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თავიI

შესავალინაწილი  



41.1. კვლე ვის აქ ტუ ა ლო ბა და არ სი
ქალ თა მი მართ და ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა, მთე ლი მსოფ ლი ოს მსგავ სად, 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 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.1 ასე თი შე მაშ ფო თე ბე ლი სტა ტის ტი კა, 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს უამ რა ვი 
და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლის არ სე ბო ბას, რო მელ თა რე ა ბი ლი ტა ცია და მხარ და ჭე რა სა ხელ
მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბის ვა ლი ა. ამ მიზ ნით, ქვე ყა ნა ცდი ლობს მსხვერ პლი ქა ლე ბი
სათ ვის გარ კვე უ ლი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბას. 

1.2. ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
 მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია 
ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის კუ თხით ფონ დმა „სო ხუმ მა“, გერ მა ნუ ლი სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის „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 ოქ ტომ
ბერ დე კემ ბერ ში, ჩა ა ტა რა მო ნი ტო რინ გი ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლი სათ ვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ხა რის ხი სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე სა ფა სებ ლად. 

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და ორი ფო კუს ჯგუ ფი მსხვერ პლთა და არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბით. ასე ვე 24 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ
ვიუ მსხვერ პლებ თან /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლებ თან, სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ პრო ფე სი ო ნა
ლებ თან, მათ შო რის: სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თავ შე საფ რე ბის /
კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ თან, სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტო სა და იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის, აგ რეთ ვე ადა მი ა ნით ვაჭ
რო ბის (ტრე ფი კინ გის) მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის სა ხელ
მწი ფო ფონ დის  წარ მო მად გენ ლებ თან. გარ და ამი სა, ან კე ტი რე ბის მე თო დით გა მო ი კი თხა 
50 მსხვერ პლი, რო მელ თაც არ ჰქო ნი ათ სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის მი ღე ბის გა მოც დი ლე
ბა, იმ მი ზეზ თა გა მო სავ ლე ნად, რაც ხელს უშ ლის წვდო მას ამ სერ ვი სებ ზე და 10 მსხვერ
პლი ქა ლი სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნო ებ თან ურ თერ თო ბის გა მოც დი ლე ბით, რა თა 
შე ე ფა სე ბი ნა მხარ და ჭე რის ეფექ ტი ა ნო ბა. რეს პონ დენ ტთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა  92. 

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის მე თო დე ბი: ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, ან კე ტი რე ბა. 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, პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი.

1  „ახალი ეროვნული კვლევის მიხედვით, საქართველოში შვიდიდან ერთი ქალი ოჯახში 
ძალადობას განიცდის“  – https://bit.ly/369JHH6 
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თავიII

მსხვერპლისმიმართ
სახელმწიფოს
სამართლებრივი

ვალდებულებებიდა
სტანდარტები



6ოჯახ 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. 

სა ქარ თვე ლომ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი
ჯი გა დად გა „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ
კვე თის შე სა ხებ“ ევ რო პის საბ ჭოს 2011 წლის კონ ვენ ცი ის (ე. წ. სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ა)2 
რა ტი ფი ცი რე ბით, რომ ლის ერ თერ თი მი ზა ნია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვა და დახ მა რე ბა.3 ამი სათ ვის უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კომ
პლექ სუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა, რომ ლის ამო სა ვალ წერ ტი ლად მსხვერ
პლის უფ ლე ბე ბი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს.4  

მსხვერ პლის დაც ვი სა და მხარ და ჭე რის სა კი თხებს ეძღ ვნე ბა კონ ვენ ცი ის IV თა ვი, რო მე
ლიც გან საზ ღვრავს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბებს.5 კონ ვენ ცია სა ხელ მწი ფოს ავა ლებს, 
მსხვერპლს მის თვის გა სა გებ ენა ზე მი ა წო დოს ადეკ ვა ტუ რი და დრო უ ლი ინ ფორ მა ცია 
არ სე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ.6 აგ რეთ ვე, კონ ვენ ცი ი დან გა მომ დი
ნა რე, სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა ა, სა თა ნა დო გე ოგ რა ფი უ ლი გა ნა წი ლე ბის დაც ვით, 
მსხვერ პლის თვის უზ რუნ ველ ყოს, ან შექ მნას 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. ეს უკა ნას კნელ ნი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უნ და იყოს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ყვე ლა ქა ლი სა და მა თი შვი ლე ბის თვის.7

კონ ვენ ცია გა ნას ხვა ვებს მხარ და ჭე რის სა ერ თო და სპე ცი ა ლი ზე ბულ სამ სა ხუ რებს. 
მხარ და ჭე რის სა ერ თო სამ სა ხუ რე ბის ფარ გლებ ში, მსხვერპლს ხე ლი უნ და მი უწ ვდე
ბო დეს ისეთ სამ სა ხუ რებ ზე, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა მას ძა ლა დო ბის აქ ტე ბის შემ დეგ 
ძა ლე ბის აღ დგე ნა ში. აქ უნ და შე დი ო დეს ისე თი მომ სა ხუ რე ბა, რო გო რი ცაა იუ რი დი უ ლი 
და ფსი ქო ლო გი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა, თავ შე სა ფა რი, გა ნათ ლე
ბა, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა და სა მუ შა ოს მო ძი ე ბა ში დახ მა რე ბა. მსხვერპლს აგ რეთ ვე 
ხე ლი უნ და მი უწ ვდე ბო დეს სა მე დი ცი ნო და სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე, ხო ლო ამ სამ
სა ხუ რებს უნ და ჰქონ დეს შე სა ფე რი სი რე სურ სე ბი და ჰყავ დეს მსხვერ პლის თვის დახ მა
რე ბის გა სა წე ვად სა თა ნა დოდ მომ ზა დე ბუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი.8

სა ხელ მწი ფოს მი ერ აღე ბულ სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბებს ეხ მი ა ნე ბა ად გი ლობ რი
ვი კა ნონ მდებ ლო ბაც. სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბას მოჰ ყვა მთე ლი რი გი 
ცვლი ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლოს ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში 
„ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ

2  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 

3  იქვე, ხაზი ჩვენია, მუხ. 1.გ

4 იქვე, მუხ. 7

5 იქვე, მუხ. 18.1-3 

6 იქვე, მუხ. 19 

7 იქვე, მუხ. 22 

8 იქვე, მუხ. 20 



7პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“. ამ კა ნო ნის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლას თან ერ თად, მსხვერ პლთა სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თლებ რი ვი დაც
ვი სა და დახ მა რე ბის გა რან ტი ებ საც მო ი ცავს და მი სი მი ზა ნია მსხვერ პლთა დაც ვის, 
დახ მა რე ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ფუძ ვლე ბის შექ მნა.9 კონ ვენ ცი ით დად გე ნი ლი კომ
პენ სა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბის გათ ვა ლი სი წი ნე ბით, კა ნო ნით დად გინ და, რომ 2022 წლის 1 
იან ვრი დან მსხვერ პლი/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბა, მი ი ღოს კომ პენ
სა ცია სა ხელ მწი ფოს გან, თუ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე
დე გად მის თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი არ ანაზ ღა ურ დე ბა მო ძა ლა დის ან /და სა ქარ თვე ლოს 
სა კა ნონ მდებ ლო და კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა 
წყა რო ე ბით.10

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 მა11. იმ მიზ ნით, რომ ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლებს (და ზა რა ლე ბუ ლებს) ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ 
და სარ გებ ლობ დნენ დაც ვი სა და დახ მა რე ბის ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბე ბით, გეგ მა ით ვა
ლის წი ნებს სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბას, რო მელ თა ამო ცა ნაა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდა და ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ
ვის (და ზა რა ლე ბულ თათ ვის) გან კუთ ვნი ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, მათ შო რის: 
რე გი ო ნებ ში კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის ქსე ლის გა ფარ თო ე ბას და სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ
რე ბი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბას; მსხვერ პლთა 
ფსი ქო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლუ რი და  ეკო ნო მი კუ რი,  რე ა ბი ლი ტა ცი ის სტან დარ ტი ზე ბის 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის შექ მნა სა და და ნერ გვას; იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის მი
წო დე ბას ოჯახ ში/ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლის თვის; 
სტა ტუ სის გან მსაზ ღვრე ლი ჯგუ ფის მე ქა ნიზ მის გა უმ ჯო ბე სე ბა/ დახ ვე წას; თავ შე საფ რე
ბის, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის და ცხე ლი ხა ზის მდგრა დო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა რა ო დე ნო
ბის ზრდას 1030%ით.12

9  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 1; 2.დ  - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=16 

10  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 17.დ

11  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“ -  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4144947?publication=0

12  2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა, მიზანი - 2 და ამ მიზნით განსახორციელებელი 
საქმიანობები 
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თავიIII

ოჯახშიძალადობის
მსხვერპლქალთა

მხარდაჭერისსერვისები



9ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი სათ ვის ხელ მი საწ ვდომ ძი რი თად სერ ვი სებს შო რი სა ა: 
თავ შე საფ რე ბი/ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბა, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე
ბა, ცხე ლი ხა ზი.13 ამ სერ ვი სებს უზ რუნ ველ ყოფს რო გორც ცენ ტრა ლუ რი, ისე ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა და აგ რეთ ვე არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი. ქვე მოთ გან ხი ლუ ლია 
თი თოე უ ლი სერ ვი სით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი დახ მა რე ბა და იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია არ სე
ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. 

თვალ ნა თე ლი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, ჯერ კი დევ დი დი სა მუ შა ოა გა სა წე ვი, რა თა, ერ
თი მხრივ, მსხვერ პლმა იცო დეს თა ვი სი უფ ლე ბე ბი, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, სა ზო გა დო ე ბამ 
პა ტი ვი სცეს და და იც ვას ისი ნი. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ სა მოქ მე დო გეგ მის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რიშ ში სა ხალ ხო დამ ცვე ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 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, ში და უწყებ რი ვი ტრე ნინ გე ბი სა და შე სა ბა მის მიზ ნობ რივ ჯგუ ფებ
თან ჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რე 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 სტე რე ო ტი პებს და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მი მართ შემ წყნა რებ
ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას. მსხვერ პლთა უმ რავ ლე სო ბას დაც ვი სა და დახ მა რე ბის სერ
ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ნაკ ლე ბად ჰქონ დათ, იმ მსხვერ პლებ საც კი, რო მელ თა 
საქ მე ში ჩარ თუ ლი იყო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ან /და სა მარ თალ დამ ცა ვი 
ორ გა ნო ე ბი.14 ამ მხრივ, გა მოწ ვე ვე ბი დღე საც არ სე ბობს. 

მსხვერ პლის და სახ მა რებ ლად მი მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვა ცალ მხრი ვი იქ ნე ბა, თუ არა ფე რი 
გა კეთ და მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის. სა ხელ მწი ფოს ამ მხრივ ვალ დე ბუ ლე ბებს 
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი აც აკის რებს, თუმ ცა შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა ჯერ 
კი დევ იგ ვი ა ნებს. მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ ტრებ ზე უა რი ით ქვა, რად გან სა ხელ
მწი ფოს არ ჰქონ და ზუს ტი წარ მოდ გე ნა მათ შე სა ხებ. სხვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბამ (ავ
სტრი ა) აჩ ვე ნა, რომ მო ძა ლა დის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი რე ა ბი ლი ტა ცია არ ამარ თლებს, რად
გან ისი ნი არ მი დი ოდ ნენ ამ და წე სე ბუ ლე ბებ ში.15 ამე რი კის ზო გი ერ თი შტა ტის მსგავ სად, 
ასეთ ცენ ტრში მის ვლა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მის გავ ლა მო ძა ლა დის თვის სა ვალ
დე ბუ ლო უნ და იყოს. პრე ვენ ცი ის კენ მი მარ თუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა და აზ ღვევ და 
მსხვერპლს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზი ა ნის გან. ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის ად რე უ ლი გა მოვ ლე
ნის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა მე დი ცი ნო, სო ცი ა ლუ რი და სხვა შუ ა ლე
დუ რი რგო ლის ჩარ თვა ძა ლა დო ბის  გა მოვ ლე ნის პრო ცეს ში.16

13  აქ არ შევეხებით პოლიციის მიერ დანერგილ ისეთ სერვისს, როგორიცაა მსხვერპლისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი. ოჯახურ ძალადობაზე პოლიციის მუშაობის შეფასების 
შესახებ ვრცლად იხ. ფონდი „სოხუმის“ მონიტორინგის დოკუმენტი: „სამართალდამცავი 
ორგანოების როლი და არსებული პრაქტიკა - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვის 
მონიტორინგი“ -  http://fsokhumi.ge/images/2019/7/pub/1/policia-el.pdf 

14  საქართველოს სახალხო დამცველი - ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 
წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში, 2017 წ., გვ. 5, 15  -  
http://ombudsman.ge/res/docs/2019041111594648023.pdf 

15  „ძალადობა, როგორც კულტურის ნაწილი“ - https://www.radiotavisupleba.ge/a/25264075.html 

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



101.1. სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რე ბი და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი
კონ ვენ ცია ცალ კე მუხლს უთ მობს თავ შე საფ რე ბის სა კითხს, რად გან ასე თი სერ ვი სის 
არ სე ბო ბა ერ თერ თი გა დამ წყვე ტია მსხვერ პლის სი ცოცხ ლი სა და უსაფ რთხო ე ბის თვის 
და ად გენს, რომ სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია, უზ რუნ ველ ყოს „საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის 
შე სა ფე რი სი და იო ლად ხელ მი საწ ვდო მი თავ შე საფ რე ბის გახ სნა მსხვერ პლის თვის, გან
სა კუთ რე ბით, ქა ლე ბი სა და მა თი შვი ლე ბის თვის, უსაფ რთხო სა ცხოვ რებ ლის შე თა ვა ზე
ბი სა და სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით მათ თან ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბის მიზ ნით.“17

თავ შე სა ფა რის სერ ვი სი მარ თლაც ფუნ და მენ ტუ რია და მთა ვა რი ად გი ლი უჭი რავს სა
ხელ მწი ფო სერ ვი სებს შო რის. ამ სა ხის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რას სა ქარ თვე ლო ში სსიპ 
ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დაც ვი სა და დახ
მა რე ბის სა ხელ მწი ფო ფონ დი (შემ დეგ ში  სა ხელ მწი ფო ფონ დი) უზ რუნ ველ ყოფს.18

კა ნო ნის თა ნახ მად, თავ შე სა ფა რი არის მსხვერ პლთა დრო ე ბი თი სა ცხოვ რე ბე ლი ან დრო
ე ბი თი გან თავ სე ბის ად გი ლი, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა მსხვერ პლთა ფსი ქო ლო გი ურ სო ცი
ა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას, იუ რი დი ულ და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას და დაც ვას.19

სა ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რე ბი 2011 წლი დან ფუნ ქცი ო ნი რებს.20 ამ ეტაპ ზე ქვე ყა ნა ში 5 
სა ხელ მწი ფო თავ შე სა ფა რი ა, აქე დან 2  თბი ლი სის და ბა თუ მის21, რო გორც ადა მი ა ნით 
ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის), ასე ვე  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე
ბე ბია (თავ შე საფ რე ბი ა), ხო ლო და ნარ ჩე ნი 3   სიღ ნა ღის, ქუ თა ი სის, გო რის მხო ლოდ 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი (თავ შე საფ რე ბი).22 

მსხვერ პლის მო თავ სე ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის წესს თავ შე საფ რის წეს დე ბა (ში ნა გა ნა წე
სით) გან საზ ღვრავს, რო მე ლიც და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ა ნო ბას არე გუ ლი რებს.23 მსხვერპლს 
თავ შე საფ რის სერ ვი სით სარ გებ ლო ბა შე უძ ლია 3 თვემ დე. ეს ვა და, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, 
მსხვერ პლის სურ ვი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით და თავ შე საფ რის წეს დე ბით (ში ნა გა ნა წე სით) 
დად გე ნი ლი წე სით24, შე იძ ლე ბა გაგ რძელ დეს არა უ მე ტეს 33 თვის ვა დით.25 

17  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 23

18  „ადამიანით ვაჭრობის  (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახ-
მარების სახელმწიფო ფონდის“ მიზანი  -  http://atipfund.gov.ge/geo/static/27/mizani 

19  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 4.ი

20  „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების რიცხვი იზრდება“  - https://georgia.
unwomen.org/ka/news/stories/2016/04/more-shelters-for-victims-of-domestic-violence-in-georgia 

21  ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი  - 
http://atipfund.gov.ge/geo/list/34/trefikingis-mskhverplta-tavshesafari 

22  ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი -
http://atipfund.gov.ge/geo/list/35/odjakhshi-dzaladobis-mskhverplta-tavshesafari 

23  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 172.3 

24  იქვე, მუხ. 18.2 

25  გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი და კრი-
ზისული ცენტრის) შინაგანაწესი (სტანდარტულია), მუხ. 12.6   -  
http://atipfund.gov.ge/res/docs/gori_shinaganawesi.pdf 



11ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლს თავ შე სა ფა რი უზ რუნ ველ ყოფს ნორ მა ლუ რი არ სე ბო ბი
სათ ვის შე სა ფე რი სი, უსაფ რთხო სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლით, ოთხ ჯე რა დი კვე ბით, ჰი გი
ე ნის სა შუ ა ლე ბე ბით, ტან საც მლით, სა მარ თლებ რი ვი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბით, სო ცი ა ლურ რე ინ ტეგ რა ცი ა ში დახ მა რე ბით, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში  
 თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბით. მსხვერ პლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რან ტი აა ისიც, რომ 
თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნი სას შე უძ ლია ისარ გებ ლოს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შე ჩე რე ბის 
უფ ლე ბით. თუმ ცა შე ჩე რე ბის ვა და შე და რე ბით მცი რეა და წე ლი წად ში 30 კა ლენ და
რულ დღეს არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს.26 ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში მსხვერპლს უნარ ჩუნ
დე ბა სამ სა ხუ რი ხელ ფა სის გა რე შე.27 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რე ბი 
უსაფ რთხო და კე თილ მო წყო ბი ლი ა, შექ მნი ლია ბავ შვთათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი. 
ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის მო სამ ზა დებ ლად სთა
ვა ზო ბენ პრო ფე სი ულ გა დამ ზა დე ბა სა და და საქ მე ბა ში დახ მა რე ბას. ყვე ლა ბე ნე ფი ცი არს 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უდ გე ბი ან.28 

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის აზ რით, თავ შე საფ რე ბის ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის არე
ა ლი სა და სერ ვი სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო,  მათ 
შო რის, თავ შე საფ რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და შემ
დგო მი და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის უკეთ მო სამ ზა დებ ლად უფ რო კომ პლექ სუ რი 
და ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმაა აუ ცი ლე ბე ლი.29 სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი
რე ბის დღის წეს რი გის პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სა და რე ფორ მე ბის ნა წი ლი მო უ წო დებს 
ხე ლი სუფ ლე ბას, გა ზარ დოს მსხვერ პლთათ ვის სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბებ სა და 
თავ შე საფ რებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა.30

სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რე ბი მხო ლოდ მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბის თვი საა 
გან კუთ ვნი ლი.  სტა ტუ სის მი სა ღე ბად არ სე ბობს შემ დე გი გზე ბი: მსხვერ პლის სტა ტუ სის 
გან მსაზ ღვრე ლი მუდ მივ მოქ მე დი საბ ჭო; და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის დად გე ნი ლე ბა; შე მა
კა ვე ბე ლი და დამ ცა ვი ორ დე რე ბი. 

თუ მსხვერპლს არ სურს თა ნამ შრომ ლო ბა სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ თან, მას შე
უძ ლია მი მარ თოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის გან მსაზ ღვრელ ჯგუფს, 
რო მე ლიც მის თვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე იღებს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას. ამ გვა რი სტა ტუ სი მოქ მე დებს 18 თვის გან მავ ლო ბა ში, ხო ლო თუ 
მსხვერ პლი თავ შე საფ რით სარ გებ ლობს − მსხვერ პლის თავ შე სა ფარ ში მო თავ სე ბის ვა

26  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 17.1.ზ

27  საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის კოდექსი“, მუხ. 36.1, 36.2. თ, 36.4   –
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=12 

28  „ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის აქტუალური საკითხები“, გვ. 8  - 
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/geo_
full.pdf 

29  „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების რიცხვი იზრდება“  - 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2016/04/more-shelters-for-victims-of-domestic-
violence-in-georgia 

30  პოლიტიკის დოკუმენტი „სოციალური მომსახურება - ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის დაკარგული ნაწილი“, გვ. 4  -  http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75664.pdf 



12დით.31 სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბე ბის გვერ დის ავ ლით მსხვერ პლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან, სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა არ 
არის და მო კი დე ბუ ლი მსხვერ პლის მზად ყოფ ნა ზე, ბრა ლი წა უ ყე ნოს, ან ჩვე ნე ბა მის ცეს 
ძა ლა დო ბის აქ ტე ბის ჩამ დე ნი პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ32.

კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი სა ვა რა უ დო მსხვერ პლთა და მსხვერ პლთა დრო ე ბი თი გან თავ სე ბის 
ად გი ლია და ემ სა ხუ რე ბა მათ ფსი ქო ლო გი ურ სო ცი ა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას, პირ ვე ლად 
და გა და უ დე ბელ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას და სა მარ თლებ რივ დახ მა რე ბას.33

კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლს უზ რუნ ველ ყოფს შემ დე გი მომ
სა ხუ რე ბე ბით:  ფსი ქო ლო გი ურ –სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ა, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე
ბა, სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბა, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში – თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა. 
კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია 3 თვემ დე ვა დით, 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში სარ გებ ლო ბის ვა და შე საძ ლე ბე ლია გაგ რძელ დეს არა უ მე ტეს 3 
თვის ვა დით. თავ შე საფ რის მსგავ სად, კრი ზი სულ ცენ ტრში ყოფ ნი სას მსხვერპლს შე უძ
ლია ისარ გებ ლოს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შე ჩე რე ბის უფ ლე ბით.

კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი სა დღე ღა მი სო მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა არ არის და, თავ შე
საფ რის გან გან სხვა ვე ბით, სა ვა რა უ დო მსხვერპლს სა ცხოვ რი სით არ უზ რუნ ველ ყოფს. 
გა მო ნაკ ლი სია თბი ლი სის კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი, რო მე ლიც, გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი 
რის კე ბის შემ თხვე ვა ში 12 დღემ დე ვა დით, ით ვა ლის წი ნებს სა ცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო
ფას. ასე ვე, თავ შე სა ფრის გან გან სხვა ვებით, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის სერ ვი სის მი სა ღე
ბად მსხვერ პლის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი სა ჭი რო არ არის. კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა რე მო ე ბაა მომ სა ხუ რე ბის ანო ნი მუ რო ბა. კრი ზი სუ ლი ცენ ტრით სარ გებ ლო ბა სა მარ
თალ დამ ცა ვე ბის თვის შე ტყო ბი ნე ბის გა რე შე ცაა შე საძ ლე ბე ლი. თი თო ე ულ კრი ზი სულ 
ცენტრს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, ფსი ქო ლო გი და იუ რის ტი ჰყავს. ისი ნი კომ პლექ სუ რად 
მუ შა ო ბენ, კონ კრე ტულ შემ თხვე ვას მულ ტი გუნ დის პრინ ცი პით სწავ ლო ბენ და ხში რად 
სა ვა რა უ დო მსხვერ პლის თვი საც შე უმ ჩნე ველ პრობ ლე მებს გა მოკ ვე თენ.34

მსხვერ პლის სტა ტუ სის არ ქო ნი სას, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ შრო მე
ლი სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რის სა ფუძ ველ ზე და ად გენს ამ პი რის მი მართ ოჯა ხის წევ რის 
მი ერ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ვა რა უ დო ფაქტს. კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის 
მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა ვა რა უ დო მსხვერპლს შე უძ ლია არა
უ მე ტეს 12 სა მუ შაო დღის ვა დით35. ვა დის გაგ რძე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ იმ შემ

31  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 161. 1, 3

32  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ.18.4 

33  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 181.1-2 

34  „კრიზისული ცენტრები - მნიშვნელოვანი მომსახურება ძალადობის მსხვერპლებისთვის“- 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/03/crisis-centres---an-important-service-for-
victims-of-violence 

35  გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი და კრი-
ზისული ცენტრის) შინაგანაწესი, მუხ. 21.1   -  
http://atipfund.gov.ge/res/docs/gori_shinaganawesi.pdf 



13თხვე ვა ში, რო ცა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის დად გე ნის თვის და წყე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რე ბი არ არის დას რუ ლე ბუ ლი. ასეთ შემ თხვე ვა ში კრი ზი სუ ლი ცენ ტრით სარ
გებ ლო ბის ვა და გაგ რძელ დე ბა პრო ცე დუ რე ბის დას რუ ლე ბამ დე. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის პირ ვე ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი სა ხელ მწი ფო ფონ
დმა თბი ლის ში 2016 წელს გახ სნა.36 მა ნამ დე სა ხელ მწი ფოს ეგი დით მოქ მე დი კრი ზი სუ
ლი ცენ ტრი არ არ სე ბობ და და მსგავს სერ ვი სებს, ძი რი თა დად, არა სამ თავ რო ბო სექ
ტო რი უზ რუნ ველ ყოფ და. კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის შექ მნით სა ხელ მწი ფომ უპა სუ ხა იმ 
მსხვერ პლთა მო თხოვ ნი ლე ბებს, რო მელ თაც არ აქვთ სა ცხოვ რებ ლის პრობ ლე მა, მაგ რამ 
სხვა ტი პის დახ მა რე ბა და მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ. ქვე ყა ნა ში, ამ ეტაპ ზე სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ მარ თუ ლი 5 კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი ა37 (თბი ლი სის, ქუ თა ი სის, გო რის, მარ ნე უ ლის, 
ოზურ გე თის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი). მო მა ვალ
ში იგეგ მე ბა მა თი რა ო დე ნო ბის გაზ რდა.38 

სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბის შე სა ბა მი სად, იზ რდე ბა იმ ადა მი ა ნე ბის 
რა ო დე ნო ბაც, ვინც ამ სერ ვი სე ბით სარ გებ ლობს. 2019 წლის პირ ვე ლი სა მი კვარ ტლის 
მო ნა ცე მე ბით, თავ შე საფ რის სა ცხოვ რი სის (24 სა ა თი ზრუნ ვის) სერ ვი სით 319 პირ მა 
(ზრდას რუ ლი /ა რას რულ წლო ვა ნი მსხვერ პლი და და მო კი დე ბუ ლი პი რი) ისარ გებ ლა. ფსი
ქო ლო გი ურ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ით  228, სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბით  
143, ხო ლო იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბით  144 პირ მა. თავ შე საფ რის სერ ვი სე ბით მო სარ გებ
ლე თა რა ო დე ნო ბა მზარ დი ა39. რაც შე ე ხე ბა კრი ზი სულ ცენ ტრებს, მათ ამა ვე პე რი ოდ ში, 
სა ერ თო ჯამ ში, 185 პირს გა უ წი ეს მომ სა ხუ რე ბა.40

სამ წუ ხა როდ, ვერ მო ხერ ხდა უახ ლე სი სტა ტის ტი კის მო ძი ე ბა, თავ შე საფ რი დან გას ვლის 
შემ დეგ მო ძა ლა დეს თან უკან დაბ რუ ნე ბულ ქალ თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ41. სა შუ ა ლოდ, 
და ზა რა ლე ბულ ზე ერ თზე მე ტი და მო კი დე ბუ ლი პი რი მო დის და თავ შე საფ რის და ტო ვე
ბის შემ დეგ მსხვერპლს უწევს მას ზე და მო კი დე ბულ პი რებ თან ერ თად ახა ლი სა ცხოვ
რებ ლის ძი ე ბა.42 ეს ნათ ლად აჩ ვე ნებს, რომ არას რულ წლო ვა ნი შვი ლე ბი, რო გორც წე სი, 

36  „თბილისში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის პირველი კრიზისული ცენტრი 
გაიხსნა“ -  https://bit.ly/2GaUfet 

37  კრიზისული ცენტრი  -  http://atipfund.gov.ge/geo/static/238/krizisuli-centri 

38  „ძალადობის მსხვერპლთათვის საქართველოში სამი ახალი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა“  - 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/01/three-new-crisis-centers-for-survivors-of-
violence-open-in-georgia 

39  თავშესაფრით და მის ბაზაზე არსებული მომსახურებებით მოსარგებლე ბენეფიციართა 
(ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი/დაზარალებული) სტატისტიკური 
მონაცემები 2010 წლიდან იხ.: 
http://atipfund.gov.ge/res/docs/zaladobis-statistika-2019-IIIkv.pdf 

40  კრიზისული ცენტრების მომსახურებებით მოსარგებლეთა სტატისტიკური ინფორმაცია 
დეტალურად იხ.:
http://atipfund.gov.ge/res/docs/krizisulis-statistika-2019-IIIkv.pdf 

41  სტატისტიკით, 2014 წელს თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დაახლოებით 60% უკან, 
ოჯახში ბრუნდებოდა - https://www.radiotavisupleba.ge/a/25264075.html  

42  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 31-32 



14დე დის პა სუ ხის მგებ ლო ბაა და მსხვერპლ ქალს მარ ტო უწევს პრობ ლე მებ თან გამ კლა ვე
ბა, რაც მას კი დევ უფ რო მოწყ ვლადს ხდის და აი ძუ ლებს მათ, უკან დაბ რუ ნე ბის მძი მე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღონ და სი ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის რე ა ლუ რი რის კის ქვეშ 
იცხოვ რონ. 

სა ხელ მწი ფო ფონ დი აქ ტი უ რად მუ შა ობს კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა
ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად, მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს სერ ვი სე ბის დახ ვე წა და პერ სო ნა
ლის გა დამ ზა დე ბა.43 ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლის ხმე ვის გაძ ლი ე რე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. ამას 
ადას ტუ რებს ის პა რა დოქ სუ ლი ფაქ ტი, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის სიმ წვა ვის 
ფონ ზე სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რებ სა და კრი ზი სულ ცენ ტრებ ში ცო ტა ბე ნე ფი ცი ა რი ა. 
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, აუ დი ტის სამ სა ხურ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ ამ და წე სე ბუ ლე ბებ ში 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%მა სა ერ თოდ არ იცო და ამ მე ქა ნიზ
მე ბის არ სე ბო ბა.44

ბე ნე ფი ცი არ თა სიმ ცი რის მი ზე ზი, ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბას თან ერ თად, მსხვერ
პლთათ ვის სერ ვი სე ბის შე უ სა ბა მო ბაც შე იძ ლე ბა იყოს. 2018 წელს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა თავ შე საფ რე ბი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის მო ნი ტო რინ გმა 
აჩ ვე ნა, რომ გა მოწ ვე ვაა მსხვერ პლის უსაფ რთხო ე ბის გრძელ ვა დი ა ნი დაც ვა, თავ შე საფ
რის და ტო ვე ბის შემ დგომ გან მე ო რე ბი თი ძა ლა დო ბის ში ში; სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი 
სტე რე ო ტი პუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი.45 ბე ნე ფი ცი არ თა 80% მი მარ თავს ად მი ნის ტრა ცი ას ვა
დის გაგ რძე ლე ბის თხოვ ნით, რაც ეჭ ვქვეშ აყე ნებს მსხვერ პლთა და მო უ კი დებ ლად ცხოვ
რე ბის თვის მზა ო ბას.46 

43  „კრიზისული ცენტრები - მნიშვნელოვანი მომსახურება ძალადობის მსხვერპლებისთვის“  - 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/03/crisis-centres---an-important-service-for-
victims-of-violence 

44  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 42-43

45  სახალხო დამცველი - ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების 
დაწესებულებების (თავშესაფრის) მონიტორინგის ანგარიში, 2018 წ., გვ. 8 -  
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019051715551159482.pdf     
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15 მო ნი ტო რინ გის
ძი რი თა დი
მიგ ნე ბე ბი 

თავ შე საფ რე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, უმ თავ რე სი სერ ვი სი ა, რა საც სა ხელ მწი ფო მსხვერპლს 
სთა ვა ზობს. ეს და ა დას ტუ რეს წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გა მო კი თხულ
მა რეს პონ დენ ტებ მაც, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბი სას, მსხვერ პლი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია 
დრო ე ბი თი თავ შე სა ფა რი, რა თა შეძ ლოს დრო ე ბით მო ა დუ ნოს გო ნე ბა და არ იფიქ როს 
მწვა ვე ყო ფით პრობ ლე მებ ზე. სხვა პრო ვა ი დე რე ბის მი ე რაც აღი ნიშ ნა, რომ „ეს სერ ვი სი 
დღემ დე შე უც ვლე ლია ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან, 
ზუგ დი დი). თავ შე სა ფარ ში მოხ ვედ რილ მა მსხვერ პლებ მა ეს გა მოც დი ლე ბა აღ წე რეს, რო
გორც გა დარ ჩე ნა: „სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსხვერ პლი სათ ვის ასე თი მხარ და ჭე
რა. რო ცა მო ვე დით, ვი ყა ვით სა ში ნელ მდგო მა რე ო ბა ში, ნა ცე მი, არ გვქონ და ტან საც მე
ლი და სხვა ნივ თე ბი. თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ამ შეგ ვი ფა რა, მოგ ვცა ტან საც მე ლი, 
ჰი გი ე ნუ რი და სხვა სა ჭი რო ნივ თე ბი. გაგ ვე წია ფსი ქო ლო გი უ რი და იუ რი დი უ ლი დახ
მა რე ბა, მუ შა ობს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი ჩემ თან, და მა წყე ბი ნეს მუ შა ო ბა, ჩე მი შვი ლე ბის 
სკო ლა ში რე გის ტრა ცი ის პრობ ლე მაც მა ლე ვე მო აგ ვა რეს და ა.შ.“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). მსხვერ პლის თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია კრი ზი სუ
ლი ცენ ტრის სერ ვი სიც: „ჩე მი ოჯა ხის შემ თხვე ვა ში ნამ დვი ლად უდი დე სი რო ლი ითა მა შა 
კრი სი ზულ მა ცენ ტრმა, აძ ლი ე რებს ბე ნე ფი ცი ა რებს, რო გორც ფსი ქო ლო გი უ რად, ასე ვე 
ფი ზი კუ რად“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ოზურ გე თი).

რეს პონ დენ ტებ მა ერ თხმად აღ ნიშ ნეს, რომ ამ სერ ვი სე ბის მი ღე ბის გზა ზე ბა რი ე რია 
მსხვერ პლის სტა ტუ სის მო თხოვ ნა  თავ შე სა ფარ ში მო სახ ვედ რად მსხვერპლს უნ და 
ჰქონ დეს შე სა ბა მი სი სტა ტუ სი. კრი ზი სუ ლი ცენ ტრიც მცი რე ვა დით იღებს სა ვა რა უ დო 
მსხვერპლს. ერ თთვი ა ნი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო ცე მი დან მე ა თე დღეს თუ შე ვი და 
მსხვერ პლი თავ შე სა ფარ ში, 20 დღე რჩე ბა ვა დის ამო წურ ვამ დე, ამ დრო ში წარ მო უდ გე
ნე ლია მი სი რე ა ბი ლი ტა ცი ა. ამი ტომ იგი იძუ ლე ბუ ლი ა, ეძი ოს გზე ბი სტა ტუ სის ვა დის 
გა საგ რძე ლებ ლად. ეს რთუ ლია ბე ნე ფი ცი ა რის თვის, მას უწევს პრო ცე დუ რებ ში ჩაბ მა. 
„მსხვერპლს მი სი გა სა ჭი რი ეყო ფა და კი დევ იმა ზე იფიქ როს, „მსხვერ პლის დიპ ლო მი“ 
რო გორ აი ღოს?“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). 

ამას თან, მსხვერ პლის სტა ტუ სი გარ კვე უ ლი სტიგ მის მა ტა რე ბე ლი ა. ქა ლე ბი ხში რად 
გა ურ ბი ან და უფ რთხი ან ოფი ცი ა ლუ რად მსხვერ პლის სა ხე ლის დარ ქმე ვას. ძი რი თად 
მი ზეზ თა შო რის, რის გა მოც ქა ლე ბი არ მი მარ თა ვენ შე სა ბა მის ორ გა ნოს მსხვერ
პლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის თა ო ბა ზე47, და სა ხელ და შემ დე გი: არ მინ და მსხვერ პლად 
მთვლიდ ნენ (58%); არ მქონ და ინ ფორ მა ცი ა, რო გორ მი მე ღო მსხვერ პლის სტა ტუ სი 
(36%); არ მსურს სა მარ თალ დამ ცა ვებ თან ურ თი ერ თო ბა (28%); სა ზო გა დო ე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბა (32%); ოჯა ხის /ნა თე სა ვე ბის /გა რე მოც ვის წი ნა აღ მდე გო ბა და წნე ხი 
(20%).

47  ამ კითხვაზე რესპონდენტებს პრიორიტეტისა და მნიშვნელობის მიხედვით ორი მიზეზის 
გამოყოფა შეეძლოთ.
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16„მსხვერ პლის სტა ტუ სი რომ მქონ დეს, უფ რო მეტ დახ მა რე ბას მი ვი ღებ, ვი ცი, მაგ რამ 
ეს სტა ტუ სი სა შინ ლად მა ღი ზი ა ნებს. რა ღაც ნა ირ დის კომ ფორტს მიქ მნის. მრცხვე ნია და 
არ ვი ცი, რა ტომ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 

სა ხელ მწი ფო ფონ დი აღი ა რებს ამ გა მოწ ვე ვას, უკ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლია კონ ცეფ ცი ა, რო მე
ლიც ით ვა ლის წი ნებს, რომ სერ ვი სის მი ღე ბის თვის, სტა ტუ სი, რო გორც ასე თი, ბა რი ე რი 
აღარ იქ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით თავ შე საფ რის კუ თხით. „უ ახ ლო ეს მო მა ვალ ში ამ მი მარ
თუ ლე ბით უნ და და ი წყოს მუ შა ო ბა, ამას სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სჭირ დე ბა“ (ჩაღ
რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ თან).

ამ მხრივ რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მი ერ უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი მსგავ სი სერ ვი სის მოქ ნი ლო ბას, რად გან ისი ნი დახ მა რე ბის მი ღე ბის მსურ ველს 
მსხვერ პლის ოფი ცი ა ლურ სტა ტუსს არ სთხო ვენ  „ჩვენ სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებ ში არ სე ბულ მსგავს სერ ვისს შო რის არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბა არის ალ ბათ ის, რომ 
შე და რე ბით უფ რო მოქ ნი ლო ბა აქვთ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო თავ შე
საფ რის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან).

ზოგ მა რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ თა ვი დან რო ცა დას ჭირ და, არა ფე რი იცო და თავ
შე საფ რე ბი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ  „ნამ დვი ლად არ ვი ცო
დი, რომ არ სე ბობს თავ შე სა ფა რი  სა დაც ორ დე რის შემ თხვე ვა ში მსხვერპლს შე უძ ლია 
წა ვი დეს. არც კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის თა ო ბა ზე მსმე ნო და“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან). მარ თა ლი ა, სა ხელ მწი ფო ფონ დი ატა რებს სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებს, 
თუმ ცა ამ მხრივ გა მოწ ვე ვე ბი ჯერ ისევ არ სე ბობს და მსხვერ პლი სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ
ვნე ლო ვა ნი სერ ვი სის შე სა ხებ ცნო ბებს მოკ ლე ბუ ლი ა. თუ შე ვა და რებთ, რამ დე ნი შე მა
კა ვე ბე ლი ორ დე რია გა მო ცე მუ ლი და რამ დენ მა მსხვერ პლმა მი ი ღო სერ ვი სი, სე რი ო ზულ 
დის პრო პორ ცი ას მი ვი ღებთ. ამ სერ ვი სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სა თა ნა დოდ არ ავ რცე
ლე ბენ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტე ბიც. ერ თმა რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ მო ძა ლა დე 
ქმრის გა მო ექ ვსჯერ გა მო ი ძა ხა პო ლი ცი ა, თუმ ცა თავ შე საფ რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
არ მი უ წო დე ბი ათ. მან თა ვად მო ი ძია ცნო ბე ბი, მი ვი და პო ლი ცი ა ში  „გან ვა ცხა დე, რომ 
ვი ყა ვი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, არ მქონ და გა საქ ცე ვი და თუ სად მე არ წა მიყ ვან დნენ, 
აუ ცი ლებ ლად თავს მო ვიკ ლავ დი. ასე მოვ ხვდი თავ შე სა ფარ ში“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ
ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი).

სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბას ხელს უშ ლის ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებ სა და სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ი
სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბა. გა მოვ ლინ და, რომ ზოგ მა უწყე
ბამ არ იცის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, ან არა საკ მა რი სი ენ თუ ზი აზ მით ეკი დე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბი სა და მსხვერ პლის გა და მი სა მარ თე ბის მო ვა ლე ო ბას  „ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე შე მიძ ლია გან ვა ცხა დო, რომ არა ნა ი რი კო მუ ნი კა ცია არ ხდე ბა ად გი
ლობ რივ უწყე ბებს შო რის და ეს ერ თერ თი დი დი ხარ ვე ზია ჩვე ნი ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბის 
კუ თხით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან). „მინ და 
გითხ რათ, რომ პო ლი ცი ის მხრი დან კრი ზი სულ ცენ ტრში გად მო მი სა მარ თე ბის არც ერ
თი შემ თხვე ვა არ ყო ფი ლა, თუმ ცა  რაც ცენ ტრი გა იხ სნა  აქ ტი უ რად ვაწ ვდით ყვე ლას 
ინ ფორ მა ცი ას. ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა მა თი მთე ლი დატ ვირ თვით ამუ შა ვე ბა“ (ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვიუ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან).

კო ორ დი ნა ცი ი სა და ბი უ როკ რა ტი უ ლი მიდ გო მის პრობ ლე მას ააშ კა რა ვებს ისიც, რომ 
თავ შე სა ფარ ში მოხ ვედ რის შემ დეგ მსხვერპლს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა უჩერ დე ბა და 



17დი დი დრო სჭირ დე ბა მის აღ დგე ნას. შე სა ბა მი სად, ეს ძა ლი ან მოწყ ვლა დი სეგ მენ ტი 
მხარ და ჭე რის გა რე შე რჩე ბა  „რო ცა ეფექ ტუ რო ბა ზე ვსა უბ რობთ, ამას შე სა ბა მი სი 
უწყე ბე ბი ძა ლი ან მოქ ნი ლად და სწრა ფად უნ და  წყვეტ დნენ. ან სა ერ თოდ არ უნ და 
შე უწყ დეს დახ მა რე ბა, ან ჩვენ გან ერ თი წე რი ლიც იყოს საკ მა რი სი, რომ მი სი აღ დგე ნა  
დრო უ ლად მოხ დეს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან).

სა ხელ მწი ფო ფონ დი თა ნამ შრომ ლობს სერ ვი სე ბის სხვა მიმ წო დებ ლებ თან: მე რი ის სო
ცი ა ლურ სამ სა ხურ თან, სო ცი ა ლურ მუ შა კებ თან, პო ლი ცი ას თან, მე დი კო სებ თან, ასე ვე 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თა ნაც და ცდი ლობს ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას. რე ფე რი რე
ბის მე ქა ნიზ მში სუსტ რგო ლად და სა ხელ და სკო ლა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ თა ნამ შრომ
ლო ბას არ ჰქონ დეს ქა ო ტუ რი ხა სი ა თი და კო ორ დი ნა ცი ის მწყობ რი სის ტე მა შე იქ მნას. 
პრობ ლე მე ბის მი უ ხე და ვად, მდგო მა რე ო ბის შე უქ ცე ვად გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მი უ თი თა სა
ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ მა. მი სი თქმით, სა მი ხუ თი წლის წინ გა ცი ლე ბით 
ცუ დი მდგო მა რე ო ბა იყო სერ ვი სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის კუ თხით და წლი დან 
წლამ დე მო მარ თვი ა ნო ბა იზ რდე ბა.

სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბას თან უშუ ა ლო კავ შირ შია გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბაც, 
რაც თავ შე საფ რე ბის შემ თხვე ვა ში ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი ა, გან სხვა ვე ბით კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრე ბის გან. ზოგ მსხვერპლს უჭირს სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის შეც ვლა, ბავ შვე ბის 
მოწყ ვე ტა ნაც ნო ბი გა რე მოს გან, ზოგს, პი რი ქით  გა რი დე ბა ურ ჩევ ნია   „ჩემ თვის 
მთა ვა რი იყო, ვყო ფი ლი ყა ვი და ცულ გა რე მო ში, შორს, სა დაც ჩე მი მე უღ ლე ვერ მო
მაგ ნებ და. ვა პი რებ, რომ დავ რჩე აქ, ჩემს ქა ლაქ ში ვერ დავ ბრუნ დე ბი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). პრობ ლე მას წარ მო ად გენს კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის 
სერ ვი სებ თან წვდო მა, რად გან ისი ნი დღის მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრე ბია და აუ ცი ლე ბე ლია 
რე გუ ლა რუ ლად მის ვლა, რა თა მსხვერ პლმა შე დე გი მი ი ღოს  „სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
რომ ყო ფი ლი ყო ეს ცენ ტრი, ძა ლი ან დიდ სახ სრებ თან იქ ნე ბო და და კავ ში რე ბუ ლი სი ა
რუ ლი და ჩე მი ხელ მოკ ლე ოჯა ხით ამას ვერ გავ წვდე ბო დი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ოზურ გე თი).

ამ ბა რი ე რის არ სე ბო ბა და ა დას ტუ რა სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ მაც  „ეს 
ბა რი ე რი არის, კი, მაგ რამ საკ მა ოდ კარ გი ტემ პი გვაქვს აღე ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ცენ
ტრე ბის გან ვი თა რე ბის. ხუ თი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი სამ წე ლი წად ში, ვფიქ რობ, საკ მა ოდ 
კარ გი შე დე გი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ თან). 
გა მოვ ლინ და გუ ლის ხმი ე რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბიც: „გვყავ და ხან ში შე
სუ ლი ქალ ბა ტო ნი, რო მე ლიც მა ღალ მთი ან სო ფელ ში ცხოვ რობ და. ჩვენ თვი თონ მივ
დო დით მას თან კონ სულ ტა ცი ე ბი სათ ვის. გვყავ და ბე ნე ფი ცი ა რი არას რულ წლო ვა ნე ბი, 
რო მელ თაც ად გი ლობ რივ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სამ გზავ რო აუ ნაზ ღა უ რა და ჩვენ თან 
და დი ოდ ნენ კონ სულ ტა ცი ებ ზე“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ
მძღვა ნელ თან). 

აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თე ბი უფ რო გა მო ნაკ ლი სი ა, ვიდ რე  წე სი. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ა, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის მცი რე რა ო დე ნო ბი სა და ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვდო
მო ბის შეზ ღუ დუ ლო ბის სა კომ პენ სა ცი ოდ, გა მო ი ძებ ნოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა მსხვერპლს ამ სერ ვი სის მი ღე ბა ში, მათ შო რის: ტრან სპორ ტი რე
ბის თან ხით უზ რუნ ველ ყო ფის, კრი ზი სულ ცენ ტრებ ში მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის და არ სე ბის 
და, გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვებ ში, ბე ნე ფი ცი არ თან ად გილ ზე მის ვლის პრაქ ტი კის და
ნერ გვის გზით და ა.შ.     



18ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ძი რი თა დად, და დე ბი თად ახა სი ა თებ დნენ პერ სო ნა ლის და მო კი დე ბუ
ლე ბას, კომ პე ტენ ტუ რო ბა სა და მხარ და ჭე რას  „ჩემს მი მართ ყვე ლა თა ნამ შრო მელს 
ძა ლი ან კარ გი მიდ გო მე ბი ჰქონ დათ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა
ი სი). „კომ პე ტენ ტუ რო ბას ვე რა ვის და ვუ წუ ნებ, არც ერ თი თა ნამ შრომ ლის გან, გარ და 
ყუ რა დღე ბი სა, ცუ დი გა მო ხედ ვაც კი არ მახ სოვს. ჩვენ ვმე გობ რობ დით ერ თმა ნეთ თან“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). და წე სე ბუ ლე ბებ ში მსხვერ პლთან 
მუ შა ო ბის პრო ცე სი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რია და მის სა ჭი რო ე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.

თავ შე სა ფარ ში ცხოვ რე ბის პრობ ლე მე ბის კუ თხით, მსხვერ პლებ მა გა მოყ ვეს შემ დე გი 
ფაქ ტო რე ბი: ახალ გა რე მოს თან შე გუ ე ბი სა და ადაპ ტა ცი ის პრობ ლე მე ბი, რაც გან სა
კუთ რე ბით იჩენს თავს ბავ შვე ბის შემ თხვე ვა ში და მოქ მე დებს დე და ზეც; მრა ვალ გან
სხვა ვე ბულ ადა მი ან თან თა ნა ცხოვ რე ბის სიძ ნე ლე ე ბი, მათ შო რის: ჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბის 
დაც ვის, სა ერ თო საქ მე ე ბის გა ნა წი ლე ბის მხრივ, რაც იწ ვევს მცი რე კონ ფლიქ ტებს. 

თავ შე საფ რე ბის სერ ვი სის ძლი ერ მხა რედ რეს პონ დენ ტებ მა და ა სა ხე ლეს სხვა დას ხვა 
მხარ და ჭე რის მომ სა ხუ რე ბის ერ თად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, უსაფ რთხო ე ბა, და საქ
მე ბა ში ხელ შე წყო ბა. მსხვერ პლთა უკუ კავ ში რით, და საქ მე ბა მეტ ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით 
ხერ ხდე ბა, თუმ ცა სა გუ ლის ხმო ა, რომ ეს შე და რე ბით იო ლია ცენ ტრებ ში  „დიდ ქა ლა
ქებ ში, თბი ლის ში, ბა თუმ ში და ა.შ. უკეთ გა მოგ ვდის ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის და საქ მე ბა“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ თან); „გვყავს რამ დე
ნი მე მსხვერ პლი, რო მე ლიც იმ დო ნემ დე გაძ ლი ერ და, რომ სხვებს აძ ლევს ეკო ნო მი კუ
რი გაძ ლი ე რე ბის სა შუ ა ლე ბას“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ
მძღვა ნელ თან). სუსტ მხა რედ და სა ხელ და მოკ ლე ვა დი ა ნო ბა და თავ შე საფ რი დან გა სუ ლი 
მსხვერ პლის მარ ტო, მხარ და ჭე რის გა რე შე და ტო ვე ბა. 

გა მოვ ლინ და, რომ თავ შე საფ რის სერ ვი სის მოკ ლე ვა დი ა ნო ბა უმ თავ რე სი პრობ ლე მაა 
მსხვერ პლთა უმ რავ ლე სო ბის თვის. ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ ისი ნი სა თა ნა დოდ გაძ
ლი ე რე ბუ ლად ვერ გრძნო ბენ თავს და ბუნ დო ვა ნი პერ სპექ ტი ვის წი ნა შე მარ ტო რჩე
ბი ან  „მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რაა აქ გა წე უ ლი სერ ვი სე ბი, მაგ რამ არ არის რე ა ლუ
რად საკ მა რი სი. გას ვლის შემ დეგ ძა ლი ან მძი მე რე ა ლო ბის წი ნა შე დგე ბი. მე ვგრძნობ, 
რომ ჯერ კი დევ ვსა ჭი რო ებ დახ მა რე ბას და გაძ ლი ე რე ბას“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი); „ჩვენს ქვე ყა ნა ში ფეხ ზე დად გო მა სამ თვე ში, ერთ წე ლი წად ში 
თუნ დაც, ცო ტა არა სე რი ო ზუ ლი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, სე ნა კი).

თავ შე საფ რი დან გა სულ მსხვერპლს სჭირ დე ბა სა ცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფა ში დახ
მა რე ბა და ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რა. მა თი დი დი ნა წი ლი სა შუ ა ლო ან არას რუ ლი სა
შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის მქო ნეა და უჭირს მა ღა ლა ნაზ ღა უ რე ბა დი სა მუ შა ოს მო ძებ ნა, რაც 
ქი რის გა დახ დას თან ერ თად, ბავ შვე ბის მოვ ლის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემ და. აქ იკ ვე თე ბა 
კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა: გა მო კი თხულ მა რეს პონ დენ ტებ მა თავ შე საფ რე
ბი დან და სა ხელ მწი ფო ფონ დი დან, აღ ნიშ ნეს, რომ მსხვერ პლე ბი არ ცთუ დი დი ენ თუ ზი
აზ მით ეკი დე ბი ან პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბას. დი ლე მას 
წარ მო ად გენს ის, რომ გა დამ ზა დე ბას დრო სჭირ დე ბა, რო მე ლიც არ გა აჩ ნია მსხვერპლს, 
რად გან მყი სი ე რი სა ჭი რო ე ბე ბი აქვს. რო გორც წე სი, მსხვერ პლი ქა ლე ბის პა სუ ხის
მგებ ლო ბაა შვი ლე ბიც და მათ მარ ტო უწევთ სა კუ თა რი და ბავ შვე ბის გა დარ ჩე ნის თვის 
ბრძო ლა. მარ თა ლი ა, თავ შე სა ფარ ში მყოფ მსხვერპლს გზის ფუ ლი ეძ ლე ვა კურ სე ბამ დე 
მი სას ვლე ლად, ამას თან, და წე სე ბუ ლე ბა ში ყოფ ნი სას იგი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ყვე ლაფ
რით, მაგ რამ თავ შე სა ფა რი დრო ე ბი თი ა, გრძელ ვა დი ა ნი გა დამ ზა დე ბის დროს კი ქა ლებს 



19უჭირთ ყო ველ დღი ურ სა ჭი რო ე ბებ თან გამ კლა ვე ბა. „ძა ლი ან რთუ ლია ამ ადა მი ა ნე ბის
თვის შე მო სავ ლის წყა როს გა ჩე ნა, თუ და საქ მე ბის თვის არ აქვთ კონ კრე ტუ ლი უნა რე ბი 
გან ვი თა რე ბუ ლი და აქვთ მი ნი მა ლუ რი ცოდ ნა. თავ შე სა ფარ შიც კი ძა ლი ან და ბა ლია იმის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ მსხვერპლს უნ დო დეს პრო ფე სი ულ გა დამ ზა დე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა. 
ამი ტომ ჩვე ნი ფსი ქო ლო გე ბი ამ კუ თხით მუ შა ო ბენ, რა თა მათ და ა ნა ხონ, ეს რამ დე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ რა ღაც ფორ მით გა ნათ ლე ბა, რა ღაც პრო ფე სია ჰქონ დეთ და მე რე 
და საქ მე ბა გა მარ ტივ დე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად
გე ნელ თან). ამ მო საზ რე ბას მსხვერ პლე ბი სავ სე ბით არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად პა სუ ხო ბენ: 
„დღეს ჩემ თვის ეკო ნო მი კუ რი შე მო სა ვა ლი არის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ვფიქ რობ, 
რომ პრო ფე სი უ ლი კურ სე ბის თვის არ მცა ლი ა. უნ და ვი მუ შა ო, რომ ეს შე მო სა ვა ლი გა
მო მად გეს მარ ტო დარ ჩე ნის დროს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი); 
„მარ კეტ ში ვერ იმუ შა ვა ჩემ მა შვილ მა, ბავ შვის დამ ტო ვე ბე ლი არ ჰყავ და. პრო ფე სი უ ლი 
გა დამ ზა დე ბის კურ სებ ზე უა რი გან ვა ცხა დეთ, იმის გა მო, რომ ძვი რი ჯდე ბო და ყო ველ
დღე მგზავ რო ბა სოფ ლი დან ქა ლა ქამ დე და ჩვენს ოჯახს ამის სა შუ ა ლე ბა არ ჰქონ და“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ოზურ გე თი). 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის სპე
ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და ი ნერ გოს პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მე ბის უფ რო მოკ ლე ვა დი ა ნი და ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სქე მა; 
შე საძ ლე ბე ლია სტი პენ დი ის და ნიშ ვნა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში, რაც ქალს 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, აი მაღ ლოს კვა ლი ფი კა ცია და, ამავ დრო უ ლად, მო ა ხერ ხოს შვი ლე ბის 
გა მოკ ვე ბა, ტრან სპორ ტი რე ბი სა და სხვა აუ ცი ლე ბე ლი ხარ ჯე ბის და ფარ ვა და ა.შ. ასე ვე, 
სა სურ ვე ლი ა, მე ტი ონ ლა ინ, დის ტან ცი უ რი ან შე რე უ ლი სას წავ ლო კურ სის შე თა ვა ზე ბა. 

მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის და საქ მე ბი სას დაბ რკო ლე ბაა მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის მომ
ვლე ლის არარ სე ბო ბა. ამ მი ზე ზის გა მო ბევ რი ქა ლი ვერ იწყებს მუ შა ო ბას. კრი ზი სულ 
ცენ ტრში არ არის ძი ძა, თავ შე სა ფარ ში  კი, თუმ ცა იგი სა მუ შაო სა ა თებ ში მუ შა ობს. ბა
ღე ბის გრა ფი კიც არ არის მორ გე ბუ ლი მარ ტო ხე ლა დე დის სა ჭი რო ე ბა ზე, ხო ლო უფა სო 
ბა გა ბა ღე ბი ორ წლამ დე ბავ შვე ბის თვის არ არ სე ბობს. თავ შე საფ რე ბი ვერ ეხ მა რე ბი ან 
იმ დე დებს, რო მელ თაც გან სხვა ვე ბუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კი აქვთ. მარ თა ლი ა, იქ არის 
24სა ა თი ა ნი მედ და, მაგ რამ მას ბევ რი სხვა ფუნ ქცია აქვს. სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ
მო მად გენ ლის თქმით, ხში რად მსხვერ პლე ბი სწო რად ვერ იაზ რე ბენ სერ ვი სის სპე ცი ფი
კას  „თავ შე საფ რე ბი, სწო რად გა ვი გოთ, არ არის სა აღ მზრდე ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ეს 
არის სო ცი ა ლურ ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით შექ მნი ლი და წე სე ბუ ლე ბა. 
მო დით, ისე ნუ გა ვი გებთ, რომ მთლი ა ნად ამ ბავ შვებ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა უნ და აი ღოს 
თავ შე სა ფარ მა, და ეხ მა რე ბა, რა ღა ცებ ში ხელს შე უ წყობს, მაგ რამ სრუ ლად ვერ აი ღებს“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო ფონ დის წარ მო მად გე ნელ თან). იგი ვე მო საზ რე
ბა ჰქონ და და წე სე ბუ ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელს: „თუ კრი ზი სუ ლი ცენ
ტრე ბი სო ცი ა ლურ სახლს და ემ სგავ სე ბა და თა ვის რე ა ლურ ფუნ ქცი ას და კარ გავს. ეს არ 
არის და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებს მო აგ ვა რებს, ან პა სუ ხის მგებ
ლო ბა აქვს სა ა მი სო. ის აგ ვა რებს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის პრობ ლე მებს და სა ხელ მწი
ფოს სწო რედ ასე თი გა მოკ ვე თი ლი სერ ვი სი უნ და გა აჩ ნდეს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან). 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფომ ადეკ ვა ტუ რად უნ და უპა სუ ხოს მარ
ტო ხე ლა მსხვერ პლი დე დე ბის გა მოწ ვე ვებს  და და ნერ გოს შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბი, მა გა
ლი თად, შექ მნას არას ტან დარ ტუ ლი გრა ფი კის დღის ცენ ტრი, სა დაც ქა ლებს სამ სა ხუ რის 



20დას რუ ლე ბამ დე შე ეძ ლე ბათ ბავ შვე ბის და ტო ვე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, უფა სო ბა გა ბა ღი 
ორ წლამ დე ბავ შვე ბი სათ ვის, ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი იყოს. ასე ვე,  სა სურ ვე ლია 
გა ი ზარ დოს სა ხელ მწი ფო ბა ღებ სა და სკო ლებ ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მუ შა
ო ბის დროც. სწო რედ ეს იქ ნე ბა მსხვერ პლზე მორ გე ბუ ლი, მი სი სა ჭი რო ე ბე ბის ადეკ ვა
ტუ რი სერ ვი სი  „მე ვმუ შა ობ 12 სა ა თი დან ღა მის 12 სა ა თამ დე. ამ დროს მარ ტო ხე ლა 
ქა ლე ბის დახ მა რე ბა ისე თი ცენ ტრის შექ მნით, სა დაც ბავ შვე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ
ნე ბი ან დე დე ბის მოს ვლამ დე და შეძ ლე ბენ მე ცა დი ნე ო ბა საც, კარ გი იქ ნე ბო და“ (ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი).

ასე თი მხარ და ჭე რის არარ სე ბო ბის გა მო, მსხვერ პლებს სამ სა ხურ ზე უა რის თქმა უწევთ, 
რად გან ბავ შვებს ვერ სად ტო ვე ბენ, ეს მათ სო ცი ა ლურ მოწყ ვლა დო ბას კი დევ უფ რო 
ზრდის. ამას ადას ტუ რებს სერ ვი სე ბის გამ ცე მიც: „ძა ლი ან ხე ლის შემ შლე ლია ის, რომ 
დამ საქ მე ბე ლი ითხოვს გრა ფიკს, რო მე ლიც მი უ ღე ბე ლია მსხვერ პლის თვის. ხში რად არ
სე ბულ ვა კან სი ებ ზე უა რის თქმა გვი წევს ამი ტომ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი
ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან).

სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლებ მა ხა ზი გა უს ვეს მსხვერ პლის მო ტი ვა ცი ი სა და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას, იგი არ უნ და მო დუნ დეს, გა ზარ მაც დეს. მა თი თქმით, 
რიგ შემ თხვე ვა ში პი რი ქით  ვა და და სა მოკ ლე ბე ლი ა: რო გორც კი ბე ნე ფი ცი არს მის თვის 
ოპ ტი მა ლურ ზე მე ტი ხა ნი მი ე წო დე ბა სერ ვი სი, რეგ რე სის კენ მი დის, თით ქოს სა ზი ა ნოც 
კი ხდე ბა, „რად გან მთე ლი ცხოვ რე ბა ხელ ჩა ჭი დე ბუ ლი ვერ ატა რებ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან). 

ამ სა კითხ ზე რა დი კა ლუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი აქვს არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს: „ჩვენ 
ვი ცით, რომ მსხვერ პლო ბა არ არის მოკ ლე ვა დი ა ნი და საკ მა ოდ დიდ ხანს მიჰ ყვე ბა ადა მი
ანს ეს სტიგ მაც. იმის თვის, რომ გაძ ლი ერ დეს და და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბა შეძ ლოს, მას 
რა ღაც გარ კვე უ ლი დრო სჭირ დე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბი სას, შე საძ ლე ბე ლი უნ და 
იყოს თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნის ვა დის გა ხან გრძლი ვე ბა ორ წლამ დე. ნა ხე ვარ წელ ში და ერთ 
წე ლი წად ში ისეთ ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც სა ქარ თვე ლო ა, სა დაც მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი
კუ რი მდგო მა რე ო ბაა და და საქ მე ბის კუ თხით ძა ლი ან ბევ რი პრობ ლე მა აქვთ ადა მი ა ნებს, 
რე ა ბი ლი ტა ცია და ფეხ ზე მყა რად დად გო მა ძა ლი ან რთუ ლი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

მარ თა ლი ა, ეს სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა არ არის, მაგ რამ, მიგ ვაჩ
ნი ა, რომ გა მოვ ლე ნილ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას რე ა ლუ რი და ადეკ ვა ტუ რი გა დაწყ ვე ტა 
სჭირ დე ბა. მსხვერპლს მე ტი დრო უნ და მი ე ცეს თავ შე სა ფარ სა და კრი ზი სულ ცენ ტრში 
ყოფ ნის თვის. ამას თან, არ შე იძ ლე ბა სერ ვი სის ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ მი სი მი ტო ვე ბა. 
მსხვერპლს გან გრძო ბა დი მხარ და ჭე რა უნ და ჰქონ დეს სა ხელ მწი ფოს გან, ვიდ რე მყა რად 
არ დად გე ბა ფეხ ზე. 

რაც შე ე ხე ბა და წე სე ბუ ლე ბი დან გა სუ ლი მსხვერ პლის მო ნი ტო რინგს  ამას ერ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში უზ რუნ ველ ყოფს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი  „მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გქონ
დეს ინ ფორ მა ცი ა, სად არის და რას აკე თებს მსხვერ პლი, რო გორ მი დის მი სი სო
ცი ა ლი ზა ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან). ამ მხრივ გა წე ულ ძა ლის ხმე ვას არა საკ მა რი სად მი იჩ
ნევს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი, რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ მსხვერ პლის მხარ და ჭე
რა არ უნ და წყდე ბო დეს თავ შე საფ რის და ტო ვე ბით და იგი სა მი წე ლი მა ინც უნ და 
იყოს აღ რიცხ ვა ზე, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის მო ნი ტო რინ გის ქვეშ.  



21„ეს არის გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ა, რომ ლის მი მართ სა ხელ მწი ფო 
გან სა კუთ რე ბულ ზრუნ ვას უნ და იჩენ დეს. აქ უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა რე
სურ სი, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მოხ დეს მსხვერ პლის სა ბო ლოო სო ცი ა ლი ზა
ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი
ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

1.2. უფა სო სა ტე ლე ფო ნო დახ მა რე ბა (ცხე ლი ხა ზი)
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, მხა რე ე ბი იღე ბენ ყვე ლა სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო 
ან სხვა ზო მას, რა თა მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით შე იქ მნას 24სა ა თი ა ნი (24/7) უფა სო 
სა ტე ლე ფო ნო ცხე ლი ხა ზე ბი, რომ ლებ ზეც კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად ან მა თი ანო ნი მუ რო
ბის სა თა ნა დო დაც ვით კონ სულ ტა ცი ებს გა უ წე ვენ სა ტე ლე ფო ნო ზა რე ბის ავ ტო რებს ამ 
კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მას თან და კავ ში
რე ბით.48

„ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით, 
მსხვერ პლთა/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის და კონ სულ ტი რე ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად იქ მნე ბა უფა სო, 24სა ა თი ა ნი სა გან გე ბო მომ სა ხუ რე ბის სა ტე ლე ფო ნო ნო
მე რი, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მია ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე. ამ სა ტე ლე ფო ნო 
ნომ რის მეშ ვე ო ბით, ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცია ქალ
თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში რე ა გი რე ბის მე ქა
ნიზ მე ბის და მსხვერ პლთა დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ. ეს სერ ვი სი, კა ნონ მდებ
ლო ბით დად გე ნი ლი გა მო ნაკ ლი სის გარ და, ფუნ ქცი ო ნი რებს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის 
დაც ვით.49

სა ქარ თვე ლო ში ეროვ ნუ ლი ცხე ლი ხა ზის ნო მე რია 116 006 (+995 32 116 006). ეს სერ ვი სი 
ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დაც ვი სა და დახ
მა რე ბის სა ხელ მწი ფო ფონ დმა გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით, შვე დე თის 
მთავ რო ბის და ფი ნან სე ბით შექ მნა.50 ამ ნო მერ ზე და რეკ ვა და სერ ვი სის მი ღე ბა უფა სოდ 
(ნე ბის მი ე რი ოპე რა ტო რი დან, სა ერ თა შო რი სო ზა რე ბის ჩათ ვლით) და ანო ნი მუ რად ხელ
მი საწ ვდო მია 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში.51 მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია ეროვ ნუ
ლი უმ ცი რე სო ბე ბის თვი საც, ზო გა დად, სერ ვი სი ხელ მი საწ ვდო მია ქარ თულ, ინ გლი სურ, 

48  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 24

49  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 191  

50 „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თანამშრომელთა 
შესაძლებლობების გაზრდა გრძელდება“  -  https://bit.ly/3apIej8 

51  „საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის მიმართ საქართველოში - 
ტენდენციები და მიდგომები“  -  https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2016/02/public-
attitudes-towards-domestic-violence-in-georgia---trends-at-a-glance 



22რუ სულ, თურ ქულ, აზერ ბა ი ჯა ნულ, სომ ხურ, არა ბულ და სპარ სულ ენებ ზე.52 სა ტე ლე
ფო ნო ზა რის ხან გრძლი ვო ბა შეზ ღუ დუ ლი არ არის.“53

ცხე ლი ხა ზი 2010 წლი დან მოქ მე დებს და მი სი სა შუ ა ლე ბით მსხვერ პლს/სა ვა რა უ დო 
მსხვერპლს თუ სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია მი ი ღოს კვა ლი ფი ცი უ რი სა კონ
სულ ტა ციო სერ ვი სი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბი სა და კრი ზი სუ ლი შემ თხვე ვე ბი
სას რე ა გი რე ბის, მსხვერ პლთათ ვის არ სე ბუ ლი თავ შე საფ რე ბის, სხვა დას ხვა სერ ვი სის, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის, სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
პრო ცე დუ რე ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე მო მუ შა ვე სა ხელ მწი ფო /ა რა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა რე ლე ვან ტუ რი სა კი თხე ბის შე სა ხებ.54

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცხე ლი ხა ზის თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის სა კი თხიც. მათ თვის ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე ტრე ნინ გე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა ხელ მწი ფო ფონ დის მი ერ.55

ცხე ლი ხა ზის სერ ვი სის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ცდი ლობს გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია ად
გი ლობ რივ პარ ტნი ო რებ თან ერ თად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და ინ
ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის გზით.56 მი უ ხე და ვად პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლი 
კამ პა ნი ე ბი სა, ცხელ ხაზ ზე ინ ფორ მა ცია უც ნო ბია სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის თვის, 
გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში, სა დაც თით ქმის არა ვის სმე ნია ამ სერ ვი სის შე სა ხებ. სა
ხელ მწი ფო ფონ დი აწარ მო ებს ცხე ლი ხა ზით სარ გებ ლო ბის სტა ტის ტი კას და იკ ვე თე ბა, 
რომ ტენ დენ ცია სტა ბი ლუ რად მზარ დი არ არის.57 ცალ სა ხა ა, რომ ამ მომ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის კამ პა ნია გა საძ ლი ე რე ბე ლი ა, რაც ასე ვე ხელს შე უ წყობს მსხვერ
პლთა/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლთა და და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ფორ მი რე ბას სხვა არ სე
ბუ ლი სერ ვი სე ბი სა და დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ.  2018 წელს ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის სა კი თხებ ზე ცხელ ხაზ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზა რე ბი, საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბის 
მი ხედ ვით, ასე თი ა: და რე კა 1 482 ქალ მა58 (შე და რე ბის თვის, იგი ვე მო ნა ცე მი 2017 წელს 
1793 იყო), 334 კაც მა და 287 არა ი დენ ტი ფი ცი რე ბულ მა პირ მა. 

მიმ დი ნა რე მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში, გა მო კი თხულ მა ქა ლებ მა (მსხვერ პლებ მა და სა
ვა რა უ დო მსხვერ პლებ მა) არ იცოდ ნენ ცხე ლი ხა ზის სერ ვი სის არ სე ბო ბის შე სა ხებ და, 
შე სა ბა მი სად, არას დროს უსარ გებ ლი ათ ამ მომ სა ხუ რე ბით. ეს კი დევ ერ თხელ ადას ტუ
რებს ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ციტს და მი სი უკეთ გავ რცე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. 

52  ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდის ცხელი ხაზი  -  
http://atipfund.gov.ge/geo/static/427/dzaladobis-mskhverplta-krizisuli-tsentrebi 

53  „საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის მიმართ საქართველოში - 
ტენდენციები და მიდგომები“  - https://bit.ly/2R7xcHK 

54  იქვე

55  „ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია”  -   https://bit.ly/30Dg0x2 

56  „ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა“  -  
https://georgia.unwomen.org/ka/what-we-do/ending-violence-against-women  

57  ცხელ ხაზზე განხორციელებული ზარები ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის და 
სექსუალური ძალადობის საკითხებზე წლების მიხედვით იხ.:  
http://atipfund.gov.ge/res/docs/zaladobis-cxeli-xazis-statistika-2019-IIIkv.pdf 

58  ოჯახში ძალადობის საკითხებზე განხორციელებული ცხელი ხაზის მონაცემები  - 
https://bit.ly/38qpJJM 



23სა ხელ მწი ფო ფონ დის სერ ვი სე ბის მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და
საჭ რე ლად სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია ამ სერ ვი სე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად შემ დე გი რე კო მენ
და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

1. სა ხელ მწი ფო ფონ დმა, რო გორც სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბელ მა ერ თერ თმა უმ თავ
რეს მა ორ გა ნომ, უფ რო მწვა ვედ უნ და და ა ყე ნოს მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ
მა ყო ფი ლე ბის სა კი თხი და პრო აქ ტი უ რად იმუ შა ოს მთავ რო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბის თვის (მაგ., გრძელ ვა დი ა ნი სა ცხოვ
რი სის პრობ ლე მა, ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა და სხვ.);

2. მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო სა ხელ მწი ფო ფონ დის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბამ დე მი სა ტა ნად, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში; მათ შო რის, რე
ფე რი რე ბის სუ ბიქ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით;

3. აუ ცი ლე ბე ლია თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის სერ ვი სის ვა დის გა ხან
გრძლი ვე ბა მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბის შე სა ბა მი სად. სა სურ ვე ლია სერ ვი სის მი ღე
ბის შე საძ ლებ ლო ბის ვა დის ორი წლით გან საზ ღვრა;

4. აუ ცი ლე ბე ლია გე ოგ რა ფი უ ლი გა ფარ თო ე ბი სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდის არ
სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა და გა აქ ტი უ რე ბა; 

5. აუ ცი ლე ბე ლია კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის სერ ვი სებ ზე გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ
ვდო მო ბის გა საზ რდე ლად, მსხვერ პლი სათ ვის /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი სათ ვის 
და მა ტე ბი თი დახ მა რე ბის შე თა ვა ზე ბა, მათ შო რის: ტრან სპორ ტი რე ბის თან ხით 
უზ რუნ ველ ყო ფის, კრი ზი სულ ცენ ტრებ ში მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის და არ სე ბის და, 
გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვებ ში, ბე ნე ფი ცი არ თან ად გილ ზე მის ვლის პრაქ ტი კის 
და ნერ გვის გზით და ა.შ.;  

6. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დრო უ ლად გა უქ მდეს მსხვერ პლის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის სა
ჭი რო ე ბა, რო გორც სერ ვი სე ბის მი ღე ბის თვის არ სე ბუ ლი ბა რი ე რი;

7. სა ჭი როა მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სიღ რმი სე უ ლი სტა ტის ტი
კის წარ მო ე ბა სერ ვი სის შე დე გე ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ (მა გა ლი თად, რო
გორ გრძელ დე ბა მსხვერ პლთა ცხოვ რე ბა თავ შე საფ რის შემ დეგ; რამ დე ნი ქა ლი 
დაბ რუნ და მო ძა ლა დეს თან სერ ვი სის მი ღე ბის შემ დეგ და რა ტომ?);

8. აუ ცი ლე ბე ლია მსხვერ პლი დე დე ბის დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  
თავ შე სა ფარ ში ძი ძა ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს 18 სა ა თის შემ დე გაც, რა თა ხე ლი 
შე ე წყოს ქა ლე ბის და საქ მე ბას, მათ შო რის, არას ტან დარ ტუ ლი გრა ფი კის შემ
თხვე ვა შიც. სა სურ ვე ლი ა, შე იქ მნას არას ტან დარ ტუ ლი გრა ფი კის დღის ცენ ტრი, 
სა დაც ქა ლებს სამ სა ხუ რის დას რუ ლე ბამ დე შე ეძ ლე ბათ ბავ შვე ბის და ტო ვე ბა. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორ წლამ დე ბავ შვე ბი სათ ვის უფა სო ბა გა ბა ღის უზ რუნ ველ
ყო ფა, ასე ვე სა ხელ მწი ფო ბა ღებ სა და სკო ლებ ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის 
მუ შა ო ბის დრო ის გაზ რდა; 

9. აუ ცი ლე ბე ლია ბე ნე ფი ცი არ თა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი იყოს მსხვერ პლი სა და მას ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის ელე მენ ტა
რუ ლი სა სი ცოცხ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა (მა გა ლი თად, სტი პენ დი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფით, ონ ლა ინ ან შე რე უ ლი ტი პის კურ სის შე თა ვა ზე ბით, რო მე ლიც 
შე თავ სე ბა დი იქ ნე ბა სამ სა ხურ თან და ა.შ.).



241.3. იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბა
მსხვერ პლი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სერ ვი სია იუ რი დი უ ლი დახ
მა რე ბა. 

სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, ქვე ყა ნა ვალ დე ბუ ლი ა, უზ რუნ ველ ყოს მსხვერ პლი
სათ ვის ისეთ სამ სა ხუ რებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა ძა ლა დო ბის 
შემ დეგ ძა ლე ბის აღ დგე ნა ში. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა, სხვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას თან ერ თად, 
მო ი ცავს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის შე თა ვა ზე ბა საც.59 სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფას თან ერ თად, კონ ვენ ცია ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს, უზ რუნ ველ ყოს, 
„რომ მსხვერპლს გა აჩ ნდეს ინ ფორ მა ცია და ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეს რე გი ო ნუ ლი და სა ერ
თა შო რი სო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი/ კო ლექ ტი უ რი სა ჩივ რე ბის მოქ მედ მე ქა ნიზ მებ ზე“ და ხე ლი 
შე უ წყოს მსხვერ პლი სად მი მგრძნო ბი ა რე, კვა ლი ფი ცი უ რი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას ასე თი 
სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნის პრო ცეს ში.60

სა ქარ თვე ლო ში მსხვერ პლის უფ ლე ბას  ისარ გებ ლოს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბით სა ხელ
მწი ფოს ხარ ჯზე  ით ვა ლის წი ნებს კა ნო ნი „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“61, 
ხო ლო მი სი რე ა ლი ზე ბის წესს, სა მარ თლებ რი ვი მხარ და ჭე რის წეს სა და პი რო ბებს  „ი უ
რი დი უ ლი დახ მა რე ბის შე სა ხებ“62 კა ნო ნი ად გენს. ამ სერ ვი სის მი წო დე ბას სსიპ იუ რი დი
უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი63 უზ რუნ ველ ყოფს. ორ გა ნი ზა ცი ის მომ სა ხუ რე ბა იყო ფა ორ 
კა ტე გო რი ად:

1. იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცია (რაც გუ ლის ხმობს სა მარ თლებ რივ რჩე ვას ნე ბის მი ერ 
სა კითხ ზე და არის უფა სო ნე ბის მი ე რი პი რის თვის. მი სი მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
რო გორც იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ოფი სებ ში მის ვლით, ასე ვე დის
ტან ცი უ რად  ვებ გვერ დის, ონ ლა ინ დახ მა რე ბის სერ ვი სით ან ელექ ტრო ნუ ლი 
მი მო წე რით  ელ ფოს ტა: info@legalaid.ge, Facebook: www.facebook.com/legalaid.ge).64

2. იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბა (რაც გუ ლის ხმობს იუ რი დი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის შედ გე ნას 
და უფა სო სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბას გან საზ ღვრუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით).65

აგ რეთ ვე 2018 წე ლი დან ამოქ მედ და იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ქოლ ცენ ტრიც. 

სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბის და თან მხლე ბი სა კა ნონ მდებ ლო პა კე ტის დამ

59  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 20.1 

60  იქვე, მუხ. 21 

61  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 17.1.ი 

62  საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“  - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21604?publication=23 

63  იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფიციალური საიტი  -  http://www.legalaid.ge/ka 

64  იურიდიული კონსულტაცია   -  http://www.legalaid.ge/ka/services/176/legal-consultation 

65  იურიდიული დახმარების ზოგადი პირობები   -  
http://www.legalaid.ge/ka/p/123/general-conditions 



25ტკი ცე ბის კვალ დაკ ვალ, და იხ ვე წა მსხვერ პლი სათ ვის იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი
სის სის ტე მაც, გა უმ ჯო ბეს და სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო და სა მარ თლებ რი ვი მხარ და ჭე რა 
მსხვერ პლის თვის უფ რო ხელ მი საწ ვდო მი გახ და. დღე ი სათ ვის, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რის მი ერ, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თა, მსხვერ პლთა დაც ვა და დახ მა რე ბა   
ერ თერთ პრი ო რი ტე ტა დაა აღი ა რე ბუ ლი.66

გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვალ საზ რი სით შემ დე გი სუ რა თი ა: იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხურს ქვეყ ნის მას შტა ბით აქვს ოფი სე ბი, ამ ჟა მად 13 იუ რი დი უ ლი დახ
მა რე ბის ბი უ რო67 და 9 სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრი ფუნ ქცი ო ნი რებს. აქე დან და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლო ში, აჭა რის გარ და, 5 ბი უ რო (ქუ თა ის ში, ზეს ტა ფონ ში, ზუგ დიდ ში, ფოთ სა 
და ოზურ გეთ ში, რო მე ლიც ახ ლა ხან, 2019 წლის 19 სექ ტემ ბრი დან ამოქ მედ და) და 4 
სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრია (ამ ბრო ლა უ რის, მეს ტი ის, სა ჩხე რი სა და ცა გე რის).68 მათ შო
რის შემ დე გი გან სხვა ვე ბა ა: იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ რო სრულ ყო ფილ იუ რი დი ულ 
მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა, ხო ლო სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრებ ში  იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცია 
ხორ ცი ელ დე ბა.69 მი სი ხან გრძლი ვო ბაა არა უმე ტეს ერ თი სა ა თი სა და უსას ყიდ ლოა ყვე
ლას თვის.70

უფა სო სა მარ თლებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ის სერ ვი სი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი/ სა ვა
რუ დო მსხვერ ლი ქა ლი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მია რო გორც პი რა დად, ასე ვე სა ტე ლე ფო ნო 
და ონ ლა ინ (Skype:legalaid.ge, Facebook:legalaid.ge71 ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა, სამ სა ხუ რის 
ვებ გვერ დის „ონ ლა ინ ჩა თი“) კავ ში რით, აგ რეთ ვე, ქოლ ცენ ტრის მეშ ვე ო ბით (ნო მე რი   
0 32 292 00 55) სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ე რი წერ ტი ლი დან.72

იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურ მა გან ვი თა რე ბის დი დი გზა გან ვლო, 2017 წლი დან 
სამ სა ხურს და ე ვა ლა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვა,73 კერ ძოდ, სერ ვი სი მო ი ცავს შემ
დეგ დახ მა რე ბას: დამ ცა ვი ორ დე რის გა მო ცე მი სას ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლი/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი, მი უ ხე და ვად მი სი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბი სა, 
სარ გებ ლობს სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტის შედ გე ნი სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნო
ში/ სა სა მარ თლო ში წარ მო მად გენ ლო ბის უფ ლე ბით, რო დე საც დამ ცა ვი ორ დე რის გა მო
ცე მის სა კითხს გა ნი ხი ლავს სა სა მარ თლო სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საპ რო ცე

66  იურიდიული დახმარების სამსახური ოჯახში ძალადობის შესახებ  -  https://bit.ly/378bd97 

67 „იურიდიული დახმარების ბიურო არის სამსახურის შემადგენელი ერთეული, რომელიც ამ 
კანონით დადგენილი წესითა და თავისი სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში ახორციელებს 
იურიდიულ დახმარებას“ - საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“, მუხ. 
16.1  - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21604?publication=23 

68  იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისები  -  http://www.legalaid.ge/ka/p/1/offices 

69  საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“, მუხ.17

70  მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრი  -  http://www.legalaid.ge/ka/c/2/register 

71  სერვისები  -  https://bit.ly/378bd97  

72  იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის ანგარიში, 2018 წ., გვ. 22  - 
http://www.legalaid.ge/files/2019-05/LAS%20Annual%20Report-2018.pdf 

73  იქვე, იურიდიული დახმარების სამსახურის განვითარების ეტაპები, გვ. 17



26სო კო დექ სის 2113 მუხ ლით დად გე ნი ლი წე სით74. შე მა კა ვე ბე ლი  ორ დე რის გა მო ცე მის 
შემ თხვე ვა ში, მსხვერ პლი/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია უფა სო სა მარ
თლებ რი ვი დახ მა რე ბით, თუ იგი გა დახ დი სუ უ ნა რო ა. „ი უ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნის თა ნახ მად75, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლს, გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის სტა ტუ სის 
მი უ ხე და ვად, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბით (სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბის (გან ცხა დე ბა, 
სარ ჩე ლი, სა ჩი ვა რი, შე სა გე ბე ლი, შუ ამ დგომ ლო ბა და სხვა დო კუ მენ ტე ბი) შედ გე ნა; წარ
მო მად გენ ლო ბა სა სა მარ თლო ში ად მი ნის ტრა ცი ულ და სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ თან და კავ
ში რე ბით;) სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა აქვს სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე ებ ზე, 
რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტთან.

იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მომ ზა დე ბულ 2018 წლის საქ მი ა ნო ბის ან
გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა, მსხვერ პლთა კვა ლი ფი ცი უ რი და ხა რის ხი ა ნი 
წარ მო მად გენ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მუდ მი ვად ზრუ ნავს ად ვო კატ თა პრო ფე სი ულ 
გან ვი თა რე ბა ზე და უტა რებს მათ ტრე ნინ გებს. ქალ თა მი მართ, ასე ვე ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლთა დაც ვის საქ მე ე ბის სენ სი ტი უ რი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, სამ სა ხურ მა, 
სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით, ამ კა ტე გო რი ის ქე ი სებ ზე შექ მნა ად ვო კატ თა სპე ცი ა ლი ზა ცი ა, 
„რაც გუ ლის ხმობს მსხვერ პლის /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას უპი რა
ტე სად სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ი თა 
და კო მუ ნი კა ცი ის უნარ ჩვე ვე ბით არი ან აღ ჭურ ვი ლი“.76 ისი ნი გა დი ან პრო ფე სი უ ლი 
გა დამ ზა დე ბის სამ დღი ან კურსს, რაც მო ი ცავს: ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლთა დაც ვის სა კი თხებ ზე ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას, აგ რეთ ვე 
ფსი ქო ლო გი უ რი ას პექ ტე ბის სწავ ლე ბას.77 

იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს, რა თა ამ უკა ნას კნე ლებ მა სწო რად გა და ა
მი სა მარ თონ მო ქა ლა ქე ე ბი.78 აგ რეთ ვე შეხ ვედ რე ბი იმარ თე ბა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რე
ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, თავ შე საფ რე ბის პერ სო ნალ თან და ბე ნე ფი ცი ა რებ თან, უნი
ვერ სი ტე ტე ბის და კო ლე ჯე ბის სტუ დენ ტებ თან, სკო ლე ბის მოს წავ ლე ებ თან.79 ბი უ რო 
შეხ ვედ რებს ატა რებს მო სახ ლე ო ბას თა ნაც მი სი ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით.80 იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხურ სა და სა ხელ მწი ფო ფონდს და დე ბუ ლი აქვთ მე მო რან დუ მი, რო
მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, ასე ვე ტრე ფი კინ გის 
მსხვერ პლთა გა და მი სა მარ თე ბას მა თი სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით.81 

74  საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“, მუხ. 5.24

75  იქვე, მუხ. 5.25

76  იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის ანგარიში, 2018 წ., გვ. 30  

77  იქვე

78  იქვე, გვ. 35

79  იქვე, გვ. 36

80  შეხვედრების შესახებ დეტალურად იხ.:  საზოგადოებრივი ადვოკატები და ჩვენი 
ბენეფიციარები  -  https://bit.ly/2udTzSN 

81  იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის ანგარიში, 2018 წ., გვ. 24 



27
მო ნი ტო რინ გის

ძი რი თა დი
მიგ ნე ბე ბი

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში ფონ დმა „სო ხუმ მა“ გა მო კი თხა რო გორც სერ
ვი სის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ასე ვე მიმ წო დებ ლე ბი, რა თა გა ნე საზ ღვრა დღეს არ სე ბუ ლი გა
მოწ ვე ვე ბი. იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს ხელ მძღვა ნე ლის თა ნახ მად,  სა მარ თლებ
რი ვად, მსხვერ პლთა საქ მე ე ბი დი დი სიძ ნე ლით არ ხა სი ათ დე ბა, მაგ რამ ემო ცი უ რად  
მე ტად რთუ ლი ა.

რეს პონ დენ ტთა მი ერ და დე ბით მხა რედ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი, რომ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რი (შემ დეგ ში  სამ სა ხუ რი), თა ვი სი ინი ცი ა ტი ვით, უზ რუნ ველ ყოფს ად ვო კატ თა 
სპე ცი ა ლი ზა ცი ას, პე რი ო დუ ლად უტა რებს მათ სა მარ თლებ რივ და ფსი ქო ლო გი ურ ტრე
ნინ გებს. გა მო იკ ვე თა, რომ ამ ეპატ ზე დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა სხვა დას ხვა ტი პის 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის მი მართ, ან ში და გა წე რი ლი ინ სტრუქ ცია ამ სა კითხ ზე სამ სა
ხურს არ გა აჩ ნი ა. ამ ხარ ვე ზის შევ სე ბა ტრე ნინ გე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა. ტრე ნინ გე ბი 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მო ნა წი ლე ე ბი კა ნო ნის მიღ მა გა ეც ნონ სა კითხს, გა აც ნო ბი ე რონ 
თა ვი ან თი რო ლი, ნა ხონ, რო გო რია პრაქ ტი კა და შე ი ძი ნონ და მა ტე ბი თი უნა რე ბი, რაც 
აუ ცი ლე ბე ლია მსხვერ პლთან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით  „ტრე
ნინ გე ბი გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, გა ვეც ნოთ სი ახ ლე ებს და ერ თმა ნეთს პრაქ ტი კა გა ვუ
ზი ა როთ. სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლებ თან მოპყ რო ბის შე სა ხებ, სამ წუ ხა როდ, 
არ გვაქვს არა ნა ი რი ინ სტრუქ ცი ა. ტრე ნინ გებ ზე ხში რად გვაძ ლე ვენ არა ფორ მა ლურ 
ინ სტრუქ ცი ებს და რჩე ვებს, თუ რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ სხვა დას ხვა ძა ლა დო ბის შემ
თხვე ვა ში“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ ტან
ტთან). ამ დე ნად, მსხვერ პლის ინ ტე რე სე ბის დაც ვის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ად ვო კა ტე ბის 
კვა ლი ფი კა ცი ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მა თი გა დამ ზა დე ბა უნ და გაგ რძელ დეს: „კი დევ უფ
რო უნ და ამაღ ლდეს თა ნამ შრომ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ა. სა სურ ვე ლია სა კა ნონ მდებ ლო დო
ნე ზეც იყოს გან საზ ღვრუ ლი სპე ცი ა ლი ზა ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს ხელ მძღვა ნელ თან). 

იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი სერ ვი სის გენ დე რუ ლი სენ სი ტი უ
რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის აღ სა ნიშ ნა ვია ქა ლი ად ვო კა ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. მსხვერ
პლი რეს პონ დენ ტე ბი აშ კა რა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ქალ ად ვო კა ტებს  „ქა ლე ბი რომ 
იყ ვნენ მე ტი, აჯო ბებ და. კრი ზი სულ ცენ ტრში იუ რის ტი ქა ლი იყო და ჩვენ ძა ლი ან დავ
მე გობ რდით. ისეთ დე ტა ლებ ზე ვყვე ბი მას თან, რო გორც ქალ თან. კა ცებ თან ასეთ თე
მებ ზე არ ვი სა უბ რებ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). ეს მიდ გო მა 
და ა დას ტუ რეს სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებ მაც  „ხში რად ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
ქა ლე ბი ითხო ვენ გა სა უბ რე ბას უმე ტე სად ქალ კონ სულ ტან ტთან. თვლი ან, რომ, თუ 
ქა ლი ა, ის მეტ სო ლი და რო ბას გა მო ი ჩენს და გა უ გებს მას. ჩვენ ამ კუ თხით პრობ ლე მა 
ბი უ რო ში არ გვაქვს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ
სულ ტან ტთან). იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვი სას, რო ცა საქ მე სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა
დო ბის ფაქტს ეხე ბა, სამ სა ხუ რი ცდი ლობს, ჩარ თუ ლი იყოს ქა ლი ად ვო კა ტი. ამ მხრივ 
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28გარ კვე ულ პრობ ლე მებს ქმნის არა სა მუ შაო სა ა თებ ში მომ ხდა რი შემ თხვე ვე ბი, ამ დროს, 
მო რი გე ო ბი სას, ყო ველ თვის ვერ ხერ ხდე ბა ქა ლი ად ვო კა ტის გა მო ყო ფა, თუმ ცა შემ დეგ 
საქ მე მას გა და ე ცე მა.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ, რო გორც წე სი, მსურ ვე ლე ბი იუ რი დი ულ დახ მა რე ბას და უბ რკო
ლებ ლად, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად იღე ბენ, მსხვერპლს არ უწევს ლო დი ნი. და დე ბი თი მხა
რეა ისიც, რომ იუ რი დი უ ლი ბი უ რო ე ბი და წარ მო მად გენ ლო ბა ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ქალს შე უძ ლია მი მარ თოს ნე ბის მი ერს, რე გის ტრა ცი ის ად გი ლის 
მი უ ხე და ვად. „მსხვერ პლი შე იძ ლე ბა იყოს რე გის ტრი რე ბუ ლი სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
მაგ რამ შე უძ ლია მოგ ვმარ თოს ჩვენ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე
ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან).

არა სა ხარ ბი ე ლო პრაქ ტი კაა ის, რომ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ ცალ კე 
არ არის დათ ვლი ლი ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის საქ მე ე ბის მი ღე ბი სა და 
წარ მო ე ბის სტა ტის ტი კა  „ცალ კე ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სტა
ტის ტი კა არ გვაქვს და ეს ერ თერ თი გა მოწ ვე ვა ა, ალ ბათ, ამ მი მარ თუ ლე ბით გა წე უ ლი 
მუ შა ო ბის, რომ მი სი და ფიქ სი რე ბა, შემ თხვე ვე ბის ანა ლი ზი არ ხდე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი ბი უ როს ხელ მძღვა ნელ თან). 

უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა და სამ სა ხუ რის ცნო ბა დო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. მსხვერ პლი რეს
პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ არ იცო და იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის არ სე ბო ბის 
შე სა ხებ, ვიდ რე თავ შე სა ფარ ში ან კრი ზი სულ ცენ ტრში მოხ ვდე ბო და. მა თი თქმით, ძა
ლი ან კარ გია უფა სო სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბა, მაგ რამ ამ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე
ო ბამ დე ვერ მი ტა ნა მთა ვარ სი სუს ტედ უნ და ჩა ით ვა ლოს  „მო სახ ლე ო ბა არ არის ინ
ფორ მი რე ბუ ლი, რომ არ სე ბობს უფა სო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რი და ეს, მე მგო ნი, სუს ტი 
მხა რე ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). ამ პრობ ლე მის არ სე ბო ბა 
და ა დას ტუ რეს სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებ მაც, მა თი თქმით, მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო, რა თა 
„ა და მი ა ნებ მა იცოდ ნენ, რომ არ სე ბობს ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც გა უ წევს კვა ლი
ფი ცი ურ იუ რი დი ულ დახ მა რე ბას“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
ბი უ როს ხელ მძღვა ნელ თან).

სერ ვი სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა უპირ ვე ლე სი მი ზე ზი ა, რის გა მოც მსხვერ
პლე ბი ნაკ ლე ბად სარ გებ ლო ბენ მათ თვის აუ ცი ლე ბე ლი ამ დახ მა რე ბით და, ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბის მი უ ხე და ვად, სამ სა ხურ ში ამ კა ტე გო რი ის საქ
მე ე ბი ნაკ ლე ბია  „ძა ლი ან დი დი სტა ტის ტი კით ვერ და ვიკ ვეხ ნით, თუმ ცა დახ მა რე ბის 
მსურ ველ თათ ვის უა რი არას დროს გვით ქვამს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან). მი მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბის ერ თერთ მი ზე
ზად და სა ხელ და ის, რომ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვისს სა ხელ მწი ფო ფონ დიც სთა
ვა ზობს ბე ნე ფი ცი ა რებს. თავ შე სა ფარ ში არის იუ რის ტი და მსხვერ პლი მის გან იღებს 
კონ სულ ტა ცი ას. 

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ხარ ვე ზის აღ მო საფხ ვრე ლად, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი
უ რო ე ბი მარ თა ვენ შეხ ვედ რებს სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებ ში, ავ რცე ლე ბენ სა ინ ფორ მა ციო 
ბუკ ლე ტებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე. მო სახ ლე ო ბას თან სი ახ ლო ვის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბას  „ჩვე ნი სამ სა ხუ რის სტრა ტე გი ა ა, რომ ყო ველ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 



29მე ტიც, სოფ ლებ ში, მე რის წარ მო მად გენ ლო ბის ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბებ ში ხელ მი საწ
ვდო მი იყოს ინ ფორ მა ცია სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ით და არა მარ ტო ჩვენ ზე, არა მედ 
ჩვენს პარ ტნი ო რებ ზე და ამ კუ თხით მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, რა თა მოგ ვმარ თონ 
მათ თვის სა ინ ტე რე სო სა კი თხებ ზე“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ თან). თუმ ცა ეს საკ მა რი სი არ არის და მე ტი ძა ლის ხმე ვაა გა
სა წე ვი მო სახ ლე ო ბამ დე სერ ვი სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის უკეთ მი სა ტა ნად. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, რომ ხში რად მსხვერ პლი თავს არი დებს მო
ძა ლა დეს თან იუ რი დი ულ და ვას, მის გან ფი ზი კუ რად თა ვის დაღ წე ვა საკ მა რი სად მი
აჩ ნი ა. პრობ ლე მაა ისიც, რომ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის პი რო ბებ ში, ის სრუ ლად ვერ 
აც ნო ბი ე რებს, რა დახ მა რე ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ა, რა უფ ლე ბე ბი გა აჩ ნია და მო ძა ლა დეს 
რა მო ვა ლე ო ბე ბი აკის რია  „გან ქორ წი ნე ბა რა პრობ ლე მა ა, მე ტი რას მეტყ ვი ან. ეს არ 
მა ინ ტე რე სებს. სხვა რა ში უნ და და მეხ მა რონ? ბავშვს ყუ რა დღე ბას არ აკ ლე ბენ მა მის 
მხრი დან. გან ქორ წი ნე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა ალი მენ ტიც არ გა და ი ხა დონ. ჯერ ჯე რო ბით 
კი უგ ზავ ნის მა მა მი სი ბავშვს გარ კვე ულ თან ხას, მაგ რამ ეს მი სი სურ ვი ლით ხდე ბა. ერთ 
დღეს რომ არ მო უნ დეს? რომ არ მის ცეს, ვე რა ფერს ვი ზამ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). ამ შემ თხვე ვა ში, მსხვერპლს კვა ლი ფი ცი უ რი იუ რი დი უ ლი დახ
მა რე ბის მი ღე ბის შემ დეგ ეცო დი ნე ბო და, რომ მა მას არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი სათ ვის 
ალი მენ ტის გა დახ და სა ვალ დე ბუ ლო წე სით შე იძ ლე ბა და ე კის როს და, ამ მი ზე ზით, მო
ძა ლა დეს თან სა ქორ წი ნო კავ ში რის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა ჭი რო არ არის. 

გან სა კუთ რე ბით გა ეს ვა ხა ზი სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და მსხვერ პლი 
ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბას, რად გან არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი დიდ დაბ რკო ლე
ბას უქ მნის კონ კრე ტუ ლი მო ძა ლა დე ე ბის დას ჯას და, ზო გა დად, პრობ ლე მის აღ მოფხ
ვრას  „გვაქვს შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც შუა პრო ცეს ში მსხვერ პლი უარს აცხა დებს საქ
მის გაგ რძე ლე ბა ზე. მი ზე ზად ის სა ზო გა დო ებ რივ და მო კი დე ბუ ლე ბას და ეკო ნო მი კურ 
არას ტა ბი ლუ რო ბას ასა ხე ლებს. იყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ნა თე სა ვე ბის ზე წო ლის ქვეშ 
არის ქა ლი და აი ძუ ლე ბენ, რომ და ეხ მა როს მე უღ ლეს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი
დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან).

სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის წი ნა აღ მდეგ მე ტია გა სა კე თე ბე ლი. გა მო იკ
ვე თა, რომ ჯერ კი დევ არ სე ბობს უფა სო სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბი სად მი უნ დობ ლო ბა, მა
თი უხა რის ხო ბის ში შით  „უ ფა სო ად ვო კა ტი შე მომ თა ვა ზეს. მაგ რამ მე თვი თონ გა დავ
წყვი ტე ად ვო კა ტის და ქი რა ვე ბა, უფა სო ად ვო კა ტებს არ ვენ დო ბი, რა ვი ცი, იქ ნებ ესეც 
სტე რე ო ტი პი ა. მაგ რამ უნ და ვი ყო დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ ყვე ლა ფერს კარ გად გა ა კე თებს 
და ამი ტომ მირ ჩევ ნი ა, თან ხა გა და ვი ხა დო და უფ რო მყა რად ვი ყო“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). სა სურ ვე ლი ა, გა აქ ტი ურ დეს მუ შა ო ბა მო სახ ლე
ო ბა ში სამ სა ხუ რის სან დო ო ბის, რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბი სათ ვის, რა თა სტე რე ო ტი პებ მა 
არ და აბ რკო ლოს ადა მი ა ნი, მი ი ღოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა. რეს პონ დენ ტებ მა და ა
დას ტუ რეს, რომ სწო რი კო მუ ნი კა ცია ამარ ცხებს ამ პრობ ლე მას  „თა ვი დან, სა ნამ გაგ
ვიც ნობ დნენ, ჰქონ დათ და მო კი დე ბუ ლე ბა იმ კუ თხით, რომ უფა სო სამ სა ხუ რი რა უნ და 
იყო სო, დღეს პუ რი არ არის უფა სო და იუ რის ტი რა იქ ნე ბა ო... თუმ ცა, ჩვენ მა მუ შა ო ბამ 
შეც ვა ლა ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი
უ როს კონ სულ ტან ტთან).

შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის მსხვერ პლებს ვთხო ვეთ, შე ე ფა სე ბი ნათ იუ რი დი უ ლი დახ მა
რე ბის სამ სა ხუ რი სა და თავ შე საფ რე ბის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 



30იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბი. მა თი თქმით, გან სხვა ვე ბა ის არის, რომ თავ შე
სა ფარ სა და კრი ზი სულ ცენ ტრში უფ რო ში ნა უ რუ ლი და ნაკ ლე ბად ოფი ცი ა ლუ რი გა
რე მო ა, სა დაც თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ – „ცენ ტრში გრძნობ, რომ ყვე ლა შენს 
და სახ მა რებ ლა და ა. სხვა გან მა ინც იგ რძნო ბა, რომ შენ მათ თვის ხარ მო რი გი კლი ენ ტი 
და ძა ლი ან ოფი ცი ა ლუ რი სა ხე აქვს ყვე ლა ფერს. ცენ ტრში უფ რო მე ტი ადა მი ა ნუ რი ურ
თი ერ თო ბე ბი ა“  (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთან ურ თი ერ თო ბას თა ვი სი სპე ცი ფი კა აქვს. სერ ვი სე ბის 
სხვა მიმ წო დებ ლებ მაც აღ ნიშ ნეს, რომ მსხვერ პლთა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ცია ბუ ნებ
რი ვი ა, რად გან იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის თი თო ე ულ თა ნამ შრო მელს სა მი 
ათე უ ლი ქე ი სი აქვს სა მარ თა ვი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთან მუ შა ო ბა, კი „ძა ლი ან ფა ქი ზი 
სა კი თხი ა, უამ რა ვი ნი უ ან სი აქვს, დი დი დრო ი თი რე სურ სი სჭირ დე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად
გე ნელ თან). თუმ ცა ზოგ ჯერ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი შე უც ვლე ლი ა. მა გა
ლი თად, „სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე (ა რას რულ წლოვ ნე ბის საქ მე ზე) სა ხელ მწი ფო 
ფონ დი დან აქ ამი სა მარ თე ბენ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი
უ როს ხელ მძღვა ნელ თან). 

მსხვერ პლე ბი იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რამ დე, ძი რი თა დად, სხვა სერ ვი სე ბის 
გავ ლით მი დი ან. მას, რო გორ წე სი, თავ შე საფ რე ბის, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის, არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის, პო ლი ცი ის, სა სა მარ თლოს ან ყო ფი ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის რჩე
ვით აკი თხა ვენ. აგ რეთ ვე, რო ცა სამ სა ხუ რი ვერ ახერ ხებს კონ კრე ტუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რის 
დახ მა რე ბას სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით, ამი სა მარ თებს მას შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე ბა ში. ამ
დე ნად, ეს ორ მხრი ვი პრო ცე სია და ადას ტუ რებს სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებს შო რის კო ორ
დი ნა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მნიშ ვნე ლო ბას. 

იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის იუ რის ტებ მა რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მში სუსტ რგო
ლად თვით მმარ თვე ლო ბა და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი და ა სა ხე ლეს. რეს პონ
დენ ტე ბის აზ რით, ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ უფ რო ეფექ ტი ა ნი 
ბრძო ლი სათ ვის თა ნამ შრომ ლო ბა რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის სუ ბი ექ ტებს შო რის უფ რო 
ინ ტენ სი უ რი და სის ტე მა ტი უ რი უნ და იყოს. ყვე ლა შე სა ბა მის უწყე ბა ში უნ და არ სე ბობ
დეს ამ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა ზე და კო ორ დი ნი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე
ბე ლი პი რი, რო მელ საც ექ ნე ბა სის ტე მა ტი უ რი კონ ტაქ ტი სა მუ შაო რე ჟიმ ში, მა გა ლი თად, 
თვე ში ან კვარ ტალ ში ერ თხელ. 

სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი მიღ წე ვად თვლი ან მა თი ჩა რე ვით და დე ბი თად გა დაწყ ვე ტილ 
საქ მე ებს და კმა ყო ფილ მო ქა ლა ქე ებს. მა თი თქმით, სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და, სამ სა ხუ რის 
სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი ჩარ თუ ლი იყოს  მსხვერ პლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბი სათ ვის სა
ბუ თე ბის მომ ზა დე ბის, ან კე ტის შევ სე ბის პრო ცეს ში. 

სამ სა ხუ რის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს შო რის, და ბა ლი ცნო ბა დო ბის გარ და, და სა
ხელ და კად რე ბის დე ფი ცი ტის პრობ ლე მა, სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის, ინ სტრუქ ცი ე ბის სიმ
ცი რე. ასე ვე გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის სის ტე მის არარ სე ბო ბა. სამ სა
ხურს არ აქვს მო ნი ტო რინ გის რა ი მე მე ქა ნიზ მი ან გეგ მა, რომ გა ა კონ ტრო ლოს, რამ დე
ნად ეფექ ტი ა ნი იყო გა წე უ ლი დახ მა რე ბა. პრო ფე სი უ ლი შე ფა სე ბის სის ტე მის პრო ექ ტი, 
წე სით, მო მა ვა ლი წლი დან  უნ და ამოქ მედ დეს. სა ვალ დე ბუ ლო დაც ვის შემ თხვე ვებ ში 
უნ და შე მოწ მდეს, რო გორ იხარ ჯე ბა სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბი და რო გო რია გა წე უ ლი 



31მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი  „ვი ნა ი დან ამ მი მარ თუ ლე ბით რა ი მე ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბა ამ 
ეტაპ ზე არ გვაქვს, ფაქ ტობ რი ვად, ვერ ვა მოწ მებთ, ჩვენს მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხი რამ დე ნად არის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი, რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა იმ გა მოწ ვე ვებს, 
რა გა მოწ ვე ვე ბიც დგას სამ სა ხუ რის წი ნა შე“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს ხელ მძღვა ნელ თან).

რეს პონ დენ ტებ მა დაბ რკო ლე ბა თა შო რის, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, გა მოკ ვე თეს რე ფე
რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა, სა ზო გა დო ე ბის არა ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბა სა მარ თლებ რივ სა კი თხებ ში, სა სა მარ თლო ში საქ მე თა გან ხილ ვის გა ჭი ა ნუ რე ბა  
„მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნონ ში გვი წე რი ა, რომ ასე თი და ვე ბი მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე 
დრო ში უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი, მა ინც იჭი მე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან), ასე ვე რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტე ბის პრო ფე სი უ
ლი გა დამ ზა დე ბის ხა რის ხი  „მა გა ლი თად, მას წავ ლებ ლებს, გა დამ ზა დე ბის მი უ ხე და ვად, 
უჭირთ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტის ამოც ნო ბა. პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა  პე და გო გე
ბის, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის, პო ლი ცი ის და სხვა  არის ჯერ კი დევ გა მოწ ვე ვა“ (ჩაღ
რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან).

მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია იუ
რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი სათ ვის შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

1. იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურ მა აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ოს მი სი უფ ლე ბა მო
სი ლე ბის სფე რო ში შე მა ვალ სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ
რის ად ვო კა ტი რე ბის თვის (მა გა ლი თად,  სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის თვის ინი ცი ა ტი ვის, წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნა პარ ლა მენ
ტის თვის და სხვ.);

2. სა სურ ვე ლი ა, სა ვალ დე ბუ ლო წე სით, კა ნო ნით გა ნი საზ ღვროს იუ რი დი უ ლი ბი უ
რო ე ბის თა ნამ შრო მელ თა სპე ცი ა ლი ზა ცი ის სა კი თხი ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის საქ მე ებ ზე სა მუ შა ოდ;

3. აუ ცი ლე ბე ლია მუ შა ო ბის გაგ რძე ლე ბა იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის მომ წო
დე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბი სა და გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბის გა სა უმ
ჯო ბე სებ ლად; 

4. მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი
ის მო სახ ლე ო ბამ დე მი სა ტა ნად, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში; მათ შო რის, რე
ფე რი რე ბის სუ ბიექ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით; ასე ვე უფა სო 
იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სის სან დო ო ბი სა და რე პუ ტა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად; 

5. აუ ცი ლე ბე ლია ცალ კე, სიღ რმი სე უ ლი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სის შე სა ხებ (მათ შო რის, რამ
დე ნ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალს გა ე წია დახ მა რე ბა, რა კა ტე გო რი ის 
საქ მე ებ ზე და ა.შ.); 

6. სა ჭი როა მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის და ნერ გვა გა წე უ ლი იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სერ ვი სის ხა რის ხის და ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად და ხარ ვე ზე ბის უკეთ გა მო
სავ ლე ნად. 



321.4. სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი
„ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა
ხებ“ ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცია ავალ დე ბუ ლებს ხელ მომ წერ მხა რე ებს, მი ი ღონ ყვე ლა 
სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო ან სხვა ზო მა, რა თა უზ რუნ ველ ყონ მსხვერ პლი სათ ვის სო
ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე  ხელ მი საწ ვდო მო ბა და მი უ თი თებს, რომ სამ სა ხუ რებს უნ და 
ჰქონ დეს შე სა ფე რი სი რე სურ სე ბი და ჰყავ დეს სპე ცი ა ლის ტე ბი, რომ ლებ საც გავ ლი ლი 
ექ ნე ბათ მომ ზა დე ბა მსხვერ პლის თვის დახ მა რე ბის გა სა წე ვად და რომ ლე ბიც, სა ჭი რო ე
ბი სა მებრ,  გა და ა მი სა მარ თე ბენ მათ შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ ში.82

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა უმ წვა ვე სი და მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა ა, 
შე სა ბა მი სად, მის წი ნა აღ მდეგ და მსხვერ პლის და სა ცა ვად კომ პლექ სუ რი სო ცი ა ლუ რი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბაა აუ ცი ლე ბე ლი. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ რე ა ლუ რი შე
დე გე ბის მი საღ წე ვად უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია პრე ვენ ცი ა, რაც სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
დახ ვე წას და გა უმ ჯო ბე სე ბას გუ ლის ხმობს. სამ წუ ხა როდ, ეს მი მარ თუ ლე ბა ერ თერ თი 
ყვე ლა ზე სუს ტი ა. სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლურ სერ ვი სებ ზე პა სუ ხის მგე ბელ უწყე ბას სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო83 (შემ დეგ ში  სა ა გენ ტო) წარ მო ად გენს.  

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ
ცი ის მე ქა ნიზ მე ბი გუ ლის ხმობს იმ სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ, სა მარ თლებ რივ და სხვა 
ღო ნის ძი ე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ამ გვა რი ძა ლა დო ბის მი ზე ზე
ბი სა და წი ნა პი რო ბე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის კენ, ძა ლა დო ბის აღ კვე თის კენ, მსხვერ პლის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ადაპ ტა ცი ის კენ.84 

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა მო ი ცავს85: ოჯა ხუ რი და ვე ბის მი ზე ზე ბის 
ანა ლიზს; მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რი სა და თა ნად გო მის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბას; შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ თან ერ თად მო ძა ლა დე თა რის კჯგუ ფე ბის გა
მოვ ლე ნას და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში ხელ შე წყო ბას; მსხვერ
პლთათ ვის დახ მა რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას და 
მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბას.

2018 წელს მი ღე ბულ იქ ნა კა ნო ნი „სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც საკ მა ოდ 
პროგ რე სულ დე ბუ ლე ბებს ით ვა ლის წი ნებს, მათ შო რის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლის სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე წყო ბას, მის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე ზრუნ ვას. 
თუმ ცა მი სი ძი რი თა დი ნა წი ლის ამოქ მე დე ბა 2021 წლის 1 იან ვრამ დეა გა და ვა დე ბუ ლი.86 

82  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 20.2 

83  სოციალური მომსახურების სააგენტო  -  http://ssa.gov.ge/ 

84  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ:, მუხ. 6.1.    

85  იქვე, მუხ. 8

86  საქართველოს კანონი „სოციალური მუშაობის შესახებ“, მუხ. 1.1;  65.2  -  
https://bit.ly/2G6WrDw 



33ამ დე ნად, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი ა, თუმ ცა, პრობ ლე მუ რია მი სი პრაქ ტი კა ში ამოქ მე დე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ამ სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის სიმ ცი რე სა 
და არა საკ მა რის ბი უ ჯეტ ზე დი დი ხა ნია სა უბ რო ბენ, თუმ ცა, გარ კვე უ ლი წინ სვლის მი
უ ხე და ვად, მდგო მა რე ო ბის რა დი კა ლუ რად გა მოს წო რე ბა ჯე რაც ვერ მო ხერ ხდა. სო ცი
ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბი სა და ბი უ ჯე ტის გაზ რდა რე კო მენ დე ბუ ლი იყო გა ე როს 
სა ყო ველ თაო პე რი ო დუ ლი მი მო ხილ ვის მე ო რე ციკ ლის ფარ გლებ ში მი ღე ბულ დო კუ
მენ ტში.87 მნიშ ვნე ლო ვან დაბ რკო ლე ბად პრო ფე სი უ ლი წრე ე ბი და თა ვად სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კე ბი მი იჩ ნე ვენ სა ა გენ ტოს სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა შრო მით პი რო ბებ სა და სა მუ შაო 
გა რე მოს.88

სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა სა ქარ თვე ლო ში უაღ რე სად მცი რე ა. 600 სო
ცი ა ლუ რი მუ შა კი მუ შა ობს რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ ში 
ერ თად და მათ გან მხო ლოდ 240 მუ შა კია  სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ში. 
შე და რე ბის თვის, ევ რო კავ შირ ში, სა შუ ა ლოდ, ასი ათას მო სახ ლე ზე 1851 სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კი ა. სა ქარ თვე ლო ში 100 ათას მო სახ ლეს 7 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი ემ სა ხუ რე ბა, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა სხვა ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კას.89 წარ მა ტე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა ო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სოც მუ შა კე ბის სა მუ შა ოს გო ნივ რუ ლი მო ცუ ლო ბის გან
საზ ღვრა.90

კად რე ბის მწვა ვე დე ფი ციტს ემა ტე ბა უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბის სიმ რავ ლე. სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ად მი ნის ტრი რე ბას უწევს რამ დე ნი მე ათე ულ სო ცი ა ლურ და 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მას. სა ა გენ ტო, ყო ველ თვი უ რად, სა ქარ
თვე ლო ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თით ქმის მე სა მედს უწევს შე სა ბა მის მომ სა ხუ რე
ბას.91 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი მუ შა ო ბენ და ახ ლო ე ბით 32 მი მარ თუ ლე ბით (სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ბავ შვე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი, შშმ პი რე ბი, შვი ლად აყ ვა ნის პრო ცე დუ რე ბი, მინ
დო ბით აღ საზ რდე ლე ბი, მე ურ ვე ო ბა/ მზრუნ ვე ლო ბა და ა.შ.), მათ შო რის, ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის შემ თხვე ვებ ზე მო დის საქ მე ე ბის 5%. 2017 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში 
თი თო სო ცი ა ლურ მუ შაკს თვე ში, სა შუ ა ლოდ, 120მდე საქ მე ჰქონ და, რაც 6ჯერ აღე მა

87  პოლიტიკის დოკუმენტი „სოციალური მომსახურება - ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის დაკარგული ნაწილი“, გვ. 5  -  http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75664.pdf 

88   „სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა შრომითი პირობები და 
გამოწვევები“  - 
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-momsakhurebis-saagentos-sotsialur-mushakta-shromiti-
pirobebi-da-gamotsvevebi 

89 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 51 

90 „სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა შრომითი პირობები და 
გამოწვევები“, გვ. 5-6  - https://bit.ly/38YL8KC 

91    სააგენტოს შესახებ  -  http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=14 



34ტე ბა რე კო მენ დე ბულ საქ მე თა რა ო დე ნო ბას92. ამ პი რო ბებ ში სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის მი ერ 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფუნ ქცი ე ბის სრულ ფა სოვ ნად შეს რუ ლე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, 
გა მო რი ცხუ ლი ა. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 20182020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სო
ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის 1030%ით ზრდა. ამ ფონ ზე, სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა 
რა ო დე ნო ბა 2018 წელს 279დან 255მდე შემ ცირ და.  

სო ცი ა ლურ მა მუ შა კებ მა 2019 წელს გა ფიც ვით გა აპ რო ტეს ტეს სა მუ შაო პი რო ბე ბი და 
ის სერ ვი სე ბი, რა საც სა ხელ მწი ფო ყვე ლა ზე და უც ველ ადა მი ა ნებს სთა ვა ზობს.93 მა თი 
ერ თერ თი უმ თავ რე სი მო თხოვ ნა კად რე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა იყო. სა მი ნის ტროს
თან შე თან ხმე ბა ნა წი ლობ რივ შედ გა, კად რე ბის რა ო დე ნო ბის მა ტე ბა 2019 წელს  50ით, 
ხო ლო  2020 წელს ასე ვე 50 თა ნამ შრომ ლით გა ნი საზ ღვრა.94 

სოც მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბის თან მიმ დევ რუ ლი ზრდის ნაც ვლად 2020 წლის და სა წყის ში 
მა თი შემ ცი რე ბა და ი წყო, რაც სა მი ნის ტრომ სა ა გენ ტო ში მიმ დი ნა რე რე ორ გა ნი ზა ცი ით 
ახ სნა და აღ ნიშ ნა, რომ პრო ცე სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სოც მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბა არ 
შემ ცირ დე ბა. ასე ვე რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გლებ ში იგეგ მე ბა მზრუნ ვე ლო ბის, ბავ შვთა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ად მი ნის ტრი რე ბის ფუნ ქცი ის, ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) 
მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის სა ხელ მწი ფო ფონ დის თვის გა
და ცე მა.95 სა მი ნის ტრო ში მიმ დი ნა რე რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გლებ ში, იქ მნე ბა ახალ სსიპ 
იც  სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა
რე ბის სა ა გენ ტო, რო მელ საც გა და ე ცე მა მე ურ ვე ო ბი სა და მზრუნ ვე ლო ბის მი მარ თუ ლე
ბით ფუნ ქცი ა მო ვა ლე ო ბე ბი.96

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ფა სე ბით, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის გა თა ვი სუფ ლე
ბის პრო ცე სი დარ ღვე ვე ბით მიმ დი ნა რე ობს. მა თი ნა წი ლი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და 
გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბა სა და სა ჯა რო პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვა ში, რაც სა მო ქა ლა ქო სექ
ტორს უჩენს ეჭვს, რომ ისი ნი პრო ტეს ტის გა მო და ი საჯ ნენ.97

92 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 52 

93  „სოციალური მუშაკების პროტესტი“  -  https://bit.ly/2TqvaT9 

94  „2019 წელს სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა გაიზრდება – სერგეენკო“  -
https://reginfo.ge/people/item/12894-2019-xels-sozialur-mushakta-raiodenoba-gaizrdeba-
%E2%80%93-davit-sergeenko 

95 „სამინისტროს განმარტება სოცმუშაკების გათავისუფლებაზე“  -  
https://netgazeti.ge/news/423196/ 

96  „ჯანდაცვის სამინისტროში ახალი სსიპ-ი „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“ იქმნება“ -  https://bit.ly/368ocGF 

97  „სოციალური მუშაკების გათავისუფლების პროცესი დარღვევებით მიმდინარეობს“  - https://
emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-mushakebis-gatavisuflebis-protsesi-darghvevebit-mimdinareobs 



35ერ თი მხრივ  სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის შეზ ღუ დუ ლი რა ო დე ნო ბა და, მე ო რე მხრივ, ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის სიმ რავ ლე უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მა თი მუ შა ო ბის ხა რის ხზე და ქმნის 
რისკს, რომ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბი მხო ლოდ ფურ ცელ ზე დარ ჩეს. 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი ეფექ ტი ა ნად ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ორ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კი თხე ბის მო ნი ტო რინგს.98

პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის არა სა მუ შაო დროს მომ ხდარ გა და უ დე
ბელ, კრი ზი სულ  შემ თხვე ვა ზე რე ა გი რე ბაც. სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი სათ
ვის ჩვე უ ლებ რი ვი სა მუ შაო გრა ფი კია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. არა სა მუ შაო დროს მომ ხდა რი 
ძა ლა დო ბი სას სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის ჩარ თვა დაც ვის ღო ნის ძი ე ბებ ში გარ თუ ლე ბუ ლი ა. 
ამას თან, გა და უ დე ბე ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო, არა სა მუ შაო დროს ხში რად კე თი ლი ნე ბით 
გა მო ცხა დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი ანაზ ღა უ რე ბას არ იღებს.99 

აუ დი ტის სამ სა ხუ რის შე ფა სე ბით, არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რი ჩარ თუ ლია მხო ლოდ ბავ შვთა ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ში, თუმ ცა ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, კა ნო ნით მათ ზე და კის რე ბუ ლი ფუნ ქცი ე ბი პრაქ ტი კა ში 
სრულ ყო ფი ლად ვერ სრულ დე ბა. სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ თა ვის ფუნ ქცი ა
თა სრუ ლად შეს რუ ლე ბა მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსხვერ პლის ინ ტე რე სე ბის და სა ცა
ვად, მის თვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი სა წო დებ ლად 
და შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ თან გა და მი სა მარ თე ბის თვის. ამი ტომ აუ დი ტის სამ სა ხურს 
სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად, აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის 
ზრდა, მა თი დატ ვირ თვის შემ ცი რე ბა და არა სა მუ შაო დროს, გა და უ დე ბელ შემ თხვე
ვებ ზე შე უ ფერ ხე ბე ლი რე ა გი რე ბის თვის, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის მო რი გე ო ბის მე ქა
ნიზ მის და ნერ გვა.100

98 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმები, გვ. 52 

99  იქვე, გვ. 53-54 

100  იქვე, გვ. 54-55
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ძი რი თა დი
მიგ ნე ბე ბი

სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ერ თერ თი სუს ტი რგო ლია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ
მდეგ ბრძო ლა სა და მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის საქ მე ში. სა ა გენ ტოს გა აქ ტი უ რე ბის აუ
ცი ლებ ლო ბა ზე სა უბ რო ბენ არა მხო ლოდ მსხვერ პლე ბი და სოც მუ შა კე ბი, არა მედ სხვა 
სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბიც: „სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს მე ტი რო ლი უნ და 
ჰქონ დეს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა სა და მსხვერ პლის დახ მა რე ბის სა კითხ ში, თუმ
ცა ეს ასე არა ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ
ტან ტთან). „სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის თე მა ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლი თე მა ა. ჩვენც, გა ე რო საც 
გვქონ და რე კო მენ და ცი ე ბი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა ზე, სა მუ შაო 
პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და ხელ ფა სე ბის მა ტე ბა ზე. თუმ ცა რე კო მენ და ცია რე კო
მენ და ცი ად დარ ჩა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე
საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მა ერ თხმად აღ ნიშ ნეს, ერ თი მხრივ, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა და, მე ო რე მხრივ, მი სი ხარ ვე ზე ბი. სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი კარ გად აც
ნო ბი ე რე ბენ მათ წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს  „მსხვერ პლი სათ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი არ არის გრძელ ვა დი ა ნი და სა ჭი რო ე ბე ბი არ არის სრუ ლად მო ცუ ლი. ეს არის 
ძი რი თა დი ხარ ვე ზი, რაც გვაქვს სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის კუ თხით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან). 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის ფუნ ქცია მსხვერ პლი ქა ლე ბის და სახ მა რებ ლად ამ უკა ნას კნელ
თა ინ ფორ მი რე ბი თა და გა და მი სა მარ თე ბით შე მო ი ფარ გლე ბა. დი დი სა მუ შაო დატ ვირ
თვის პი რო ბებ ში, ფაქ ტობ რი ვად, სა ერ თოდ ვერ ხერ ხდე ბა პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბა, უკ ვე მომ ხდარ შემ თხვე ვა ზე რე ა გი რე ბის კუ თხი თაც გაძ ნე ლე ბუ ლია ცალ კე ულ 
საქ მე ზე სა თა ნა დო დრო ის გა მო ყო ფა და ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა. ამ პრობ ლე მას თა ვად 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბიც კარ გად აც ნო ბი ე რე ბენ  „ვი ცით, რომ უნ და ვი ყოთ მე ტად ჩარ
თუ ლი, მაგ რამ, ჩვე ნი დი დი და არა ა დეკ ვა ტუ რი სა მუ შაო დატ ვირ თვი დან გა მომ დი ნა რე, 
სამ წუ ხა როდ, პრე ვენ ცი ულ, თე რა პი ულ და სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბას ვერ ვა ხორ
ცი ე ლებთ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან). რიგ შემ თხვე ვებ ში გა მო
იკ ვე თა, რომ სოც მუ შა კი გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის ხმი ე რე ბით მო ე კი და საქ მეს, მაგ რამ 
სის ტე მა არ უნ და იყოს აწყო ბი ლი მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი ინ დი ვი დის მონ დო მე ბა სა და  
კე თილ სინ დი სი ე რე ბა ზე. 

სა ა გენ ტოს სერ ვი სის შე სა ხებ მსხვერ პლთა ნა წი ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ იყო. იშ ვი ა თია 
პირ და პირ მი მარ თვის შემ თხვე ვე ბი. რო გორც მსხვერ პლებ მა აღ ნიშ ნეს, პო ლი ცი ის თვის 
მი მარ თვის შემ დეგ, ეს უკა ნას კნელ ნი რთავ დნენ საქ მე ში სოც მუ შა კებს  „რომ არა პო
ლი ცი ის მი ერ მა თი გა მო ძა ხე ბა, ჩვენ ალ ბათ არ მივ მარ თავ დით სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს, 
ვი ნა ი დან არ ვი ყა ვით ინ ფორ მი რე ბუ ლი მა თი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ოზურ გე თი).
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37სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბის სიმ ცი რის გარ და, ერ თერთ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე
მას წარ მო ად გენს ფსი ქო ლოგ თა ნაკ ლე ბო ბა. მა გა ლი თად, 2019 წლის ბო ლოს იმე რე თის 
12 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის მხო ლოდ ორი ფსი ქო ლო გი იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რაც, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე უძ ლე ბელს ხდის მსხვერ პლე ბის თვის ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის 
სწრა ფად, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ მი ღე ბას, მა შინ რო ცა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და 
ბავ შვე ბის თვის ეს სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ა. „ეს არის ერ თერ თი სუს ტი რგო ლი... 
ჩვენ რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბა არ გვაქვს ფსი ქო ლო გე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო. ბავ შვის 
შემ თხვე ვა ში აქ ვი ყე ნებთ მან და ტუ რის სამ სა ხურ ში არ სე ბულ ფსი ქო ლო გი ურ ცენტრს, 
თუ ბავ შვი სკო ლის მოს წავ ლეა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში ვი ყე ნებთ 
კრი ზი სულ ცენტრს, არა სამ თავ რო ბოს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სო ცი ა ლურ მუ შაკ
თან). „სოც სა ა გენ ტოს არ ჰყავ და იმე რეთ ში ფსი ქო ლო გი და გად მო მა მი სა მარ თეს ფონდ 
„სო ხუმ ში“. სხვა მომ სა ხუ რე ბა არ შე მო უ თა ვა ზე ბი ათ ჩემ თვის და ჩე მი შვი ლე ბი სათ ვის“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ მსხვერ პლებ თან).

გა დატ ვირ თუ ლო ბის გა მო, ძი რი თა დად, სოც მუ შა კე ბი ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის საქ მე ში ერე ვი ან მსხვერ პლი ბავ შვის არ სე ბო ბი სას  „თუ ოჯახ ში არ არის 
ბავ შვი, შე მო ვი ფარ გლე ბით მხო ლოდ კონ სულ ტა ცი ი სა და გა და მი სა მარ თე ბით სხვა
დას ხვა სერ ვის ზე“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან). მარ თა ლი ა, სო
ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, ძი რი თა დად, ბავ შვე ბის და სახ მა რებ ლად ერ თვე ბი ან, მაგ რამ ეს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რაა მსხვერ პლე ბის თვის. ესეც მათ თვის გა წე ულ სერ ვი სად 
უნ და ჩა ით ვა ლოს, რად გან ბავ შვე ბი ხში რად მხო ლოდ დე დე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბაა და 
მას თან გა სამ კლა ვებ ლად ქა ლებს დახ მა რე ბა და ხელ შე წყო ბა სჭირ დე ბათ  „შე მომ თა
ვა ზეს ბავ შვთა დახ მა რე ბის პროგ რა მა. კერ ძოდ, სკო ლის ასა კის ბავ შვი სათ ვის გაკ ვე
თი ლე ბის მომ ზა დე ბის კუ თხით სპე ცი ა ლურ კერ ძო მას წავ ლებ ლებ თან მე ცა დი ნე ო ბის 
მხრივ დახ მა რე ბა. ასე ვე ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა. აგენ ტის შე ფა სე ბის შე დე გად 
მო მა ნი ჭეს ქუ ლე ბი და ვი ღებ სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა საც. ასე ვე შე მომ თა ვა ზეს ქი რის 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მაც“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 
„სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი დაგ ვეხ მა რა იმით, რომ დაგ ვა წე რი ნა გან ცხა დე ბა, რის შე დე გად 
ტან საც მე ლი და ფეხ საც მლე ბი მოგ ვი ტა ნეს ბავ შვე ბი სათ ვის და სას კო ლო ნივ თე ბი“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ოზურ გე თი). „ბავ შვე ბი სათ ვის ასე ვე არის 
კვე ბის, რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა, ად რე უ ლი გან ვი თა რე ბის დღის ცენ
ტრი, სხვა დას ხვა დახ მა რე ბა შშმ ბავ შვე ბის თვის და ა.შ.“  (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან). 

მო ნი ტო რინ გი სას, ძა ლა დო ბა გა მოვ ლი ლი ქა ლე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა
ჭი რო ე ბა  გა მო იკ ვე თა. ზოგ ჯერ მსხვერპლ ქა ლებს აგ რე სია გა და აქვთ შვი ლებ ზე, რა ზეც 
სა ხელ მწი ფო, ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის ნაც ვლად, სა დამ სჯე ლო ზო მე ბით პა სუ ხობს  
„ზოგ ჯერ მოგ ვდის მი მარ თვა, რომ დე და ძა ლა დობს შვილ ზე. თვი თონ ძა ლა დო ბა გა და
ტა ნი ლი ქა ლის რე ა ბი ლი ტა ცია უნ და მოხ დეს. არ შე იძ ლე ბა მას შე უზ ღუ დო მშობ ლის 
უფ ლე ბე ბი და თვი თონ ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფს კი დევ უფ რო გა ურ თუ ლო მდგო მა
რე ო ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან).

ბავ შვის რე ა ბი ლი ტა ცია შე უძ ლე ბე ლია დე დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის გა რე შე. დე დი სა და ბავ
შვის სერ ვი სე ბი ერ თი ა ნი პა კე ტით უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

სოც მუ შაკ თან პი რად ურ თი ერ თო ბას ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ნა წი ლი და დე ბი თად ახა
სი ა თებ და, თუმ ცა იგი ვეს ვერ ვიტყ ვით სერ ვი სებ ზე. გა მო იკ ვე თა, რომ ბე ნე ფი ცი ა რებს 



38დიდ ხანს უწევთ ლო დი ნი დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად  „ძა ლი ან და დე ბი თად შე ვა ფა სებ დი 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის ურ თი ერ თო ბას ჩემ თან და ჩემს შვი ლებ თან. მაგ რამ ჯერ კი დევ არ 
მაქვს მი ღე ბუ ლი დახ მა რე ბე ბი, რა ზეც გან ცხა დე ბე ბია და წე რი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თვე ე ბი გა ვი და. ეს ალ ბათ სა ა გენ ტოს მი ზე ზია და არა მი სი პი რა დი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ
ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 

რეს პონ დენ ტთა ნა წილ მა ხა ზი გა უს ვა სოც მუ შა კე ბის არა კომ პე ტენ ტუ რო ბა სა და გულ
გრი ლო ბას  „სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის ჩა რე ვა არც დრო უ ლი იყო და არც ეფექ ტუ რი. 
გუ ლის ხმი ე რე ბა ზე სა უ ბა რი ზედ მე ტი ა. სოც მუ შა კის მო ნა წი ლე ო ბა იმა ში გა მო ი ხა ტა, 
რომ შე ა ფა სა სა ნი ტა რულ ჰი გი ე ნუ რი (თუ რა ღაც, არ ვი ცი) პი რო ბე ბი ბავ შვის სა ცხოვ
რებ ლად. არა ვინ და ინ ტე რე სე ბუ ლა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი  ბავ შვის ფსი ქო ლო გი უ რი 
მდგო მა რე ო ბით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, თერ ჯო ლა). 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი ვერ ახერ ხე ბენ თი თო ე უ ლი საქ მის მო ნი ტო რინგს და ყო ველ შემ
თხვე ვა ზე  მეთ ვალ ყუ რე ო ბას  „გა და მა მი სა მარ თა და შემ დეგ არც კი და ინ ტე რე სე ბუ ლა 
შემ დგო მი და მო კი დე ბუ ლე ბით“ (ფო კუს ჯგუ ფი ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ მსხვერ
პლებ თან); „სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი მხო ლოდ ორ ჯერ მო ვი და და მის მე რე არ მი ნა ხავს და 
არც კი და ინ ტე რე სე ბუ ლა ჩე მი და ჩე მი შვი ლის მდგო მა რე ო ბით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ, რო ცა მსხვერ პლის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცია ერ თვე ბა, სა ა გენ ტო მეტ ყუ რა დღე ბას იჩენს  „გა მაფ რთხი ლეს, რომ ძა ლი ან 
დი დი ხა ნი დამ ჭირ დე ბო და სა ა გენ ტოს ფსი ქო ლო გის ლო დი ნი. გა მი მარ თლა იმ კუ თხით, 
რომ ფონ დი „სო ხუ მის“ დახ მა რე ბით სა ხალ ხო დამ ცველ მა კონ ტროლ ზე აიყ ვა ნა ჩვე
ნი საქ მე და სას წრა ფოდ ჩარ თო სა ა გენ ტოს ფსი ქო ლო გი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, თერ ჯო ლა); „რომ არა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი მარ თვა, ასე 
სწრა ფად არ მო ვი დოდ ნენ, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ვი ნა ი დან არა ერ თხელ მი მი მარ თავს“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). ამის გა მო რეს პონ დენ ტე ბის ნა
წილ მა მი უ თი თა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მი ერ სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბის კონ
ტრო ლის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე  „ა რა სამ თავ რო ბო ებს მე ტად რომ ჰქონ დეს ეს სფე რო აღე
ბუ ლი კონ ტროლ ზე  კარ გი იქ ნე ბო და“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ
თა ი სი).  

მსხვერ პლე ბი ზოგ ჯერ სოც მუ შაკს ადა ნა შა უ ლებ დნენ მი კერ ძო ე ბა სა და არა კომ პე
ტენ ტუ რო ბა ში. „სოც მუ შა კებ მა სა ერ თოდ გა მა გი ჟეს. ბავ შვებს ეკი თხე ბი ან ისე თი 
კითხ ვე ბით, რომ ლი თაც დე და ყვე ლა შემ თხვე ვა ში მო ძა ლა დე ა. შე იძ ლე ბა ბავშვს ჰკი
თხო  დე დამ ხმა მა ღა ლი სა უ ბა რი იცის, თუ მარ ტო თქვენ თან ყვი რო და? შენ უკ ვე 
კარ ნა ხობ ბავშვს, რა თქვას. ჩე მი შვი ლე ბი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის ხსე ნე ბა ზე გა რეთ 
გარ ბოდ ნენ. ცუ დად ხდი დათ მა თი კითხ ვე ბი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ
პლთან, სე ნა კი).

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის ნე გა ტი ურ როლ ზე ისა უბ რა ერ თერ თმა რეს პონ დენ ტმა ოზურ
გე თი დან. მი სი თქმით, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი არა კომ პე ტენ ტუ რი იყო და ბავ შვებ ზე ცუდ 
გავ ლე ნას ახ დენ და, გა ნა წყობ და ოჯა ხის წევ რე ბის წი ნა აღ მდეგ. გა მო ით ქვა ეჭ ვი, რომ 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ოზურ გეთ ში ცდი ლობს, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ოჯა
ხი დან გა მო იყ ვა ნოს ბავ შვე ბი და მინ დო ბით აღ ზრდა ში გა უშ ვას, „რად გან ბავ შვე ბის მე
ურ ვე ო ბი სათ ვის სა ხელ მწი ფო მიმ ღებ ოჯახს ფულს უხ დის“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, 



39ოზურ გე თი). მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსგავ სი სა კი თხე ბის სა თა ნა დოდ შეს წავ ლა და შე სა ბა მი სი 
პა სუ ხის გა ცე მა, რა თა არ დარ ჩეს კითხ ვე ბი სოც მუ შა კე ბის კე თილ სინ დი სი ე რე ბა სა და 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის რე პუ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის ნაკ ლე ბო ბა, ბევ რი საქ მე, და ბა ლი მო ტი ვა
ცი ა, ტრან სპორ ტი რე ბის პრობ ლე მა, და ბა ლი ხელ ფა სე ბი, კად რე ბის გა დი ნე ბა, სოც მუ
შა კე ბის უსაფ რთხო ე ბის და უც ვე ლო ბა რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის 
სუსტ მხა რე ე ბად და სა ხელ და. ძლი ერ მხა რედ კი გა დამ ზა დე ბუ ლი კად რე ბის არ სე ბო ბა 
მი უ თი თეს. სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის უმ რავ ლე სო ბას არა ერ თი ტრე ნინ გი აქვს გავ ლი ლი 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე. 

რეს პონ დენ ტებ მა ხაზ გას მით აღ ნიშ ნეს სოც მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბის გაზ რდი სა და სპე ცი
ა ლი ზე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა  „მცი რე რა ო დე ნო ბაა სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის, მცი რე ანაზ
ღა უ რე ბით და ცუ დი სა მუ შაო პი რო ბე ბით. უნ და იყოს ცალ კე სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, ვინც 
იმუ შა ვებს უშუ ა ლოდ ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებ თან“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან). ასე ვე 
მათ ისა უბ რეს მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა სა და ამ მხრივ სო ცი ა ლუ რი 
სა მუ შა ოს მნიშ ვნე ლო ბა ზე, რად გან მო ძა ლა დის გა მოს წო რე ბის გა რე შე ვერ გა დაწყ დე ბა 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა. 

ბო ლო დროს გა აქ ტი ურ და თა ნამ შრომ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან. სა ა გენ ტო დან გა
და მი სა მარ თე ბის შემ დეგ, თვით მმარ თვე ლო ბა ეხ მა რე ბა მსხვერ პლებს. თუმ ცა, რეს პონ
დენ ტთა თქმით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ჭი რო ა, რა თა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში უკეთ გავ რცელ დეს ინ ფორ მა ცია არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე და ერ თი
ა ნი ძა ლე ბით უფ რო ეფექ ტი ა ნად და ეხ მა რონ მსხვერპლს. 

მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თვის შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

1. სა ჭი როა სა ა გენ ტოს მი ერ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა და სახ მა რებ
ლად რე ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის და წყე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის ად ვო კა ტი რე ბა 
შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის წი ნა შე, მათ შო რის პრე ვენ ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის 
და ნერ გვის, მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბე ბის სრუ ლად მოც ვის მხრივ და სხვ.;

2. აუ ცი ლე ბე ლია სა ა გენ ტოს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის უკეთ 
გავ რცე ლე ბა, მათ შო რის, რე ფე რი რე ბის სუ ბიქ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი
ე რე ბის გზით;

3. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ა გენ ტო სა და მი სი თა ნამ შრომ ლე ბის რე პუ ტა ცი ის, სან დო ო ბის 
და კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა; სა ჭი როა არ სე ბუ ლი 
ეჭ ვე ბი სათ ვის სრუ ლი და გა სა გე ბი პა სუ ხის გა ცე მა;

4. აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლურ მუ შაკ თა, ფსი ქო ლოგ თა რა ო დე ნო ბის კარ დი ნა ლუ რად 
გაზ რდა, რად გან არ სე ბუ ლი რე სურ სით შე უძ ლე ბე ლია მსხვერ პლთა რე ა ლუ რად 
დახ მა რე ბა; აგ რეთ ვე სა ა გენ ტოს თვის შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლურ ტექ ნი კუ რი სა შუ
ა ლე ბე ბის გა და ცე მა;

5. სა სურ ვე ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა საქ მე ებ ზე სა მუ შა ოდ სპე ცი
ა ლი ზე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის გან საზ ღვრა;



406. აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის და წყე ბა მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სათ
ვის, რად გან ამ უკა ნას კნე ლის გა მოს წო რე ბის გა რე შე ვერ გა დაწყ დე ბა ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა.

1.5. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სერ ვი სე ბი
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცია ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს, უზ რუნ ველ ყოს სა თა ნა დო მე
ქა ნიზ მე ბი, ყვე ლა სა ხელ მწი ფო და ასე ვე რე გი ო ნა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს 
შო რის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის, მსხვერ პლთა დაც ვის და მხარ და ჭე რის 
მიზ ნით. სა ხელ მწი ფომ ყვე ლა დო ნე ზე რე გუ ლა რუ ლად უნ და ჩა ა ტა როს სა ინ ფორ მა ცი ო 
 სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ე ბი სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად. მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ა, რომ კონ ვენ ცია ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს ხელ მომ წერ მხა რეს, მსხვერ პლი
სათ ვის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი
საწ ვდო მო ბა.101  

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში თვით მმარ თვე ლო ბის ჩარ თუ ლო ბა შე და
რე ბით სი ახ ლე ა. 2016 წელს ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
კო დექ სსა“102 და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში – „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“103, რომ ლი თაც მნიშ ვნე ლოვ
ნად გაძ ლი ერ და თვით მმარ თვე ლი ორ გა ნო ე ბის რო ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
და მსხვერ პლთა დაც ვის კუ თხით. 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.104

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს უფ ლე ბა აქვს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს თავ შე საფ რე ბი სა და კრი ზი სუ
ლი ცენ ტრე ბის შექ მნა სა და და ფი ნან სე ბა ში105. ამის მა გა ლი თია თე ლავ სა და ზუგ დიდ ში 
არ სე ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი

101  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ” 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 5, 7, 13, 18.2-3, 22 

102 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, მუხ. 1  -  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3195491?publication=0#DOCUMENT:1 

103  საქართველოს კანონი „„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ითვალისწინებდა ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებას, მათ 
შორის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ მათი უფლებამოსილების ფარგლებში.  მუხ. 1  - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3195515?publication=0  
ნორმა ამგვარი ფორმულირებით, მოქმედი აღარ არის იხ.: საქართველოს კანონი „ქალთა 
მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა 
და დახმარების შესახებ“, მუხ. 7  - 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=15 

104  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მუხ. 
16.4   -  https://bit.ly/2NKY2mT 

105  იქვე, მუხ. 1061.1-2



41ზა ცი ი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი
ზა ცი ი სა და შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით გა იხ სნა. 2021 წლი დან ამ კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრე ბის და ფი ნან სე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას შე სა ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე
ბი იკის რე ბენ.106

აგ რეთ ვე, 2021 წლის 1 იან ვრი დან, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეყო ლე ბა სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, 
რო მე ლე ბიც ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ იმუ შა ვე ბენ.107 მათ თვის, მო სახ ლე ო ბას თან 
სი ახ ლო ვის გა მო, უფ რო მარ ტი ვი იქ ნე ბა ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა და პრე ვენ
ცი ა.108 

მო ნი ტო რინ გმა და ა დას ტუ რა აღი ა რე ბუ ლი პრობ ლე მა, რო მე ლიც მსხვერ პლი ქა ლე ბის 
სა ცხოვ რისს უკავ შირ დე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ამ მხრივ დი დი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე
უძ ლი ათ. სამ წუ ხა როდ, თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არ არის ორი ენ ტი
რე ბუ ლი პრობ ლე მის გრძელ ვა დი ან  აღ მოფხ ვრა ზე და მხო ლოდ ერ თჯე რა დი, დრო ე ბი
თი ხა სი ა თი სა ა. ამ მხრივ მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მა, 
გარ კვე უ ლი დრო ით, ბი ნის ქი რის ანაზ ღა უ რე ბა ა. ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ მსხვერ პლი 
ქა ლე ბის სა ცხოვ რებ ლის პრობ ლე მა კვლავ გა და უჭ რე ლი რჩე ბა. 

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 გვის 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“ ჩა ა ტა რა მო ნი ტო რინ გი ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში.109 კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
უმ ჯო ბეს დე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის აღ ქმა და მსხვერ პლის მი მართ მგრძნო
ბე ლო ბა, თუმ ცა კვლავ რჩე ბა არა ერ თი გა მოწ ვე ვა, რაც საგ რძნობ ლად ამუხ რუ ჭებს 
პროგ რე სის ტემპს.  

106  „ძალადობის მსხვერპლთათვის საქართველოში სამი ახალი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა“  - 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/01/three-new-crisis-centers-for-survivors-of-
violence-open-in-georgia 

107  საქართველოს კანონი „სოციალური მუშაობის შესახებ“, მუხ. 65.2  -   https://bit.ly/37dzYAO 

108  „სოციალური მუშაობის სამართლის სახელმძღვანელო“, გვ. 236-237  -  https://bit.ly/38r0WoU 

109 „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით თვითმმართველობის 
როლი და პრაქტიკა (ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული 
საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვის მონიტორინგი)“ დეტალურად იხ. 
http://fsokhumi.ge/images/2020/1/public/broshura-iuristi-geo.pdf 
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მო ნი ტო რინ გის 

ძი რი თა დი 
მიგ ნე ბე ბი

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსხვერ პლი სათ ვის 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 ელე ბის თვალ საზ რი სით. წი ნა 
წლებ თან შე და რე ბით, პროგ რე სი აშ კა რა ა. თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ 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 გა მო ი ხა ტე ბა. უმე ტე სად, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არ აქვთ ცალ კე, კონ კრე ტუ ლი პროგ რა მე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლე ბი სათ ვის და მათ სხვა პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში ეხ მა რე ბი ან. სერ ვი სე ბი, 
ძი რი თა დად, მსგავ სი ა, მაგ რამ თვით მმარ თველ ერ თე უ ლებს შო რის გან სხვა ვე ბა მა ინც 
შე იმ ჩნე ვა, ზო გი მე ტად ცდი ლობს მსხვერ პლის დახ მა რე ბას. ამ მხრივ, ხარ ვე ზე ბის მი
უ ხე და ვად, ერ თერ თი მო წი ნა ვეა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი  „პირ ვე ლე ბი ვი ყა ვით, 
ვინც და ნერ გა ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა მსხვერ პლე ბი სათ ვის და ქი რის პროგ რა მა და ჩვენ 
ამით ვა მა ყობთ. ჩვე ნი პროგ რა მა გა ი ზარ და: 2015 წელს გვქონ და 300 ლა რი გათ ვლი
ლი, დღეს თან ხა 800 ლა რამ დეა თი თო ე ულ მსხვერ პლზე. ჩვენ არ გვაქვს შეზ ღუ დუ ლი 
თან ხე ბი და არ გვაქვს გა წე რი ლი, რამ დე ნი მსხვერ პლია ჩვენ თვის მაქ სი მა ლუ რი“ (ჩაღ
რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან, ზუგ დი დი). 

კონ კრე ტუ ლი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის იშ ვი ა თია. 
რო გორც წე სი, დახ მა რე ბა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ქვეპ როგ რა მე ბი თაა გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი. მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის სა სარ გებ ლოა ზო გი ერთ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მცი რეწ
ლო ვა ნი ბავ შვე ბის თვის არ სე ბუ ლი დახ მა რე ბაც, რო გო რი ცა ა: „კვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
სა დღე სას წა უ ლო დახ მა რე ბე ბი სურ სა თით და შე შით უზ რუნ ველ ყო ფა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან, ზუგ დი დი). ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა მა გა ლი თოა იმ მხრი ვაც, რომ ცდი ლობს გრძელ ვა დი ან სერ ვი სებ
ზე გა დას ვლას. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით შექ მნი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სი  კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბი სათ ვის 2020 წლი დან 
მთლი ა ნად თვით მმარ თვე ლო ბის და ფი ნან სე ბა ზე გა და ვა.  

მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის სა კი თხი. მათ  ნა წილს 
გავ ლი ლი აქვს გა დამ ზა დე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე. ტრე ნინ გე ბი, ძი რი თა დად, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ იმარ თე ბა, მათ შო რის არის ფონ დი „სო ხუ მი“. 
ამ ტრე ნინ გე ბის შე დე გი ა, რომ დღეს ბევრ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გა ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლე ბი სათ ვის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი    „ვცდი ლობთ, გა და ვამ ზა დოთ 
ჩვე ნი თა ნამ შრომ ლე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით და გა ვა უმ ჯო ბე სოთ კო მუ ნი კა ცია მსხვერ
პლებ თან“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ
თან, ზუგ დი დი). ცოდ ნის და კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად მუ შა ო ბის გაგ რძე ლე ბა 
აუ ცი ლე ბე ლია  „ზოგ ჯერ ეხ მა რე ბი ან, მაგ რამ არ იცი ან, სწო რად რო გორ აღ მო უ ჩი ნონ 
დახ მა რე ბა“ (ფო კუს ჯგუ ფი ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ მსხვერ პლებ თან). 

რო გორც წე სი, თვით მმარ თვე ლო ბის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბის თვის 
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43მსხვერპლს ბევ რი ბა რი ე რის გა და ლახ ვა უწევს: მას უნ და ჰქონ დეს მსხვერ პლის სტა
ტუ სი, უნ და იყოს რე გის ტრი რე ბუ ლი კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ზოგ ჯერ, მო ე
თხო ვე ბა თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თის წარ დგე ნა (მა გა ლი თად, 
ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში110). 

სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბი იმედ გაც
რუ ე ბას იწ ვევს მსხვერ პლში, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მი მარ თვი ა ნო ბის 
რა ო დე ნო ბა ზე. 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. „ეს არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
პროგ რა მა და ემ სა ხუ რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბულ პირ თა სა ჭი რო ე ბებს. 
გვქონ და არა ერ თი მო მარ თვა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რე ბი დან, 
ასეთ შემ თხვე ვა ში ჩვენ მი ვას წავ ლით მათ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან, ზუგ
დი დი).

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. დახ მა რე ბის რე გის ტრა ცი ის ად გილ ზე მიბ მა 
პრობ ლე მუ რია იმ მხრი ვაც, რომ მსხვერ პლი, რო მელ საც გამ გე ო ბა სთა ვა ზობს ბი ნის 
ქი რის და ფი ნან სე ბას, ხშირ შემ თხვე ვა ში ვერ იყე ნებს ამ შე საძ ლებ ლო ბას, რად გან არ 
სურს იმ გა რე მო ში დაბ რუ ნე ბა, სა დაც არ სე ბობს მო ძა ლა დეს თან შეხ ვედ რის რის კი.111 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ და ნერ გი ლი ასე თი ფორ მა ლუ რი მიდ გო მა კრი ტი კის სა გა ნია 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გან: „ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა ჩა წე რა ზეა მიბ მუ ლი და 
ესეც მე ქა ნი კუ რად „მი ა ბეს“, თვი თო ნაც აღი ა რე ბენ, მაგ რამ ვერ მო ი ფიქ რეს, რო გორ 
შე იძ ლე ბა ეს სა კი თხი გა მარ თონ. მსხვერ პლი რო მელ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შია ჩა წე რი ლი, 
ამას არ უნ და ჰქონ დეს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა. ის აქ ცხოვ რობს და ეკუთ ვნის 
მას ამ თვით მმარ თვე ლო ბის გან დახ მა რე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მარ ტო გზის გა კე თე ბა 
და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წყო ბა არ ევა ლე ბათ, მა თი მთა ვა რი ფუნ ქცია არის ხალ ხზე 
ზრუნ ვა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად
მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

ასე ვე, უმე ტე სად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან 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. „მე რი ის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით ვერ ვი სარ გებ ლე, სტა ტუ სი მომ თხო ვეს და ვი ნა ი დან არ მქონ
და, ვერ მი ვი ღე დახ მა რე ბაც. მეს მის, რომ კა ნო ნის ჩარ ჩო ე ბით მოქ მე დებ დნენ, მაგ რამ 
ადა მი ა ნუ რი მო მენ ტე ბიც უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ
პლთან, ზუგ დი დი). ამ გვა რი ფორ მა ლუ რი ბა რი ე რე ბის არ სე ბო ბის გა მო, იმედ გაც რუ ე ბუ
ლი  მსხვერ პლი სა ერ თოდ კარ გავს ნდო ბას მხარ და ჭე რის სის ტე მის მი მართ: „არ და მეხ
მარ ნენ, იმი ტომ რომ არც სტა ტუ სი მაქვს და არც თავ შე სა ფარ ში ვყო ფილ ვარ. ძა ლი ან 
ვი ნა ნე, რომ მე რი ა ში ვი ყა ვი. არც არა ვის თან ვა პი რებ მის ვლას, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
არა ფერ სარ გე ბელს არ მი ვი ღებ“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი).

110  „ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“  -  
http://kutaisi.gov.ge/ge/ojaxuri-zaladobis-msxverplta-daxmareba 

111 სახალხო დამცველი - ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების 
დაწესებულებების (თავშესაფრის) მონიტორინგის ანგარიში, 2018 წ., გვ. 21



44უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, რომ სა ხელ მწი ფომ გა აც ნო ბი ე რა, რომ ეს პრობ ლე მაა და სტა ტუ სის, 
რო გორც ბა რი ე რის, გა უქ მე ბას გეგ მავს. თვით მმარ თვე ლო ბამ და მო უ კი დებ ლად უნ და 
შექ მნას ინ სტრუ მენ ტი, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის მსგავ სად, და თა ვად და ად გი ნოს, კონ
კრე ტუ ლი ადა მი ა ნი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი არის თუ არა. ეს ნამ დვი ლად გა უ ად ვი ლებს 
მსხვერპლს მუ ნი ცი პა ლუ რი მხარ და ჭე რის მი ღე ბას. 

პრობ ლე მაა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა. მსხვერ
პლთა დიდ მა ნა წილ მა თქვა, რომ არ იცო და დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. 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, რაც, თა ვის მხრივ, მსხვერ პლი სათ
ვის არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე მი მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი ა. კვლე ვამ 
გა მო ავ ლი ნა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის სერ ვი სე ბამ დე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი თავ შე საფ რის /
კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გავ ლით მი დი ან და შემ დეგ 
თა ვად ცდი ლო ბენ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას  „კრი ზი სულ ცენ ტრში მოხ ვედ რამ დე, 
მე რი ას რომ დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი ჰქონ და, ამა ზე წარ მოდ გე ნაც არ მქონ და. ახ ლა 
უკ ვე ვი ცი. რო გორც კი სა შუ ა ლე ბა მო მე ცე მა, ამის შე სა ხებ ყვე ლას ვე უბ ნე ბი. იმი
ტომ რომ ყვე ლა ქალ მა უნ და იცო დეს ასე თი ინ ფორ მა ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას სხვა დას ხვა  გზით ცდი ლო ბენ, მაგ
რამ ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი ხში რად ეფექ ტი ა ნი არა ა. პე რი ფე რი ულ სოფ ლებ ში ინ ფორ მა ცი
ის გავ რცე ლე ბა მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის იმე და დაა და ტო ვე ბუ ლი, 
მაგ რამ ისი ნიც ვერ ახერ ხე ბენ ყველ გან მუ შა ო ბას. თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სად მი მი
მარ თვის რა ო დე ნო ბა მზარ დი ა, მაგ რამ ჯერ კი დევ არ ასახავს მო თხოვ ნის რე ა ლურ 
მას შტაბს  „ვერც წარ მო მედ გი ნა, რო გორ შე იძ ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ჩა ერ თოს ამ 
სა კითხ ში. ფონდ „სო ხუმ ში“ ამიხ სნეს, რომ შე მიძ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მივ მარ თო“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან). მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის თვის მუ შა ო
ბა უნ და გაძ ლი ერ დეს, თუნ დაც სკო ლებ ში, სა ბავ შვო ბა ღებ ში, მე რის რწმუ ნე ბუ ლე ბის 
დო ნე ზე.

ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა და თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მო სახ ლე ო ბის გან და შო რე ბა 
უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მათ შო რის ნდო ბა სა და პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნის არ სე ბო ბა ზე: 
„არ ვარ დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ რა მე ში და მეხ მა რე ბი ან თვით მმარ თვე ლო ბა ში, და ინ ტე რე
სე ბუ ლიც არ ვარ, თვით მმარ თვე ლო ბა ზე რა მე გა ვი გო და მა თი პროგ რა მე ბი შე ვის წავ
ლო“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი).

არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, უნ დობ ლო ბა, თა ვის მხრივ, კვე ბავს მავ ნე სტე რე ო ტი პებს. 
რე გი ო ნებ ში მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის მხრივ ჯერ კი დევ არ სე ბობს პრობ ლე მე
ბი. თვით მმარ თვე ლო ბებ მა მე ტი უნ და იმუ შა ონ, რა თა მა თი მხარ და ჭე რის ძი ე ბა და 
მსხვერ პლო ბის აღი ა რე ბა სირ ცხვი ლად არ ით ვლე ბო დეს  „დე და ჩემს რო ცა ვუ თხა
რი, მე რი ა ში მი ვე დი დახ მა რე ბის სა თხოვ ნე ლად, კი ნა ღამ შოკ ში ჩა ვარ და, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ვა რო, ეს რო გორ ახ სე ნე ო“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ
თა ი სი).

მსხვერ პლებ მა, რო მელ თაც თვით მმარ თვე ლო ბის სერ ვი სით ისარ გებ ლეს, მად ლი ე რე
ბით აღ ნიშ ნეს მათ თვის გა წე უ ლი გუ ლის ხმი ე რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი დახ მა რე ბა  
„ძა ლი ან გუ ლის ხმი ე რი და კე თილ გან წყო ბი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო მე რის და ასე ვე 
სო ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის გან“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, 



45ოზურ გე თი); „ი სე კარ გად მო მექ ცნენ. მე არ სად არ წავ სულ ვარ, თვი თონ გა არ კვი ეს 
პო ლი ცი ა ში, რომ ჩემს სა ხელ ზე გა მო წე რი ლი იყო ორ დე რი. ამიხ სნეს ყვე ლა ფე რი და 
მითხ რეს, რომ  და მეხ მა რე ბოდ ნენ ბი ნის ქი რით. ისე თი მად ლო ბე ლი ვარ“ (ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ლან ჩხუ თი). სწო რედ ასე თი უნ და იყოს თვით მმარ თვე
ლო ბე ბის სტან დარ ტი  სწრა ფი, არა ბი უ როკ რა ტი უ ლი, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მხარ და ჭე
რა მსხვერ პლი სათ ვის. 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლო ბენ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან, რო
გორც მსხვერ პლთა გა და მი სა მარ თე ბის, ისე თა ნა და ფი ნან სე ბის გზით ერ თობ ლი ვი სერ
ვი სე ბის და სა ნერ გად. ამ მხრივ კარ გი გა მოც დი ლე ბა აქვს ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს  
„2019 წელს ჩვენ და ვა ფი ნან სეთ 10 პრო ექ ტი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რო
მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის და სახ მა რებ ლად, გა საძ ლი
ე რებ ლად. მათ შო რის იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის, ასე ვე პრო ფე სი უ ლი კურ სე ბის შე თა ვა
ზე ბის გზით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე
ნელ თან, ზუგ დი დი).

თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ერ თერ თი სუს ტი მხა რეა მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის 
არარ სე ბო ბა. სერ ვი სის ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ არ კონ ტროლ დე ბა, თუ რო გორ ცხოვ
რობს მსხვერ პლი, რა სა ჭი რო ე ბე ბი აქვს მას. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ნაკ ლე ბად მუ
შა ო ბენ პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.  

გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე კო ორ დი ნი რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ
გვა და სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებს შო რის პე რი ო დი უ ლად ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა. ამ გვა რი 
მე ქა ნიზ მის შექ მნას ფონ დი „სო ხუ მი“ უწყობს ხელს რე ფე რი რე ბის ად გი ლობ რივ სუ ბი
ექ ტთა პე რი ო დუ ლი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბით. სა სურ ვე ლი ა, თვით
მმარ თვე ლო ბებ ში ასე თი შეხ ვედ რე ბი წე სად იქ ცეს, რაც ხელს შე უ წყობ და სხვა დას ხვა 
მხა რეს თან არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას და ხარ ვე ზე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბას. 

მსხვერ პლი ქა ლე ბი სათ ვის მთა ვა რი ეკო ნო მი კუ რი ხელ შე წყო ბა და საქ მე ბა ა. არ სე
ბუ ლი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა მას რე ა ლუ რად ვერ გა აძ ლი ე რებს. კერ ძო სა წარ მო ე
ბის გან გან სხვა ვე ბით, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შე უძ ლია და საქ მე ბის სის ტე მის 
შექ მნა  „ი სე თი ტი პის სა მუ შაო უნ და არ სე ბობ დეს თვით მმარ თვე ლო ბა ში, სა დაც 
პრი ვი ლე გია ექ ნე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერპლს“ (ფო კუს ჯგუ ფი ფონდ „სო ხუმ ში“). ზო
გი ერ თი რეს პონ დენ ტის აზ რით, სა თა ნა დო მხარ და ჭე რის პი რო ბებ ში, „უფ რო მარ
ტი ვი ა, ფეხ ზე დად გეს ადა მი ა ნი რე გი ონ ში, ვიდ რე მა გა ლი თად, თბი ლის ში, სა დაც 
კონ კუ რენ ცია მა ღა ლია და კვა ლი ფი ცი ურ კად რებ ზე მო თხოვ ნა გა ცი ლე ბით მე ტი ა“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი ნის
ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

რეს პონ დენ ტებ მა, სა ცხოვ რებ ლის პრობ ლე მის სიმ წვა ვი სა და თვით მმარ თვე ლო ბის დახ
მა რე ბის დრო ე ბი თო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თქვეს, რომ მსხვერ პლე ბი სათ ვის დი დი დახ
მა რე ბა იქ ნე ბო და მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სის სერ ვი სის შექ მნა, სა დაც 
მათ უსას ყიდ ლოდ შე ეძ ლე ბათ ცხოვ რე ბა, ვიდ რე ამის მწვა ვე სა ჭი რო ე ბა არ სე ბობს და, 
ქი რის გა და უხ დე ლო ბის გა მო, არ ექ ნე ბათ ღია ცის ქვეშ აღ მო ჩე ნის ში ში. ბე ნე ფი ცი
არ თა აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბებ ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი, რა თქმა უნ და, არა საკ მა
რი სი ა, მაგ რამ მძი მე სო ცი ა ლურ ფონ ზე მი ზე რუ ლი დახ მა რე ბაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. მათ 
ძა ლი ან აწუ ხებთ კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ტვირ თი, ასე ვე ის, რომ ქი რით დახ მა



46რე ბა მოკ ლე ვა დი ა ნია  „ერ თი წლის მე რე რა მეშ ვე ლე ბა. უკ ვე მე ში ნი ა. ზამ თარ ში რომ 
კო მუ ნა ლუ რე ბის თან ხა ში და მეხ მა რონ, დი დი შვე ბა იქ ნე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ლან ჩხუ თი).

მი უ ხე და ვად მთე ლი რი გი გა მოწ ვე ვე ბი სა, წინ სვლა მა ინც საგ რძნო ბი ა. თვით მმარ თვე
ლო ბე ბის თვის „მსხვერ პლი აღ ქმა დი გახ და, მა ნამ დე მი სი არ სე ბო ბას თუ არ აღი ა რებ
დნენ, ახ ლა აღიქ ვა მენ მას და მის სა ჭი რო ე ბებს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ სა ხელ
მწი ფო თავ შე საფ რის /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან). ქუ თა ის ში სა გან გე ბოდ 
აღი ნიშ ნა  პი როვ ნუ ლი ფაქ ტო რიც  ვი ცე მე რი ნი ნო თვალ თვა ძე, რო მელ მაც და დე ბი თი 
რო ლი ითა მა შა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსხვერპლ ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე
ბის საქ მე ში. რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს ასე ვე ზუგ დი დის მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ
რის უფ რო სის  გო გი რე ვი ას გუ ლის ხმი ე რე ბა. 

მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნი ა, მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

1. თვით მმარ თვე ლო ბებ მა პრო აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ონ მსხვერ პლთა მხარ და ჭე
რის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის უკეთ ასახ
ვი სათ ვის. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი უშუ ა ლოდ ხალ ხის 
მი ერ აირ ჩე ვა, რაც მათ დიდ ლე გი ტი მა ცი ას ანი ჭებს, კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, და
მო უ კი დებ ლად გა დაწყ ვი ტონ მათ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას მი კუთ ვნე ბუ ლი სა კი თხე
ბი, მათ შო რის: გა ა უქ მონ ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბი და მოქ ნი ლი, მარ ტი ვი 
კრი ტე რი უ მე ბის დად გე ნის გზით, გა ა ი ო ლონ მსხვერ პლი სათ ვის სერ ვი სე ბის მი
ღე ბა;

2. აუ ცი ლე ბე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის უკეთ 
გავ რცე ლე ბა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში, მათ შო რის, რე ფე რი რე ბის სუ ბიექ
ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით; 

3. აუ ცი ლე ბე ლია მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა მო სახ ლე ო ბას თან, მათ შო რის, თვით მმარ
თვე ლო ბის ორ გა ნო თა რე პუ ტა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის და ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ
თა ნდო ბის მო პო ვე ბის თვის. ამ მი მარ თუ ლე ბით გა წე უ ლი ძა ლის ხმე ვა აშ კა რად 
არა საკ მა რი სი ა, რად გან მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბი, სამ წუ ხა როდ, არ არი ან საკ
მა რი სად ახ ლოს მო სახ ლე ო ბას თან;

4. აუ ცი ლე ბე ლია მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო
რის მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა. ამ მხრივ,  სა მო მავ ლოდ, 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის ინ სტი ტუ ტის შე მო ღე ბა წინ გა დად
გმულ ნა ბი ჯად უნ და ჩა ით ვა ლოს;

5. სა სურ ვე ლია არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბა მსხვერ
პლთა სა ჭი რო ე ბე ბის უკეთ გა გე ბი სა და შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის და ნერ გვის თვის, 
თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად; 

6. სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვის გაძ ლი ე რე ბა მსხვერ
პლი სათ ვის სა ჭი რო სერ ვი სე ბის შე სა თა ვა ზებ ლად, მათ შო რის, კრი ზი სუ ლი ცენ
ტრე ბის, ბავ შვზე ზრუნ ვის დღის ცენ ტრე ბის შე საქ მნე ლად. ამ მიზ ნით ასე ვე 
შე საძ ლე ბე ლია აუთ სორ სინ გის პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა;



477. აუ ცი ლე ბე ლი ა, სტან დარ ტუ ლი და სა ერ თო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ნაც ვლად, 
კონ კრე ტუ ლად მსხვერ პლი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი და მის სა ჭი რო ე ბებს მორ გე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის შექ მნა და გან ხორ ცი ე ლე ბა; ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბი დან გრძელ ვა
დი ან სერ ვი სებ ზე გა დას ვლა, მათ შო რის: სო ცი ა ლუ რად და უც ველ მსხვერ პლებ ზე 
ზრუნ ვის და ხელ შე წყო ბის სერ ვი სე ბის გა აქ ტი უ რე ბა (მაგ., კო მუ ნა ლუ რი გა და სა
ხა დე ბის და ფარ ვა, მსხვერ პლი დე დე ბის დახ მა რე ბა ბავ შვზე ზრუნ ვის პროგ რა მე
ბით, ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის სერ ვი სის და ნერ გვა და სხვ.);

8. აუ ცი ლე ბე ლი ა, და ი წყოს ზრუნ ვა მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სის 
პროგ რა მე ბის შექ მნი სა და და ნერ გვის თვის, რად გან თავ შე საფ რის არ ქო ნა ერ თ
ერ თი მწვა ვე პრობ ლე მაა მსხვერ პლი ქა ლე ბი სათ ვის;

9. აუ ცი ლე ბე ლია მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა, რა თა ობი
ექ ტუ რად შე მოწ მდეს მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა მსხვერ პლი სათ
ვის და უკეთ გა მოჩ ნდეს ხარ ვე ზე ბი. 

1.6. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სე ბი
ევ რო საბ ჭოს სტამ ბო ლის კონ ვენ ცია ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი
სათ ვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის საქ მე ში ით ვა ლის წი ნებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის როლ სა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ მა თი მხარ და ჭე რის 
აუ ცი ლებ ლო ბას, კერ ძოდ: კონ ვენ ცია ავალ დე ბუ ლებს ხელ მომ წერ მხა რეს, ყვე ლა დო ნე
ზე ხე ლი  შე უ წყოს იმ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის მუ შა ო ბას, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად ებ რძვი ან ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბას და ქმე დი თი 
თა ნამ შრომ ლო ბა და ამ ყა როს ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.112

კონ ვენ ცია სა უბ რობს სა ხელ მწი ფოს მი ერ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მა ტე რი ა ლურ და 
ადა მი ა ნურ მხარ და ჭე რა ზეც,113 ასე ვე სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლი ა, ყვე ლა შე სა ბა მის სა
ხელ მწი ფო უწყე ბა სა და  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ
შრომ ლო ბის თვის შე ი მუ შა ოს სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბი114 და ჩარ თოს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო
რი მხარ და ჭე რის სა ერ თო და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა ში.115

გა და ჭარ ბე ბუ ლი არ იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით, რომ სა ქარ თვე ლო ში არა სამ თავ რო ბო სექ ტო
რი ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პლის მხარ და
ჭე რის საქ მე ში პი ო ნე რი იყო. სწო რედ ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ შა ო ბის შე დე გია სა კი თხის 
წინ წა მო წე ვა და, მეტ წი ლად, მა თი აქ ტი უ რო ბის შე დე გია არ სე ბუ ლი პროგ რე სიც. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩვენს ქვე ყა ნა ში არა ერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია ფუნ ქცი ო
ნი რებს. ისი ნი მუ შა ო ბენ რო გორც სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ად ვო კა ტი რე
ბის (სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო სა და ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის, ქა ლე ბის პრობ

112  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 
ევროპის საბჭოს კონვენცია, მუხ. 9 

113  იქვე, მუხ. 8 

114  იქვე, მუხ. 18.2 

115  იქვე, მუხ. 18.2, 20-22



48ლე მე ბის შე სა ბა მის უწყე ბე ბამ დე მი ტა ნის და სხვ.), ასე ვე უშუ ა ლოდ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბის (მა თი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცის, იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის 
და ა.შ.) მხარ და ჭე რის მი მარ თუ ლე ბით. არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის რო ლი დი დია პრობ
ლე მის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ
რივ მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხი თაც. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე
სა ფა რი/ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი შე საძ ლე ბე ლია და ფუძ ნდეს არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ
ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რის სტა ტუ სით, კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ. არა სა მე წარ მეო 
(ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რის მი ერ თავ შე საფ რის შექ მნა და საშ ვე ბი ა, თუ იგი 
აკ მა ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს მი ერ ამ ტი პის და წე სე ბუ ლე
ბი სათ ვის დად გე ნილ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს.116 იგი ვე წე სი მოქ მე დებს კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრე ბის შემ თხვე ვა შიც.117

სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის ერ თერ თი პირ ვე ლი თავ შე სა ფა რი არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ და ა არ სა.118 კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის გახ სნა შიც პი ო ნე რი არა
სამ თავ რო ბო სექ ტო რი იყო. ბევ რი სერ ვი სის და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში იწყე ბო და არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეგი დით და შემ დეგ გა და დი ო და სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის
მგებ ლო ბა ში. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მხარ და ჭე რის ახა ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ერ თგვარ პი ლო ტი რე ბას, პრაქ ტი კა ში გა მოც დას უწყობ დნენ ხელს. არა სამ თავ რო ბო ე ბის  
შემ დეგ და ი ნერ გა კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის სერ ვი სი სა ხელ მწი ფოს ეგი დით. ამ ჟა მად ქვეყ
ნის მას შტა ბით არ სე ბუ ლი შვი დი ასე თი და წე სე ბუ ლე ბი დან ორი არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში ა,119 2021 წლი დან ამ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის და ფი ნან სე
ბას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა უზ რუნ ველ ყოფს.120 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს აქვს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სიც. შეზ ღუ დუ ლი რე
სურ სე ბის პი რო ბებ ში ყვე ლა მსურ ველს ვერ უწევს იუ რი დი ულ დახ მა რე ბას და სტრა
ტე გი უ ლი საქ მე ე ბის გა მორ ჩე ვა უწევს, ან კონ კრე ტულ სა მიზ ნე ჯგუფ ზეა ორი ენ ტი რე
ბუ ლი. ამ დროს ისი ნი დახ მა რე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლებს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ
როს თვის მი მარ თვას ურ ჩე ვენ. თუმ ცა, სა წყის ეტაპ ზე, რო ცა სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი 
დახ მა რე ბა ამ მხრივ ნაკ ლე ბად მუ შა ობ და, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვის მა 
დი დი წვლი ლი შე ი ტა ნა მსხვერ პლი ქა ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი მხარ და ჭე რით მა თი უფ
ლე ბე ბის დაც ვა ში.

116  საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 172.2 

117  იქვე, მუხ. 181.2 

118  ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი  -  http://hrn.ge/content/333?grid=1 

119  „კრიზისული ცენტრები - მნიშვნელოვანი მომსახურება ძალადობის მსხვერპლებისთვის“   - 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/03/crisis-centres---an-important-service-for-
victims-of-violence 

120  „ძალადობის მსხვერპლთათვის საქართველოში სამი ახალი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა“   – 
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/01/three-new-crisis-centers-for-survivors-of-
violence-open-in-georgia 
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მო ნი ტო რინ გის 

ძი რი თა დი
მიგ ნე ბე ბი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სი უფ რო მოქ ნი ლი და ნაკ ლე ბად ფორ მა ლუ
რი ა. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა ვა რა უ დო მსხვერ პლებს ემ სა ხუ რე ბა მა ში ნაც, რო ცა მათ 
მსხვერ პლის ოფი ცი ა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სი არ აქვთ. და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა
ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის არარ სე ბო ბის გა მო ეს სერ ვი სი სა სი ცოცხ ლო როლს ას რუ ლებს 
იმ მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც პირ ვე ლა დი და გა და უ დე ბე ლი 
დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ.

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის და სახ მა რებ ლად მუ შა ობს ფონ დი „სო ხუ მიც“. ამ 
მხრივ ორ გა ნი ზა ცია ორი მი მარ თუ ლე ბით საქ მი ა ნობს: პირ ვე ლი  ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცია და მე ო რე  მსხვერ პლის მხარ და ჭე რა და დახ მა რე ბა. პრე ვენ ცია მიზ ნად ისა
ხავს სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბას სხვა დას ხვა ფორ მით: სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, 
ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი. 

ფონდ „სო ხუმს“ 10 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქვს ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი121 და ჰყავს 
მო ბი ლი ზა ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ყო ველ თვი უ რად ხვდე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და ატა რე ბენ 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს. აქ ჩნდე ბი ან ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, რომ ლე ბიც გა მოთ ქვა მენ თა
ნამ შრომ ლო ბის გაგ რძე ლე ბის სურ ვილს. ფსი ქო ლო გი და იუ რის ტი მუ შა ო ბენ რო გორც 
ინ ფორ მი რე ბის, ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბის გა ცე მის კუ თხით. „ის, რომ 
მე დღეს სრულ ყო ფი ლი ადა მი ა ნი ვარ და მე და ჩე მი შვი ლი ვართ ფსი ქო ლო გი უ რად 
მყა რად, ეს ფონ დი „სო ხუ მის“ მუ შა ო ბის შე დე გი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ
პლთან, ხო ნი). 

ორ გა ნი ზა ცი ა ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და სა ჭე რად ფუნ ქცი ო ნი რებს დღის ცენ
ტრი, სა დაც ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლს/ან შე საძ ლო მსხვერპლს აქვს სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის კურ სებ ში ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა, მათ 
შო რის: პო ლი მე რულ თი ხა ზე მუ შა ო ბის, კუ ლი ნა რი ის, ჭრა კერ ვის გაკ ვე თი ლე ბი და სა
ბუ ღალ ტრო აღ რიცხ ვის კურ სე ბი. 

შე და რე ბით ახა ლი მი მარ თუ ლე ბაა ახალ გაზ რდებ თან მუ შა ო ბა კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო
ბე სე ბის, კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვის, აგ რე სი ის შემ ცი რე ბის მიზ ნით122. 

121 ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები არის შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ქუთაისი, წყალტუბო, 
ხონი, თერჯოლა, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, წალენჯიხა. ცენტრების 
დანიშნულებაა ქალთა გაძლიერება, სოციალური, ფსიქოლოგიური, იურიდიული დახმარების 
გაწევა ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და კრიზისული ოჯახებისათვის. 

122 ახალგაზრდებთან მუშაობა მიმდინარეობს დასავლეთ საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტის 
(ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, თერჯოლის, სენაკის, ფოთის, ზუგდიდის, ლანჩხუთის, 
ოზურგეთის, წალენჯიხის, სამტრედიის) სკოლებში, სადაც საინფორმაციო შეხვედრების და 
ვორკშოპების საშუალებით ახალგაზრდები ეცნობიან გენდერულ და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებს, მსჯელობენ საკუთარ როლზე ძალადობის აღმოფხვრის საქმეში. პროექტმა 2011-
2019 წლებში მოიცვა 144 სკოლის 9950 მოსწავლე.
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50ქვეყ ნის მას შტა ბით გა მარ თულ კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბის შე დე გად, 2015 წლი დან ფონ დი 
„სო ხუ მი“ ერ თა დერ თი ორ გა ნი ზა ცი აა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, რო მელ საც უფ ლე ბა 
აქვს, მსხვერ პლის სტა ტუ სის მი სა ღე ბად რე კო მენ და ცია გა უ წი ოს მსხვერპლს უწყე ბა თა
შო რი სო კო მი სი ის ფარ გლებ ში მო მუ შა ვე სტა ტუ სის მიმ ნი ჭე ბელ ჯგუფთან. მსხვერ პლის 
მხრი დან სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბი სათ ვის მო მარ თვა, ძი რი თა დად, ხდე ბა თავ შე საფ რის სერ
ვი სის მი ღე ბი სათ ვის/გა ხან გრძლი ვე ბი სათ ვის  ან სა სა მარ თლო ში „სტა ტუ სის“, რო გორც  
მტკი ცე ბუ ლე ბის და ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტის წარ სად გე ნად. სტა ტუ სის მიმ ნი ჭე ბელ 
კო მი სი ას თან რე კო მენ და ცი ის გა წე ვის თხოვ ნით, ფონდ „სო ხუმ ში“ ძა ლა დო ბის შე საძ ლო 
მსხვერპლს ამი სა მარ თე ბენ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი და ნაც, მათ შო რის: ადა მი ა ნის ვაჭ
რო ბის (ტრე ფი კინ გის) მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დაც ვის და დახ მა რე ბის სა ხელ
მწი ფო ფონ დის თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად
გენ ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ შრომ ლე ბი და ა.შ.  

ფონ დი „სო ხუ მი“ ამ ზა დებს სპე ცი ა ლურ კითხ ვარს და ბე ნე ფი ცი ა რის სა ბუ თებს (პი რა
დო ბის, გან ქორ წი ნე ბის მოწ მო ბე ბის, შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის და სხვა დო კუ მენ ტე
ბის მო წეს რი გე ბა), ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი ის ფსი ქო ლო გის მი ერ მზად დე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი 
დას კვნა, რაც ერ თვე ბა საქ მეს. შეგ რო ვე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცია და შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რი 
გან სა ხილ ვე ლად ეგ ზავ ნე ბა სტა ტუ სის მიმ ნი ჭე ბელ კო მი სი ას. ორ გა ნი ზა ცი ის იუ რის ტი, 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, ერ თვე ბა მსხვერ პლის სტა ტუს თან მი ნი ჭე ბის პრო ცეს ში და
მა ტე ბი თი კითხ ვე ბის სა პა სუ ხოდ. 2015 წლი დან დღემ დე ფონდ „სო ხუმს“ 16 მსხვერ პლი
სათ ვის აქვს დახ მა რე ბა გა წე უ ლი სტა ტუ სის მი სა ღე ბად. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კო მი სი ამ 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის თვის წარ დგე ნი ლი ყვე ლა რე კო მენ და ცია გა
ით ვა ლის წი ნა.  

ფონ დი „სო ხუ მის გან“ დახ მა რე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლის თვის არ არ სე ბობს ბა რი ე რე ბი: 
ასა კი, სქე სი, მსხვერ პლის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი, სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი არ წარ მო
ად გენს დაბ რკო ლე ბას. 11 სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გარ და, ფონ დი „სო ხუ მი“ ცდი
ლობს მო იც ვას პე რი ფე რი ე ბიც, ისე თი სოფ ლე ბი, სა დაც არც ერთ ორ გა ნი ზა ცას უმუ შა
ვია  „ხონ ში სა ერ თოდ არ არ სე ბობს არა ვი თა რი სერ ვი სი ფსი ქო ლო გი უ რი ან იუ რი დი
უ ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბი სათ ვის. მხო ლოდ ერ თა დერ თი ორ გა ნი ზა ცი ა, ფონ დი „სო ხუ მი“ 
ეწე ვა ასეთ დახ მა რე ბას“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ხო ნი).

სა ხელ მწი ფოს მსგავ სად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თავ შე საფ რე ბი სა და კრი ზი
სუ ლი ცენ ტრე ბის პერ სო ნა ლი გა დამ ზა დე ბუ ლია და აქვს სპე ცი ა ლი ზა ცია მსხვერ პლებ
თან სა მუ შა ოდ. რეს პონ დენ ტთა მი ერ ერ თხმად აღი ნიშ ნა თა ნამ შრო მელ თა კომ პე ტენ
ტუ რო ბა და კე თილ გან წყო ბა. ხში რია პერ სო ნა ლის მხრი დან გუ ლის ხმი ე რი და მო კი დე
ბუ ლე ბის მა გა ლი თე ბი: „ჩვე ნი იუ რის ტი მიყ ვა მსხვერპლს ერ თერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში 
და, ასე ვთქვათ, რე კო მენ და ცია გა უ წია ამ ადა მი ანს. მას არ უწე რია ეს ყვე ლა ფე რი 
მო ვა ლე ო ბა ში, მაგ რამ ადა მი ა ნუ რი კუ თხი თაც მსგავ სი მხარ და ჭე რის ფაქ ტე ბი ხში რად 
გვაქვს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რი სა და 
კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან, ზუგ დი დი).  

მი წო დე ბის სტრუქ ტუ რის თვალ საზ რი სით, გან სხვა ვე ბა სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვისს შო რის თით ქმის არ არ სე ბობს, მაგ რამ ამ უკა ნას კნელ თა 
სერ ვი სე ბი უფ რო მოქ ნი ლია და არ არის შეზ ღუ დუ ლი  დრო ში  ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ქე ი სი
დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ერ თი წე ლიც გაგ რძელ დეს მსხვერ პლთან მუ შა ო ბა. ამ დე
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სა ჭი რო ე ბას, ისი ნი  ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში თვი თონ წყვე ტენ, რამ დე ნი ხნით 
და ტო ვონ მსხვერ პლი, რა გა ა კე თონ მი სი სა მარ თლებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
თუ რე ა ბი ლი ტა ცი ის კუ თხით. „თვი თონ ვწყვეტთ, რამ დე ნი ხა ნი სჭირ დე ბა მსხვერპლს 
თავ შე საფ რის სერ ვი სი, რო დის არის ის მზად და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის. ჩვენ 
ვი ცით, რომ მსხვერ პლო ბა არ არის მოკ ლე ვა დი ა ნი და საკ მა ოდ დიდ ხანს მიჰ ყვე ბა ადა
მი ანს სტიგ მა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის 
ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თან).

სწო რედ ამ ბუ ნებ რი ო ბი სა და გუ ლი თა დო ბის გა მო, მსხვერ პლე ბი უპი რა ტე სო ბას არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვისს ანი ჭე ბენ. მა თი თქმით, არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სე ბი უკე თე სი და უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნია (70%), სა ხელ მწი ფო 
სერ ვი სე ბი კი უფ რო ფორ მა ლუ რი და ბი უ როკ რა ტი უ ლია (20%). „ა რა ნა ი რი ბა რი ე რი არ 
მქო ნი ა. ამ ორ გა ნი ზა ცი ამ ჩე მი მდგო მა რე ო ბა გა ით ვა ლის წი ნა და არა ნა ი რი დო კუ მენ ტი 
არ მო უ თხო ვი ათ. თავს ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში დღემ დე ვგრძნობ, რო გორც სა კუ თარ სახ
ლში. ვი ცი, რომ არა სამ თავ რო ბო უფ რო გუ ლით გა უ კე თებს მსხვერპლს ყვე ლა ფერს. 
ვი სურ ვებ დი, რომ სა ხელ მწი ფო საც ჰქონ დეს ზუს ტად ის კე თილ გან წყო ბა და ხა რის ხი, 
რაც მე აქ მი ვი ღე“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 

თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის პერ სო ნა ლი ეხ მა რე ბა მსხვერპლს მი სი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის შე სა ბა მი სი კა რი ე რის არ ჩე ვა ში და ცდი ლობს, სწო რად მარ თოს მი სი მო
ლო დი ნე ბი. „ყვე ლა ზე დი დი ეფექ ტი ჩვენს შემ თხვე ვა ში აქვს პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე
ბის კურ სებს. დიდ მა ნა წილ მა და საქ მე ბაც მო ა ხერ ხა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნელ თან, 
ზუგ დი დი); „პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის შემ დეგ ვმუ შა ობ და დღე ი სათ ვის შე მიძ ლია ვარ ჩი
ნო ჩე მი შვი ლე ბი, ვარ ეკო ნო მი უ რად უფ რო მყა რი და მო ძა ლა დის ხე ლებს არ შევ ცქე რი“ 
(ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი).

ზო გა გად, სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბი სას იმ რეს პონ დენ ტე ბის 50%მა, ვი საც ამით უსარ გებ
ლი ა, უპი რა ტე სო ბა არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს მი ა ნი ჭა, 20%მა  ად გი ლობ რივ თვით
მმარ თვე ლო ბას, ხო ლო 30%მა  სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს. „შე მიძ ლია თა მა მად ვთქვა, 
რომ არა სამ თავ რო ბო ში მარ თლაც იდე ა ლუ რი გა რე მოა იმი სათ ვის, რომ დე დამ თა ვი სი 
შვი ლე ბით იგ რძნოს თა ვი უსაფ რთხოდ და კომ ფორ ტუ ლად“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი იმ მხრი ვაც გა მო ი ჩე ვა, რომ ეძებს გზებს მსხვერ პლთა უკეთ 
და სახ მა რებ ლად. მა თი მუ შა ო ბა, ბი უ როკ რა ტი უ ლის გან გან სხვა ვე ბით, პრო აქ ტი უ რია და 
სხვე ბის უკეთ ამუ შა ვე ბა საც ახა ლი სებ ს/ხელს უწყობს  „ჩვენ, მა გა ლი თად, თვი თონ 
და ვუ კავ შირ დით ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას და მოვ თხო ვეთ მათ, რომ ჩვე ნი 
თავ შე საფ რი დან გა მო სულ მსხვერ პლებს და ეხ მა რონ. ექი მებ თა ნაც იგი ვე გა ვა კე თეთ და 
და ვა ინ ტე რე სეთ. ყვე ლამ ყვე ლა უნ და და ა ინ ტე რე სოს და ჯაჭ ვიც შე იკ ვრე ბა“ (ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რი სა და კრი ზი სუ ლი ცენ
ტრის ხელ მძღვა ნელ თან, ზუგ დი დი).

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ად ვო კა ტი რე ბის უნა რი სა გან გე ბოდ აღ ნიშ ნეს რეს პონ დენ ტებ
მა, რის გა მოც იმე დი ა ნად არი ან  „ა რა სამ თავ რო ბო ებს აქვთ ავ ტო რი ტე ტი და გავ ლე ნა 
სა ხელ მწი ფო ზე. შეუძ ლი ათ მო ი თხო ვონ შენს ნაც ვლად, ის გა ა კე თონ, რი სი გა კე თე ბაც 
შენ მარ ტო არ შე გიძ ლი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი).



52რეს პონ დენ ტებს მი აჩ ნი ათ, რომ სა სურ ვე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ გა მო ი ყე ნოს არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბა, რად გან ეს უკა ნას კნელ ნი „სულ სხვა და
მო კი დე ბუ ლე ბით უყუ რე ბენ ყვე ლა პრობ ლე მას (ფო კუს ჯგუ ფი ფონ დი „სო ხუ მის“ 
ბე ნე ფი ცი არ მსხვერ პლებ თან)  და და ნერ გოს აუთ სორ სინ გის პრაქ ტი კა. ეს, ერ თი 
მხრივ, და ზო გავს სა ხელ მწი ფო რე სურ სებს და, მე ო რე მხრივ, უზ რუნ ველ ყოფს უკე
თეს სერ ვისს  „სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუ თხით უნ და იყოს ევ რო პუ ლი მო დე ლი, 
რო მე ლიც მო ი აზ რებს ჯან საღ კონ კუ რენ ცი ას, გამ ჭვირ ვა ლე ტენ დე რებს“ (ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის 
წარ მო მად გე ნელ თან).

სერ ვი სე ბის სა ჭი რო ე ბის მხრივ, თავ შე სა ფარ ზე მე ტად კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის გა ფარ
თო ე ბი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა გა მო იკ ვე თა, 
მსხვერ პლებს მოს წონთ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის კრი ზი სულ ცენ ტრში შექ მნი ლი 
გა რე მო, უად ვილ დე ბათ რე ა ბი ლი ტა ცია  „დღეს თა მა მად ვამ ბობ, რომ კრი ზი სულ ცენ
ტრში ყოფ ნამ სულ სხვა ადა მი ა ნად მაქ ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, 
ზუგ დი დი); მაგ რამ ბე ნე ფი ცი ა რებს სოფ ლე ბი დან რე გუ ლა რუ ლად სი ა რუ ლი უჭირთ. ამ
დე ნად, კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის ქსე ლის გა ფარ თო ე ბა მე ტად სა სურ ვე ლია  „ფოთ ში 
რომ იყოს ასე თი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი, მე ზუგ დიდ ში არ წა მო ვი დო დი, ჩე მი შვი ლე ბი იქ 
არი ან და უფ რო ხში რად ვნა ხავ დი. მგზავ რო ბა, გა და ად გი ლე ბა ყვე ლა ფე რი ფუ ლი ა. იმ
დე ნი ანაზ ღა უ რე ბა არა მაქვს და ესეც მაბ რკო ლებს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ
პლთან, ზუგ დი დი).

სერ ვი სე ბის მი ღე ბის კუ თხით, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი
ლე ბას რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა  58% აფა სებს, რო გორც გა მო სა დეგს და მის 
სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბულს. უარ ყო ფი თი კუ თხით აღი ნიშ ნა, რომ სერ ვი სი იყო ზო გა დი 
და ბო ლომ დე ვერ და ეხ მა რა (12%), ხო ლო 10%ს და 6%ს, შე სა ბა მი სად, მი აჩ ნი ა, რომ 
არა სამ თავ რო ბო ე ბის სერ ვი სი ძა ლი ან ხან მოკ ლე და მათ სა ჭი რო ე ბას ნაკ ლე ბად მორ გე
ბუ ლი იყო. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სე ბის სუსტ მხა რედ რეს პონ დენ ტებს მი აჩ ნი ათ: 
პრო ექ ტებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა და გრძელ ვა დი ა ნი მხარ და ჭე რის პრობ ლე მა. ძლი ერ მხა
რედ კი სან დო ო ბა, გუ ლის ხმი ე რე ბა, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა და და ცუ ლო ბის შეგ რძნე ბა 
და სა ხელ და (ფო კუს ჯგუ ფი ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ მსხვერ პლებ თან). 

რეს პონ დენ ტებს ჰქონ დათ რე კო მენ და ცი ე ბი არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მი მართ. სირ
თუ ლეს წარ მო ად გენს ბავ შვე ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის ნაკ ლე ბო ბა  „კარ გი იქ ნე ბა, რომ 
მოხ დეს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის შვი ლე ბის გა დამ ზა დე ბის დღის ცენ ტრის შექ
მნა, სა დაც მათ ექ ნე ბათ სა შუ ა ლე ბა, და ტო ვონ ბავ შვე ბი სკო ლის ან ბა ღის შემ დეგ და 
მათ მო ამ ზა დე ბენ საგ ნებ ში და დე დაც მშვი დად იქ ნე ბა სამ სა ხურ ში“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). მსხვერ პლთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის თვის 
მთა ვა რი პრობ ლე მა არის მა ტე რი ა ლუ რი სი დუხ ჭი რე, ბი ნით უზ რუნ ველ ყო ფა ან /და და
საქ მე ბა. ამ მხრივ ითხო ვენ სერ ვი სე ბის გა აქ ტი უ რე ბას, ხო ლო არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის გან არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბას სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა შე. 



53მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

1. აუ ცი ლე ბე ლი ა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა გა ა აქ ტი უ როს აუთ სორ სინ გის პრაქ
ტი კის გა მო ყე ნე ბის ად ვო კა ტი რე ბა შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის წი ნა შე. სა ხელ მწი
ფოს მი ერ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ზო გი ერ თი სერ ვი სის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა ცი ლე ბით 
ეფექ ტი ა ნი და ეკო ნო მი უ რი იქ ნე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ ში;

2. აუ ცი ლე ბე ლი ა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა, მსხვერ პლის სხვა სა ჭი რო ე ბებ თან 
ერ თად, უფ რო მწვა ვედ და ა ყე ნოს სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე ისე თი სა სი ცოცხ ლოდ 
აუ ცი ლე ბე ლი დახ მა რე ბის მო თხოვ ნა, რო გო რი ცაა სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სი, 
რად გან თავ შე საფ რის არ ქო ნა არ გახ დეს მსხვერ პლის მო ძა ლა დეს თან დაბ რუ ნე
ბის მი ზე ზი;

3. არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის სერ ვი სებს მე ტი ნდო ბა და ცნო ბა დო ბა აქვს მსხვერ
პლთა შო რის, თუმ ცა სა ჭი როა სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რა თა 
მეტ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლამ დე მი ვი დეს ინ ფორ მა ცია მა თი უფ ლე ბე ბი სა და არ
სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ;

4. სა სურ ვე ლია კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის გა ფარ თო ე ბა და გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ
ვდო მო ბის გაზ რდა, რად გან ჯერ კი დევ რჩე ბა ად გი ლე ბი რე გი ო ნებ ში, სა დაც 
ქა ლე ბი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გა რე შე რჩე ბი ან;

5. სა სურ ვე ლია სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა მსხვერ პლთა სა ჭი რო ე ბა ზე უკეთ 
მო სარ გე ბად, მათ შო რის, ბავ შვზე ზრუნ ვის დღის ცენ ტრე ბის სერ ვი სის შე თა ვა
ზე ბა და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის და სხვ. 
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სერვისების
სისტემისწინაშე

არსებულისაერთო
გამოწვევებიდა
რეკომენდაციები



55წი ნამ დე ბა რე კვლე ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის დახ მა
რე ბის სის ტე მის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სა ერ თო გა მოწ ვე ვე ბი.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა მსხვერ პლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ა, მათ 
გან სხ ვა ვე ბუ ლი ის ტო რი ა, ფსი ქო ე მო ცი უ რი რე სურ სი და ამ ტა ნო ბა აქვთ. სერ ვი სე ბის 
გამ წევ ნე ბის მი ერ სუ ბი ექტს მათ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და მაქ სი მა ლუ რი სენ სი ტი უ რო ბის 
გა მო ჩე ნა მარ თებს. გა მო იკ ვე თა, რომ მსხვერ პლებს სჭირ დე ბათ მხარ და ჭე რა, იმის შეგ
რძნე ბა, რომ მარ ტო არ არი ან, რად გან აქვთ თვი თშე ფა სე ბის და გამ ბე და ო ბის ნაკ ლე
ბო ბის პრობ ლე მა  „ყვე ლა ზე მთა ვა რი იყო ის, რომ მე ვნა ხე  მარ ტო არ ვი ყა ვი, ძა ლა 
ვიგ რძე ნი და იმე დი მო მე ცა. მე მითხ რეს, რომ ამა ში სა მარ ცხვი ნო და და მამ ცი რე ბე ლი 
არა ფე რია და ათა სო ბით სხვაა ჩემს დღე ში და მგო ნი, იმ პე რი ოდ ში პირ ვე ლად ავ წიე 
თა ვი მაღ ლა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, თერ ჯო ლა).

გა მო იკ ვე თა, რომ ნე ბის მი ე რი სერ ვი სის მი წო დე ბი სას, მთა ვა რი არის მსხვერპლის ფსი
ქო ე მო ცი უ რი მხარ და ჭე რა: „ხში რად ჩვენ ვართ ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ფსი ქო ლო გე ბი, 
ჩვე ნი შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იუ რი დი უ ლი დახ მა რე
ბის ბი უ როს კონ სულ ტან ტთან). 

გა მო იკ ვე თა, რომ ქა ლებს უჭირთ მსხვერ პლო ბის აღი ა რე ბა, ხო ლო აღი ა რე ბის შემ დეგ 
უახ ლო ე სი გა რე მოც ვის მხარ და ჭე რის მი ღე ბა, რა საც მწ ვა ვედ გა ნიც დი ან. სა ზო გა დო ე
ბა ში არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი მათ მარ ტოს ტო ვებს  „მე რომ მსხვერ პლი ვი ყა ვი, ამას 
ვე რა ვის ვუხ სნი. ჩე მი არა ვის ეს მის, რაც დრო გა დი ო და, სულ უფ რო მე ტად ვხვდე ბო დი, 
რომ სა კუ თა რი არა ფე რი გა მაჩ ნდა. არ მეს მის, ჩემ ნა ი რი ქა ლე ბი რა ტომ არ ით ვლე ბი ან 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლად? მა ინ ცდა მა ინც უნ და მოგ კლან?“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 
მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). მათ არ აქვთ და ცუ ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის შეგ
რძნე ბა. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის სის ტე მის ხარ ვე ზებ ზე მსჯე ლო ბი სას, აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ იგი ვერ მუ შა ობს პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით და, ძი რი თა დად, რე ა
გი რე ბის რე ჟიმ ში ა. გა მოვ ლინ და, რომ არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი, უმ თავ რე სად, მი მარ თუ
ლია ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის კენ, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის სხვა ფორ მე ბი სად მი 
ადეკ ვა ტუ რი მიდ გო მის ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა საგ რძნო ბი ა. ეს, ზო
გა დად, სა ხელ მწი ფოს და ბი უ როკ რა ტი ის პრობ ლე მა ა, ის ად რე თუ გვი ან სწავ ლობს, 
რო გორ ებ რძო ლოს კონ კრე ტულ პრობ ლე მას და გარ კვე ულ წარ მა ტე ბებ საც აღ წევს ამ 
მი მარ თუ ლე ბით, მაგ რამ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მოქ ნი ლო ბა, მო ბი ლუ რო ბა, სხვა დას ხვა ტი
პის მსხვერ პლის მი მართ მიდ გო მე ბის ცვა ლე ბა დო ბა და ადაპ ტა ცი ა, რა თა ეკო ნო მი კუ რი 
ძა ლა დო ბის მსხვერპლს ისე არ მო ექ ცე, რო გორც ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერპლს. 
დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბი და გა იდ ლა ი ნე ბი, ერ თი მხრივ, ჩარ ჩო წე სებს ად გენს, თვით
ნე ბო ბას გა მო რი ცხავს და გარ კვე ულ დო ნე ზე დაბ ლა დაშ ვე ბის რის კებს აზ ღვევს, მე ო რე 
მხრივ, მოქ ნი ლო ბას უშ ლის ხელს და ბი უ როკ რა ტი ულ რი გი დუ ლად აქ ცევს სის ტე მას. 
გა მო სა ვა ლი ალ ბათ მუდ მივ გან ვი თა რე ბა სა და სრულ ყო ფი სა კენ სწრაფ ვა ში ა.

ქალ მსხვერ პლებს სერ ვი სე ბამ დე მის ვლა სა და დახ მა რე ბის თხოვ ნა ში ბევ რი წი ნა აღ მდე
გო ბა უშ ლით ხელს  „ბევ რი კი დევ ვერ ბე დავს და არ იცის, რა გა ა კე თოს. ბევრს კი დევ 
არ სჯე რა, რომ ვინ მე რა მე ში და ეხ მა რე ბა. სი მორ ცხვეც არის, ბევრს რცხვე ნი ა, მა გა ლი
თად, მე რი ა ში მის ვლა და იმის აღი ა რე ბა, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი რომ არის“ (ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ხო ნი). იმ მი ზე ზებს შო რის, რის გა მოც მსხვერ პლე ბი არ 
მი მარ თა ვენ ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი სათ ვის სერ ვი სე ბის გამ წევ 



56რო მე ლი მე ორ გა ნოს123, მთა ვარ მი ზე ზად და ახ ლო ე ბით 66%მა უნ დობ ლო ბა და ა სა ხე ლა, 
და მა ტე ბით მი ზე ზად ით ქვა მო რი დე ბა (59%), სხვა ქა ლე ბის უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბა 
(„ვინც მი მარ თა, ნორ მა ლუ რად ვე რა ვის და ეხ მარ ნენ“ – 25%). სხვა რე ლე ვან ტურ ფაქ
ტო რებს შო რის და სა ხელ და: ტე რი ტო რი უ ლი სი შო რე (41%), სა ჭი რო დროს ინ ფორ მა ცი ის 
არ ქო ნა (36%), მენ ტა ლი ტე ტი, სა ზო გა დო ე ბის წი ნა აღ მდე გო ბა, ოჯა ხის გან მხარ და ჭე რის 
არ ქო ნა, მსხვერ პლის სტა ტუ სის სა ჭი რო ე ბა, სა მარ თალ დამ ცა ვებ თან ურ თი ერ თო ბის
თვის თა ვის არი დე ბა და სხვ. დი დი გან სხვა ვე ბაა სოფ ლად და ქა ლა ქად მცხოვ რებ ქა
ლებს შო რის. სოფ ლად მცხოვ რებ ქა ლებს კი დევ უფ რო  უჭირთ სერ ვი სე ბამ დე მის ვლა, 
მათ გა საძ ლი ე რებ ლად, რე გი ო ნებ ში ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად მე ტი ძა ლის ხმე ვის 
გა წე ვაა სა ჭი რო.  

კვლე ვი სას ასე ვე გა მო იკ ვე თა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მსხვერ პლე ბის 
და უც ვე ლო ბა  „იქ, სა დაც მე ვცხოვ რობ დი, აფხა ზეთ ში, ამ პრობ ლე მას არა ნა ი რი ყუ
რა დღე ბა არ ეთ მო ბა, იქ იუ რი დი უ ლი არა ფე რი არ არ სე ბობს, არც ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 
არ არის“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ დი დი). ასე ვე დევ ნილ ქა ლებს 
ბა რი ე რე ბი ექ მნე ბათ სერ ვი სე ბის  მი ღე ბი სას. მა თი სტა ტუ სის გა მო, უწევთ და მა ტე ბით 
სა მი ნის ტროს თვის მი მარ თვა. 

მეტ ნაკ ლე ბად, ყვე ლა სერ ვი სის მხრივ გა მოვ ლინ და ინ ფორ მი რე ბის ნაკ ლე ბო ბა  „პირ
ველ რიგ ში, და ვა ყე ნებ დი ინ ფორ მი რე ბის სა კითხს. მე რომ სწო რად ვყო ფი ლი ყა ვი ინ
ფორ მი რე ბუ ლი, ბევრ სტრესს გა დავ რჩე ბო დით მეც და ჩე მი შვი ლიც“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუთაისი). 

გა მო იკ ვე თა, რომ მსხვერ პლი ქა ლი თით ქმის არას დრო საა მარ ტო, მის თვის შე თა ვა ზე
ბუ ლი სერ ვი სე ბი აუ ცი ლებ ლად უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს მას ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის 
არ სე ბო ბას და სერ ვი სე ბი დე და შვი ლის ინ ტე რესს ერ თი ა ნი მიდ გო მით უნ და ასა ხავ დეს. 
ძა ლა დო ბა გა მოვ ლი ლი ქა ლე ბის შვი ლებს გან სა კუთ რე ბუ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა 
სჭირ დე ბათ. „ამ ქა ლებს ჰყავთ შვი ლე ბი, რომ ლე ბიც ისე ვე არი ან და ზა რა ლე ბუ ლე ბი, 
რო გორც ეს ქა ლე ბი. მე მა გა ლი თად  ჩე მი შვი ლის სა ხე ლი თაც ვლა პა რა კობ“ (ჩაღ
რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბი საა ამ ქა ლე
ბის თვის ისე თი სერ ვი სის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც მა თი სა მუ შაო დრო ის გან მავ ლო ბა ში 
ბავ შვზე ზრუნ ვას შეს თა ვა ზებს. 

ყვე ლა სერ ვი სის შემ თხვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის კუ თხით, არ
სე ბობს გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა. „ძა ლა დო ბის დაც ვის ეროვ ნუ
ლი ქსე ლის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლნი, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, სოფ ლებ ში ცხოვ რო ბენ. შე სა ბა მი სად, მსხვერ პლი
სათ ვის სა ჭი რო სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გი ო ნებ ში.  
„სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბი იცით, რო გორ არის, ბრმა სა ვით ხე ლის ცე ცე ბით უნ და ია რო, 
რომ რა მეს მი აგ ნო. ყვე ლა ფე რი დიდ ქა ლა ქებ ში ა, პე რი ფე რი ებ ში კი არა ფე რი არ არ სე
ბობს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, სე ნა კი).

მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის თვის უკეთ ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, რეს პონ დენ ტე ბის 76%ს უმ თავ რე სად მი აჩ ნია სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა 
და გა ხან გრძლი ვე ბა, მნიშ ვნე ლო ბის თვალ საზ რი სით, მე ო რე და მე სა მე პა სუ ხად, შე სა ბა

123  ამ კითხვაზე რესპონდენტებს პრიორიტეტისა და მნიშვნელობის მიხედვით 3 მიზეზის 
გამოყოფა შეეძლოთ. 



57მი სად, და სა ხელ და ინ ფორ მა ცი ის უკეთ გავ რცე ლე ბა სერ ვი სე ბის /დახ მა რე ბის პროგ რა
მე ბის შე სა ხებ (66%) და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის გა ფარ თო ე ბა (48%). რეს პონ დენ ტე ბი 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი სათ ვის ყვე ლა ზე სა ჭი რო დახ მა რე ბად მი იჩ ნე ვენ: 
სა ცხოვ რე ბე ლ ად გილს (52%), და საქ მე ბას (36%) და ბავ შვე ბის მოვ ლის სერ ვი სით უზ
რუნ ველ ყო ფას  28%.

გა მო იკ ვე თა, რომ არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არ არის საკ მა რი სი მსხვერ პლთა ბო ლომ დე 
გა საძ ლი ე რებ ლად და მათ მო სამ ზა დებ ლად და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის. ეს კი, 
თა ვის მხრივ, იწ ვევს მსხვერ პლის მო ძა ლა დეს თან დაბ რუ ნე ბას. „ბევრს არ ეს მის ეს. 
მე არ მიკ ვირს, რად გან ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ფიქ რის მე რე მო დის, რო ცა ხე დავ, რომ 
გვერ დში არა ვინ გიდ გას, შე მო სა ვა ლი არა გაქვს, სახ ლი არა გაქვს და ვერ იმუ შა ვებ 
პა ტა რა ბავ შვებ თან ერ თად. არა ვინ არ და ი ჯე როს, რომ ამ ქა ლებს უხა რი ათ სახ ლში 
დაბ რუ ნე ბა მო ძა ლა დეს თან, ან მი სი გა მოს წო რე ბის იმე დი აქვთ, უბ რა ლოდ, სხვა გან 
ვერ მი დი ან და მე ტი გზა არა აქვთ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა
ი სი); „ჩე მი მე გო ბა რი გო გო ისევ შე უ რიგ და ქმარს, იმი ტომ, რომ სხვა საშ ვე ლი ვერ 
მო ნა ხა. უკე თე სო ბა რომ ენა ხა, უა რე სო ბა ში არ დაბ რუნ დე ბო და“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ
ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ქუ თა ი სი). მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია გან გრძო
ბა დი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი  „მა გა ლი თად, დღის ცენ ტრმა გა და ამ ზა და, 
და ა საქ მა, ხე ლი სუფ ლე ბამ ასე თი ადა მი ა ნე ბის თვის სხვა სერ ვი სი უნ და შექ მნას, რა თა 
არ შეწყ დეს მსხვერ პლის დახ მა რე ბა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, ზუგ
დი დი).

არ სე ბუ ლი ტრა დი ცი ე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის გა მო, მსხვერპლ ქალ თა უმ რავ ლე სო
ბას არ გა აჩ ნია უძ რა ვი ქო ნე ბა. მათ თვის არ სე ბი თი პრობ ლე მაა სა ცხოვ რი სის სა კი თხი. 
სა ხელ მწი ფომ და თვით მმარ თვე ლო ბამ არა მხო ლოდ თავ შე საფ რით ან ბი ნის ქი რით 
დახ მა რე ბით, არა მედ უფ რო კომ პლექ სუ რი მიდ გო მით უნ და გა დაჭ რან ეს სა კი თხი და 
შეს თა ვა ზონ ასეთ ქა ლებს სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სი. 

გა მო კი თხულ მა რეს პონ დენ ტებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლი ე რე ბით აღ ნიშ ნეს არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სე ბი. ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ნაკ ლე ბი რე სურ სე ბით 
უფ რო ეფექ ტი ა ნად ახერ ხე ბენ მსხვერ პლის დახ მა რე ბას. გა მო კი თხულ მსხვერ პლთა 
უმ რავ ლე სო ბა, არ ჩე ვა ნის შემ თხვე ვა ში, უპი რა ტე სო ბას არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ის უფ რო გუ ლი თად და არა ფორ მა ლურ სერ ვისს მი ა ნი ჭებ და. გა მო იკ ვე თა, რომ სა
ხელ მწი ფოც ენ დო ბა არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს და სარ გებ ლობს მი სი რე სურ სე ბით, 
რო ცა თა ვად არ შე უძ ლია მსხვერ პლის დახ მა რე ბა. რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ 
სა სურ ვე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ მე ტად შე უ წყოს ხე ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს 
მსხვერ პლი სათ ვის სერ ვი სე ბის მი სა წო დებ ლად, მათ შო რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით.

რეს პონ დენ ტებ მა გა მოწ ვე ვად და ა სა ხე ლეს მო ძა ლა დე თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბის 
არარ სე ბო ბაც, რაც ხელს უშ ლის ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის სის ტე მურ მოგ ვა რე ბას და 
მსხვერ პლის უსაფ რთხო ე ბას გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში. „მარ ტო „ცი ხე ში გა უშ ვი“ არ 
არის საკ მა რი სი, ისევ ისე თი გა მო ვა, ან უფ რო მე ტად გაბ რა ზე ბუ ლი ცოლ ზე, იქ რომ 
გა უშ ვა. მო ძა ლა დე საც სჭირ დე ბა რე ა ბი ლი ტა ცი ა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ
პლთან, ქუთაისი).

არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი რეს პონ დენ ტთა 50%ის მი ერ შე ფას და და დე ბი თად (რე ა ლუ რად 
და მეხ მა რა, გავ ძლი ერ დი). 30%ის აზ რით, სერ ვი სე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მსხვერ



58პლის მხარ და ჭე რა სა და გაძ ლი ე რე ბას, ხო ლო 20% ფიქ რობს, რომ არა საკ მა რი სად 
უზ რუნ ველ ყოფს. რეს პონ დენ ტე ბის 70%ის აზ რით, მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის პროგ
რა მე ბის და შე დე გის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის ყვე ლა ზე მე ტად სა ჭი როა და ფი ნან სე ბის და 
რე სურ სე ბის გაზ რდა, ხო ლო 30%ის აზ რით  ინ ფორ მა ცი ის უკეთ გავ რცე ლე ბა სერ
ვი სე ბის შე სა ხებ.

სა ბო ლო ოდ, ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, გა მოჩ ნდა, რომ უამ რა ვი არ სე ბუ ლი ბა რი ე რის მი
უ ხე და ვად, ძა ლა დო ბა გა მოვ ლი ლი ქა ლე ბი მა ინც სა კუ თა რი სი მა მა ცის ხარ ჯზე აღ წე
ვენ თავს ძა ლა დო ბას, მაგ რამ მათ გა მარ ჯვე ბის თვის აუ ცი ლებ ლად სჭირ დე ბათ სა
ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა  „მე თვი თონ მო ვიკ რი ბე ძა ლე ბი. რაც 
არ უნ და ეცა დონ გა რე დან, თუ შენ არ შე უწყ ვე ხე ლი  ძა ლი ან ძნე ლი ა. მეც ძა ლი ან 
გა მი ჭირ და. მარ ტო, ბავ შვებ თან. ძა ლი ან რთუ ლი პე რი ო დი გა მო ვი ა რე ფსი ქო ლო გი უ
რად, ემო ცი უ რად, მაგ რამ მე ეს შევ ძე ლი“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ მსხვერ პლთან, 
ქუ თა ი სი).

l

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია შემ დე გი რე კო მენ
და ცი ე ბის წარ მოდ გე ნა, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა ზე სა ხელ მწი ფომ და სერ ვი სე ბის ყვე ლა 
მიმ წო დე ბელ მა ერ თი ა ნი ძა ლის ხმე ვით უნ და იმუ შა ონ:

1. სერ ვი სე ბი სა და მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რე ბის, მსხვერ პლის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის უფ რო ფარ თოდ და ეფექ ტი ა ნად გავ რცე ლე ბა  გან სა კუთ რე ბით 
რე გი ო ნებ ში, სა დაც ამის მწვა ვე დე ფი ცი ტია და მსხვერ პლი ქა ლე ბის სი ცოცხ ლი
სა და ჯან მრთე ლო ბის რის კის ქვეშ დარ ჩე ნას უწყობს ხელს; 

2. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ა სა მაღ ლებ ლად მუ
შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა  აუ ცი ლე ბე ლია გაძ ლი ერ დეს ძა ლის ხმე ვა მო სახ ლე ო ბა ში 
გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის დან გრე ვის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მი სა და 
მსხვერ პლი სად მი სენ სი ტი უ რო ბის ასა მაღ ლებ ლად; 

3. სერ ვი სე ბის მი ღე ბის გზა ზე ბა რი ე რე ბის მოხ სნა  დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად მსხვერ
პლის ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის, რო გორც ბა რი ე რის, გა უქ მე ბის დაჩ ქა რე ბა ყვე ლა 
დო ნე ზე, რა თა ფორ მა ლურ მა პრო ცე დუ რებ მა არ და აბ რკო ლოს ქა ლი და არ შე
უ შა ლოს ხე ლი მის თვის აუ ცი ლე ბე ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბა ში;

4. თვით მმარ თვე ლო ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის გენ დე რუ ლი სენ სი ტი უ რო ბის 
ამაღ ლე ბა  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად უნ და მო იხ სნას ფორ
მა ლუ რი მო თხოვ ნე ბი და შე იც ვა ლოს ბი უ როკ რა ტი უ ლი მიდ გო მა პრობ ლე მი სად
მი. მსხვერ პლი ქა ლე ბი დახ მა რე ბას უნ და იღებ დნენ სა ცხოვ რე ბელ ად გილ ზე, 
მაქ სი მა ლუ რად სწრა ფად და მარ ტი ვად;

5. კო ორ დი ნი რე ბის მე ქა ნიზ მის და ნერ გვა  სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მოქ
მედ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებ სა და სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებს შო რის პე რი ო დუ ლი 
შეხ ვედ რე ბის, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კლა ვებ ლად სა ერ თო 
მიდ გო მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად გა მარ თუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა, მა გა ლი თად, მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი საბ ჭოს ეგი დით; 



596. სერ ვი სებ ზე გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა  მხარ და ჭე
რის სამ სა ხუ რე ბი მსხვერ პლი სათ ვის გე ოგ რა ფი უ ლად ხელ მი საწ ვდო მი უნ და 
იყოს და სერ ვი სის კონ კრე ტულ გამ წე ვამ დე მიღ წე ვა არ უნ და იწ ვევ დეს დიდ 
ფი ნან სურ ხარ ჯებს, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში, სა დაც დიდ დაბ რკო ლე ბას 
წარ მო ად გენს ყო ველ დღი უ რად მგზავ რო ბა ტრან სპორ ტის არარ სე ბო ბის ან /და 
მი სი ფა სის გა მო; 

7. და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის სა წყის ეტაპ ზე მსხვერ პლთა გან სა კუთ რე
ბუ ლი მხარ და ჭე რა  მე ტი უნ და გა კეთ დეს მსხვერ პლის თვით შე ფა სე ბის, 
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და  ემო ცი უ რი მხარ და
ჭე რი სათ ვის, რა თა მან ნამ დვი ლად დაძ ლი ოს „მსხვერ პლის სინ დრო მი“ და 
გაძ ლი ერ დეს; 

8. გან გრძო ბა დი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა  მსხვერ პლის დახ მა
რე ბა არ უნ და წყდე ბო დეს სერ ვი სის ვა დის ამო წურ ვის თა ნა ვე და უნ და ით ვა ლის
წი ნებ დეს ბე ნე ფი ცი ა რის ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბას, რო მე ლიც კო ორ დი ნი რე
ბუ ლად, „ერ თი ფან ჯრის პრინ ცი პით“ უნ და მი ე წო დოს; 

9. თავ შე საფ რის სერ ვი სის გა ხან გრძლი ვე ბა  სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რით სარ გებ
ლო ბის არ სე ბუ ლი ვა და (მაქ სი მუმ 9 თვე) არ არის საკ მა რი სი მსხვერ პლის სრუ
ლად რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის მო სამ ზა დებ ლად. 
სა სურ ვე ლი ა, ვა დის ორ წლამ დე გა ხან გრძლი ვე ბა;

10. მო ნი ტო რინ გის გა მარ თუ ლი მე ქა ნიზ მის და ნერ გვა  სერ ვი სის ვა დის ამო წურ ვის 
შემ დეგ ეფექ ტი ა ნად ვერ კონ ტროლ დე ბა და ფას დე ბა შე დე გი. აუ ცი ლე ბე ლია სის
ტე მი დან გა სულ მსხვერ პლთა მდგო მა რე ო ბის, მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე
ბის ანა ლი ზი და შე სა ბა მი სი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა;

11. მსხვერ პლთათ ვის სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სის შე თა ვა ზე ბა  არ სე ბუ ლი პატ რი არ
ქა ლუ რი ტრა დი ცი ის გა მო, მსხვერ პლი ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ აქვს სა კუ თა
რი უძ რა ვი ქო ნე ბა, სა ცხოვ რი სი. ეს ერ თერ თი უმ თავ რე სი გა მოწ ვ ე ვა ა, რა საც 
ვერ აგ ვა რებს ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა ან დრო ე ბით ბი ნის ქი რის გა დახ დით დახ
მა რე ბა; 

12. მსხვერ პლზე და მო კი დე ბულ პი რებ ზე ზრუნ ვის სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბა  მცი რეწ
ლო ვა ნი ბავ შვე ბი, რო გორც წე სი, მხო ლოდ დე დის პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ არი ან 
და ამას თან თა ვად არი ან მსხვერ პლე ბი. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია ფსი ქო ე მო
ცი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის და მათ ზე ზრუნ ვის დღის ცენ ტრე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
რაც ქა ლებს და საქ მე ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს;

13. სა ხელ მწი ფო ბა გა ბა ღის უზ რუნ ველ ყო ფა ორ წლამ დე ბავ შვე ბი სათ ვის, სა ხელ
მწი ფო ბა ღე ბის გრა ფი კის გა ხან გრძლი ვე ბა  მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის თვის 
უფა სო ბა ღის არარ სე ბო ბი სა და და საქ მე ბუ ლი დე დის გრა ფიკ ზე მო ურ გებ ლო ბის 
გა მო, მსხვერ პლი ქა ლე ბი, მძი მე სო ცი ა ლუ რი პი რო ბებ შიც კი, მოკ ლე ბულ ნი არი
ან და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას;  



6014. პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სას მსხვერ პლთა ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა  ძა ლა დო
ბის მსხვერპლ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბა სა შუ ა ლო ან არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ
ლე ბის მქო ნე ა, რაც მათ არა კონ კუ რენ ტულს ხდის შრო მის ბა ზარ ზე. ამას თა ნა ვე, 
კვა ლი ფი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის სა ჭი რო დრო ის გა მო ძებ ნა მათ თვის რთუ
ლია მწვა ვე ფი ნან სუ რი სა ჭი რო ე ბის გა მო. გა დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში სტი პენ დი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა მსხვერპლს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, მშვი დად იზ რუ ნოს პრო ფე სი
ულ წინ სვლა ზე; 

15. მსხვერ პლთა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა  მსხვერ პლი, რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე, მე ტად უნ და იყოს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის 
ად რე სა ტი. მიზ ნობ რი ვი დახ მა რე ბის პროგ რა მებ ში და მა ტე ბით კრი ტე რი უ მად 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლო ბა. მნიშ ვნე
ლო ვა ნია მხარ და ჭე რა, მათ შო რის: კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის და ფი ნან სე ბის, 
ბავ შვთა კვე ბის პროგ რა მე ბით;

16. პრე ვენ ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის ასა მოქ მე დებ ლად სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
დაჩ ქა რე ბუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა  სა ხელ მწი ფო რე ა გი რე ბის რე ჟი მი დან უნ და გა
და ვი დეს პრო აქ ტი ურ მოქ მე დე ბებ ზე. აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის რა
ო დე ნო ბის გაზ რდა, მა თი გა დამ ზა დე ბა და, სა სურ ვე ლი ა, სპე ცი ა ლი ზა ცი ის გან
საზ ღვრა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის საქ მე ებ ზე; 

17. მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა  მო ძა ლა დის ფსი ქო სო ცი
ა ლუ რი გა ჯან სა ღე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის 
აღ მოფხ ვრა და მსხვერ პლის და ცუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

18. რი გი სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დე ლე გი რე ბა არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე   აუთ სორ სინ გი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ნაკ ლე ბი რე სურ სით უკე
თე სი სერ ვი სი მი ე წო დოს მსხვერპლს. 
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„კონფლიქტიოჯახში მას შემდეგ დაიწყო,რაც მე მუშაობა დავიწყე.
საშინელი ეჭვიანია და ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებდა: გვიან
რატომ მიდიხარ, ადრერატომ მოდიხარ. ვის გვერდითზიხარ. ასე
რატომგაცვია.ახლარომვაცნობიერებ,ძალადობისმსხვერპლიბევ
რადუფროადრევიყავი,უბრალოდამასარაღვიქვამდიძალადობად.
დედამთილისდამამამთილისმხრიდანაცფსიქოლოგიურიძალადობის
მსხვერპლივიყავი.შემდეგცემაზეგადავიდა.სახლიდანწამოსვლისშემ
დეგშვილებთანარმალაპარაკებდნენ,ჩემწინააღმდეგამხედრებდნენ.“

„ჩემსმეუღლესპათოლოგიურისიმთვრალეჰქონდა,ვიყავიძალიანცუდად,
ჩემითავიარმიჭირდა...იმდროსბავშვიიყოძალიანცუდმდგომარეობა
ში,ბავშვსაქვსნანახიისეთისურათი,რამაცმისფსიქიკაზეიმოქმედა.ჯერ
კიდევბოლომდეარარისგამოსულიმდგომარეობიდან,აქვსმეხსიერებაში
ჩავარდნები. ემოციისფონზეღამეები არ ეძინა. ჯობდა მეუღლეს ვეცემე,
ვიდრემასჩემთვისგაეკეთებინაის,რაცმეგადავიტანე.“

„დედამთილისდამაზლისგანფსიქოლოგიურიძალადობის,დამცირების
დაშეურაცხყოფისმსხვერპლივარ.მაზლიმოტყუებითდაეპატრონაჩვე
ნიკუთვნილისახლისნაწილს,ყოველიმისისიმთვრალეესკისაკმაოდ
ხშირიამთავრდებაჩემიშეურაცხყოფით,დღემდეგანაგრძობსჩემსმი
მართფსიქოლოგიურტერორს,რომელიცპერიოდულადფიზიკურიტე
რორისნიშნებსიძენს.საშინელებაა,როცაშენსთავსეკითხები„ნუთუეს
არასოდესარდამთავრდება?ნუთუესყოფილაშენიბედისწერა?“არა
ფერიგიხარია,უმწეობისგანდადაუცველობისგანგეტირება.“

acbmjkjubehb .fkflj<f
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„14წელივითმენდიფიზიკურ,ეკონომიკურდაფსიქოლოგიურსისტემატი
ურძალადობასმეუღლისმხრიდან.მედაჩემშვილებსმუდმივადგვაკლდა
საჭმელი, ტანსაცმელი და სხვა საჭიროებები. სიტყვიერი შეურაცხყოფა
მუდმივადხდებოდა,ბოლორამდენიმეწელიკიფიზიკურადმისწორდე
ბოდა,შვილებისარერიდებოდადამათწინაშემცემდა,ბავშვებსაცცუდად
ექცეოდა,ხშირადსვამდადანასვამიწიხლებითშემდგებოდა.ჩემი11და
13წლისგოგონებიშემსწრეებიიყვნენყველაფერიცუდის,რაცშეიძლება
დაენახათასეთმცირეასაკში.უფროსგოგონასაქვსსერიოზულიფსიქო
ლოგიურიპრობლემები,ნერვიულიტიკები.“

„ჩემმასიძემბავშვსყურიჩამოუხია,იმიტომრომმოთხოვათბილისშიტურ
ნირზეწასასვლელისამგზავროფული.ბავშვიწარმატებულიაფეხბურთში
და კარგ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ, მამას კი არ უნდოდა, ხარჯი
გაეწიამისისპორტულიმომავლისათვისდამოთხოვასპორტისთავისდა
ნებება,ბავშვისუარისშემდგომკიმასფიზიკურადგაუსწორდადასამუდამო
ტრავმადაუტოვაყურზედიდიშრამიაქვსმამისსახსოვარი.ძალადობის
გამო,ბავშვებსუძილობაჰქონდათ,ჩემსქალიშვილსკიშიშები.“

„ჩემიქმარიმთელისამიწელიჯერსიტყვიერადდამერეფიზიკურადძა
ლადობდაჩემზე,მემუქრებოდაიარაღით,მაშანტაჟებდა,რომბავშვსწა
მართმევდა. სახლიდანწამოსვლისშემდეგ, სანამპოლიციითარმივედი,
ბავშვივერვნახე.ვერწარმოიდგენთ,რამდგომარეობაშიიყოჩემისამი
წლისშვილი,ერთდღესმითხრახომარდამტოვებო?წარმოიდგინეთ,
განამარტომევიყავიძალადობისმსხვერპლი?!რასერჩოდნენსამიწლის
ბავშვს,რომელსაცუმტკიცებდნენდედამმიგატოვა,არმოვა,ბოროტია,
არუყვარხარ...დღემდე,როცასახლიდანგავდივარ,ბავშვსშიშიაქვს,ხომ
არვტოვებ,არადა,ექვსიწლისააუკვე.სამუდამოდდამისტრესესბავშვი.“
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6464„ძალიანმაწუხებსძალადობრივოჯახებშიგაზრდილიბავშვებისსა
კითხი.ძალიანცოტაკითხულობსმათამბავს.მესაბავშვობაღშივმუ
შაობ,როგორცმეტყველებისთერაპევტი,გეუბნებით,ყველასსჭირ
დებაფსიქოლოგიდალოგოპედი.ლოგონევროზი,ენისბორძიკი
ასეთი ოჯახების ბავშვების უმეტესობას აქვს. მეტი წილი ბავშვები
ბულერებიგვყავსასეთიოჯახებიდან,სახლშირომუყურებენდედ
მამისკონფლიქტს,სხვაწევრებისკონფლიქტს,მათზეცუდადმოქმე
დებს.ჯანსაღისოციუმიარაქვსბავშვს.“

„იმის გაცნობიერება,რომოჯახშიძალადობისმსხვერპლივიყავი,უცებ
არ მომხდარა. თუმცა, როდესაც ფიზიკურად შეხება დაიწყო და ვნახე,
ჩემიდაჩემიშვილისსიცოცხლესსაფრთხეემუქრებოდა,ამისმიხვედრა
ძნელიარიყო.ჩემიმეუღლენარკოტიკებზედამოკიდებულიპირიიყო.
კონფლიქტებიდააგრესიათანდათანგადაიზარდაფიზიკურანგარიშსწო
რებაში.ამასბავშვიხედავდა.არავინერიდებოდამისგრძნობებს.ბავშვის
თვის ფსიქოლოგი დამჭირდა, გაუთავებელი მოვარდნები და მუქარები
ესმოდადახედავდა.ძალიანცუდადიყოამისგამო.

მერომგანვაცხადეჩემიმეუღლისმოქმედებისშესახებ,ათიდღედასჭირ
დათმისდასაკავებლად.ამპერიოდისგანმავლობაშისრულიადდაუცვე
ლი,მუდმივშიშშიხარ.მე,მაგალითად,ესპერიოდისახლიდანვერგავ
დიოდი,ვერცსამსახურშივიარე.მეორერომცგამოსცენშემაკავებელი
ორდერი,ესყველაფერიმხოლოდფურცელზედაწერილია.პიროვნებას
თუუნდა,რამედაგიშავოსვერაფერიშეუშლისხელს.ესჩემსპირად
მაგალითზევნახედაჩვენთითქმისყოველდღეგვესმისამისმაგალითები,
ცუდიდასასრულით.ძალიანმნიშვნელოვანია,რომიმწუთიდან,როცა
პოლიციაშიგანაცხადებ,ყველასესმოდეს,რომშენიუსაფრთხოებისსა
კითხიძალიანდიდიკითხვისნიშნისქვეშდგება,თუმოძალადისსწრაფი
იზოლირებაარმოხდა.
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„მერომმსხვერპლივიყავი,ამასვერავისვუხსნი.ჩემიარავისესმის.ცამეტიწე
ლიისევიცხოვრეთმედაჩემმაქმარმა,არმაგდებდაარაფრად.არმამუშავებ
და.ბავშვსმიხედე,ერთიქალიოჯახსსჭირდებაო.ფულსროცატოვებდა,უნდა
ამეხსნა,რაშიდავხარჯე,თუდავხარჯავდი,მერეიწყებოდა,რასისულელეებში
ხარჯავ,არაფერიშენარიცი.მეუღლესკიდევგავუძლებდიროგორმე,მარტოის
რომყოფილიყო.მყავდამული,გაუთხოვარი.ბავშვირომელსკოლაშიუნდაშე
სულიყო,რაჩაეცვა,თვითონწყვეტდა.რაცდროგადიოდა,სულუფრომეტად
ვხვდებოდი,რომსაკუთარიარაფერიგამაჩნდა.არანაირიუფლებაარდამრჩა.
გარდაიმისა,რომუნდავყოფილიყავიმორჩილიდაყოველდღეუნდამომესმინა,
რომარაფერიმეარვიცი.გავაცნობიერე,რომსაკუთარითავიდავკარგე,რო
ბოტივითდამაპროგრამესდაზუსტადისევიქცეოდი,როგორაცმეტყოდნენ.ბავ
შვისწინაშეცმამცირებდნენდაპატივისცემასვკარგავდი,ესუკვეიყოკულმინაცია.
დედაშენიშტერია,ესრასგაჭმევს,ესრაჩაუცვია.მერებავშვიციგივეტექსტებით
მელაპარაკებოდა.ესარარისძალადობა?!ესცემაზემეტია.ასეგავხდისრულიად
უუფლებოჩვარი,რომელსაცოჯახშიარავინარაფრადარაგდებდა.ამასდაემატა
ისიც,რომთურმეპარალელურადსხვაქალიჰყავდა.ამასაცუნდაშევგუებოდიდა
მეცსხვებივითუნდამეთქვა,მერერამოხდა...აი,მაშინუკვეგადავწყვიტე,ოჯა
ხიდანწამოვსულიყავი.ბავშვსხელიმოვკიდედაწამოვედიდედასთან,რომელიც
დღემდე მეუბნება,რომ უნდა მომეთმინა. წარმოიდგინეთ,დღემდე ვერ გაიგეს,
რატომდავტოვეოჯახი.“

„14წელივიცხოვრეთერთადმედაჩემმამეუღლემ.პატარაკონფლიქტებისულ
გვქონდა,მაგრამამკრიზისებსრაღაცნაირადთავსვართმევდი.ბოლოხუთიექ
ვსიწელისრულიჯოჯოხეთიიყოჩემსცხოვრებაში.მიზეზიიყონარკომანია.
ვიყავიყველაფორმისძალადობისმსხვერპლი,საკუთართავზეგამოვცადესექ
სუალურიძალადობაც.რახდებოდაჩემსთავს,ამისგახსენებაცმზარავს.ბო
ლოკულმინაციაიყო,როცასიგარეტისნამწვავებსტანზემადებდადათმებში
მქაჩავდა.ასეთისაშინელებამხოლოდკინოშიშეიძლებანახოსადამიანმა!როცა
ამყველაფერსვიხსენებ,საკუთართავზევარგაბრაზებული.რატომ,რისიგუ
ლისთვისვითმინე?!რატომმეგონა,რომყველაფერიმალეჩაივლიდა.მერეუკვე
საბოლოოდვუთხარიჩემსთავს,რომასეგაგრძელებაარშეიძლებოდა,ანმე
თვითონმოვიკლავდითავს,ისემქონდანერვები,ანჩემიქმარიმომკლავდა,ესეც
არიყოგამორიცხული.როცაპოლიციავახსენე,მოკვლითდამემუქრა.“
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„ყველანაირიძალადობისმსხვერპლივიყავი.იყოსექსუალურიძალადო
ბაც.ვერაფერშივერვრიგდებოდითმედაჩემიმეუღლე.დათვრებოდადა
სულგვაწიოკებდა. ამის შესახებ იცოდაოჯახში ყველამ, არავინ არიყო
ჩემსმხარეს.რამდენჯერმეწამოვედიოჯახიდანბავშვიანად.ისევშეგვარი
გებდნენ.მაინცარგამოსწორდა.პათოლოგილოთიდაეჭვიანიიყო,მუდ
მივიფსიქოლოგიურიდაფიზიკურიძალადობისმსხვერპლივიყავითმედა
ჩემიშვილი.ჩემსშვილსაცჰქონდამუდმივიშიში,რომმამამომივარდე
ბოდადამომკლავდა,ბავშვსჰქონდანერვიულიტიკები,ღამითუძილობა.“

„საერთოდარვიცი,კარგიცხოვრებარასნიშნავს.დაქორწინებიდანსამთვეშიდა
იწყოდალევა,რასაცმოყვააურზაურიოჯახში.ყვირილიდაგინებაჩემთვისისეთი
ჩვეულებრივიამბავიიყო,რეაქციაცკიარმქონდა.მალეცემაზეცგადავიდა.ყველა
ფერზეჩხუბობდა.როცაშევხედავდი,რომმთვრალიშემოდიოდასახლში,ბავშვსვი
კავებდიხელში,რომთავიდამეცვა.მერეესეცარჭრიდა.ბავშვთანერთადშეეძლო
რამეესროლა,დაერტყა.არავისთანარმითქვამს,ვერვბედავდი.ამისგამოოჯახს
ხომვერდავანგრევდი.მეორებავშვზესაშინელიფეხმძიმობამქონდა,სუსტადვიყავი.
მოსვენებისსაშუალებასარმაძლევდა.ერთხელშუადღესჩამძინებია.ყვირილმაგამო
მაღვიძა,ხისჯორკომესროლა,მართალია,არმომხვედრია,მაგრამშიშისგანგული
წამივიდა. გონზერომ მოვედი, წიხლებს მირტყამდა. მეორე ბავშვი პრობლემური
დაიბადა,ეპილეფსიურიგულყრებიაქვს.ერთხელნასვამიმოვიდა,ცემაზეგადმოვი
და,პირდაპირთავშიმირტყამდა,ნეკათითზეისემიკბინა,რომძვალიცგადაჭმული
მქონდა,გონებადავკარგეტკივილისგან,არაფერიმახსოვს.თურმეჩემმადამგამო
იძახასასწრაფოდაარცისვიცოდი,რომპოლიციაცმასთანერთადმოდის.მერე
გავიგე,რომჩემიქმარიდაუკავებიათ.ექიმებსვუთხარი,ძალადობისდროსგამოქცევა
დავაპირედათითი კარებში მომყვამეთქი. ალბათდაიჯერეს, ყოველ შემთხვევაში
მეტიარაფერიუკითხავთ.პოლიციასთანსაერთოდარმითქვამს,ვუთხარი,პირველი
შემთხვევაიყო,სხვადროსარუძალადიამეთქი.საბუთიგამოწერეს,ორდერირო
ჰქვია,მემგონი,არცვიცი,ხელირაღაცასმოვაწერე,მართლაარმახსოვს,იმდროს
არაფრისშეგრძნებაარმქონდა.ჩემიოჯახისთანადგომით,წამოვედიქმრისგან.“
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„მამართულიხასიათისადამიანიიყო.სულკონფლიქტიჰქონდადედასთან.
ყველასგვეშინოდა.სულდანითდაგვდევდა,რომდათვრებოდა.ჩემთვისძა
ლადობა და კონფლიქტი ჩვეულებრივი ამბავი იყო. 18 წლის მომიტაცეს.
ძალიან მინდოდა უკანდაბრუნება, მაგრამდედამ მკაცრად გამაფრთხილა,
მამაშენისამბავიხომიცი,ჯერმემომკლავს,მერეშენდამერეამბიჭსაც
ყელსგამოჭრისო.სახლშიისეთიჯოჯოხეთიმქონდა,მამისგადამკიდეს,ვი
ფიქრე, აქ მაინც ვიპოვი სიმშვიდეს, ჩემიოჯახი მექნებამეთქი. სულ ერთი
წელიგაგრძელდა კარგადყოფნა. მალე კინკლაობადაიწყო,ყველაფერზე
მეაგრესიულებოდა.მეცფეთქებადივარ,არვუთმობდი,ისიცუკანარიხევ
დადაეგრევეცემაზეგადავიდა.მეორებავშვზეექვსითვისფეხმძიმედვიყავი,
სახლშიმთვრალიმოვიდა,მაგრადვიჩხუბეთ,ბოლოსხელიმკრადაკედელს
მიმანარცხადაშუაზამთარშიგარეთგამომაგდო.დედამთილიცმისმხარეს
იყო,სიმთვრალეშიშენაგიჟებძალითო.გუდაურში,საშინელყინვაში,მუხ
ლამდეთოვლშივიარეტაქსისგაჩერებამდედათბილისშიმამასმივადექი.
საშინელიტკივილებიმქონდა,ბავშვიექვსთვიანიდაიბადა,მეცძალიანცუდად
ვიყავი,ფეხისფრჩხილებიმოყინულიმქონდადამძვრებოდა.მამაძალიან
მეხმარებოდა,რასაცარველოდი.ქმარსმისთვისპატიებაუთხოვია,მთვრა
ლივიყავიდააწიარგანმეორდებაო.საავადმყოფოდანისევჩემსქმართან
წავედი.ცოტამოჭკვიანდა, მაგრამმალევე აურია. ისევ იგივედაიწყო. ექ
ვსჯერმყავსამპერიოდშიგამოძახებულიპოლიცია.გამოწერდნენორდერს,
ცოტახანიკარგადიყო,მერეისევიგივეიწყებოდათავიდან.

თითქოს გაბედული გოგო ვარ,თითქოს ყველაფერი შემიძლია, მაგრამ ამ
დროსადამიანსთურმეგონებაარგემორჩილებადასულგგონია,ამისმე
რეესყველაფერიარგანმეორდება.ბოლოსუკვევატყობდი,რომთუარ
დავამთავრებდიამჯოჯოხეთშიცხოვრებას,ანთავსმოვიკლავდი,ანუბრა
ლოდგავგიჟდებოდი. ინტერნეტთანდავჯექი, შევისწავლეყველანაირიინ
ფორმაცია, როგორ მოვხვედრილიყავი თავშესაფარში და საკუთარი თავი
და შვილები გადამერჩინა. მივედი პოლიციაში და განვაცხადე,რომ ვიყავი
ძალადობისმსხვერპლი,არმქონდაგასაქცევიდათუსადმეარწამიყვანდნენ
აუცილებლადთავსმოვიკლავდი.ასემოვხვდითავშესაფარში.“

fhf .fkflj<fc!

acbmjkjubehb .fkflj<f

abpbrehb .fkflj<f
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გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, 
არ გამოხატავდეს დონორი ორგანიზაციის მოსაზრებებს

გამოიცა გერმანიის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
მხარდაჭერით

მისამართი:
ქ. ქუთაისი, მგალობლიშვილის 6

ტელ: (431) 27 13 68
       599 40 51 46

ელფოსტა: womansukhumi@gmail.com
ვებგვერდი: www.fsokhumi.ge

ფეისბუქგვერდი: www.facebook.com/fsokhumi/

გამოცემაზე მუშაობდნენ:

ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ოფისის და
ქუთაისის სათაო ოფისის მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენლები:

ეკატერინე გამახარია
ლელა ხათრიძე

ემა კამკია
ხათუნა გოგუა

თეა გოლეთიანი

პროექტის დირექტორი - ალლა გამახარია

რედაქტორი - ლალი შენგელია

დამკაბადონებელი - ლია კოსტავა


