვა. ამ ვალ დე
ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ სუ ბი ექ ტად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი 
გა ნი საზ ღვრა.

სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის მი ერ სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
საქ მი ა ნო ბე ბის თა ო ბა ზე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის გან გა მო თხო ვი ლი ინ ფორ მა ცი
ით დად გინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხო ვის მე ქა ნიზ მის 
არარ სე ბო ბის და კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მო, ამ უკა ნას კნელ თა მი ერ შეს
რუ ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე კო მი სი ას მო ნა ცე მე ბი არ ჰქონ და. კერ ძოდ, უწყე ბა თა შო
რი სი კო მი სი ის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის თვის სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ
გლებ ში ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან საზ ღვრა მოხ და კონ კრე ტუ ლი ორ გა ნოს და პა სუ ხის
მგე ბე ლი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, ინ ფორ მი რე ბის და გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში 
ჩარ თვის გა რე შე. ამ ნაკ ლო ვა ნე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად, 20182020 წლე ბის სა მოქ მე დო 
გეგ მა ცალ კე აქ ტი ვო ბად ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის 

50 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 ივნისის №286 დადგენილებით დამტკიცებული 
„გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის დებულება“, მუხ. 4.ლ  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3698004?publication=0 

51 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის №155 დადგენილება „გენდერული თანასწორობის, 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 
კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 
ივნისის №286 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4517992?publication=0 

52 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივნისის №340 დადგენილება „საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ მუხ. 2.ო1

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4234622?publication=0 

53 „გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის დებულება“, მუხ. 5.ა 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3698004?publication=0
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მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბას, ხო ლო 20162017 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი ახალ, 20182020 წლის 
გეგ მა ში აღა რაა ასა ხუ ლი.54 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ და ამ ტკი ცა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა ვად 
გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა 20182020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა55, რო მელ შიც მი
თი თე ბუ ლია ერ თერ თი შემ დე გი ამო ცა ნა  კა ნონ მდებ ლო ბა და სა ხელ მწი ფო პო ლი
ტი კის დო კუ მენ ტე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და იყოს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან. 
აღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნის შე სას რუ ლებ ლად გა ნი საზ ღვრა თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ
ლე ბით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (საქ მი ა ნო ბა), კერ ძოდ კი: 

1. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა არ სე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ებ სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი
თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით (1.2.1);

2. ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო
ბის, პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი სა და პროგ რა მე ბის  შე სა ხებ სა ხელ მძღვა ნე ლო 
დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბა და წარ დგე ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის (1.2.2);

3. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ სა და პროგ რა მებ ში ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის სა კითხ თა ინ ტეგ რი რე ბის მიზ ნით  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხარ და ჭე
რა (1.2.3). 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პირ ვე ლი ორი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ვა დად, სა მოქ მე
დო გეგ მით,  2018 წლის მე სა მე მე ო თხე კვარ ტლე ბი იყო გან საზ ღვრუ ლი, ხო ლო 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხ თა პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტებ სა და 
პროგ რა მებ ში ინ ტეგ რი რე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხარ და სა ჭე რად   2018
2020 წლე ბი. 

სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ საქ მი ა ნო ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის
მგე ბელ უწყე ბად გან საზ ღვრუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა
ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა, 
ხო ლო პარ ტნი ორ უწყე ბე ბად: სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტრო, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს თან ერ თად. ამ 
საქ მი ა ნო ბა თა და ფი ნან სე ბის წყა როდ მი თი თე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი  ად მი
ნის ტრა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი ასიგ ნე ბე ბის ფარ გლებ ში.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა, რომ 2019 წლის პირ
ვე ლი ნა ხევ რის თვის, კვლე ვის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, სა მოქ მე დო გეგ მით გან

54 ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში, გვ. 47

55  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 აპრილის №175 დადგენილება „ქალთა მიმართ 
ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) 
დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020  წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 
თაობაზე“.  2019 წლის 12 თებერვალს დადგენილებაში შევიდა ცვლილება და დანართი ახალი 
რედაქციით ჩამოყალიბდა, თუმცა თვითმმართველობის მიმართულებით არსებული დებულებები 
არ შეცვლილა.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4144947?publication=0
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საზ ღვრუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 

სა მოქ მე დო გეგ მა აგ რეთ ვე ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის მი ერ ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ სა და არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე
ბებ ზე, სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ინ ფორ მა ცი ო,  სპორ ტუ ლი ან /და შე მოქ მე დი თი ღო ნის
ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე
ბით, უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან.56 

იმი სათ ვის, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის სა მოქ მე დო გეგ მით გა
წე რი ლი საქ მი ა ნო ბე ბი პა სუ ხობ დეს არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს, სა ჭი როა კო მი სი ის ფარ
გლებ ში ანა ლი ტი კუ რი პრო ცე დუ რე ბის, მო ნი ტო რინ გის, ცენ ტრა ლურ და მუ ნი ცი პა
ლურ დო ნე ზე კო მუ ნი კა ცი ის ფუნ ქცი უ რი გა უმ ჯო ბე სე ბა.57 ეს უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა
კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის, რო გორც მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი ორ
გა ნოს, ინ სტი ტუ ცი უ რი და სა მარ თლებ რი ვი გაძ ლი ე რე ბის გზით. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე საძ ლებ
ლო ბე ბის გაზ რდის კუ თხით მუ შა ობს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის საბ ჭოც,58 რომ ლის წევ რე ბიც მარ თა ვენ სა ჯა რო შეხ ვედ რებს ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის თე მა ზე სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ასე ვე მო ნა წი ლე ო ბენ მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბას თან და კავ ში რე ბით გა მარ თულ 
შეხ ვედ რებ ში, კვლე ვის „მე რო ბის ქა ლი კან დი და ტე ბის გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში“ 
პრე ზენ ტა ცი ა ში.59

პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს დამ ტკი ცე ბუ ლი აქვს 2018
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა,60 სა დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბის საბ ჭოს თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
არ სე ბულ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ებ თან და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბელ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებ თან, აგ რეთ ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის საკ რე ბუ ლო თა წევრ ქა ლებ თან.61 აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის შემ სრუ ლებ ლად, 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბით,  გან საზ ღვრუ ლი ა: პარ

56  ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა 
(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული საქმიანობა - 3.2.2

57 ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში, გვ. 48 

58 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/genderuli-tanasworobis-
sabcho 

59  გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში, გვ. 
18-20
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/100245/GEC_Report_2017 

60  საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2020 წლების სამოქმედო 
გეგმა 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/90951/სამოქმედო_გეგმა_2018-2020_Webpage

61 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2020 წლების სამოქმედო 
გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობა - 3.1 
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ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა და საკ
რე ბუ ლო ე ბი. 

პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ 2018
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის 2018 წლის ან გა რიშ ში მი თი თე ბუ ლი ა, 
რომ საბ ჭო თა ნამ შრომ ლობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ
ჭო ებ თან და საკ რე ბუ ლოს წევრ ქა ლებ თან.62 გეგ მით გან საზ ღვრუ ლი ამო ცა ნის  
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო მე ქა ნიზ მე ბის გა მარ
თუ ლი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა  ფარ გლებ ში გა ი მარ თა 
შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი: ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის არ სე ბუ
ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რა, ტრე ნინ გე ბი პარ ლა მენ ტის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შედ გე ნის 
პრო ცეს ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის წარ მო
მად გე ნელ თა ჩარ თუ ლო ბით გა ი მარ თა პირ ვე ლი ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცია  „გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში  გა მოწ ვე ვე ბი და შე
საძ ლებ ლო ბე ბი,“ ასე ვე რე გი ო ნუ ლი კონ ფე რენ ცია  „მე ტი ქა ლის ხმა ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში“, რომ ლის მი ზა ნი იყო იმე რე თის მხა რის თორ მე ტი ვე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის პრინ ცი პე ბის შე სა ხებ. საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე სიტყ ვით გა
მო ვი და სა ქარ თვე ლოს საკ რე ბუ ლოს წევრ ქალ თა ფო რუ მის ყო ველ წლი ურ კონ ფე
რენ ცი ა ზე, სა დაც ისა უბ რა იმ და დე ბით შე დე გებ ზე, რომ ლე ბიც მოჰ ყვე ბა ქალ თა 
წარ მო მად გენ ლო ბის გაზ რდას ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა სა და ცენ ტრა ლურ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში. საბ ჭოს ვებ გვერ დზე გან თავ სდა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ
სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მი  ინ ტე რაქ ტი უ ლი რუ კა, რო მელ ზეც და ტა ნი ლია ინ ფორ
მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის, პარ ლა მენ ტის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო სა და უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის შე სა ხებ. აღ
ნიშ ნუ ლი რუ კის თვის ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭომ 64 საკ რე ბუ
ლო დან გა მო ი თხო ვა.63  

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა სი კე თო ძა ლის ხმე ვა უდა ვოდ მი სა სალ მე ბე ლი, თუმ ცა ერ თმნიშ
ვნე ლოვ ნად არა საკ მა რი სი ა. სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან მე ტი თა ნამ შრომ ლო ბა, 
შეხ ვედ რე ბი, ინ ფორ მი რე ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის მე თო დო ლო გი
უ რი მხარ და ჭე რა და ინ სტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბა, ასე ვე მე ტი წა ხა ლი სე ბა, რა თა 
მათ სრუ ლად გა ი თა ვი სონ და შე ას რუ ლონ მათ ზე და კის რე ბუ ლი რო ლი, მათ შო რის, 
სა ჭი როა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დახ მა რე ბა, ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე და გენ დე რულ სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ
ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შექ მნა სა და და ნერ გვა ში. 

62 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 2018 წლის ანგარიში, გვ. 4
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/109218/ანგარიში_2018

63 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 2018 წლის ანგარიში, გვ. 13-14
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/109218/ანგარიში_2018
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მიღწევებიდა 
დადებითი
ტენდენციები 
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ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა თვით მმარ თვე ლო ბე
ბის მი ერ ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის, მსხვერ პლთა 
დახ მა რე ბის მხრივ წინ სვლა და, ზო გა დად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გენ დე რუ ლი მგრძნო
ბე ლო ბის გაზ რდა, რაც უდა ვოდ მი სა სალ მე ბე ლი ა. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბის 
(შემ დეგ ში  საბ ჭო ე ბის) ფუნ ქცი ო ნი რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბებ ში, რაც შე და რე ბით 
ახა ლი ინ სტი ტუ ტი ა, თუმ ცა, რი გი ხარ ვე ზე ბის მი უ ხე და ვად, ხელს უწყობს გენ დე რუ
ლი სა კი თხე ბის ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ში მოხ ვედ რას. გენ დე რუ ლი 
პო ლი ტი კა თვით მმარ თვე ლო ბის თვის სე რი ო ზულ თე მად იქ ცა _ 

„ძა ლა დო ბის თე მა ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ერ თერ თი პირ ვე
ლი სა კი თხი ა, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭომ წა მოს წია წი ნა 
პლან ზე“ (ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

„გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ყვე ლა ღო ნის ძი ე ბის უკან დგას, ვა
ცოცხ ლებთ ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბით. ჩვენ გავ ხა დეთ გენ დე რი აქ ტი ურ თე მად 
ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ასე ვე საბ ჭო ლო ბი რებს ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბას _ 

„სწო რედ საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და ი გეგ მა და ბი უ ჯეტ ში იქ ნა გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის დახ მა რე ბის სა კი თხი“ (წყალ ტუ
ბო, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

არ სე ბუ ლი შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბის ფარ გლებ ში საბ ჭო ე ბი ცდი ლო ბენ, ხე ლი შე
უ წყონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლე ე ბის ცნო ბი ე რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას 
და ამ კუ თხით აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლო ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან. საბ ჭო
ე ბი გა მოთ ქვა მენ თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის სურ ვილს, რა თა უკეთ შე ას
რუ ლონ მათ ზე და კის რე ბუ ლი რო ლი _ 

„ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო საბ ჭოს ახა ლი წევ რე ბის კომ პე ტენ ცი ის ამაღ
ლე ბა და ფონ დმა „სო ხუმ მა“ ამ კუ თხით ძა ლი ან დი დი სამ სა ხუ რი გაგ ვი წი ა“ 
(სე ნა კი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

„მაქვს გავ ლი ლი ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გი, რო მე
ლიც გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას და საბ ჭო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე
ბას ეხე ბო და“ (სამ ტრე დი ა, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მე რის წარ მო მად გენ ლებ მა სოფ ლებ ში აღ ნიშ ნეს, რომ 
აქვთ გავ ლი ლი ტრე ნინ გი გენ დე რულ სა კი თხებ ში და ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ
ნი ათ მსგავ სი პრაქ ტი კა. ასე ვე გენ დე რულ ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე გა დამ ზა დე ბუ ლი არი ან 
სა ბი უ ჯე ტო სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლე ბიც.  
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ცალ კე უ ლი საბ ჭო ე ბი მუ შა ო ბენ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თა ნაც ძა ლა დო ბის არ
სის, მი სი ფორ მე ბის და დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის 
კუ თხით  

„საბ ჭოს მი ერ არა ერ თი პრო ექ ტი და ინი ცი ა ტი ვა გან ხორ ცი ელ დე ბა, რო
მე ლიც მი ზა ნი მარ თუ ლი იქ ნე ბა პირ ველ ეტაპ ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის 
გაზ რდა ზე, რაც, თა ვის მხრივ, მო ი ცავს სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბას სკო ლამ დე
ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბებ თან, სკო ლებ ში და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას თან“  
(ვა ნი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ზო გი ერთ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღი ნიშ ნა, რომ თან და თა ნო ბით თვით მმარ
თვე ლო ბის სხვა დას ხვა ორ გა ნო სულ უფ რო მე ტად აც ნო ბი ე რებს თა ვის როლს ქალ თა 
მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, ცდი ლობს, სერ ვი სე ბი ად ვი ლად 
ხელ მი საწ ვდო მი გა ხა დოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, სამ ტრე
დი ის ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლის თქმით, თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ხში რად უშუ ა ლოდ ეხ მა რე ბი ან მსურ ველს გან ცხა დე ბის მომ ზა დე ბა ში და სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში, ამი სა მარ თე ბენ მათ რე ფე რი რე ბის შე სა ბა მის სუ ბი ექ ტებ თან, რაც უდა
ვოდ მი სა სალ მე ბე ლი ა. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ 

„თვით მმარ თვე ლო ბა, საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი, სოფ ლის დე პუ ტა ტე ბი, ყვე ლა 
ჩარ თუ ლია პრო ცეს ში, ჩვენს ში და რგო ლებ ში თა ნამ შრომ ლო ბა ნამ დვი ლად 
მა ღა ლი ა, დე პუ ტა ტე ბი ხში რად შე მო დი ან თხოვ ნით, მა გა ლი თად, ამ სო ფელ
ში, ამ ოჯახ ში არის ასე თი სი ტუ ა ცი ა, რით შე იძ ლე ბა და ვეხ მა როთ. რე ა გი
რე ბა მა შინ ვე იწყე ბა. ისევ დე პუ ტა ტე ბის დახ მა რე ბით ვაწ ვდით ინ ფორ მა ცი
ას, რომ ასე თი დახ მა რე ბის პროგ რა მა გვაქვს და შე გიძ ლი ათ ისარ გებ ლოთ“ 
(ოზურ გეთ ი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

საბ ჭოს ეგი დით ინერ გე ბა სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის შექ მნის პრაქ ტი კა, მუ
შავ დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, სა დაც გა წე რი ლია საბ ჭო სა და თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი ერ გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბი, ასე ვე მზად დე ბა საქ მი ა ნო ბის ან გა რი შე ბი. 
ეს შე და რე ბით ახა ლი პრაქ ტი კაა და თან და თან ინერ გე ბა ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
თუმ ცა ტენ დენ ცი ა, თა ვის თა ვად, სწო რი ა. მა გა ლი თად, სე ნა კის საბ ჭომ შე ი მუ შა ვა 
ინ სტრუქ ცია რე ფე რი რე ბის პრო ცეს ში თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის შე სა ხებ. მე რის 
რწმუ ნე ბუ ლე ბის ფუნ ქცი ა მო ვა ლე ო ბებ ში გა ნი საზ ღვრა ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა თა 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის და ამ გვარ ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბის წე სი. გენ დე რუ ლი საბ ჭოს სა
მოქ მე დო გეგ მა შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ საც  

„ფონ დი „სო ხუ მის“ აქ ტი უ რი დახ მა რე ბით მი ღე ბუ ლი გვაქვს სა მოქ მე დო 
გეგ მა. ვფიქ რობ, რომ გეგ მა არის ძა ლი ან კარ გი,  მგო ნი ა, რომ სა მოქ მე დო 
გეგ მის არ სე ბო ბა არის წი ნა პი რო ბა იმი სა, რომ გენ დე რულ მა საბ ჭომ იმუ შა ოს 
აქ ტი უ რად“ (ზუგ დი დი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).  

რამ დე ნი მე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საბ ჭო ებ მა და ი წყეს ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა, სტა
ტის ტი კის შეს წავ ლა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა
სებ ლად (რამ დე ნი ფაქ ტი და ფიქ სირ და, რამ დე ნი ორ დე რი გა მო ი ცა). რეს პონ დენ
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ტე ბის თქმით, ამ მო ნა ცე მე ბის ცოდ ნა და გა ა ნა ლი ზე ბა, რო მელ თა უკა ნაც კონ
კრე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბის გა სა ჭი რი ა, აუ ცი ლე ბე ლი ა, რო გორც პრობ ლე მის სიმ წვა ვის 
შე სა ფა სებ ლად, ასე ვე შე სა ბა მი სი სა პა სუ ხო აქ ტი ვო ბის გან სა საზ ღვრად, მო მა ვა ლი 
პროგ რა მე ბის სწო რად და სა გეგ მად და, შე დე გად, თვით მმარ თვე ლო ბის ფუნ ქცი ე ბის 
უკეთ შე სას რუ ლებ ლად 

„თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ ამ სტა ტის ტი კის 
უკან მდგო მი ოჯა ხე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე იზ რუ ნოს“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ ცალ კე უ ლი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი აქ ტი უ რად ცდი ლო
ბენ, გა ა უმ ჯო ბე სონ და დახ ვე წონ მო სახ ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ა, რა თა მეტ მსურ
ველს მი უწ ვდე ბო დეს ხე ლი მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე. მუ შა ო ბენ ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლთა მი მარ თვი ა ნო ბის ზრდის და ცნო ბი ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
მათ შო რის, თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბულ ა(ა )ი პებ თა ნაც 

„ჩა ტა რე ბუ ლია არა ერ თი ტრე ნინ გი და შეხ ვედ რა რო გორც პე და გო გებ თან, 
ასე ვე მშობ ლებ თან. სა ბავ შვო ბა ღე ბის 99% ცდი ლობს, მოხ დეს ბავ შვის სწო
რი აღ ზრდა, რა თა მო ვახ დი ნოთ პრე ვენ ცი ა. ხში რად ტარ დე ბა აქ ტი ვო ბე ბი 
ბავ შვებ თან ამ სა კი თხებ ზე. სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა 
არის მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი“ (ქუ თა ი სი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ, ად რინ დელ თან შე და რე ბით, საკ რე ბუ ლო ებ ში გა უმ ჯო ბე სე ბუ
ლია გენ დე რუ ლი ბა ლან სი, თა ნამ შრო მე ლი ქა ლე ბიც მეტ ხელ შე წყო ბას გრძნო ბენ.   
ბაღ და თის საკ რე ბუ ლო ში ექ ვსი ქა ლი ა, მათ შო რის: ორი კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ა, 
ორი  ფრაქ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლის მო ად გი ლე. ლან ჩხუთ ში არის შე ღა ვა თი წლამ დე 
ბავ შვის დე დის თვის, ხელ ფა სებ ში კი სხვა ო ბა არა ა. ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს მი სა ღებ ში არ სე ბობს ბავ შვთა ოთა ხი, ქა ლებს შე უძ ლი ათ იქ გარ კვე უ
ლი დრო ით და ტო ვონ ბავ შვე ბი. ოზურ გე თის საკ რე ბუ ლო ში 8 ქა ლია წარ მოდ გე ნი ლი. 
ქა ლე ბი ჭარ ბო ბენ აღ მას რუ ლე ბელ სის ტე მა შიც. ერ თერ თი რეს პონ დენ ტის თქმით  

„ძა ლი ან მო ტი ვი რე ბუ ლი, აქ ტი უ რი ქა ლე ბი არი ან, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ 
სა კუ თა რი და სხვი სი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა“ (ოზურგეთი, ფოკუსჯგუფი).

ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში და ფიქ სირ და ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბის არ სე ბო ბა და მზა ო ბა 
მათ გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მუ შა ო ბი სათ ვის, მათ შო რის  ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა
ნამ შრომ ლო ბის კუ თხით. ამ გვა რი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი უდა ვოდ წა ად გე ბა ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლას და უნ და წა ხა ლის დეს, არა მხო ლოდ ად
გი ლობ რი ვი, არა მედ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის  მი ე რაც, მათ შო რის, პირ ველ 
ეტაპ ზე  ფი ნან სუ რი თუ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მხარ და ჭე რით  

„სა ჭი როა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის თავ შე საფ რის შექ მნა. არა ისე თი, 
რო გორც ჩვე უ ლებ რი ვი ა. მინ და, რომ აქ მოხ ვედ რილ ქალს ბო ლომ დე ჰქონ
დეს გა რან ტი ე ბი, და საქ მე ბით და სა მუ შაო ად გი ლით. ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
გა უ ჭირ დე ბა ამის შექ მნა, მაგ რამ ოზურ გე თი, ჩო ხა ტა უ რი, ლან ჩხუ თი რომ 
გა ერ თი ან დეს, შე იძ ლე ბა ამის გა კე თე ბა. ჩვენ ვფიქ რობთ ამა ზე. პარ ლა მენ
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ტის დე პუ ტა ტი გვინ და ჩავ რთოთ, არა მხო ლოდ გვი ფიქ რი ა, გვიმ სჯე ლია კი
დეც და ვფიქ რობთ პრო ექ ტის შექ მნას სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით“ (ო ზურ
გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აქ ტი უ რია მსხვერ პლი სათ ვის პრო ფე სი უ ლი კვა
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მხარ და ჭე რის კუ თხი თაც. იქ არ სე ბობს პრო ფე სი უ ლი კო
ლე ჯი, სა დაც ქა ლე ბის გა დამ ზა დე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, რად გან სა მარ თლი ა ნად მი აჩ
ნი ათ, რომ ფი ნან სუ რად ძლი ე რი, და მო უ კი დე ბე ლი ქა ლი მე ტად და ცუ ლია ძა ლა დო
ბის გან. 

ხონ ში ენ თუ ზი აზ მი ათ ელი ან პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლის ამუ შა ვე ბას უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში, რა საც აქ ტი უ რად უჭერ დნენ მხარს, რად გან იქ  შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, 
მათ შო რის, მსხვერ პლი ქა ლე ბის გა დამ ზა დე ბა. ფო კუს ჯგუფ ში მსჯე ლო ბი სას მო ნა
წი ლე ებ მა თქვეს, რომ პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა ნიშ ნავს სა მუ შაო ად გილს, ეკო ნო მი
კურ და მო უ კი დებ ლო ბას და ეს ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა საც ხელს შე უ წყობს.

სა ინ ტე რე სოა წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კაც. ეს უკა ნას კნე ლი სტა
ტის ტი კუ რად პირ ვე ლია იმე რე თის რე გი ონ ში შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის მაჩ ვე ნებ ლით 
და ამ გა მოწ ვე ვას თან გა სამ კლა ვებ ლად, ფონ დი „სო ხუ მის“ აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით 
ისეთ ღო ნის ძი ე ბას მი მარ თეს, რო გო რი ცაა ტრე ნინ გე ბის ციკ ლის ჩა ტა რე ბა, სა დაც 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ტრე ნე რე ბის დახ მა რე ბით მოხ და  ბა ღე ბის ა(ა )იპ ის თა ნამ შრომ
ლე ბის, ბა ღის დი რექ ტო რე ბის და აღ მზრდე ლე ბის გა დამ ზა დე ბა და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის და ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას თან ბრძო ლის მე ქა ნიზ მე ბის სა კი თხებ ში ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბა. წყალ ტუ ბოს ყვე ლა ბაღ ში შე იქ მნა ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბის 
ჯგუ ფი, რო მელ შიც შე დის ბა ღის მე ნე ჯე რი, მე თო დის ტი და ერ თი პე და გო გი. ჯგუ ფი 
მუ შა ობს მშობ ლებ თა ნაც, რაც ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა. და ი
ბეჭ და სპე ცი ა ლუ რი ბუკ ლე ტე ბი ძა ლა დო ბის თე მა ზე. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და ი წყეს ან /და გა ზარ დეს ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი. არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, 
მარ თა ლი ა, ჯერ კი დევ შორ საა სა სურ ვე ლის გან, თუმ ცა ამ მი მარ თუ ლე ბით გა დად
გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი იმედს გვი სა ხავს, რომ ძა ლის ხმე ვა გაძ ლი ერ დე ბა და თან და თან 
უფ რო მას შტა ბუ რი გახ დე ბა. სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ  მსხვერ პლის 
მხარ და ჭე რა უმე ტეს წი ლად ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბით (მო ცუ ლო ბა გან სხვავ დე ბა მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით) და ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფით შე მო ი ფარ გლე ბა. 
გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი ცდი ლო ბენ, ჩა ერ თონ ბი უ ჯე ტის და გეგ მვის პრო ცეს ში და დო
კუ მენ ტში ასა ხონ მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის გა რან ტი ე ბი, მა გა ლი თად 

„ქუ თა ი სის 2019 წლის ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ე ბი 
აი სა ხა. ამას ხან გრძლი ვი მუ შა ო ბა უძღო და წინ სხვა დახ ვა მუ ნი ცი პა ლურ სამ
სა ხურ თან, იმი სათ ვის, რომ იდე ე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი არ დარ ჩე ნი ლი ყო 
ჰა ერ ში. ჩვენ გვინ დო და რე ა ლუ რი შე დე გე ბი დაგ ვე დო და ინ ტენ სი უ რი კო
მუ ნი კა ცი ე ბი გვქონ და სო ცი ა ლურ სამ სა ხურ თან, ბა გა ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე
ბას თან. ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი იყ ვნენ მე რის მო ად გი ლე ე ბიც“ (ქუ თა ი სი, 
ფო კუს ჯგუ ფი). 
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ქუ თა ის ში არ სე ბობს ოჯახ ში ან ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის ერ თჯე რა
დი დახ მა რე ბის პროგ რა მა თავ შე საფ რი დან გა მო სუ ლი მსხვერ პლე ბი სათ ვის. 

ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლზე და ხარ ჯუ ლი წი ლი, ნე ბის
მი ერ შემ თხვე ვა ში, ძალ ზე მოკ რძა ლე ბუ ლი ა. ასე ვე იშ ვი ა თია კონ კრე ტუ ლად ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ცალ კე პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბა. მათ უმე
ტე სად სხვა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში ეხ მა რე ბი ან  

„გა მოვ ნა ხეთ სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი და შე ვი ტა ნეთ ცვლი ლე ბა სო
ცი ა ლურ პროგ რა მა ში. დახ მა რე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში და ვა მა ტეთ კა ტე გო რი ა: 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი. ამ ცვლი ლე ბის შემ დეგ ძა ლა დო ბის მსხვერპლს შე
უძ ლია ისარ გებ ლოს ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბით, რაც თან ხობ რი ვად შე ად გენს 
300 ლარს“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

თუმ ცა, ამ მხრივ, და დე ბი თი ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა. ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მუ ნი ცი პა ლურ სამ სა ხუ რებს აქვთ და ვა ლე ბა, რომ გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტი იყოს 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მათ ბი უ ჯეტ ში. ამას თან, ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა ად რე არ სე
ბუ ლი 400 ლა რის ნაც ვლად გა ორ მაგ და და 800 ლარს აღ წევს. მუ შა ობს სხვა ხე ლის
შემ წყო ბი პროგ რა მე ბი ბავ შვე ბის და სახ მა რებ ლად, მა თი კვე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 
ასე ვე არ სე ბობს კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი, რო მე ლიც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რით და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნა და ფი ნან სე ბით შე იქ მნა. 

წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს მცი რე პროგ რა მა ოჯახ ში და ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სათ ვის, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ
ჭოს ინი ცი ა ტი ვით ამუ შავ და და ბი უ ჯე ტი ით ვა ლის წი ნებს ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ
ყო ფას ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის, გი ნე კო
ლო გის, რეპ რო დუქ ტო ლო გის  კონ სულ ტა ცი ას, ან სა ჭი რო კვლე ვე ბი სათ ვის თან ხის 
გა მო ყო ფას. ქუ თა ის ში არ სე ბობს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი, 
ასე ვე მარ ტო ხე ლა დე დის დახ მა რე ბის პროგ რა მა. ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლურ ბი უ ჯეტ
ში გა მოკ ვე თი ლად არის ჩა ნა წე რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სა ხით და ამ კა ტე გო რი ას 
ეხ მა რე ბი ან ბი ნის ქი რით ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში. აგ რეთ ვე სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბი მთლი ა ნად ქალ თა სა ჭი რო ე ბებს ეხ მა უ რე ბა. არ სე ბობს სკრი ნინ გის პროგ რა მა, 
რომ ლი თაც, ძი რი თა დად, ქა ლე ბი სარ გებ ლო ბენ. გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს 
თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბი სათ ვის. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში პროგ რა მუ ლი მუხ ლით შე ი ტა ნეს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ადა
მი ა ნე ბის დახ მა რე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც შემ დეგ გა ი ზარ და, რი თაც უპა სუ ხეს მი
მარ თვი ა ნო ბის მზარდ ტენ დენ ცი ას. ძა ლა დო ბის მსხვერპლს დღეს დღე ო ბით შე უძ ლი ა, 
ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის სა ხით 500ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა მი ი ღოს. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში პირ და პირ წე რი ა, რომ ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლს შე უძ ლია ისარ გებ ლოს  ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფით. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ ბევ რი სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან გან სხვა ვე ბით, მსხვერპლს პროგ რა მა ში 
შე უძ ლია სტა ტუ სის გა რე შეც ჩა ერ თოს, თუმ ცა ბე ნე ფი ცი არ თა წრის გა ფარ თო ე ბა 
გარ კვე ულ წი ლად და კავ ში რე ბუ ლია მო მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბით   
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„პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ვა კე თებთ მო ნი ტო რინგს, რამ დენ მა შე
მო ი ტა ნა გან ცხა დე ბა, რამ დე ნი იყო მო სარ გებ ლე პი რი. ანა ლი ზის შემ დეგ 
ვა კე თებთ დას კვნას, რამ დე ნად სა ჭი როა პროგ რა მის გაგ რძე ლე ბა ან და მა ტე
ბი თი თან ხე ბი და ასე შემ დეგ. რაც შე ე ხე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის დახ მა
რე ბას, ამ ეტაპ ზე ეს პროგ რა მა არ ითხოვს და მა ტე ბას, იმი ტომ რომ მო მარ
თვი ა ნო ბა არის და ბა ლი“ (ლან ჩხუ თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მა, რო
მელ შიც ჯერ მხო ლოდ ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბია ჩა დე ბუ ლი. ოზურ გე თის 
გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რის ინი ცი ა ტი ვით და ძა ლის ხმე ვით, შე საძ ლოა მო მა ვალ წელს 
თან ხის გა მო ყო ფა მოხ დეს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის 

„ეს ჩე მი სურ ვი ლია და გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბის თვის მო ქა ლა ქე ე ბი თვი
თონ წარ მო ად გე ნენ წი ნა და დე ბებ ს/პროგ რა მებს. ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მა 
გვაქვს პრო ექ ტის შერ ჩე ვი სას. ეს გა მო რი ცხავს მი კერ ძო ე ბას, ნე პო ტიზმს“ 
(ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

მსგავ სი პროგ რა მე ბი ასე ვე ინერ გე ბა ფონ დი „სო ხუ მის“ სხვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ ში, მა გა ლი თად, წყალ ტუ ბო სა და ზუგ დიდ ში. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გვიჩ ვე ნებს, რომ სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მარ
თა ლი ა, მეტ ნაკ ლე ბი მას შტა ბით და წარ მა ტე ბით, მაგ რამ ცვლი ლე ბე ბი პროგ რე სუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით მა ინც ხორ ცი ელ დე ბა. ამ გზა ზე ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
არა ერ თი დაბ რკო ლე ბა აქვთ გა და სა ლა ხი, რა ზეც მომ დევ ნო თავ ში ვიმ სჯე ლებთ.
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თავიV.

    

მონიტორინგის 
პროცესში
გამოკვეთილი 
გამოწვევები 
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მო ნი ტო რინ გმა გა მოკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა
ხის სირ თუ ლე და გა მოწ ვე ვა. მა თი ნა წი ლი სუ ბი ექ ტუ რია  უშუ ა ლოდ ად გი ლობ რი ვი 
ორ გა ნო ე ბის ნაკ ლე ბე ფექ ტი ან მუ შა ო ბას და ზო გა დად სი სუს ტეს უკავ შირ დე ბა, ხო ლო 
ნა წილს შე და რე ბით ობი ექ ტუ რი სა ფუძ ვე ლი აქვს. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს ზო გა დი ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც უმე ტეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში გვხვდე ბა, ესაა  ასერ ტი უ ლი ქცე ვის, ინი ცი ა ტი ვის ხელ ში აღე ბის 
უნა რის და ენ თუ ზი აზ მის სიმ ცი რე, რაც, თა ვის მხრივ, და კავ ში რე ბუ ლია კომ პე ტენ
ცი ის ნაკ ლე ბო ბას თან. ეს ყო ვე ლი ვე გა მო ძა ხილს ჰპო ვებს ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე
ბა ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა ში, მის გან წა მო სუ ლი ინ სტრუქ ცი ე ბი სა და მი თი თე ბე ბის მო
ლო დინ ში. ყო ვე ლი ვე ამას უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა აქვს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბის ორ გა ნო ე ბი სა თუ ცალ კე უ ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო
ბა ზე. სა მარ თლი ა ნო ბის თვის უნ და ით ქვას ისიც, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის და მო უ კი
დებ ლო ბის გა რან ტი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით ფის კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კუ თხით, 
შეზ ღუ დუ ლია და ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბაც არ ჩქა რობს ცენ ტრი დან ად გი ლებ ზე 
რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბას. შე დე გად, ერ თგვა რი ჩა კე ტი ლი წრე იქ მნე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ცდი ლო ბენ, ფე ხი აუ წყონ თა ნა მედ რო ვე ო ბას და ეს გარ კვე
ულ წი ლად  წარ მა ტე ბით გა მოს დით. კვლე ვი სას აშ კა რად გა მო იკ ვე თა სა მიზ ნე თვით
მმარ თველ ერ თე უ ლებს შო რის სხვა ო ბა გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო
ლის პრო ცეს ში გა მო ჩე ნი ლი ძა ლის ხმე ვის და კომ პე ტენ ცი ის მხრივ. მეტ ნაკ ლე ბად 
წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის მქო ნე  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფონ ზე არ სე ბო ბენ შე და რე ბით 
სუს ტი ერ თე უ ლე ბი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ, უმე ტე სად, კარ გი შე დე გე ბი ერ თე უ ლი ენ
თუ ზი ას ტი მო ხე ლე ე ბის ძა ლის ხმე ვის შე დე გი უფ რო ა, ვიდ რე სა ერ თო მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პო ლი ტი კი სა. შე სა ბა მი სად, კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე
ბის გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მართ მა თი 
სენ სი ტი უ რო ბის ზრდა, რაც, შე სა ბა მი სად, უნ და გა მო ი ხა ტოს ად გი ლობ რივ პო ლი ტი
კა სა და პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ით  

„ბო ლო წლებ ში ვის წავ ლეთ სა ერ თოდ ხედ ვა, რო გო რი უნ და იყოს გენ
დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, თუმ ცა არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც არა აქვთ 
შე სა ბა მი სი ხედ ვა, გა ნათ ლე ბა. ამი ტო მაც არის გა მოწ ვე ვე ბი თუნ დაც იმ კუ
თხით, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს სჭირ დე ბათ 
იმის გან მარ ტე ბა, რომ გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა არის ქვეყ ნის პო ლი ტი კის ნა
წი ლი“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი).

სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ აქ ტუ ა ლუ რია გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბი სა და ცოდ ნის 
ნაკ ლე ბო ბა ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებს შო რის, რაც ხში რად გა მო ი ხა ტე ბა აქ ტი უ რი ქა
ლე ბის დის კრი მი ნა ცი ა ში გენ დე რუ ლი სა ფუძ ვლით  

„ჯერ კი დევ არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ბო ლომ დე არა აქვთ გა თა ვი
სე ბუ ლი პრობ ლე მის მას შტა ბე ბი და სა კუ თა რი რო ლი ამ პრობ ლე მის პრე ვენ
ცი ა ში. საკ რე ბუ ლოს ერ თერთ სხდო მა ზე, რო ცა კო ლე გა ქალ ბა ტო ნი მწვა ვე 
შე კითხ ვას სვამ და მტკივ ნე ულ სა კითხ ზე, იყო შე უ რაცხ მყო ფე ლი მი მარ თვა 
„ნუ წიკ ვი ნებ, გო გო, შენ! ენა გა ა ჩე რე.“ ჩვენ მა შინ ვე გა ვაპ რო ტეს ტეთ, მაგ
რამ მხარ და ჭე რა და ნარ ჩე ნი მა მა კა ცე ბის მხრი დან არ წა მო სუ ლა. ჩათ ვა ლეს, 
რომ ეს იყო ხუმ რო ბა და არ იყო დის კრი მი ნა ცი ა. ნამ დვი ლად უსი ა მოვ ნო 
იყო“  (ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 
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ეს კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თი კარ გად აჩ ვე ნებს, რამ დე ნად აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მო ხე ლე ე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე ზრუნ ვა, რად გან ამ პი რო ბებ ში რთუ ლი 
წარ მო სად გე ნია ამ უკა ნას კნელ თა მი ერ მსხვერ პლის ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და დახ
მა რე ბა. 

ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
ცენ ტრი დან შორს, პე რი ფე რი ულ დო ნე ზე. აუ ცი ლე ბე ლია სოფ ლებ ში მე რის წარ მო
მად გენ ლებ თან მუ შა ო ბა და მა თი კომ პე ტენ ცი ის და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე
ბა  ერ თი მხრივ,  ქალ თა და მა მა კაც თა თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით და, მე ო რე 
მხრივ, ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, რა თა მათ უკეთ შეძ ლონ 
სწო რი ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში და, სა ჭი რო ე ბი სას, 
მსხვერ პლის დახ მა რე ბა. მა გა ლი თად, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სოფ ლებ ში მე
რის წარ მო მად გენ ლებ მა მხო ლოდ ერ თხელ გა ი ა რეს ტრე ნინ გე ბი ფონ დი „სო ხუ მის“ 
დახ მა რე ბით 2015 წელს. მას შემ დეგ არ გა დამ ზა დე ბუ ლან. სოფ ლის დო ნე ზე ძლი ე
რი თვით მმარ თვე ლო ბა უფ რო უკეთ ინ ფორ მი რე ბულ და, შე სა ბა მი სად, და ცულ ად
გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ნიშ ნავს, რა საც აც ნო ბი ე რებს ზო გი ერ თი ად გი ლობ რი ვი 
ხელი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნე ლი  

„თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი უნ და გაძ ლი ერ დეს სოფ ლის ხელ მძღვა ნე ლის 
დო ნე ზე. უფ რო სწო რად, ამ დო ნი დან უნ და და ი წყოს. უფ რო მე ტი პა სუ
ხის მგებ ლო ბა უნ და და ე კის როს მე რის წარ მო მად გენ ლებს სოფ ლებ ში. ისი ნი 
ფლო ბენ პირ ვე ლად სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ებს და ეს რე სურ სი თუ არ ამოქ
მედ და, იდენ ტი ფი ცი რე ბა დრო უ ლად სულ გა ჭირ დე ბა. პო ლი ცი ამ დე მი ვი და 
ისე თი ადა მი ა ნი, რო მელ მაც ძა ლა დო ბის ყვე ლა ეტა პი უკ ვე გა ი ა რა, მა ნამ დე 
ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბო და სოფ ლის თვალ წინ, ალ ბათ, რა ზეც ყვე ლა თვალს 
ხუ ჭავს“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი).

არა კომ პე ტენ ტუ რო ბა გა და ჯაჭ ვუ ლია მი მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბას თან, რად გან 
ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბის მხრი დან მე ო რა დი ვიქ ტი მი ზა ცი ის საფ რთხე, ან, უკე თეს 
შემ თხვე ვა ში, უყუ რა დღე ბო ბა და ინ ფორ მა ცი ის გა უვ რცე ლებ ლო ბა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, 
ხელს არ შე უ წყობს პატ რი არ ქა ლუ რი მენ ტა ლი ტე ტით და გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე
ბით გაჟ ღენ თილ გა რე მო ში მყოფ და დამ ძი მე ბულ მსხვერპლს, გა ამ ჟღავ ნოს პრობ
ლე მა და ითხო ვოს დახ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან. მა გა ლი თად, ხონ ში არ და ფიქ
სი რე ბუ ლა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის თვის მი მარ თვის არც ერ თი შემ თხვე ვა. 
ეს ფო კუს ჯგუ ფი სას შემ დეგ ნა ი რად აიხ სნა 

„სოფ ლის ხელ მძღვა ნე ლებს თვი თონ არა აქვთ შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა, რო
გორ მო ახ დი ნონ რე ა გი რე ბა ძა ლა დო ბის დროს. რომ  ჰკი თხო, არას დროს არ 
ხდე ბა კონ ფლიქ ტი მათ სო ფელ ში, არას დროს ყო ფი ლა ძა ლა დო ბა. რა ჩე მი 
საქ მე ა, ოჯახ ში რა ხდე ბა. ეს ადა მი ა ნე ბი არა ვის მო უმ ზა დე ბია და არ იცი ან, 
ასეთ დროს რა ქნან. ამი ტო მაც არ გვაქვს მო მარ თვი ა ნო ბა“ (ხო ნი, ფო კუს 
ჯგუ ფი). 

რეს პონ დენ ტებ მა სწო რად აღ ნიშ ნეს, რომ უი მე დო ბის ფონ ზე, მსხვერ პლის მი ერ 
ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი ნდო ბის პრობ ლე მაც არ სე ბობს. ეს ორი ფაქ ტო რი, სამ წუ ხა როდ, 
ერ თმა ნეთს აძ ლი ე რებს 
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„უნ დობ ლო ბის ამ ბა ვიც არის. სა ხელ მწი ფოს რო ლია კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
ზო გა დად. მსხვერპლს, პირ ველ რიგ ში, სა ხელ მწი ფოს იმე დი არა აქვს და 
თვით მმარ თვე ლო ბა ზე აღარ ვსა უბ რობ“  (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

კვლე ვის ფარ გლებ ში, თით ქმის ყვე ლა შეხ ვედ რი სას, აღი ნიშ ნა ტრე ნინ გე ბის, სას
წავ ლო პროგ რა მე ბის ნაკ ლე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლე ე ბის თვის, ით ქვა, რომ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბი უმე ტე სად არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა
რე ბით არ სე ბობს და ყვე ლას თვის არაა ხელ მი საწ ვდო მი  

„რა საც აკე თე ბენ არა სამ თავ რო ბო ე ბი, ამის თვის უდი დე სი მად ლო ბა. მაგ
რამ მარ ტო მათ იმე დად ნუ ვიქ ნე ბით, ეს არის სა ხელ მწი ფო პა სუ ხის მგებ ლო
ბა. სა ხელ მწი ფომ უნ და იკის როს სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბა გენ დე რუ
ლი კუ თხით“ (ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ამას თან, მო ნა წი ლე ებ მა თქვეს, რომ მათ ზე და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს არ მოჰ
ყვე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მხარ და ჭე რა, სწავ ლე ბა, რაც მათ ში სა მარ თლი ან უკ მა ყო
ფი ლე ბას იწ ვევს 

„სა ხელ მწი ფო ითხოვს გენ დე რულ ბი უ ჯეტს, ითხოვს კონ კრე ტულ პროგ
რა მებს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის რე ფე რი რე ბის თვის. ამ დროს პა რა დოქ სი ა,  
მაგ რამ იგი ვე სა ხელ მწი ფო არ კი თხუ ლობს, სა ი დან გა არ კვი ოს ამ ხალ ხმა, 
მი სი ბი უ ჯე ტი გენ დე რუ ლია თუ არა. თუ შენ არ გის წავ ლე ბი ა, აბა და მი სა
ხე ლეთ რო მე ლი მე ინ სტი ტუ ტი, სა დაც ეს სა კი თხი ის წავ ლე ბა“ (ზუგ დი დი, 
ფო კუს ჯგუ ფი). 

ამავ დრო უ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ცდი ლო ბენ, ფე ხი აუ წყონ მო თხოვ ნებს, მა გა
ლი თად, ჰყავ დეთ გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, თუმ ცა ხშირ 
შემ თხვე ვა ში, ცოდ ნის ნაკ ლე ბო ბის ფონ ზე, ეს, სამ წუ ხა როდ, მხო ლოდ ფორ მა ლო ბად 
იქ ცე ვა  

„ა და მი ანს, რო მელ საც უზარ მა ზა რი გან ყო ფი ლე ბა აბა რია და შენ პლი უს 
უმა ტებ, გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირს უწო დებ, მი ნი მუმ ერ თი ტრე ნინ გი 
მა ინც უნ და ჰქონ დეს გავ ლი ლი. ჩვენ გვაქვს პრე ცე დენ ტი, რო ცა გვყავ და 
გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, რო მელ საც არ და უ ყე ნე ბია არც ერ თი ინი
ცი ა ტი ვა. ასეთ ადა მი ანს ვერ მო თხოვ, პროგ რა მებს შე ხე დოს გენ დე რუ ლად 
და ამი ტომ არც ჰქო ნია რა ი მე ინი ცი ა ტი ვა“ (ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

რეს პონ დენ ტებს შო რის კონ სენ სუ სი იყო ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე
რე ბის მხრივ არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე მსჯე ლო ბი სას. ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მსხვერ პლის მი ერ მი მარ თვის შემ თხვე ვა არ ყო ფი ლა, რაც უმე ტე სად სწო რად შე
ფას და, რო გორც არა ძა ლა დო ბის არარ სე ბო ბა, არა მედ  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ
ლი სტე რე ო ტი პე ბის გავ ლე ნა და მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბო ბა. რეს პონ
დენ ტებ მა, პრაქ ტი კუ ლად, ცალ სა ხად მი უ თი თეს, რომ სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბას თან 
მუ შა ო ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რა თა სა ზო გა დო ე ბამ დაძ
ლი ოს სტიგ მა და მსხვერ პლის ნაც ვლად მო ძა ლა დეს და უ პი რის პირ დეს, ძა ლა დო ბა 
კი არ შე იწყ ნა როს 

 „ვერ და ვი ჯე რებ, რომ მსხვერ პლი არ გვყავს, უბ რა ლოდ ჯერ კი დევ და
ბა ლია ცნო ბი ე რე ბის დო ნე ამ სა კი თხებ ზე“ (ვა ნი, ფო კუს ჯგუ ფი). 
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„მო მარ თვი ა ნო ბის არარ სე ბო ბა სტე რე ო ტი პებს უკავ შირ დე ბა და მი სი დამ
სხვრე ვა ასე მარ ტი ვი არ არის. ამას წლე ბი სჭირ დე ბა. მე ტი გა ნათ ლე ბა სჭირ
დე ბა ხალხს ამ კუ თხით“ (ლან ჩხუ თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

კვლე ვი სას, ერთ შემ თხვე ვა ში გა მო იკ ვე თა მი მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბის ალ ტერ
ნა ტი უ ლი ახ სნაც, რაც უკავ შირ დე ბა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის არ სე ბო
ბის არა ღი ა რე ბას და გა უც ნო ბი ე რებ ლო ბას 

„ჩვენ რა ი ონ ში პრობ ლე მა ამ კუ თხით არ არის. კულ ტუ რუ ლი რა ი ო ნი ვართ 
და არ გვაქვს ძა ლა დო ბა ქალ ზე. თუ მოგ ვმარ თა ვენ, რე ა გი რე ბის გა რე შე არ 
დავ ტო ვებთ“ (ლანჩხუთი, ჩაღრმავებული ინტერვიუ).

თუმ ცა, იმა ვე ფო კუს ჯგუ ფის ფარ გლებ ში, უმ რავ ლე სო ბამ ხა ზი გა უს ვა სა ზო გა
დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის და სტიგ მის გავ ლე ნას მსხვერ პლზე, რაც უბიძ
გებს მას პრობ ლე მის და მალ ვის კენ   

„ცო ტა შე ბო ჭი ლია ქა ლი, არ უნ და თქმა და არ უნ და გა მოს ვლა და ცო ტა 
სირ ცხვი ლა დაც მი აჩ ნია ეს ყვე ლა ფე რი. ალ ბათ უფ რო მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი
რო სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კუ თხით“ (სამ ტრე დი ა, ფო კუს 
ჯგუ ფი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის სა ერ თო და მწვა ვე პრობ ლე მაა ფი ნან სუ რი რე სურ სე
ბის სიმ წი რე. ეს პრობ ლე მა ყველ გან იჩენს თავს და ძალ ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს, 
მათ შო რის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მხარ და ჭე
რის სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბა სა და მას შტაბ ზე. მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი, უმე ტე სად, 
ერ თჯე რა დია და გრძელ ვა დი ან მხარ და ჭე რას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. ეს შე უძ ლე ბელს 
ხდის, მა გა ლი თად, მსხვერ პლთა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის და ფი ნან სე ბას, და საქ
მე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას და ა.შ.. ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბა, ასევე ზღუ
დავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მუ შა ო ბას პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
და არ თუ ლებს ძა ლა დო ბის აღ მო საფხ ვრე ლად ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვას, რო მ ლებიც მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვი საა სა ჭი რო. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი ჯერ ჯე რო ბით ნაკ ლებ პრი ო რი ტე ტუ ლად მი იჩ ნე ვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თთვის 

„ამ კა ტე გო რი ის ადა მი ა ნე ბის თვის ნამ დვი ლად არა ფე რი გვი დევს პროგ
რა მა ში, თუმ ცა ვთვლი, რომ ჯერ ცნო ბი ე რე ბა ზე უნ და ვი მუ შა ოთ, რად გან 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მა ში რომ მოხ ვდეს მა მა კა ცი, მას ამის სურ ვი ლი 
უნ და გა უჩ ნდეს“ (ლან ჩხუ თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში რეს პონ დენ ტებ მა არა ერ თხელ აღ ნიშ ნეს, რომ ხში რად 
ყო ვე ლი თეთ რი, გაზ რდი ლი და ფი ნან სე ბა დიდ ძა ლის ხმე ვას და ლო ბი რე ბას მო ი
თხოვს. შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბი მთა ვა რი დაბ რკო ლე ბაა თა მა მი და ინო ვა ცი უ რი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 

„სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა ზე ბო ლომ დე მორ გე ბუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი. დრო ე ბით გა მო ყო ფი ლი სა ცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი 
და დრო ე ბი თი თავ შე საფ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ მათ სა ბო ლოო რე ა ბი ლი
ტა ცი ას... აქვთ და საქ მე ბის პრობ ლე მე ბი, ვერ იხ დი ან კო მუ ნა ლურ გა და სა ხა
დებს, უჭირთ ელე მენ ტა რუ ლი სა ყო ფა ცხოვ რე ბო და ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბის 
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მოგ ვა რე ბა... აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს ფსი ქო ლო გის კონ სულ ტა ცი ა, 
რაც სა ბო ლოო ჯამ ში თა ვი დან აგ ვა რი დებს მო ძა ლა დეს თან მსხვერ პლის დაბ
რუ ნე ბის სა შიშ რო ე ბას“ (წყალ ტუ ბო, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).  

რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, დი ნა მი უ რად იზ რდე ბა. 
ამ პი რო ბებ ში მათ აღარ შე უძ ლი ათ ადეკ ვა ტუ რი თან ხის გა მო ყო ფა ყვე ლა პროგ რა
მის თვის  

„არ შე იძ ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას მის ცე პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ბი უ ჯეტ
ში არა ფე რი წა უ მა ტო. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა ფერს მივ ყა ვართ ფი ნან სე ბამ დე. 
რო გორც არ უნ და გა ა ნა წი ლო, მცი რე ბი უ ჯე ტი მცი რე თან ხაა და ვერ ამ ყო
ფი ნებ ყვე ლა ფერს, მათ შო რის ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას“ (ლან ჩხუ თი, ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბი და კომ პე ტენ ცი ის სიმ ცი რე, თა ვის მხრივ, უარ ყო ფი თად 
ზე მოქ მე დებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით კვლე ვის, არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და 
სა ჭი რო ე ბის სრუ ლად და ობი ექ ტუ რად შეს წავ ლის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. მო ნი ტო რინ
გის დროს არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა, რომ თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი 
არ ფლო ბენ სრულ ინ ფორ მა ცი ას პრობ ლე მის სიმ წვა ვის, მას შტა ბე ბის და კონ კრე
ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ. ამ და ნაკ ლი სის შევ სე ბას მათ პრაქ ტი კა ში არ სე ბულ 
შემ თხვე ვებ ზე დაკ ვირ ვე ბით ცდი ლო ბენ, მაგ რამ სრუ ლი სუ რა თის აღ საქ მე ლად ეს 
არა საკ მა რი სი ა  

„სამ წუ ხა როდ, ჩვენ ვერ გა ვა კე თებთ სე რი ო ზულ  კვლე ვებს, ამას კო ლო
სა ლუ რი თან ხე ბი სჭირ დე ბა. ამი ტომ გვინ და, რომ რა ღაც ტი პის სტა ტის ტი კა 
გვქონ დეს და დავ ნერ გეთ უკ ვე სი ახ ლე ე ბი: ვით ვლით შე მო სულ წე რი ლებს, 
ძი რი თა დად, რა სა კი თხებ ზე მოგ ვმარ თა ვენ ქა ლე ბი, რა ტი პის პრობ ლე მე ბი 
აწუ ხებთ და ასე შემ დეგ“ (თერ ჯო ლა, ფო კუს ჯგუ ფი).

გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში, ეს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის დახ მა რე ბით მი იღ წე ვა, 
მა გა ლი თად, ზუგ დი დის ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა გა იხ სე ნეს ძა ლა დო ბის მი მარ
თუ ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა, ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლო ბით. უმე ტე სო ბას 
კი საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი წარ მოდ გე ნა აქვს თა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა მოქ მე დო 
არე ალ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის სიმ წი რე 
ხში რად იწ ვევს პრი ო რი ტე ტე ბის არას წო რად გა ნა წი ლე ბას, მო სახ ლე ო ბის რე ა ლურ 
სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბას და მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
უფ რო მი ზან მი მარ თუ ლად და გეგ მვის პრობ ლე მას 

 „არ ვი ცით, რა გვჭირ დე ბა უფ რო მე ტად. არ ვსწავლობთ სა ჭი რო ე ბე ბს. 
მა გა ლი თად, ჩვენ გვაქვს ვე ტე რა ნე ბის პროგ რა მა 100ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა. 
600 ადა მი ა ნია ასე თი  და იცით, ვინ ღე ბუ ლობს ამ დახ მა რე ბას? ის ადა მი ა ნე
ბი, რომ ლე ბიც 1700ლა რი ან ხელ ფას ზე არი ან. 1700 ლა რი რო აქვს ადა მი ანს  
და შენ დახ მა რე ბას 100 ლარს უმა ტებ, სად არის აქ რა ცი ო ნა ლუ რო ბა? ეს 
თან ხე ბი თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის გა ი წე როს“ 
(ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი).
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ასე ვე ყვე ლა და ე თან ხმა მო საზ რე ბას, რომ რე გი ო ნებ ში ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე
ლია ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბა. რე სურ სე ბის სწო რად გა ნა წი ლე ბის შემ
თხვე ვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არ უნ და გა უ ჭირ დეთ თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ა ზე მო სახ
ლე ო ბის თვის ამ სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბა. ერ თი ან ორი ფსი ქო ლო გის და ქი რა ვე ბა არ 
არის და კავ ში რე ბუ ლი ისეთ ხარ ჯთან, რო მელ საც თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლი ვერ 
გას წვდე ბა. ამ დე ნად, ეს მონ დო მე ბა სა და პრი ო რი ტე ტე ბის და ლა გე ბა ზე უფ როა და
მო კი დე ბუ ლი  

„სამ წუ ხა როდ, არ გვყავს ფსი ქო ლო გი, თუმ ცა ნამ დვი ლად არის ამის სა
ჭი რო ე ბა, თუნ დაც ერ თი ფსი ქო ლო გი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბევრ საქ მეს გა ა კე
თებს“ (თერ ჯო ლა, ფო კუს ჯგუ ფი).

გარ და ამი სა, გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის გენ დე რუ ლი ძა ლა დო
ბის სა კი თხის ნაკ ლებ პრიო რი ტე ტუ ლო ბის გა მო, მას თან ბრძო ლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მოქ მე დე ბე ბი არ არის გა მო ყო ფი ლი რო გორც ცალ კე პროგ რა მა, არა მედ წარ მო ად
გენს რო მე ლი მე პროგ რა მის მცი რე ნა წილს, რაც ქმნის ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის სა კი თხის ჩა კარ გვას, მის არაპ რი ო რი ტე ტუ ლო ბას და თვით მმარ თვე ლო ბის 
მხრი დან აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე სა ჭი რო ხა რის ხით ფო კუ სი რე ბის პრობ ლე მას  

„პა ტა რაა ჩვე ნი ბი უ ჯე ტი და სულ ასე თი მიდ გო მა გვექ ნე ბა... [ქალ თა მი
მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის  სა კი თხი} რო მე ლი მე პროგ რა მა ში უნ და ჩავ შა
ლოთ და იქ უნ და და ვა მა ტოთ... სა ბო ლო ოდ ასე თი ჩა ნა წე რე ბი სულ ჩა კარ
გუ ლი ა“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი).

ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე ბის აზ რით, სა ჭი როა ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა არ იყოს 
მი ერ თე ბუ ლი რო მე ლი მე პროგ რა მა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის თვის პროგ რა მა და ფი
ნან სე ბი კონ კრე ტუ ლად უნ და გა ი წე როს.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს იმა ზე, რომ სა ჭი როა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭოს მე ტი ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მვა დამ ტკი ცე ბი სას, 
რა თა გენ დე რუ ლი პრობ ლე მე ბი აი სა ხოს დო კუ მენ ტში. არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის კო
რექ ტი რე ბა, გენ დე რუ ლი პერ სპექ ტი ვით, საბ ჭო ზე უკეთ არ შე უძ ლია სა ფი ნან სო ან 
სხვა კო მი სი ას, შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლურ მა ორ გა ნო ებ მა მე ტი ან გა რი ში უნ და გა
უ წი ონ საბ ჭოს და გა ით ვა ლის წი ნონ მი სი შე ფა სე ბე ბი 

„საბ ჭომ მი სი ეგი დით მა ინც უნ და გა ნი ხი ლოს ბი უ ჯე ტი, რა თა გენ
დე რუ ლად და ბა ლან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი მი ვი ღოთ“ (ბაღ და თი, ფო კუს 
ჯგუ ფი). 

გა მოწ ვე ვე ბი არ სე ბობს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მუ შა ო ბა შიც. ეს შე და
რე ბით ახა ლი ინ სტი ტუ ტია და, რო გორც რეს პონ დენ ტებ მა თქვეს, თან და თან ეჩ ვე
ვი ან ამ მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბას პრაქ ტი კა ში. საბ ჭო ყვე ლა თვით მმარ თველ ერ თე
ულ ში ერ თნა ი რად ძლი ე რი არ არის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კარ
გი გენ დე რუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო გორც წე სი, საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის შე დე გი ა, თუმ ცა 
რეს პონ დენ ტებ მა რამ დე ნი მე გა მოწ ვე ვა გა მო კ ვე თეს, მათ შო რის: საბ ჭოს მხო ლოდ 
ფორ მა ლუ რად, საჩ ვე ნებ ლად არ სე ბო ბა; შეკ რე ბის იშ ვი ა თო ბა; დას წრე ბის, ქვო რუ მის 
შედ გე ნის პრობ ლე მა; ზედ მე ტი წევ რე ბი; სუს ტი მო ტი ვა ცია და ა.შ. ერ თერ თი რეს
პონ დენ ტის თქმით 
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„რამ დე ნიც არ უნ და გა ვა ლა მა ზოთ დღეს საბ ჭოს მუ შა ო ბა, არ გა მო ვა. 
ვთქვათ ღი ად და გახ სნი ლად. სამ წუ ხა როდ, ჯერ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე საბ ჭო არ 
გა და სუ ლა. იმი ტომ რომ ერ თხელ ძლივს შე ვიკ რი ბეთ, ისიც ფონ დი „სო ხუ მის“ 
ძა ლის ხმე ვით და, რო გორც იქ ნა, სა მოქ მე დო გეგ მა და ვამ ტკი ცეთ. მაგ რამ ეს 
არ არის ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბა“ (ზუგდიდი, ფოკუსჯგუფი).

ასე ვე პო ლი ტი კუ რად არას ტა ბი ლუ რი გა რე მო უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს საბ ჭო ზე  

„ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი პო ლი
ტი კუ რი ტემ პე რა ტუ რაა, და მე თან ხმე ბით, მე რის ცვლი ლე ბა, მე რე არ ჩევ ნე
ბი, ეს ყვე ლა ფე რი აი სა ხე ბა ჩვენ საქ მი ა ნო ბა ზე და ამა ნაც ხე ლი შეგ ვი შა ლა“ 
(ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი).

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს დღემ დე არ აქვს 
სა მოქ მე დო გეგ მა. პრობ ლე მას ქმნის საბ ჭო ში ბევ რი წევ რის არ სე ბო ბაც (18ი ა). რეს
პონ დენ ტთა აზ რით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და წევ რთა შემ ცი რე ბა და გენ დე რუ ლი სა კი
თხე ბით უფ რო და ინ ტერე სე ბუ ლი პი რე ბის შერ ჩე ვა. მა გა ლი თად, ოზურ გეთ ში, გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს ერ თერ თმა წარ მო მად გე ნელ მა აღ ნიშ ნა, რომ საბ ჭოს 
სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის შეკ რე ბა პრობ ლე მა ა. სამ თვე ში ერ თხე ლაც კი ჭირს ქვო რუ
მის მიღ წე ვა, გან სა კუთ რე ბით აღი ნიშ ნა საბ ჭოს მა მა კა ცი წევ რე ბის მხრი დან ნაკ ლე ბი 
და ინ ტე რე სე ბა და მო ტი ვი ცია 

 „თუ შენ საბ ჭოს წევ რი ხარ და პა ტივს არ სცემ ამ ორ გა ნოს, მა შინ სხვა 
გა რე შე პირ მა რა ტომ უნ და გცეს პა ტი ვი. ქვო რუ მი არ დგე ბა ბო ლო შეხ
ვედ რებ ზე, მა მა კა ცებს არას დროს არ სცა ლი ათ. ეს არა სე რი ო ზუ ლი აღ ქმა ა“ 
(ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

 საბ ჭოს მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას ამ ცი რებს იშ ვი ა თი შეკ რე ბე ბიც  

 „ყვე ლა ფე რი  ატა რებს ფორ მა ლურ ხა სი ათს. არაა ის რე ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა, 
რო გო რიც უნ და იყოს. ჩვენ თვი თონ არ მოგ ვწონს ეს ყვე ლა ფე რი  და აუ ცი
ლებ ლად უნ და შევ ცვა ლოთ რა მე...  სამ თვე ში ერ თხელ რა სა კი თხე ბი უნ და 
გა ნი ხი ლო?! ყვე ლა ფე რი ელ ვი სე ბუ რად იც ვლე ბა. თვე ში ერ თხელ მა ინც უნ და 
შე ვიკ რი ბოთ. საბ ჭო უნ და იყოს ცო ცხა ლი და ეს უნ და იგ რძნო ბო დეს“ (ხო ნი, 
ფო კუს ჯგუ ფი).  

რეს პონ დენ ტე ბი ნაკ ლე ბად იც ნო ბენ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა
აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პლთა (და და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ 
ღო ნის ძი ე ბა თა 20182020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მას, უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის რე
კო მენ და ცი ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის. ზოგს ჯერ კი დევ არ აქვს გენ დე რუ ლი პო
ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სტრა ტე გია ან /და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა. 

ხში რად პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის ბი უ როკ
რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბის არ სე ბო ბაც. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს 
სრუ ლი დის კრე ცი ა, იყოს მოქ ნი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბი სას და 
სა კუ თა რი პროგ რა მე ბი მო არ გოს ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბას, ან მო ახ დი ნოს მათ 
მი ერ ვე დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის მო დი ფი ცი რე ბა, სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
დღეს კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა პო ტენ ცი უ რი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თვის სერ ვი სე ბი სად მი 



53

ხელ მი საწ ვდო მო ბა კრი ტე რი უ მე ბის თვის მორ გე ბის შე უძ ლებ ლო ბის გა მო. პრობ ლე მის 
სე რი ო ზუ ლო ბას ადას ტუ რებს ისიც, რომ მწი რი და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ შიც კი რჩე ბა 
აუთ ვი სე ბე ლი ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, რად გან დახ მა რე ბის მთხოვ
ნელ მა კრი ტე რი უ მი ვერ და აკ მა ყო ფი ლა. შე საძ ლოა ით ქვას, რომ გარ კვე ულ წი ლად 
კრი ტე რი უ მე ბი დაბ რკო ლე ბა დაა ქცე უ ლი თა ვად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის, მი ა წო დოს 
ბე ნე ფი ცი არს სერ ვი სი და გა ხარ ჯოს ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სახ სრე ბი. ასე
თი მდგო მა რე ო ბა იმედ გაც რუ ე ბას იწ ვევს მსხვერ პლში /ან პო ტენ ცი ურ მსხვერ პლში, 
რაც ბუ ნებ რი ვად ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მი მარ თვი ა ნო ბის რა ო დე ნო ბა ზე   

 „მა გა ლი თად, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, რო მელ საც აქვს თა ვი სი სახ ლკა
რი, არ უნ და ცხოვ რე ბა თავ შე სა ფარ ში, მაგ რამ სა ჭი რო ებს დახ მა რე ბას. ჩვენ 
გვაქვს შეზ ღუდ ვა ამ კუ თხით და ვერ ვეხ მა რე ბით, ჩვე ნი პროგ რა მა მხო
ლოდ ისეთ მსხვერ პლზეა მორ გე ბუ ლი, რო მე ლიც თავ შე საფ რი დან გა მო ვი და. 
პრობ ლე მა ისა ა, რომ რე ა ლურ დახ მა რე ბას მსხვერ პლი ვერ იღებს, ვი ნა ი
დან შეზ ღუდ ვე ბია პროგ რა მა ში. ვფიქ რობ, რომ ეს კრი ტე რი უ მე ბი გა და სა
ხე დი ა. რო დე საც ვერ აღ მო ვუ ჩენთ რე ა ლურ დახ მა რე ბას მსხვერპლს, მე რე 
უკ ვე ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს პროგ რა მა და 
მო მარ თვი ა ნო ბა არ არის. ვი  ნაი დან მო მარ თვი ა ნო ბა არ არის, არც ინერ გე ბა 
პროგ რა მა, რო მე ლიც რე ა ლურ დახ მა რე ბას აღ მო უ ჩენს მსხვერპლს“ (ქუ თა ი
სი, ფო კუს ჯგუ ფი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მხო ლოდ იუ რი დი უ ლი მი სა მარ თის მი ხედ ვით, მათ ტე რი ტო რი
ა ზე რე გის ტრი რე ბულ მსხვერპლს ეხ მა რე ბი ან, ფაქ ტობ რი ვი სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი 
უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა. შე სა ბა მი სად, და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი ვერ იღე ბენ დახ მა რე ბას 
იქ, სა დაც რე ა ლუ რად ცხოვ რო ბენ, რე გის ტრა ცი ის ად გი ლის შეც ვლა კი და მა ტე ბით 
ძა ლის ხმე ვას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და ხში რად რთუ ლია მათ თვის. ასე ვე უმე ტე სად 
დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად აუ ცი ლე ბე ლი კრი ტე რი უ მია მსხვერ პლის სტა ტუ სის ქო ნა 

 „ჩვენ მხო ლოდ ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა წე რილ მო ქა ლა ქე ებს ვემ სა ხუ
რე ბით. შე იძ ლე ბა პროგ რა მა გვზღუ დავ დეს კი დეც, იმი ტომ რომ, თუ ჩა წერ 
მსხვერპლს, უნ და და ა კონ კრე ტო, რომ მას უნ და ჰქონ დეს სტა ტუ სი. სტა ტუ სი 
ბევრს არა აქვს და ეს კა ტე გო რია რჩე ბა ისე, დახ მა რე ბის გა რე შე“ (თერ ჯო
ლა, ფო კუს ჯგუ ფი).  

თუმ ცა არ სე ბობს გა მო ნაკ ლი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბიც, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ 
მაქ სი მა ლუ რად მო ერ გონ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სა ჭი რო ე ბას და არ ავიწ რო ე ბენ  
ბე ნე ფი ცი არ თა წრეს. მა გა ლი თად, ლან ჩხუთ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლს ეხ მა რე ბი ან 
შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის არარ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად. მას შე უძ ლია წა რად გი ნოს ორი 
მოწ მე, მა გა ლი თად, მე ზო ბე ლი, ნა თე სა ვი ან სოფ ლის სხვა წარ მო მად გე ნე ლი  ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის და სა დას ტუ რებ ლად. მოქ ნი ლი მიდ გო მა აქვს ზუგ დიდ საც  

„ვსწავ ლობთ შე მო სულ გან ცხა დე ბებს. ვი საც ვერ და ვეხ მა რეთ, ანა ლიზს 
ვა კე თებთ, თუ ბევ რია გან ცხა დე ბა და ვერ იღებს ბე ნე ფი ცი ა რი რო მე ლი მე 
პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბით, ვცვლით კრი ტე რი უ მებს და ამ ინ ფორ მა ცი ებ
საც იგი ვე გზით ვავ რცე ლებთ“ (ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ  ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი არ ფლობს ინ
ფორ მა ცი ას ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის, თა ვი სი უფ ლე ბე ბის, ასე ვე 
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მსხვერ პლის მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სე ბის, პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, რომ ლი თაც, სა ჭი რო
ე ბის  შემ თხვე ვა ში, სარ გებ ლო ბა შე უძ ლი ა. რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა აც ნო ბი
ე რებ და და  ადას ტუ რებ და, რომ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ერ თერთ უმ თავ რეს 
გა მოწ ვე ვად რჩე ბა და არ თუ ლებს არა მხო ლოდ მსხვერ პლის დახ მა რე ბას, არა მედ 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლას და პრე ვენ ცი ას. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის და მას თან ბრძო ლის შე სა ხებ, აუ ცი ლე ბე ლი ა, რა თა პრობ ლე მა გას
ცდეს ვიწ რო წრეს და მსხვერ პლმა სა ზო გა დო ე ბის გან მხარ და ჭე რა მი ი ღოს. თუ არ სე
ბუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მა ა, მის შეც ვლა ზე ზრუნ ვა და ცოდ ნის 
გავ რცე ლე ბის ხელ შე წყო ბა სა ხელ მწი ფოს, მათ შო რის, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბის ვა ლია 

 „მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა თუ არ მოხ და, ეს ხალ ხი ისევ იმ დო ნე ზე 
დარ ჩე ბა და ისევ იტყ ვის, რომ ძა ლა დო ბა მი სი ოჯა ხის საქ მე ა. ამი ტომ არ 
არის მო მარ თვი ა ნო ბა, ამი ტომ არ გვყავს მსხვერ პლი“ (ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი).

მო ნი ტო რინ გის მო ნა წი ლე ე ბი თან ხმდე ბოდ ნენ, რომ მო სახ ლე ო ბა ში ინ ფორ მა ცი
ის არარ სე ბო ბა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მი მარ თვი ა ნო ბის 
არარ სე ბო ბის ან ნაკ ლე ბო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი ა. პა რა დოქ სი ა, რომ თვით მმარ თვე
ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა ნა წილ მა გულ წრფე ლად აღი ა რა, რომ მი მარ თვი ა ნო ბის 
ნაკ ლე ბო ბა ერ თგვა რი ნუ გე შიც კი ა, რად გან მსურ ველ თა რიცხ ვი რომ გა ი ზარ დოს, 
და სახ მა რებ ლად რე სურ სე ბი არ ეყო ფათ  

„გულ ში რომ ჩა ვი ხე დოთ, ჩვენ ისიც არ გვა წყობს, ძა ლი ან ბევ რი მსხვერ
პლი მო ვი დეს, იმი ტომ რომ არც ისე ბევ რი რე სურ სი გვაქვს. მსხვერ პლმა თუ 
ზუს ტად არ იცის, რომ არ სე ბობს მის თვის დახ მა რე ბა, ის არ მო ვა, ან მომ ცე
მენ დახ მა რე ბას, ან არა, ამა ზე არა ვინ არ წა მო ვა“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ინ ფორ მა ცი ას უმე ტე სად ინ ტერ ნე ტით 
ავ რცე ლე ბენ. სი ახ ლე ე ბის, პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ახა ლი ამ ბე ბი მათ ვებ გვერ დზე იდე
ბა და სო ცი ა ლუ რი მე დი ით ზი არ დე ბა. ეს მა შინ, რო ცა სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ
ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის ინ ტერ ნე ტი ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ამ ცი რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სი ახ ლე ე ბის ბე ნე ფი ცი ა რამ დე 
მიღ წე ვის შანსს 

 „ჩვე ნი ყვე ლა პროგ რა მა არის ვებ გვერ დზე და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი 
სის ტე მა ტუ რად მათ თე მებ ში ავ რცე ლე ბენ. პე რი ო დუ ლად გვაქვს ან გა რი შე ბი 
მო სახ ლე ო ბას თან. ესეც ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის წყა რო ა“ (თერ ჯო ლა, ფო კუს  
ჯგუ ფი). 

მე რის წარ მო მად გე ნე ლი სო ფელ ში კარ გი წყა რო შე იძ ლე ბა იყოს, თუმ ცა, რო გორც 
ზე მოთ უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, მათ შემ თხვე ვა ში, ხში რად გენ დე რუ ლი ცოდ ნი სა და კვა ლი
ფი კა ცი ის სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა არ სე ბობს. მა გა ლი თად, ერთერთმა რეს პონ დენ
ტმა აღ ნიშ ნა, რომ  

„ყვე ლა სო ფელს მი სი წარ მო მად გე ნე ლი ჰყავს და მი სი მეშ ვე ო ბით ინ
ფორ მა ცია ნე ბის მი ერ წერ ტი ლამ დე აღ წევს“ (ლან ჩხუთი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვი უ ).
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თუმ ცა, სა კუ თარ თავს შე ე წი ნა აღ მდე გა და იმავ დრო უ ლად აღ ნიშ ნა, რომ 

„მო მარ თვი ა ნო ბა არის მცი რე, რაც მო სახ ლე ო ბის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ბრა ლი ა“ (ლან ჩხუ თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბამ დე ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნა გა
ზე თის, რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ის, რა დი ოს ან /და სა ზო გა დო ებ რი ვი შეკ რე ბის ად გი
ლებ ში სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბის მეშ ვე ო ბით. რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ისი ნი 
მეტ ნაკ ლე ბი სიხ ში რით ხვდე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და ელა პა რა კე ბი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის გეგ მე ბი სა და პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა, ფაქ ტი ა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
ძა ლის ხმე ვა საკ მა რი სი არ არის. ეს გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ცენ ტრებს და შო რე ბულ სოფ ლებ ში  

„გა სულ წელს ფონ დმა „სო ხუმ მა“ ხურ ჩა ში მიგ ვიწ ვი ა. ინ ფრას ტრუქ ტუ
რულ პროგ რა მებ ზე უნ და გვე სა უბ რა, დღემ დე მახ სოვს ამ ადა მი ა ნე ბის და
ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ხე ე ბი. სა ერ თოდ არა ფე რი იცოდ ნენ ამ პროგ რა მებ ზე. სა
უბ რობ დნენ პრობ ლე მებ ზე, მა გა ლი თად, სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის არარ სე ბო ბა ზე 
და რო ცა მათ მი ვა წო დე ინ ფორ მა ცი ა, რომ ბი უ ჯეტ ში უკ ვე დევს თან ხა ამ 
პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად, რა თქმა უნ და, სა ო ცა რი რე აქ ცია ჰქონ დათ. 
ეს ჩვე ნი ხარ ვე ზი ა. არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც არც ინ ტერ ნეტს კი თხუ
ლო ბენ, არც ბუკ ლე ტებს, მაგ რამ შენ გან მოს მე ნილს კარ გად იმახ სოვ რე ბენ“ 
(ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ცდი ლო ბენ, მო სახ ლე ო ბას ხმა მი აწ ვდი ნონ სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი
თაც, მა გა ლი თად: სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლე ბის, სა ბავ
შვო ბა ღე ბის, პო ლი ცი ის დახ მა რე ბით  

„ჩა ვა ყე ნეთ საქ მის კურ სში ად გი ლობ რი ვი პო ლი ცი ა, რომ გვაქვს პროგ
რა მა და შე უძ ლი ათ გად მო ა მი სა მარ თონ მსხვერ პლი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე რის 
წარ მო მად გენ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა, რა თა სწო რად მო ახ დი ნონ შემ
თხვე ვის დროს გა და მი სა მარ თე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა სა ბავ შვო ბა ღის პე და გო
გე ბის გა დამ ზა დე ბაც“ (ვა ნი, ფო კუს ჯგუ ფი).
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თავიVI.

   

მუნიციპალიტეტის 
ორგანოთა 
ურთიერთთანამშრომლობა, 
კოორდინაცია 
ცენტრალურ 
ხელისუფლებასადა 
რეფერირების 
მექანიზმის 
სუბიექტებთან  
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თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი რგო ლე ბი 
მჭიდ როდ არი ან და კავ ში რე ბულ ნი და ბევრ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ერ თობ ლი ვად ახორ
ცი ე ლე ბენ. ამ დე ნად, მათ  შო რის ჰარ მო ნი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი
ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის შე უ ფერ ხებ ლად მუ შა ო ბის თვის. საკ რე ბუ ლო და მე რი ა, რა
საკ ვირ ვე ლი ა, პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნო ე ბია და ეს ფაქ ტო რიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა. 
ამ მხრივ, კვლე ვამ სხვა დას ხვა გა მოც დი ლე ბა გა მოვ ლი ნა. მა გა ლი თად, ქუ თა ი სის 
ფო კუს ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო ერ თერ თი ის ად გი ლი ა, სა დაც კარ გად თა ნამ შრომ ლო ბენ რა დი კა ლუ რად გან
სხვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის ადა მი ა ნე ბი. 

ასე ვე ით ქვა, რომ 2019 წლის ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ე ბი აი
სა ხა, რა საც სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლურ სამ სა ხურ თან ხან გრძლი ვი მუ შა ო ბა უძღო და 
წინ. ქუ თა ი სის გენ დე რულ მა საბ ჭომ იმუ შა ვა მე რი ა სა და ბა ღე ბის სა ა გენ ტოს თან და 
შეძ ლო ზა ფხულ ში მესამე მო რი გე ბა ღის და მა ტე ბა. საბ ჭოს ინი ცი ა ტი ვით ვე, არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით, საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ა ში ში ნა გა ნა წეს ში 
აი სა ხა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის შე სა ხებ ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი. წარ მა ტე ბუ ლი თა
ნამ შრომ ლო ბის შე დეგ მა კარ გი სამ სა ხუ რი გა უ წია ად გი ლობ რივ ქა ლებს. 

საბ ჭოს და მერ ს/საკ რე ბუ ლოს შო რის ჯან საღ ურ თი ერ თო ბა ზე ისა უბ რეს ბაღ და
თის ფო კუს ჯგუ ფის ფარ გლებ შიც. 

სამ წუ ხა როდ, გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბაც არ სე ბობს. გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის საბ ჭო ოზურ გეთ ში ზოგ ჯერ მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს შო რის და პი რის პი რე ბის 
ას პა რე ზად იქ ცე ვა, რაც აზი ა ნებს და ამ ცი რებს სა სარ გებ ლო იდე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბის შანსს  

„ცუ დი არა ა, მაგ რამ არც იდე ა ლუ რია ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბა. არ  გვაქვს სა
შუ ა ლე ბა, საბ ჭოს იდე ებს ფრთე ბი შე ვას ხათ, იმი ტომ რომ ვი ცით, ამ ფრთებს  
მე რი ი დან ვი ღაც შეგ ვაჭ რის. ამი ტომ, რო ცა საბ ჭო ე ბი შე იქ მნა, სა სურ ვე ლი 
იყო, მას მე ტი მოქ ნი ლი სტრუქ ტუ რა ჰქო ნო და, თა ნაბ რად ჰქო ნო დათ უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა აღ მას რუ ლე ბელ და წარ მო მად გენ ლო ბით ხე ლი სუფ ლე ბას.  ისი ნი 
უფ რო მე ტად იქ ნე ბოდ ნენ მზად თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. ახ ლა ისე გა მო დის, 
რომ შიშ ვე ლი ხე ლე ბით გი წევს ბრძო ლა იმის თვის, რომ და ამ ტკი ცო, რომ საბ
ჭოს იდეა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია და აუ ცი ლე ბე ლია მი სი ინ ტეგ რი რე ბა ბი
უ ჯეტ ში. მე რი ას ჰგო ნი ა, რომ საბ ჭო საკ რე ბუ ლო შია და ზედ მეტს ვი თხოვთ. 
მა გა ლი თად, წელს მო ვა ხერ ხეთ ბი უ ჯეტ ში წარ გვედ გი ნა პრო ექ ტი  ქა ლე ბი 
სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. წარ ვუდ გი ნეთ მე რი ას, მაგ რამ, სამ წუ ხა
როდ, მი სი დამ ტკი ცე ბა არ მოხ და და ვერც ვე რა ფე რი მო ვა ხერ ხეთ. გა მო დის, 
რომ ჩვენ უნ და ვი ცა დოთ, მე რია რას მო ი ფიქ რებს, რომ ჩვე ნი იდე ე ბი მათ 
მო ვარ გოთ. ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან ასუს ტებს საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და 
არა ე ფექ ტი ანს ხდის მის მუ შა ო ბას“ (ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა წი ლის თქმით, სა სურ ვე ლია, მუ ნი ცი პა ლურ მა ორ გა ნო ებ
მა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნი სას მე ტად გა ით ვა ლის წი ნონ გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის საბ ჭოს მო საზ რე ბე ბი და პა ტი ვი სცენ მის კომ პე ტენ ცი ას გენ დე რუ ლი 
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თა ნას წო რო ბის სფე რო ში. მა თი აზ რით, შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბის კო რექ ტი რე ბა 
გენ დე რუ ლი პერ სპექ ტი ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით საბ ჭოს უკეთ შე უძ ლი ა, ვიდ რე საკ რე
ბუ ლოს სა ფი ნან სო ან სხვა კო მი სი ას. ამ დე ნად, ამ მხრივ საბ ჭოს უგუ ლე ბელ ყო ფა მის 
დაკ ნი ნე ბად მი აჩ ნი ათ 

„სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი საკ რე ბუ ლოს არა ერთ კო მი სი ას გა ივ ლის და 
შე იძ ლე ბა საბ ჭოს გვერ დი აუ ა როს. ეს უკ ვე ნიშ ნავს, რომ შენ არ ცნობ ამ 
ორ გა ნოს ლე გი ტი მა ცი ას. არა და თა ნამ შრომ ლო ბა დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი
პებს და ამ კვიდ რებს ში და რგო ლებ ში. წარ მო მად გენ ლო ბით და აღ მას რუ ლე
ბელ დო ნე ზე ბევრ რა მეს სა სი კე თოდ შეც ვლის“ (ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი).

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლის აზ რით, სა ჭი როა თვით საბ ჭო ში, წევ რებს შო რის ფუნ
ქცი ე ბის გა ნა წი ლე ბა. ეს მის საქ მი ა ნო ბას უფ რო პრო დუქ ტი უ ლად აქ ცევ და  

„უნ და გა ი წე როს, ვინ რა ზე აგებს პა სუხს“ 
(ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი).

მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო ებს აკ ლი ათ კომ პე ტენ ცი ა, მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სი, რა თა 
და მო უ კი დებ ლად გა უმ კლავ დნენ პრობ ლე მას. ამ დე ნად, ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე
ბას თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა, ამ უკა ნას კნე ლის გან რჩე ვე ბის, რე კო მენ და ცი ე ბის, 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის მი ღე ბა მე ტად სა ჭი როა თვით მმარ
თვე ლი ერ თე უ ლე ბის თვის. ამას თან, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი თვით მმარ თვე
ლო ბის ორ გა ნო ე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის უფ რო ხელ მი საწ ვდო მი და ახ ლო ბე ლი ა, ვიდ რე 
ცენ ტრა ლუ რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ სტი ტუ ტე ბი. შე სა ბა მი სად, გა მარ თუ ლი კო ორ დი
ნა ცია მათ შო რის აუ ცი ლე ბე ლია იმის თვი საც, რომ სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კი სა და 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ად გი ლებ ზე გავ რცელ დეს. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გულ დაწყ ვე ტით აღ ნიშ ნეს, რომ ურ თი ერ თო ბა, თა ნამ
შრომ ლო ბა ცენ ტრა ლურ ორ გა ნო ებ თან ხში რად ზო გა დი, ზე რე ლე და ფორ მა ლუ რი 
ხა სი ა თი საა  

„უ წყე ბა თა შო რი ს კო მი სი ას თან ვთა ნამ შრომ ლობთ, მაგ რამ არც ისე ხში
რად. რაც დრო გა დის, სულ უფ რო ნაკ ლე ბად ვართ კვე თა ში. სულ იქ მნე ბა 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ეს ყვე ლა ფე რი ან გა რი შის თვის სჭირ დე ბათ და მხო ლოდ 
ამ პე რი ოდ ში ცოცხ ლდე ბა კო მუ ნი კა ცი ა“ (ბაღ და თი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

„სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპა რა ტი დან და სხვა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი დან გვაქვს ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხო ვის წე რი ლე ბი და იგ ზავ ნე ბა ინ ფორ მა
ცი ე ბი. უწყე ბა თა შო რის კო მი სი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა არ ჰქო ნია 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ამ მი მარ თუ ლე ბით“ (სე ნა კი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ეს პრობ ლე მა ზუს ტად გა მო ხა ტა ოზურ გეთ ში ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს რეს პონ
დენ ტმა:

„არ არის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. ჩვე ნი თა
ნამ შრომ ლო ბა სა ხელ წი ფო სტრუქ ტუ რებ თან არის მხო ლოდ და მხო ლოდ რა
ი მე ტი პის სტა ტის ტი კის მო ძი ე ბა და მათ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. ამ ყვე
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ლა ფერს აქვს ძა ლი ან ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი და, სი მარ თლე გითხ რათ, ისიც 
არ მჯე რა, სად მე რომ იყე ნე ბენ ამ ინ ფორ მა ცი ებს. თა ნამ შრომ ლო ბას ვერ 
და ვარ ქმევ იმას, რომ წე ლი წად ში ორ ჯერ ან სამ ჯერ რა ღაც სტან დარ ტულ 
შე კითხ ვებს აგ ზავ ნი ან ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ასე კრი ბა ვენ ძა ლი ან 
ზო გად და არაფ რის მთქმელ ინ ფორ მა ცი ებს. ეს არ არის თა ნამ შრომ ლო ბა“ 
(ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლის აზ რით, მა ში ნაც კი, რო ცა მათ გან აზ რის გა ზი ა რე ბას და 
რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნას ითხო ვენ, შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბათ, რომ ეს მხო ლოდ 
ფორ მა ლო ბა ა, რად გან მო ცუ ლო ბი თი დო კუ მენ ტის გა საც ნო ბად და სი ახ ლე ე ბის შე სა
ხებ აზ რის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად არა ა დეკ ვა ტურ დროს აძ ლე ვენ 

„მხო ლოდ ორსამ დღეს ან ხან და ხან ერთ დღეს გვაძ ლე ვენ და ეს არ არის 
საკ მა რი სი. ხან და ხან დო კუ მენ ტე ბი არის 3040გვერ დი ა ნი და ფი ზი კუ რად 
შე უძ ლე ბე ლია მათი გულ დას მით გა და ხედ ვა ამ მცი რე დრო ში“ (ვა ნი, ფო კუს  
ჯგუ ფი).

იგი ვე ით ქვა რე გი ო ნულ დო ნე ზე არ სე ბულ ურ თი ერ თო ბებ ზე. მა გა ლი თად, ხო ნის 
ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლემ გა იხ სე ნა, რომ სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის გან გა მოგ ზავ
ნილ მო ცუ ლო ბით დო კუ მენ ტზე რე კო მენ და ცი ის წარ დგე ნა მე ო რე დღეს ვე მო ი თხო
ვეს, რაც შე უძ ლე ბე ლი იყო. შე სა ბა მი სად, ამ გვა რი თა ნამ შრომ ლო ბა წმინ და წყლის 
ფორ მა ლო ბად მი აჩ ნი ა  

„უნ და გვქონ დეს შეხ ვედ რე ბი, გან ხილ ვე ბი, ამას მო აქვს რე კო მენ და ცია და 
ეს არის, ჩე მი აზ რით, თა ნამ შრომ ლო ბა. თა ნამ შრომ ლო ბა ასე მეს მის მე“ (ხო
ნი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

კარგ მა გა ლი თად, ოზურ გე თის შემ თხვე ვა ში, რეს პონ დენ ტმა ახ სე ნა ად გი ლობ რივ 
გენ დე რულ საბ ჭო სა და პარ ლა მენ ტის მა ჟო რი ტარ დე პუ ტატს შო რის სა სარ გებ ლო და 
აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა, რომ ლის გა ნაც იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ, 
მსჯე ლო ბენ სა მო მავ ლო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. ასე ვე და ა მა ტა, რომ ასე თი 
ურ თი ერ თო ბა, სამ წუ ხა როდ, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სი ა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლებს არ აქვთ გან ცდა, რომ პრო ცე სის რე ა
ლუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ნი არი ან. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ინი ცი ა ტი ვის გა მო ჩე ნას ისი ნი 
ცენ ტრა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის გან ელი ან. თა ვად ხში რად ლო დინს არ ჩე ვენ. ინ ფორ მა ცი
ის და მო უ კი დებ ლად მო ძი ე ბას ურ ჩევ ნი ათ გზავ ნი ლი მი ი ღონ მათ გან კონ კრე ტუ ლი 
ამ ბი თა და შე სა ბა მი სი ინ სტრუქ ცი ით  

„თუ არ გა მო აგ ზავ ნეს, ესე იგი არ ყო ფი ლა სა ჭი რო. რა ტომ უნ და ვე ძე
ბო მე სა დღაც პარ ლა მენ ტის გვერ დზე, არი ქა, რა მე ხომ არ მე ვა ლე ბა, რა მე  
ვალ დე ბუ ლე ბა და ფუნ ქცია ხომ არ მა კის რი ა“ (ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი).

ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი პარ ლა მენ ტთან არ სე ბულ გენ დე
რულ საბ ჭოს თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე სა უბ რო ბენ, რა საც ვერ იტყ ვი ან უწყე ბა თა შო
რის კო მი სი ა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თა ნამ შრომ ლო ბის ცალ კე უ ლი მა გა ლი თე ბი 
არ სე ბობს, ის უფ რო ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა სა ხელ მწი



61

ფო რწმუ ნე ბუ ლის ად მი ნის ტრა ცი ებს, რომ ლებ თა ნაც გენ დე რულ სა კი თხებ ზე კო მუ
ნი კა ცია მხო ლოდ ონ ლა ინ რე ჟიმ ში ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ით შე მო იფარ გლე ბა.

ლან ჩხუთ ში, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენტ მა თქვა, რომ ცენ ტრა ლუ
რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან უმ სჯე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რე სურ სე ბის 
სიმ წი რე ზე, თუმ ცა მათ გან პრობ ლე მის აღი ა რე ბის მი უ ხე და ვად, მხარ და ჭე რას ვერ 
იღებ და. მი სი თქმით, თა ნამ შრომ ლო ბა არ შე იძ ლე ბა ეწო დოს ცალ მხრი ვად რე კო მენ
და ცი ე ბის გა ცე მას.

რაც შე ე ხე ბა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბისგან წა მო სულ რე კო მენ და ცი ებს და მო
თხოვ ნებს, რეს პონ დენ ტებ მა თქვეს, რომ ხში რად მათ გან ზედ მეტს ითხო ვენ. აგ რეთ ვე 
მო თხოვ ნე ბამ დე არა ვინ ეკი თხე ბათ, აქვთ თუ არა შე სას რუ ლებ ლად სა ჭი რო რე სურ
სე ბი. ისი ნი გა ნიც დი ან მე თო  დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის სიმ წი რეს და მი აჩ ნი ათ, რომ 
პრო ცე სი არის ცალ მხრი ვი, მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი იგ ნო რი რე ბუ ლი ა. 
კვლე ვის ზო გი ერ თი მო ნა წი ლე უკ მა ყო ფი ლოა იმით, რომ არ არის ჩარ თუ ლი ზე და დო
ნე ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა რამ დე ნი მე ადა მი ა ნის მი ერ 
ერ თპი როვ ნუ ლად და ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებს არ აქვთ თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გან ცდა  

„თა ნამ შრომ ლო ბა მე ასე მეს მის, გეგ მის შედ გე ნა ში ყვე ლა უნ და იყოს ჩარ
თუ ლი. ჩემს მა გივ რად ზე ვით რომ და ამ ტკი ცე, იკი თხე, იქ ნებ არ ვარ მზად 
ამის შე სას რუ ლებ ლად“ (ო ზურ გე თი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

„სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სა თა ნა დო დო ნე ზე არ ხდე ბა კონ სულ ტი რე ბა, 
რაც ძა ლი ან გვაკ ლი ა. მთე ლი წე ლი არა ფერს გას წავ ლი ან და წლის ბო ლოს 
ითხო ვენ უამ რავ ინ ფორ მა ცი ას. თით ქოს იწე რე ბა კი დეც მათ მი ერ რე კო
მენ და ცი ე ბი, მაგ რამ ძა ლი ან ზო გა დია და კონ კრე ტუ ლად რა უნ და გა ა კე თოს 
კონ კრე ტულ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, ეს არ ჩანს. ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა ისევ 
ცალ მხრი ვი გა მო დის და ეს რე ჟი მი თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მატს არ შე ე სა ბა
მე ბა“ (ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი).

„ბევრს ითხო ვენ ჩვენ გან, სულ ახა ლი შე დე გე ბი უნ დათ“ (ზუგ დი დი, ფო
კუს ჯგუ ფი). 

სა ინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბა ზე ისა უბ რეს ქუ თა ი სის ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა: 
მე რის მო ად გი ლის ინი ცი ა ტი ვით გენ დე რულ მა საბ ჭომ პარ ლა მენ ტში წარ სად გე ნად 
შე ი მუ შა ვა რე კო მენ და ცი ა თა პა კე ტი მარ ტო ხე ლა დე დე ბის პროგ რა მას თან და კავ ში
რე ბით. მას ში და მუ შავ და პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბი, რომ ლებ საც აწყ დე ბა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი პრაქ ტი კა ში, კერ ძოდ: ბევ რი ნამ დვი ლად მარ ტო ხე ლა დე და რჩე ბა პროგ
რა მის მიღ მა მხო ლოდ და მხო ლოდ იმის გა მო, რომ ბავ შვის და ბა დე ბის მოწ მო ბა ში 
მი თი თე ბუ ლია მა მის სა ხე ლი და გვა რი. გენ დე რუ ლი საბ ჭოს სა ხე ლით პარ ლა მენ ტში 
წარ დგე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბი გა ნი ხი ლეს სა კო მი ტე ტო მოს მე ნა ზე. მსგავ სი საქ ცი ე
ლი მი სა სალ მე ბე ლია და უნ და წა ხა ლის დეს. 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა შე დე გი ა ნად და სა
სარ გებ ლოდ შე ა ფა სეს რეს პონ დენ ტებ მა. გან სა კუთ რე ბით აღი ნიშ ნა ფონ დი „სო ხუ
მის“ წვლი ლი 
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„ჩვე ნი წარ მო მად გენ ლე ბი მე რი ი დან და საკ რე ბუ ლო დან ყო ველ წლი უ რად 
მო ნა წი ლე ო ბენ ფონ დი „სო ხუ მის“ ტრე ნინ გზე. ეს არის სა უ კე თე სო სა შუ ა
ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა იმი სათ ვის, რომ შემ დეგ ჩვენ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
პრაქ ტი კუ ლად გან საზ ღვროს, რა მი მარ თუ ლე ბით წა ვი დეს, რა შე იძ ლე ბა და
ი გეგ მოს პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი კუ თხით“ (ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ფონდ „სო ხუმ თან“ ერ თად ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 48 სო ფელ ში ჩა ა ტა რა 
კვლე ვა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე და გა და ამ ზა და სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბი  

„ეს იყო ძა ლი ან ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბა, რაც გა კეთ და ჩვე ნი ერ თობ ლი ვი ძა
ლის ხმე ვით“ (ზუგდიდი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

ფონ დმა „სო ხუმ მა“ და წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭომ ჩა ა ტა რეს ერ თობ ლი ვი შეხ ვედ რა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის თა
ნამ შრომ ლებ თან და გა მოკ ვე თეს მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. ლან ჩხუთ ში, 
ასე ვე ფონ დი „სო ხუ მის“ დახ მა რე ბით, ზრუ ნა ვენ ექი მე ბის გა დამ ზა დე ბა ზე. 

თუმ ცა ნა წილ მა გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ
ლე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლი შე ნიშ ვნაც გა მოთ ქვა 

„ჩვენ რო ცა ვა კომ პლექ ტე ბ დით საბ ჭოს, ასე წარ მოგ ვედ გი ნა, არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლებ საც აქვთ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მი მარ თუ ლე
ბით უზარ მა ზა რი გა მოც დი ლე ბა, ჩვენ თვის  იქ ნე ბოდ ნენ რო გორც „მა ტო რი“, 
რო მე ლიც დაძ რავ და სა ერ თოდ მთე ლი საბ ჭოს მუ შა ო ბას. პი რი ქით, უნ და 
ვთქვა, რომ არა სამ თავ რო ბო ებ მა მეთ ვალ ყუ რის პო ზი ცია და ი კა ვეს და მათ
გან არა ნა ი რი ინი ცი ა ტი ვა, წი ნა და დე ბა არ წა მო ვი და, რა ტომ ღაც კრი ტი კუ
ლად უდ გე ბი ან ყვე ლა ფერს და ამან ცო ტა და ა მუხ რუ ჭა პრო ცე სი. ვერ შე ვი
კა რით, რო გორც იტყ ვი ან“ (ზუგ დი დი, ფო კუს ჯგუ ფი).

რაც შე ე ხე ბა ურ თი ერ თო ბას რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის სხვა სუ ბი ექ ტებ თან: კვლე ვის 
მო ნა წი ლე ებ მა თქვეს, რომ მეტ ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით თა ნამ შრომ ლო ბენ მათ თან. მათ 
გა იხ სე ნეს მა გა ლი თე ბი, რო ცა მსხვერ პლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და უ კავ შირ და პო ლი ცი ის 
რე კო მენ და ცი ით. ასე ვე სო ცი ა ლურ სამ სა ხურ თან, სკო ლას თან, სა ბავ შვო ბაღ თან, სა
მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ფაქ ტე ბი. მათ გან პო ლი ცია ყვე ლა ზე 
ძლი ერ რგო ლად შე ფას და, სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი  შე და რე ბით სუს ტად 

„პო ლი ცია და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი პირ და პირ ამი სა მარ თებს ჩვენ თან 
პროგ რა მე ბის სარ გებ ლო ბი სათ ვის ბე ნე ფი ცი ა რებს. ჩვენ ვუგ ზავ ნით ყო ველ
წლი უ რად ჩვენს პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცი ას გა ნათ ლე ბის წარ მო მად გენ
ლებს, პო ლი ცი ას, სო ცი ა ლურს, დევ ნილ თა სამ სა ხუ რებს და ა.შ.“ (ზუგ დი დი, 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

„სოფ ლის ექი მებ თან კარ გად ვთა ნამ შრომ ლობთ, გვქო ნია შემ თხვე ვა, რო
დე საც მათ გად მო უ მი სა მარ თე ბი ათ მე რის წარ მო მად გენ ლებ თან სოფ ლებ ში 
ერ თჯე რადი დახ მა რე ბის თვის ადა მი ა ნე ბი“ (სამ ტრე დი ა, ფო კუს ჯგუ ფი). 
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„ა ხალ გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბი გვაქვს და ამ პროგ რა მებ ში ჩარ თუ ლი არი ან 
ახალ გაზ რდე ბი კრი ზი სუ ლი ოჯა ხი დან. ეს ინ ფორ მა ცი ე ბი სკო ლის დი რექ ტო
რე ბის გან მი ვი ღეთ, მათ თან ძა ლი ან კარ გად ვთა ნამ შრომ ლობთ“ (თერ ჯო ლა, 
ფო კუს ჯგუ ფი). 

რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტე ბს შო რის ურ თი ერ თო ბა ში მთა ვა რი პრობ ლე მა კო ორ დი
ნა ცი ის მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბა ა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემ დათ, პე რი ო დუ ლად, დად
გე ნი ლი სიხ ში რით შეხ ვედ როდ ნენ ერ თმა ნეთს და გა ეც ვა ლათ უახ ლე სი მო ნა ცე მე ბი, 
მი ე ღოთ ინ ფორ მა ცია ერ თმა ნე თის საქ მი ა ნო ბის, დაბ რკო ლე ბე ბის და წინ სვლის შე
სა ხებ. მა გა ლი თად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს მსხვერ პლის დახ მა რე ბის პროგ რა მა, მაგ
რამ ეს ინ ფორ მა ცია ად რე სა ტამ დე ვერ მი დის. თუ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს ამის 
შე სა ხებ ეცო დი ნე ბათ, ისი ნიც ჩა ერ თვე ბი ან ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში და მათ
თან და კავ ში რე ბულ მსხვერპლს სწორ მი მარ თუ ლე ბას მის ცე მენ და ასე და ეხ მა რე ბი ან 
თვით მმარ თვე ლო ბის გან სერ ვი სის მი ღე ბა ში.  მსგავ სი ფორ მა ტის ფარ გლებ ში თა ნამ
შრომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს უკ ვე აქვთ ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელ შე
წყო ბით, რო მე ლიც ცდი ლობს რე ფე რა ლურ სუ ბი ექ ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის და 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის გა უმ ჯო ბე სე ბას სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  

„რამ დენ ჯერ მე გვქონ და ფონ დი „სო ხუ მის“ მხარ და ჭე რით რე ფე რი რე ბის  
სუ ბი ექ ტებ თან შეხ ვედ რა  მრგვა ლი მა გი და, სა დაც სა უ ბა რი შე ე ხო პრობ ლე
მებს, რო მელ თაც თი თო ე უ ლი სუ ბი ექ ტი აწყ დე ბა და რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ
ჯო ბეს დეს კო მუ ნი კა ცი ა“ (წყალ ტუ ბო, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ამ კარ გი პრაქ ტი კის ფარ თოდ გავ რცე ლე
ბას კვა ლი ფი კა ცი ი სა და რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა უშ ლის ხელს. ასე ვე ზო გი ერთ მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს სი ახ ლე ე ბის ში ში.

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, ასე თი მე ქა ნიზ მი გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის საბ ჭოს ეგი დით უნ და და ი ნერ გოს 

„ეს ფუნ ქცი ა, ვფიქ რობ, უნ და აი ღოს გენ დე რულ მა საბ ჭომ. საბ ჭოს სხდო
მა ზე შე იძ ლე ბა ეს სუ ბი ექ ტე ბი მო ვიწ ვი ოთ, სულ არ არის დი დი პრობ ლე მა, 
ყვე ლა სი ა მოვ ნე ბით მო ვა“ (ხო ნი, ფო კუს ჯგუ ფი). 

ამი სათ ვის აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნი ათ საბ ჭოს ავ ტო რი ტე ტის გაზ რდა. ხონ სა და ქუ
თა ის ში ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა თქვეს, რომ კარ გი იქ ნე ბო და კო ორ დი ნა ცი ის 
მე ქა ნიზ მის კა ნო ნით დად გე ნა, ასე ვე საბ ჭოს შე მად გე ნე ლო ბა ში რე ფე რი რე ბის სუ
ბი ექ ტე ბის კომ პე ტენ ტურ წარ მო მად გე ნელ თა შეს ვლა. ალ ტერ ნა ტი ულ ვა რი ან ტად 
რეს პონ დენ ტებს წარ მო უდ გე ნი ათ ფარ თო შე მად გენ ლო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს 
(მე გო ბარ თა საბ ჭოს) ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც სამ თვე ში ერ თხელ მა ინც შე იკ რი ბე ბა 
და არ სე ბულ პრობ ლე მებ სა და გა მო სა ვალ ზე იმ სჯე ლებს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ფონ დი 
„სო ხუ მის“ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გად, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მზა და ა, ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე უფ რო ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის თვის, 
„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და რე ფე რა ლურ სუ ბი ექ ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის და უკე
თე სი კო ორ დი ნა ცი ის თვის სტრა ტე გი ის“ შე სა მუ შა ვებ ლად, რაც 2020 წლის თვის, სა
ვა რა უ დოდ უნ და იყოს დას რუ ლე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი. 
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თავიVII. 
   

დასკვნა 
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კვლე ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბი მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვის 
წი ნა შე დგა ნან, პროგ რე სის ტემ პი კი არც ისე სწრა ფი ა. რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო
ბა ამის მი ზე ზად, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მწირ ფი ნან სურ რე სურ სებს ასა ხე ლებს. ეს 
მარ თლაც სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა ეკო ნო მი კუ რად სუს ტი ქვეყ ნის კი დევ უფ რო სუს
ტი პე რი ფე რი უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის. თუმ ცა გა მოჩ ნდა ისიც, რომ პრი ო რი
ტე ტე ბის უკეთ და ლა გე ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში სა კუ
თა რი რო ლის კარ გად გაც ნო ბი ე რე ბის შემ თხვე ვა ში, მე ტის გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი უფ რო აქ ტი უ რად, მტკი ცედ უნ და მუ შა ობ დნენ და იბ რძოდ ნენ 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ. სამ წუ ხა როდ, არ ცთუ იშ ვი ა თად იქ მნე ბა შთა ბეჭ
დი ლე ბა, რომ ბევრ თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში, სა მიზ ნე მო სახ ლე ო ბას თან აქ ტი უ რი 
მუ შა ო ბის, მი სი პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის და აუ ცი ლე ბე
ლი ცვლი ლე ბე ბის და ნერ გვის ნაც ვლად, უფ რო და ფი ნან სე ბის არ ქო ნის მო მი ზე ზე ბას, 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე გა და ბა რე ბას ახ დე ნენ და  მათ გან 
გარ კვე უ ლი ინ სტრუქ ცი ე ბის მი ღე ბის ლო დი ნის რე ჟიმ ში არი ან. 

თუმ ცა მო ნი ტო რინ გმა და ფონ დი „სო ხუ მის“ მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბამ ცხად ყო, 
რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პლის დახ მა რე ბის თვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის სიმ წი რე ხში რად გა მოწ ვე უ ლია არა მხო
ლოდ, ზო გა დად შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბით, არა მედ ამ პრობ ლე მის მნიშ ვნე ლო ბის 
უგუ ლე ბელ ყო ფით, გულ გრი ლო ბით, გენ დე რუ ლი სენ სი ტი უ რო ბის ნაკ ლე ბო ბით. 

თუმ ცა ასე ვე ნათ ლად გა მოჩ ნდა ისიც, რომ ზოგ ჯერ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბა რე კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მი სას ნაკ ლე ბად ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბებს და ისეთ მო თხოვ ნებს უყე ნებს, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა მათ ძა ლებს 
აღე მა ტე ბა. 

ფაქ ტობ რი ვად არ მუ შა ობს ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე. 
ეს პა სუ ხის მგებ ლო ბა თა ვის თავ ზე პრაქ ტი კუ ლად მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო სექ
ტორს აქვს აღე ბუ ლი. ამას თან, თა ნამ შრომ ლო ბა, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა ცენ ტრსა და 
რე გი ონს შო რის ძალ ზე სუს ტია და ხშირ შემ თხვე ვა ში ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს. 

რეს პონ დენ ტე ბის სა ერ თო აზ რით, სა ჭი როა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 
გაძ ლი ე რე ბა, მი სი ავ ტო რი ტე ტის და ნდო ბის გაზ რდა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში, 
რა თა იმ ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც პო ლი ცი ას თან ურ თი ერ თო ბის სურ ვი ლი არ აქვს, ან 
ში ში აბ რკო ლებს, საბ ჭო ესა ხე ბო დეს დამ ხმა რედ. საბ ჭო უნ და იქ ცეს მა კო ორ დი ნი რე
ბელ ორ გა ნოდ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე. 

ასე ვე კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი ეთან ხმე ბოდ ნენ მო საზ რე ბას, რომ სა ჭი როა ქალ თა 
მი მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის მე ტი მუ შა ო ბა, ინ ფორ მა ცი ის უკეთ 
გავ რცე ლე ბა, სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, მათ შო რის, სოფ ლებ ში, კონ
ფლიქ ტურ ოჯა ხებ თან. უნ და აღ მო იფხ ვრას ის მა ხინ ჯი პრაქ ტი კა, რო ცა სოფ ლის 
ხელ მძღვა ნელ მა, მთელ მა სო ფელ მა იცის, რომ  ძა ლა დო ბაა ოჯახ ში, მაგ რამ არ ერე
ვა, ვიდ რე სი ტუ ა ცია უკი დუ რე სად არ გამ წვავ დე ბა.

გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ტე რი ტო რი ის სრუ ლად და ფარ
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ვა, გან სა კუთ რე ბით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ცენ ტრი დან და შო რე ბუ ლი სოფ ლე ბის, 
მა ღალ მთი ა ნი და სახ ლე ბე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის ხმის მიწ ვდე ნა. ეს პირ და პირ 
კავ შირ შია მე რის წარ მო მად გე ნელ თა მუ შა ო ბის ნაკ ლე ბეფექ ტი ა ნო ბას თან. პრობ
ლე მაა სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის, არას რულ წლო ვა ნი გო გო ნე ბის სა ჭი რო ე
ბე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბაც. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი სა და 
შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია უმე ტე სად ხელ მი უწ ვდო მე ლია 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის, ინ ტერ ნე ტის 
არ ქო ნის გა მო. თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი, მცი რე გა მო ნაკ ლი სის გარ და, 
ფაქ ტობ რი ვად არ თა ნამ შრომ ლო ბენ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებ თან და ვერ ავ
რცე ლე ბენ ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში არ სე ბუ ლი მსხვერ პლის 
დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. 

რეს პონ დენ ტე ბი გულ წრფე ლად აღი ა რებ დნენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო
მელ თა კვა ლი ფი კა ცია უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს. გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს გენ დე რუ ლი 
ცნო ბი ე რე ბის ნაკ ლე ბო ბა, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში თვით მმარ
თვე ლო ბის რო ლი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა ან სიმ წი რე. 
ასე ვე  ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლებ თან უშუ ა ლო კავ ში რის ნაკ ლე ბო ბა, მა თი სა ჭი
რო ე ბე ბის არ ცოდ ნა, მა შინ რო ცა თვით მმარ თვე ლო ბის არ სი სწო რედ მო სახ ლე ო ბას
თან ახ ლოს მყო ფი მმარ თვე ლის არ სე ბო ბა ა. 

ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გან მი თი თე ბის მო ლო დი ნი, ნაკ ლე ბი ინი ცი ა ტი ვა და 
ასერ ტი უ ლო ბა, შე უძ ლე ბელს ხდის იმ პრობ ლე მა თა გა დაწყ ვე ტა საც კი, რაც მუ ნი ცი
პა ლი ტეტს და მო უ კი დებ ლად ხე ლე წი ფე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი არ აერ თი ა ნე ბენ შე საძ ლებ ლო ბებს სა ერ თო პრობ ლე მის წი
ნა აღ მდეგ, ვერ იყე ნე ბენ ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის რე სურსს, თუმ ცა, 
მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ ასე თი ინი ცი ა ტი ვა ოზურ გეთ ში გა ნი ხი ლე ბა. 
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vbcfvfhsb|
m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| (431) 27 13 68
        597 40 51 46

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

atbc,emudthlb| www.facebook.com/fsokhumi/

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj{evb#

rdktdfpt veifj,lyty

ajylb @cj[evbc# s,bkbcbc ofhvjvflutykj,bc jabcbc 
ofhvjvflutykt,b| 

trfnthbyt ufvf{fhbf= ktkf {fshb.t

mesfbcbc cfsfj jabcbc 
vjybnjhbyubc ]ueabc otdht,b|

tvf rfvrbf= {fseyf ujuef= stf ujktsbfyb

ghjtmnbc lbhtmnjhb - fkkf ufvf{fhbf

htlfmnjhb - kfkb ityutkbf

lfrf,fljyt,f - kbf rjcnfdf
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