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შე სა ვა ლი  

COVID-19 ახა ლი ვი რუ სის აფეთ ქე ბამ უდი დე სი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ადა მი ან თა 
ცხოვ რე ბა ზე და უამ რა ვი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე და ა ყე ნა თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნი - შე-
იც ვა ლა ადა მი ან თა ჩვე უ ლი ცხოვ რე ბის წე სი, წარ მო იშ ვა უამ რა ვი სო ცი ა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მა, გაღ რმავ და სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა 
სა ზო გა დო ე ბა სა და ოჯა ხებ ში. გა მოც დი ლე ბამ ცხად ყო, რომ პან დე მი ის გავ ლე ნა 
მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ჯგუფ ზე თა ვი სი მას შტა ბე ბით და ზე გავ ლე ნის ხა რის ხით 
საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია ვი რუ სის ეფექ ტის და ზე-
მოქ მე დე ბის შეს წავ ლა მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ჯგუფ ზე, რაც გაზ რდის მას ზე რე-
ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას და ხელს შე უ წყობს ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის მაქ სი მა ლუ რად 
შემ ცი რე ბას.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სწრა ფი მოკ ვლე ვა ფო კუ სი რე ბუ ლია 
COVID-19-ის გავ ლე ნის გენ დე რულ გან ზო მი ლე ბა ზე და იმ გა მოწ ვე ვებ ზე, რომ ლე-
ბიც გა მო იკ ვე თა ჩვენს ბე ნე ფი ცი არ თა, გან სა კუთ რე ბით კი ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის 
ცხოვ რე ბა ში. მოკ ვლე ვის მი ზა ნი ა, ორ გა ნი ზა ცი ის სა მუ შაო არე ალ ში, მი სი სა მიზ ნე 
ჯგუ ფე ბი სა და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ცხოვ რე ბა ში COVID-19 ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი ძი რი-
თა დი პრობ ლე მე ბის და გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და შე სა ბა მი სი სტრა-
ტე გი ის და გეგ მვა მა თი დრო უ ლი გა დაჭ რის თვის.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ COVID-19 ვი რუ სის გავ ლე ნა და ეფექ ტი ადა მი ა ნებ-
ზე არ არის გენ დერუ ლად ბრმა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მას ზე რე ა გი რე ბაც იყოს გენ დე-
რუ ლად მგრძნო ბი ა რე. ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მდგო მა რე ო ბის და მათ ზე პან დე მი ით 
გა მოწ ვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბის შე დე გე ბის შეს წავ ლა ორ გა ნი ზა ცი ის სა მიზ ნე რე გი ო ნებ-
ში გრძელ დე ბა და, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი არ ასა ხავს პრობ ლე მა თა 
სრულ და დას რუ ლე ბულ სუ რათს, თუმ ცა უკ ვე მი ღე ბულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო-
ბით, ცალ სა ხად გა მო იკ ვე თა გენ დე რუ ლად სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც 
მო ი თხოვს ყუ რა დღე ბას და სა თა ნა დო ინ ტერ ვენ ცი ას.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 11 სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე და ი წყო შე სა ბა მი სი 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის უწყე ბე ბის ინ ფორ მი რე ბა მათ 
სა მოქ მე დო არე ალ ში მო სახ ლე ო ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ და გა მოვ-
ლე ნი ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბა. სა ბედ ნი ე როდ, ჩვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და არა ერ თი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა, კერ ძოდ კი:
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	ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 11 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 390 მოწყ ვლა დი და მძი მე 
სო ცი ა ლურ პი რო ბებ ში მყო ფი ოჯა ხი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით მო მა რა გე-
ბა1;

	ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გის მი ერ ქა ლებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ-
ფუ რი სა ტე ლე ფო ნო და ონ ლა ინ სე სი ე ბის ჩა ტა რე ბა (აღ ნიშ ნუ ლი მოკ ვლე-
ვის ჩა ტა რე ბის პე რი ოდ ში - 4 აპ რი ლი დან 5 მა ი სამ დე - ფსი ქო ლო გის კონ-
სულ ტა ცია გა ი ა რა 62 ქალ მა); 

	მოკ ვლე ვის პე რი ოდ ში, სა გან გე ბო ვი თა რე ბით დად გე ნი ლი წე სე ბის და 
რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ინ ფორ მი რე ბა ფონ დი 
„სო ხუ მის“ იუ რის ტის კონ სულ ტა ცი ე ბის გზით - იუ რის ტის ჯგუ ფუ რი და 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცია გა ი ა რა 45 ქალ მა;

	ფონ დი „სო ხუ მის“ ბა ზა ზე ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის არ სე ბუ-
ლი „დღის ცენ ტრის“ მი ერ სა ო ჯა ხო მე დი ცი ნის ცენტრ „ბიჭ ვინ თას თან“ 
გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის თა ნახ მად, შე სა ბა მი სი სტან დარ ტით 500 
ცა ლი მრა ვალ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის პირ ბა დის დამ ზა დე ბა და სა მე დი ცი-
ნო ცენ ტრის თვის გა და ცე მა. სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის გარ და, პირ ბა დე-
ე ბის გა და ცე მა იგეგ მე ბა სა მე დი ცი ნო ცენ ტრში მო სუ ლი გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვლა დი პა ცი ენ ტე ბის თვის (მათ შო რის: დევ ნი ლე ბი, ქა ლე ბი, სო ცი ა-
ლუ რად და უც ვე ლე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი, შშმ პი რე ბი 
და ა.შ.);

	ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ შე წყო ბით, გამ ყოფ ზოლ თან არ სე ბულ 
სოფ ლებ ში (ხურ ჩა, კო კი) კვი რა ში ორ ჯერ ექი მის ტრან სპორ ტი რე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა და მო სახ ლე ო ბის ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი შე მოწ მე ბის და სა მე-
დი ცი ნო კონ სულ ტა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

	ფონ დი „სო ხუ მის“ მხრი დან, გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე სოფ ლებ ში სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის (მო სავ ლის) დაზ ღვე ვის შე საძ ლო ალ-
ტერ ნა ტი ვე ბის მო ძი ე ბა ში დახ მა რე ბის გა წე ვა, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი-
რე ბა და სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნი ებ თან მო ლა პა რა კე ბის წარ მო ე ბა შე საძ ლო 
შე ღა ვა თე ბის გა წე ვის თა ო ბა ზე;

	სახ ნავ -სა თე სი მი წის დრო უ ლად და სა მუ შა ვებ ლად და მა ტე ბი თი ტრაქ-
ტო რის გა მო ყო ფის და საწ ვა ვით უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ ზუგ დი დის 

1 ფონდი „სოხუმის“ მიერ საკვები პროდუქტებით მოწყვლადი ოჯახების მომარაგება მოხდა შემდეგ 
მუნიციპალიტეტებში: ქუთაისი, წყალტუბო, თერჯოლა, ხონი, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი (კოკი, ხურჩა, 
შამგონა, კახათი), წალენჯიხა (ფახულანი), ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ქობულეთი.
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მუ ნი ცი პა ლი ტეტის თვის დახ მა რე ბის თხოვ ნით ოფი ცი ა ლუ რი წე რი ლის 
შედ გე ნა სა და გაგ ზავ ნა ში დახ მა რე ბის გა წე ვა. შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის 
შე დე გად, ად გი ლებ ზე, სოფ ლებ ში, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი უ რი 
ჩა რე ვით მოხ და და მა ტე ბი თი ტრაქ ტო რის გა მო ძა ხე ბის ორ გა ნი ზე ბა სა-
გა ზა ხუ ლო სა მუ შა ო ე ბის შე უ ფერ ხე ბე ლად დას რუ ლე ბის მიზ ნით;

	ენ გურ სგაღ მა, სო ფელ სა ბე რი ო ში მცხოვ რე ბი 11 ოჯა ხის თვის ფონ დი 
„სო ხუ მის“ მი ერ სა ტე ლე ფო ნო ული მი ტო ინ ტერ ნეტ პა კე ტე ბის შე ძე ნა, 
ბავ შვე ბის თვის სას წავ ლო პრო ცეს ში შე უ ფერ ხებ ლად ჩარ თვის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გარ კვე უ ლი პრობ ლე მე ბის 
გა დაწყ ვე ტა მო ხერ ხდა, პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მწვა ვე პრობ ლე მა თა ჩა მო ნათ ვა ლი გა-
ცი ლე ბით გრძე ლია და მო ი თხოვს პრო აქ ტი ულ, თან მიმ დევ რულ და მიზ ნობ რივ რე ა-
გი რე ბას.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი გთა ვა ზობთ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მოვ ლე ნილ 
გან ზო გა დე ბულ და გა ერ თი ა ნე ბულ პრობ ლე მა თა და სა ჭი რო ე ბა თა ნუს ხას და კონ-
კრე ტულ რე კო მენ და ცი ებს, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბა-
ზე პან დე მი ით და კა რან ტი ნით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტის შე სამ ცი რებ ლად და 
და საძ ლე ვად. 
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1. მე თო დო ლო გია და  
დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი 

სწრა ფი მოკ ვლე ვა ჩა ტარ და ონ ლა ინ ან კე ტი რე ბის და ბე ნე ფი ცი ა რებ თან ონ ლა ინ შეხ-
ვედ რე ბის გზით 04.04.20-დან 04.05.20-მდე პე რი ოდ ში, ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე 11 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, თერ ჯო ლა, ხო ნი, სე ნა კი, ფო თი, ზუგ დი დი 
(კო კი, ხურ ჩა, შამ გო ნა, კა ხა თი), წა ლენ ჯი ხა (ფა ხუ ლა ნი, წყო უ ში), ლან ჩხუ თი, ოზურ-
გე თი, ქო ბუ ლე თი (იხ. დი აგ რა მა #1): 

დი აგ რა მა #1

ონ ლა ინ შეხ ვედ რებ ში ჩა ერ თო 43 ქა ლი, ხო ლო ან კე ტი რე ბის გზით გა მო ი კი თხა 320 
ადა მი ა ნი, აქე დან - 221 ქა ლი და 99 კა ცი. ქალ თა რა ო დე ნო ბის სიმ რავ ლე მიგ ვა ნიშ ნებს 
იმა ზე, რომ აღ ნიშ ნული სწრა ფი მოკ ვლე ვის მიგ ნე ბებ ში გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბი და 
სა ჭი რო ე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით რე ლე ვან ტუ რია და მწვა ვედ დგას მო სახ ლე ო ბის ქალ თა 
ნა წი ლის წი ნა შე. გა მო კი თხულ თა ასა კი მერ ყე ობ და 15-დან 70 წლის ზე ვით და შემ დეგ-
ნა ი რად გა და ნა წილ და (იხ. დი აგ რა მა #2):

დი აგ რა მა #2
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გა მო კითხ ვამ მო იც ვა 112 დევ ნი ლი, 124 ად გი ლობ რი ვი და 84 სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო-
ლი რე ბად, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნი. მა თი უმ რავ ლე სო ბა 
უმუ შე ვა რია (36%), 24% კი - თვით და საქ მე ბუ ლი/ კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი პი რი 
(დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #3):

დი აგ რა მა #3
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2. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი  

2.1. COVID-19 ვი რუ სის ნე გა ტი უ რი  
       გავ ლე ნა ადა მი ან თა ცხოვ რე ბა ზე

ყვე ლა ზე მოწყ ვლად კა ტე გო რი ებს, რო მელ თა მდგო მა რე ო ბა გან სა კუთ რე ბით გამ წვავ-
და სა გან გე ბო ვი თა რე ბის გა მო, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით - ქრო ნი კუ ლი 
და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე პი რე ბი, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი და მრა ვალ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი წარ მო ად გე ნენ (იხ. დი აგ რა მა #4): 

დი აგ რა მა #4

COVID-19 ვი რუ სით შექ მნილ ვი თა რე ბას და შეზ ღუდ ვებს, 11 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 157 
გა მო კი თხუ ლის (49%) მტკი ცე ბით - „მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მა თი ყო ფა შე იც ვა ლა, 
მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად არ გა უ ა რე სე ბი ა“. 106-მა (33%) გა მო კი თხულ მა აღ ნიშ-
ნა, რომ პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა ვი თა რე ბამ მა თი „მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ა უ ა რე სა და მრა ვა ლი საფ რთხე შე უქ მნა მათ ცხოვ რე ბას“ (იხ. დი აგ რა მა #5). აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნულ პა სუხს ყვე ლა ზე მე ტად კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ თან 
მდე ბა რე სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა უს ვამს ხაზს (ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო კი-
თხულ თა 61-დან 41-მა აღ ნიშ ნა, რომ მა თი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უ ა რეს-
და). ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე ჯგუ ფის 19%-თვის მდგო მა რე ო ბა „მნიშ ვნე ლოვ ნად არ 
შეც ვლი ლა“, რაც შე იძ ლე ბა ორ მხრი ვად ინ ტერ პრე ტირ დეს - ერ თი მხრივ, მო სახ ლე ო ბა 
მეტ -ნაკ ლე ბად წარ მა ტე ბით უმ კლავ დე ბა მდგო მა რე ო ბას, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ისე-
დაც რთუ ლი ვი თა რე ბა მის თვის უც ვლე ლი დარ ჩა. 
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დი აგ რა მა #5

2.2. COVID-19 ვი რუ სის გავ ლე ნა გენ დე რულ რო ლებ ზე - 
       არა თა ნა ბა რი ტვირ თი სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო ბა ზე

გა მო კითხ ვი სას გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა COVID-19 კრი ზი სით გა მოწ ვე უ ლი გენ-
დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის პა რა მეტ რი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ქალ თა სა ო ჯა ხო შრო მის 
და დატ ვირ თვის არა თა ნა ბარ გა ნა წი ლე ბა ში. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა - 37% 
თვლის, რომ „ქა ლე ბის ტვირ თი გა ი ზარ და, რად გან მათ ერ თდრო უ ლად უწევთ დის
ტან ცი უ რი მუ შა ო ბაც და ოჯახ ზე ზრუნ ვაც“. 31%-მა აღ ნიშ ნა, რომ „მათ მო უ წი ათ უფ
რო მე ტი დრო ის დათ მო ბა სა ო ჯა ხო საქ მე ე ბის თვის, ოჯა ხის წევ რე ბის, ავად მყო ფე ბის, 
ბავ შვე ბის და მო ხუ ცე ბის მოვ ლის თვის“. გა მო კი თხულ თა გან მხო ლოდ 13%-მა გა უს ვა 
ხა ზი, რომ „ო ჯა ხის წევ რე ბი თა ნაბ რად ინა წი ლე ბენ პა სუ ხის მგებ ლო ბას სა ო ჯა ხო საქ
მე ებ ზე“, 19% კი მი იჩ ნევს, რომ ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა „არ შეც ვლი ლა, რად გან მათ 
ისე დაც უწევ დათ უფ რო მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბა სა ო ჯა ხო საქ მე ებ ზე“ (იხ. დი-
აგ რა მა #6).

დი აგ რა მა #6
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სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო ბა ზე, შვი ლე ბის და ოჯა ხის სხვა წევ რებ ზე ზრუნ ვის გაზ რდილ მა 
პა სუ ხის მგებ ლო ბამ, სახ ლის პი რო ბებ ში დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ-
თუ ლი ბავ შვე ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვის აუ ცი ლებ ლო ბამ, რო მელ საც ქა ლე ბი ხში-
რად სა კუ თარ სამ სა ხუ რებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბებს უთავ სე ბენ, წარ მოშ ვა მათ ში ფსი-
ქო ე მო ცი უ რი სტრე სი და ოჯა ხებ ში და ძა ბუ ლი კლი მა ტი შექ მნა, რაც ნე გა ტი უ რად 
აი სა ხე ბა რო გორც მათ ჯან მრთე ლო ბა ზე, ასე ვე ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე. 
ამას მოწ მობს გა მო კი თხულ თა 99,7%-ის (320 ადა მი ა ნი დან 319) მი ერ კითხ ვა ზე - 
„რა ძი რი თა დი პრობ ლე მა წარ მოშ ვა COVID-19 ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ თქვენს ცხოვ-
რე ბა ში“ - ხაზ გას მუ ლი პა სუ ხი - „სტრე სი და ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი“, რაც 
გა მო კი თხულ თა ფაქ ტობ რი ვად სრუ ლი უმ რავ ლე სო ბის თვის ეპი დე მი ით გა მოწ ვე ულ 
ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მძი მე და ნე გა ტი ურ შე დე გად გა ნი ხი ლე ბა მათ ცხოვ რე ბა ში - 

„ახ ლა ში ნა გა ნად დაღ ლი ლი ვარ, ასე მგო ნი ა, არა სო დეს არ და მის ვე ნი ა. ეს ყვე
ლა ფე რი ნერ ვე ბი ა, და ძა ბუ ლი ვარ, გა ნერ ვი უ ლე ბუ ლი და ეს დაღ ლა აქე დან მო
დის“ (მ. დ., ორ სან ტი ა, 02.04.20).

„27 წე ლი ა, პე და გო გად ვმუ შა ობ, ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლებ ში ვარ ჩარ თუ ლი. ასე
თი სირ თუ ლე ცხოვ რე ბა ში არ მი ნა ხავს. მერ ჩივ ნა, უფა სო შვე ბუ ლე ბა ამე ღო და 
და მეს ვე ნა. რად გან სა ში ნე ლია ასეთ რე ჟიმ ში მუ შა ო ბა. ყვე ლას უნ და მო ერ გო. 
ქა ლე ბი სა ში ნელ დღე ში აღ მოვ ჩნდით... ყო ველ დღე გაკ ვე თი ლე ბი მაქვს და, პა რა
ლე ლუ რად, სა ო ჯა ხო საქ მე ებ საც ვა კე თებ. არც ერთ საქ მე ში შე ღა ვა თი არ მაქვს. 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი მე ლო დე ბი ან, რო დის და ვამ თავ რებ ჩარ თვას, რომ სა დი ლი 
მო ვამ ზა დო, გა ვა წყო და ასეა ყო ველ დღე...“ (ს. შ., შამ გო ნა, 02.04.20).

„ბავ შვე ბი ვი საც სკო ლა ში ჰყავს, ყვე ლამ ვი ცით, რომ დე დე ბი გი ჟებს გვა ნან. ერ
თი ბავ შვი, მე ო რე, მე სა მე, მა თი გაკ ვე თი ლე ბი, მე რე და ვა ლე ბე ბი. მე პე და გო გი 
ვარ, მაგ რამ არ მახ სენ დე ბა, რო მე ლი მე მა მა რომ იყოს ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი. 
სულ დე დე ბი ცდი ლო ბენ, შრო მო ბენ. არ იცი ან ტექ ნი კა, არა აქვთ კომ პი უ ტე რი, 
მა ინც რა ღა ცას ახერ ხე ბენ. ახ ლა მა ინც სახ ლშია ყვე ლა მა მა, მაგ რამ ეს საქ მე მა
ინც დე დე ბის ტვირ თი აღ მოჩ ნდა...“ (ფ. ს., ფა ხუ ლა ნი, 04.04.20).

2.3. COVID-19 გავ ლე ნა ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბა ზე

კრი ზი სით გა მოწ ვე ულ მა შეზ ღუდ ვებ მა მტკივ ნე უ ლი და მძი მე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მო-
ქა ლა ქე ე ბის ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბა ზე. მო სახ ლე ო ბის დიდ მა ნა წილ მა და კარ გა 
სამ სა ხუ რე ბი და შე დე გად - ო ჯა ხის შე მო სავ ლის და არ სე ბო ბის ერ თა დერ თი წყა რო. 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე უ ლად აი სა ხა კერ ძო, სა კუ თარ ბიზ-
ნეს ში ჩარ თუ ლი ოჯა ხე ბის ცხოვ რე ბა ზე და მათ ზე, ვინც „ა რა ფორ მა ლურ“ (და უ დეკ-
ლა რი რე ბელ) საქ მი ა ნო ბას ეწე ო და, რო გო რი ცაა სა ო ჯა ხო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, გა რე-
ვაჭ რო ბა, კერ ძო პი რე ბის სახ ლებ ში მუ შა ო ბა (ძი ძად, დამ ხმა რედ, ხე ლოს ნად და ა.შ.). 
აღ ნიშ ნულ მა კრი ზის მა გა ნა პი რო ბა არა მარ ტო არა ფორ მა ლურ სფე რო ში მო მუ შა ვე 
ადა მი ა ნე ბის მი ერ სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვა, არა მედ გა მო იწ ვია ის, რომ ამ კა ტე გო რი ის 
ადა მი ან თა დი დი ნა წი ლი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ყო ველ გვა რი დახ მა რე ბის და მხარ-
და ჭე რის მიღ მა აღ მოჩ ნდა და სა სო წარ კვე თა ში და უი მე დოდ დარ ჩე ნილ მო სახ ლე ო ბას 
გა უჩ ნდა ძველ სამ სა ხუ რებ ში აღ დგე ნის გა ურ კვე ვე ლი და ბუნ დო ვა ნი პერ სპექ ტი ვა - 
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„მე ვვაჭ რობ დი მე ო რა დი სა ქონ ლით, ზუგ დიდ ში. სა ქო ნე ლი ხან სა ლო ნებ ში დამ
ქონ და, ხან  მარ კე ტებ ში. ამ დე ნია წე ლი ა, უკ ვე ჩე მი კლი ენ ტე ბი მყავს და პუ რის 
ფულს ამით ვშო უ ლობ დი. ახ ლა იმ დე ნი ნაშ თი დამ რჩა, ვა ლე ბით აღე ბუ ლი სა ქო
ნე ლი აგერ სახ ლში მიყ რი ა, გა ყიდ ვა ვერ მო ვას წა რი. ახ ლა უკ ვე ზა ფხუ ლი მთავ
რდე ბა, სა ქო ნელს სე ზო ნი გა უ ვი და. ვა ლი კი უნ და გა და ვი ხა დო, ვინ გა პა ტი ებს. 
ძა ლი ან ვი ზა რა ლე. მუ შა ო ბა რომ და ი წყოს, გა მო დის, კი დევ ერ თი თვე ვა ლე ბის
თვის უნ და ვი მუ შა ო“ (ქ. გ., ორ სან ტი ა, 05.04.20). 

„ჩე მი ქმა რი თბი ლის ში მუ შა ობ და ხე ლო ბა ზე. .. სახ ლის მე პატ რო ნემ უა რი უთხ რა  
„არ ვი ცი, რო გორ წა მი ვა საქ მე, ფუ ლი რომ ვერ გა და ვი ხა დო, იმის მე ში ნი ა ო“  და 
გა მო უშ ვა. ახ ლა სახ ლში ზის. ის იყო შე მომ ტა ნი.... ორი შვი ლი სტუ დენ ტი მყავს. 
ისი ნიც სახ ლში არი ან. ყვე ლა ზე მე მი წევს ზრუნ ვა. სა მუ შაო მო მე მა ტა და მა ინც 
არა ვინ არის კმა ყო ფი ლი“ (ვ. დ., ფა ხუ ლა ნი. 05.04.20).

„ძი რი თა დად, ქა ლებ ზე იყო ად რეც ყვე ლა ფე რი. ქა ლი იყო საზ ღვარ გა რეთ, ქა ლი 
იდ გა ბა ზარ ში, ქა ლი მუ შა ობ და და მა მა კა ცე ბის უმე ტე სი რა ო დე ნო ბა უმოქ მე დოდ 
იყო. დღე ვან დელ მა მდგო მა რე ო ბამ ქა ლე ბი ამ სამ სა ხუ რებს მოწყ ვი ტა, მოწყ ვი ტა 
თვით და საქ მე ბას და ში ში გა უ ჩი ნა მო მავ ლის. ხვა ლინ დე ლი დღის ში ში და უი მე
დო ბა აქვთ. ყვე ლა ზე მე ტი სა ში ნე ლე ბა ა, რომ ეს არის გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით“ 
(გ. ს., ქუ თა ი სი, 19.04.20). 

მოკ ვლე ვის დროს, გა მო კი თხულ თა 67%მა ხა ზი გა უს ვა, რომ გა და ად გი ლე ბის შეზ-
ღუდ ვამ მათ ცხოვ რე ბა ში „ე კო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას შე უქ მნა საფ რთხე“, ხო ლო 47%
მა კი პირ და პირ აღ ნიშ ნა, რომ კრი ზის მა გა მო იწ ვია მათ მი ერ „სამ სა ხუ რის და შე მო
სავ ლის წყა როს და კარ გვა“. ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბის 
მტკი ცე ბით, დამ ძი მე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა ფონ მა არა მარ ტო გა ზარ და სტრე სი და 
გა არ თუ ლა ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ოჯახ ში, არა მედ ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის და ძა-
ლა დო ბის ფაქ ტე ბის პრო ვო ცი რე ბის მი ზე ზა დაც იქ ცა. 

პა რა დოქ სი ა, რომ თუ, ერ თი მხრივ, არ სე ბულ მა პან დე მი ამ სამ სა ხუ რის და კარ გვით გა-
მოწ ვე უ ლი უდი დე სი სტრე სი და და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა გა უ ჩი ნა მო სახ ლე ო ბას, მე-
ო რე მხრივ, მან უდი დე სი სა ზო გა დო ებ რი ვი სტიგ მის და ფსი ქო ლო გი უ რი წნე ხის ქვეშ 
და ა ყე ნა ყვე ლა ის ადა მი ა ნი, რო მელ საც სამ სა ხუ რი და მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა შე-
უ ნარ ჩუნ და, თუმ ცა სა კუ თა რი პრო ფე სი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გა მო, და-
მა ტე ბით საფ რთხის შემ ცველ კა ტე გო რი ად და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ობი ექ ტად აქ ცი ა. 
ასე თე ბი არი ან: ექი მე ბი, ექ თნე ბი, აფ თი ა ქებ ში და მა ღა ზი ებ ში მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი, 
რომ ლე ბიც გარ და იმი სა, რომ თა ვად არი ან შე ში ნე ბულ ნი მუდ მი ვი რის კის გან, თა ვად 
გრძნო ბენ უდი დეს პა სუ ხის მგებ ლო ბას სა ზო გა დო ე ბი სა და ოჯა ხის წევ რე ბის მი მართ 
და მუ დამ სა ფიქ რალ ში არი ან, ვი რუ სი არ მო ი ტა ნონ სახ ლში, სა ზო გა დო ე ბაც მათ გარ-
კვე უ ლად ფსი ქო ლო გი ურ წნეხ ში ამ ყო ფებს. გარ შე მომ ყოფ ნი ცდი ლო ბენ, მათ გან თა ვი 
და იც ვან, არ ეკონ ტაქ ტე ბი ან, იგ ნო რი რე ბას უწე ვენ, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, უარ ყო ფი თად 
აი სა ხე ბა მათ ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე - 

„ერ თი იყო შემ თხვე ვა ექიმ ქალ ბა ტონ თან მი მარ თე ბა ში, რო მელ საც კო ვი დინ ფი ცი
რე ბუ ლებ თან შე ხე ბა ჰქონ და და რო მელ საც მე უღ ლემ ულ ტი მა ტუ მი წა უ ყე ნა: „ან 
პრო ფე სია  ან ოჯა ხი!“... ქმარ მა უთხ რა, რომ ტე ლე ვი ზი ით მო ის მი ნა, რომ ექი მე ბი 
რის კის ჯგუფ ში შე დი ან და მას შე ეძ ლო ვი რუ სი მო ე ტა ნა სახ ლში. მოხ და კონ ფლიქ
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ტი, ქალ ბა ტონს ძა ლი ან გა უ ჭირ და ამის მი ღე ბა, რად გან ხომ არის პრო ფე სი უ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა, კო ლე გი ა ლო ბა. ქმარს სა ერ თოდ ამ სა კითხ ზე არაფ რის გა გო ნე
ბა არ უნ დო და. ამის შემ დეგ მა მა კაც მა პირ და პირ უთხ რა  „მა შინ წა დი სახ ლი დან!! 
[დღეს დღე ო ბით} ერ თერთ თა ნამ შრო მელ თან რჩე ბა ღა მით. ფსი ქო ლო გი უ რად ეს 
ძა ლი ან ძნე ლი იყო მის თვის. ჯერ ისე დაც ხომ წარ მო გიდ გე ნი ათ, რო გო რი სტრე სუ
ლია მი სი საქ მი ა ნო ბა და მე რე კი დევ ასე თი ფსი ქო ლო გი უ რი გან წყო ბა, რო ცა ვინც 
ყვე ლა ზე მე ტად უნ და იყოს შენს გვერ დით, ზურგს გაქ ცევს და დამ ნა შა ვედ გა ცხა
დებს ოჯა ხის წი ნა შე“ (სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი, ქო ბუ ლე თი, 01.05.20).
„სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცია მქონ და გო გო ნას თან, ვინც ერ თერ თი მა ღა ზი ის მე
ნე ჯე რად მუ შა ობ და და ოჯა ხის წევ რებ თან იყო მუდ მივ კონ ფლიქ ტში. მე უღ ლე 
მუდ მი ვად ეჩხუ ბე ბო და და აყე ნებ და შე უ რაცხ ყო ფას „რა მე არ მო ი ტა ნო, თო
რემ...“ ქა ლი ცდი ლობ და, თავ დაც ვის ყვე ლა სა შუ ა ლე ბა გა მო ე ყე ნე ბი ნა და არ 
მი ა ტო ვა სამ სა ხუ რი. ბო ლო ჩხუ ბი სა და აყალ მა ყა ლის შემ დეგ მე უღ ლემ მო კი და 
ბავშვს ხე ლი და წა იყ ვა ნა სო ფელ ში. ქა ლი დარ ჩა მარ ტო, ში შით შეპყ რო ბი ლი და 
ოჯა ხის წევ რე ბის და საყ ვა რე ლი შვი ლის მო ნატ რე ბით გა ნად გუ რე ბუ ლი (ფონ დი 
„სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გის ინ ტერ ვი უს ამო ნა რი დი მსხვერ პლთან მუ შა ო ბის გა მოც
დი ლე ბი დან, 03.05.20).
„ქა ლი, რო მე ლიც სწო რედ ოჯა ხუ რი კოფ ლიქ ტე ბის და ძა ლა დო ბის გა მო იყო 
მე უღ ლეს გა შო რე ბუ ლი და ჰყავს 9 წლის შვი ლი, მე უღ ლეს თან გან შო რე ბის შემ
დეგ სა ცხოვ რებ ლად გა და ვი და მა მის სახ ლში, სა დაც დე და, ძმა, რძა ლი და მი სი 
ძმის შვი ლე ბი ცხოვ რობ დნენ. ქა ლი მუ შა ობ და ერ თერთ სუ პერ მარ კეტ ში. კო რო
ნა ვი რუს თან და კავ ში რე ბუ ლი პა ნი კი სა და ში შის შემ დეგ მას და ე ძა ბა ურ თი ერ თო
ბა ძმას თან და რძალ თან. ძმა სთხოვ და, მი ე ტო ვე ბი ნა სამ სა ხუ რი, ან წა სუ ლი ყო 
ცალ კე სა ცხოვ რებ ლად. რძა ლი ძმას დის წი ნა აღ მდეგ გა ნა წყობ და, თით ქოს ის 
იყო სა ში ში მათ თვის. მუდ მი ვი ფსი ქო ლო გი უ რი ზე წო ლა და სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ
ყო ფა ფი ზი კურ ძა ლა დო ბა ში გა და ი ზარ და. ქა ლი იძუ ლე ბუ ლი იყო, ხე ლი მო ე კი და 
თა ვის შვი ლის თვის და დრო ე ბით მე გობ რის ოჯახს შე ა ფა რა თა ვი. შემ დგომ მან 
მო ძებ ნა ბი ნა ქი რით და შვილ თან ერ თად გა და ვი და სა ცხოვ რებ ლად.... რა თქმა 
უნ და, მარ კეტ ში არ სე ბუ ლი ხელ ფა სით მას უჭირს ქი რის თან ხის შეგ რო ვე ბა და 
ასე ვე შვი ლის რჩე ნა“... (ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გის ინ ტერ ვი უს ამო ნა რი დი 
მსხვერ პლთან მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბი დან, 03.05.20).

შე მო სავ ლის წყა როს და კარ გვა ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის თვის არა მხო ლოდ უშუ ა ლოდ მათ 
მი ერ სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვით არის გან პი რო ბე ბუ ლი, არა მედ ხში რად ემიგ რა ცი ა ში 
მყო ფი მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის მი ერ სა მუ შაო ად გი ლე ბის და კარ გვი თაც არის გა მოწ ვე-
უ ლი. ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლო დან შრო მის მიგ რან ტთა უმ რავ ლე სო ბამ, საზ ღვარ-
გა რეთ სა მუ შა ოდ წას ვლის გზას სწო რედ უკი დუ რე სი აუ ცი ლებ ლო ბის, ოჯა ხის მძი მე 
სო ცი ა ლუ რი და გა მო უ ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო მი მარ თა და დღემ დე 
მათ მი ერ გა მოგ ზავ ნი ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ოჯა ხე ბის დი დი ნა წი ლის თვის შე მო სავ-
ლის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს. დღეს COVID-19 პან დე მი ამ უამ რა ვი პრობ ლე მა 
და გა მოწ ვე ვა შე უქ მნა შრო მით მიგ რან ტებს - ეკო ნო მი კის არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში 
და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლებ საც ხშირ შემ თხვე ვა ში ყო ველ გვა რი ფორ მა ლუ რი შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გა რე შე უწევთ მუ შა ო ბა, ყვე ლა ზე და-
უც ველ სეგ მენ ტად აქ ცი ა. ფონდ „სო ხუმ თან“ სა უბ რი სას ქა ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ 
უცხო ეთ ში სა მუ შა ოდ წა სუ ლი მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი ან კარ გა ვენ სამ სა ხუ რებს, ან 
და კარ გვის დი დი რის კი უდ გათ წინ და ამას თან ერ თად რთულ დე ბა მათ ზე სრუ ლად 
და მო კი დე ბუ ლი ოჯა ხის წევ რე ბის მდგო მა რე ო ბა - 
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„ჩე მი და იტა ლი ა ში ა, მო ხუცს უვ ლის. მი სი პატ რო ნი ექი მად მუ შა ობ და. ის და ინ
ფი ცირ და კო რო ნა ვი რუ სით და რე ა ნი მა ცი ა ში აღ მოჩ ნდა. მთე ლი ეს პე რი ო დი ჩე მი 
და სტრე სულ სი ტუ ა ცი ა ში იყო. ანა ლი ზის გა კე თე ბა მა თაც დას ჭირ დათ. ვი რუ სი 
არ აღ მო აჩ ნდათ, მაგ რამ პატ რო ნი რომ მომ კვდა რი ყო, სა მუ შა ოს გა რე შე რჩე ბო
და. ჩე მი და იქ ნერ ვი უ ლობ და, ჩვენ  აქეთ. მად ლო ბა ღმერთს, ყვე ლა ფე რი კარ
გად დამ თავ რდა. თუმ ცა ის რომ მომ კვდა რი ყო, სა მუ შა ოს გა რე შე დარ ჩე ბო და. ეს 
ყვე ლა ფერ ზე მე ტად აში ნებთ ემიგ რან ტებს“ (ფ.ზ., შამ გო ნა, 14.04.20).

გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა, კერ ძოდ კი 71 ადა მი ან მა (23,7%) აღ ნიშ ნა, რომ COVID-19 
ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მო მენ ტის თვის მა თი ოჯა ხის წევ რი სა მუ შა ოდ საზ ღვარ გა რეთ 
იმ ყო ფე ბო და (71-დან 58 პა სუ ხობს, რომ საზ ღვარ გა რეთ წა სუ ლი მა თი ოჯა ხის წევ რი 
ქა ლი ა). პან დე მი ის გავ ლე ნა მათ ოჯახ ზე საკ მა ოდ ნე გა ტი უ რი ა, რად გან 40%-ის მტკი-
ცე ბით, მათ მი ი ღეს დი დი ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სი, ახ ლობ ლე ბის სი ცოცხ ლი სა და 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე ნერ ვი უ ლო ბის გა მო; 29,7%-მა კი აღ ნიშ ნა, რომ ოჯა-
ხე ბის გა რე დან დახ მა რე ბა ზე საკ მა ოდ დი დი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, მა თი მდგო მა-
რე ო ბა უკი დუ რე სად რთულ დე ბა. გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 19%-მა გა უს ვა ხა ზი, რომ 
ოჯა ხებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, გა რე დახ მა რე ბის გა რე შე გა უმ კლავ დნენ პრობ ლე მას.

ძა ლი ან გა ურ თულ და გამ ყო ფი ზო ლის გას წვრივ მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას პენ სი ის მი
ღე ბა, რაც ხან დაზ მულ თათ ვის შე მო სავ ლის ერ თა დერთ წყა როს წარ მო ად გენს - 

„ჩემს დე დამ თილს ბა რა თი არა აქვს და ბან კო მა ტი დან თან ხას ვერ იღებს, ახ ლა რო
გორ აი ღებს, არ ვი ცი, არ შე მო დის ლი ბერ თის მან ქა ნე ბი“ (ხ. გ., ორ სან ტი ა, 16.04.20).

2.4. COVID-19 გავ ლე ნა სრულ ფა სო ვა ნი  

       გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე

COVID-19–ის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, სა ჯა რო და კერ ძო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ უამ რა ვი ტექ ნი კუ რი და ემო ცი უ რი პრობ ლე მა 
შექ მნა ოჯა ხებ ში. ონ ლა ინ სწავ ლე ბის თვის მო უმ ზა დე ბელ მა მო სახ ლე ო ბამ, კერ ძოდ კი 
320 გა მო კი თხუ ლი დან 67 ადა მი ან მა (22%-მა) აღ ნიშ ნა, რომ მათ არ აქვთ შე საძ ლებ ლო-
ბა, სრულ ფა სოვ ნად ჩარ თონ თა ვი ან თი შვი ლე ბი დის ტან ცი ურ /ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბა ში. 
ამათ გან ყვე ლა ზე მე ტად ამ პრობ ლე მას ხა ზი გა უს ვა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მა მო სახ ლე ო ბამ (პრობ ლე მას აქ ტუ ა-
ლუ რად მი იჩ ნევს 320 გა მო კი თხუ ლი დან 67, აქე დან კი 41 ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, 
კერ ძოდ კი გამ ყოფ ზოლ თან ან მის სი ახ ლო ვეს მდე ბა რე სოფ ლე ბის მო სახ ლე ო ბა ა).

სას წავ ლო პრო ცეს ში ბავ შვე ბის სრულ ფა სო ვან ჩარ თვას, გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის 
მტკი ცე ბით, ყვე ლა ზე მე ტად აფერ ხებს ის, რომ ოჯა ხებს არ გა აჩ ნი ათ კომ პი უ ტე რი ან 
შე სა ბა მი სი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი. მე ო რე ძი რი თა დი მი ზე ზი უკავ შირ დე ბა ოჯახ ში 
ერ თზე მე ტი შვი ლის არ სე ბო ბას, რომ ლე ბიც არა საკ მა რი სი კომ პი უ ტე რის ან ტე ლე ფო-
ნის გა მო ვერ ახერ ხე ბენ ერ თდრო უ ლად სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვას. მო სახ ლე ო ბის 
ნა წი ლის სა ცხოვ რე ბელ ლო კა ცი ა ში ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვა, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ-
რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, შე სა ბა მი სი სივ რცის /ო თა ხე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა, 
სა დაც ბავ შვე ბი ოჯა ხის სხვა წევ რე ბის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლად მე ცა დი ნე ო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა ექ ნე ბათ, ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ -ჩვე ვე ბი, ასე ვე და სა ხელ და 
სას წავ ლო პრო ცეს ში ბავ შვე ბის ჩარ თვის და მა ტე ბით ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად -
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„ინ ტერ ნე ტი ბავ შვებს ძა ლი ან დას ჭირ დათ. ამის თვის არა ვინ იყო მზად. ძა ლი ან 
გა ნერ ვი უ ლე ბუ ლი ვარ, ბავ შვებს ხე ლი ეშ ლე ბათ“ (მ. ს., ორ სან ტი ა, 16.04.20).

„ჩე მი შვი ლი სტუ დენ ტი ა, კარ გად სწავ ლობს. არ ვი ცი, ხე ლი რო გორ შე ვუ წყო, 
ინ ტერ ნე ტის პრობ ლე მა სე რი ო ზუ ლია სოფ ლებ ში“ (მ. ლ., კო კი, 16.04.20).

„ინ ტერ ნე ტის პრობ ლე მაა სო ფელ ში, გან სა კუთ რე ბით გა უ ჭირ დათ მოს წავ ლე
ებს და სტუ დენ ტებს. ტე ლე ფო ნით ერ თვე ბი ან ბავ შვე ბი გაკ ვე თი ლებ ზე. ბევ
რი ვერ ერ თვე ბა, მე რე ერ თმა ნე თან გა და დი ან, რომ და ვა ლე ბე ბი ჩა ი ნიშ ნონ“  
(ი. ს., ფა ხუ ლა ნი, 16.04.20).

„ინ ტერ ნე ტი რომც იყოს, კომ პი უ ტე რე ბი არა აქვთ ბავ შვებს. ტე ლე ფო ნე ბიც არა 
აქვთ მშობ ლებს ისე თი, ამ დენ დატ ვირ თვას რომ გა უძ ლოს და სულ პრობ ლე მე
ბი ა“ (რ. ჯ., წყო უ ში, 16.04.20).

„ჩვენ, ძი რი თა დად, ტე ლე ფო ნით ვსარ გებ ლობთ. ეს ყვე ლა ფე რი ხარ ჯებ თან არის 
და კავ ში რე ბუ ლი. არ გვაქვს კომ პი უ ტე რი, არ გვაქვს ინ ტერ ნე ტის ჩა სა რი ცხი თან
ხა“ (მ. ზ., ფა ხუ ლა ნი, 18.04.20).

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის თვის მო სახ ლე ო ბის მო უმ ზა დებ ლო ბამ უამ რა ვი ემო ცი უ რი 
პრობ ლე მა შექ მნა ოჯა ხებ ში, რაც ხში რად ქა ლებ ზე აგ რე სი ით ვლინ დე ბა. ქა ლის ფსი-
ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბის დამ ძი მე ბა კი ხში რად ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბის და ძა ლა-
დო ბის მი ზე ზად იქ ცე ვა -

„სკო ლის გაკ ვე თი ლებ მა სა ერ თოდ ბო ლო მო მი ღო. ერ თი ბავ შვი რომ და ამ თავ
რებს, მე ო რეს ეწყე ბა. ინ ტერ ნე ტი რომ გვქონ დეს ნორ მა ლუ რად, ხმას არ ამო ვი
ღებ დი, ჩე მი ტე ლე ფო ნით ვერ თვე ბით. ეს ტე ლე ფო ნიც არ არის ძვი რი ა ნი, ამ დენ 
პროგ რა მას ძლივს უძ ლებს... რო ცა ორი ვე ბავშვს ერ თრო უ ლად აქვს გაკ ვე თი
ლი, ბავ შვე ბი ერ თმა ნეთს ეჩხუ ბე ბი ან... ხან ერ თი ერ თვე ბა, ხან მე ო რე, ამა ზე მე 
ცალ კე ვნერ ვი უ ლობ, ნერ ვე ბი რომ მო მეშ ლე ბა, ხმა მაღ ლა ვუ კი ვი ბავ შვებს... ჩემს 
სახ ლში სა ში ნე ლი აურ ზა უ რი ა“ (ხ. ზ., შამ გო ნა, 18.04.20).

„სახ ლში მე, მე უღ ლე, ორი შვი ლი და დე დამ თი ლი ვცხოვ რობთ. ბავ შვე ბი დის ტან
ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში არი ან და ეს ძა ლი ან აღი ზი ა ნებს ჩემს მე უღ ლეს და 
მის დე დას. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრე ტენ ზია არის ჩემს მი მართ... ბავ შვე ბი ხმა უ რო
ბენ, ჩხუ ბო ბენ და, რა თქმა უნ და, ეს ყვე ლა ფე რი ჩე მი ბრა ლი ა, რო გორც დე დის... 
მე უღ ლეს მუდ მი ვად აქვს ჩემს მი მართ პრე ტენ ზი ა, დე და მი სი კი მას ჩემს წი ნა აღ
მდეგ გა ნა წყობს... აღ ნიშ ნულ მა სი ტუ ა ცი ამ ჩე მი ცხოვ რე ბა რა დი კა ლუ რად შეც
ვა ლა. ჩვე ნი ცხოვ რე ბა გა უ ა რეს და, და მე ძა ბა ურ თი ერ თო ბა მე უღ ლეს თან, მუდ მივ 
ფსი ქო ლო გი ურ სტრესს და შე უ რაცხ ყო ფას ვი ტან, ხე ლით შე ხე ბა ჩემს მე უღ ლეს 
უკ ვე ჩვე ვა დაც ექ ცა“ (მ. კ., ქუ თა ი სი, 19.04.20).

2.5. COVID-19 გავ ლე ნა ქა ლის ფი ზი კურ უსაფ რთხო ე ბა ზე - 

 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ზრდა 

პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა, სა გან გე ბო ვი თა რე ბით დად გე ნილ მა უამ რავ მა შეზ-
ღუდ ვამ, და ინ ფი ცი რე ბის მუდ მივ მა შიშ მა, ოჯა ხებ ში გა უ ა რე სე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა 
მდგო მა რე ო ბამ, ქა ლის ცხოვ რე ბა ში გაზ რდილ მა პა სუ ხის მგებ ლო ბამ და ვალ დე ბუ ლე ბებ-
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მა და ამ ფონ ზე გა მო ხა ტულ მა სტრეს მა და ფსი ქო ლო გი ურ მა პრობ ლე მებ მა ერ თმნიშ-
ვნე ლოვ ნად ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქა ლის ყო ველ დღი უ რო ბა ზე. ქა ლი გა მუდ მე-
ბუ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი წნე ხის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ობი ექ ტად აქ ცი ა. ან კე ტი რე ბა ში 
მო ნა წი ლე თა მე სა მედ მა, კერ ძოდ კი 110-მა (34%) ადა მი ან მა აღ ნიშ ნა, რომ ეპი დე მი ით 
გა მოწ ვე ულ მა ვი თა რე ბამ „გა ზარ და ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბი და ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი“ 

„არ სე ბულ მა ვი თა რე ბამ ძა ლი ან დი დი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა ოჯა ხებს, წყვი ლებს. 
და ი ძა ბა ურ თი ერ თო ბე ბი მათ შო რის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბულ მა გა რე
მომ ხე ლი შე უ წყო ოჯა ხე ბის გა ერ თი ა ნე ბას, ამავ დრო უ ლად წინ წა მო ი წია წყვი
ლებს, შვი ლებს და ოჯა ხის სხვა წევ რებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის პრობ ლე მა“ 
(ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გის ინ ტერ ვი უ დან, 03.05.20).

„სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სახ ლი დან გას
ვლა აკ რძა ლუ ლი ა, ოჯახს მთე ლი დღე ე ბი სახ ლში უწევს ყოფ ნა, შე სა ბა მი სად, ეს 
მოქ მე დებს ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე, გა ი ზარ და და ძა ბუ ლო ბა, კონ ფლიქ
ტე ბი და ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი“ (დ. ჩ., 48 წლის, კო კი, 03.05.20). 

„ო ჯა ხე ბი დან, რომ ლე ბიც იდე ა ლუ რი გვე გო ნა, სა ღა მოს საკ მა ოდ და ძა ბუ ლი ხმე
ბი გა მო დის. ჩა კე ტილ მა სივ რცემ უფ რო გა მო ავ ლი ნა ბევრ ოჯახ ში პრობ ლე მა“  
(ი. ნ., 29 წლის, ხო ნი, 02.05.20). 

თუმ ცა აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას უფ რო სა გან გა შოს ხდის ის ფაქ-
ტი, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გახ ში რე ბულ შემ თხვე ვებს კი დევ უფ რო მე ტი ფა რუ ლო ბა 
და დუ მი ლი ახა სი ა თებს. ჯერ ჯე რო ბით არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს (შშს) მი ერ ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის დროს ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა თა სტა ტის ტი კა, თუმ ცა მათ მი ერ ოფი ცი ა ლუ რად გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად2, პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის შე დე გად გან ვი თა რე ბულ 
ვი თა რე ბა ში არ შე ი ნიშ ნე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის შე ტყო ბი ნე ბის. იგი ვეს 
ადას ტუ რე ბენ სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მარ თუ ლი თავ-
შე საფ რე ბის მე ნე ჯე რე ბი. თუმ ცა სა პი რის პი როს მოწ მობს ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო-
ლო გის სტა ტის ტი კა: ზა რე ბის გაზ რდი ლი რა ო დე ნო ბა ქა ლე ბის მხრი დან დახ მა რე ბის 
გა წე ვის და რჩე ვის მი ცე მის თხოვ ნით -

„ბო ლო ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მყავ და ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის 20მდე 
მსხვერ პლი. 7 კონ სულ ტა ცია მქონ და ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთან. უმე
ტე სად ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბი იყ ვნენ ქა ლე ბი და შემ დგომ უკ ვე მა თი შვი ლე ბი. 
მო ძა ლა დე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა  მე უღ ლე ე ბი და რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა იყო, რო დე
საც ქა ლი გა შო რე ბუ ლი იყო მე უღ ლეს და ცხოვ რობ და ძმას თან ან მა მის სახ ლში... 
ძმი სა და მა მის მხრი დან და ფიქ სირ და ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა. ჩემ თან ასე ვე იმა ტა 
ზა რებ მა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის, პა ნი კი სა და ში შის გა მო“ (ა მო ნა რი დი 
ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგ თან ინ ტერ ვი უ დან, 03.05.20).

აღ ნიშ ნუ ლი მოკ ვლე ვის პრო ცეს ში რეს პონ დენ ტებ თან სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა, რომ 
მო ძა ლა დეს თან ერ თად ქა ლის ერთ სივ რცე ში გა მო კეტ ვამ, სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის 
შეზ ღუდ ვამ ქა ლე ბი სა კუ თარ პრობ ლე მებ თან და მწა რე ტრა გე დი ას თან სრუ ლი ად მარ-
ტო, მხარ და ჭე რის გა რე შე და ტო ვა - 

2  შინაგან საქმეთა სამინისტრო „შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ეფექტიან ბრძოლას“, 03.04.2020, ხელმისაწვდომია https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-
agrdzelebs-odjakhshi-dzaladobis-tsinaaghmdeg-efeqtian-brdzolas/13440
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„თა ვი სუფ ლად სა უ ბა რი მა ნამ დეც უჭირ და მსხვერპლს. რამ დე ნი მე შეხ ვედ რა იყო 
სა ჭი რო, რომ გახ სნი ლი ყო. ეხ ლა ესეც გარ თულ და. რომ მო უნ დეს, თუნ დაც ონ
ლა ინ ვინ მეს გა ე სა უბ როს პრობ ლე მა ზე, ამის სა შუ ა ლე ბა და კომ ფორ ტი ბევრს 
არ ექ ნე ბა. თუნ დაც იმ მი ზე ზით, რომ გან მარ ტო ე ბა სა ერ თო სივ რცე ში ძნე ლი ა“ 
(ა მო ნა რი დი ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგ თან ინ ტერ ვი უ დან, 03.05.20).

„ო ჯახ ში თა ვი დან ვე სულ აურ ზა უ რი ჰქონ დათ. ცალ კე მუ ლი, ცალ კე დე დამ თი ლი, 
მე რე ქმა რი და, მოკ ლედ, ეს გო გო ძა ლი ან შე ვიწ რო ე ბუ ლი ჰყავ დათ... {ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლის ნა თე სა ვის მი ერ მო ყო ლი ლი, მსხვერ პლის ის ტო რი ა}... მე რე მა ლე 
იზო ლა ცია გა მო ცხად და, პირ ვე ლი დღე ე ბი ხომ გახ სოვთ, ათა სი საზ რუ ნა ვი, სა
ნერ ვი უ ლო და ამა სო ბა ში ორი კვი რაც დამ თავ რდა. ერთ დღეს ვუ რე კავ, ვი ფიქ რე, 
გა ვი გებ, რა დღე შია და რომ მგო ნი ა. რა ღა ცა სა ნერ ვი უ ლოს მეტყ ვის, ამ დროს 
ისე თი ტკბი ლი ხმით მე უბ ნე ბა: „კარ გად ვართ, ძა ლი ან კარ გად, საჭ მე ლი, ყვე ლა
ფე რი გვაქვს. ყვე ლა ნი კარ გად ვართ.“ დავ მშვიდ დი რა ღაც ნა ი რად, მე სი ა მოვ ნა... 
ვუ რე კავ გა ხა რე ბუ ლი დე და მისს, ვუყ ვე ბი ამ ამ ბავს, ის კი დევ ტე ლე ფო ნი დან კი
ვი ლით მე უბ ნე ბა: „რას გე ტყო და, ქა ლო, აბა, გვერ დით აფ თრე ბი უზი ან და აბა 
რას გე ტყო და ო.“ მე რე გა ვი გე, თურ მე ტე ლე ფო ნით ლა პა რაკს უკ რძა ლა ვენ, შე ნი 
ოჯა ხის ამ ბა ვი გა რეთ ნუ გა გა გაქ ვსო. რო ცა ტე ლე ფონ ზე ვინ მე ურე კავს, ყვე ლა 
ერ თად უს მენს, გვერ დით ოთახ ში დე და მისს რომ ელა პა რა კოს, ამის უფ ლე ბას არ 
აძ ლე ვენ. აბა, წარ მო იდ გი ნეთ მი სი მდგო მა რე ო ბა!“ (მ. ს., ხურ ჩა, 17.04.20).

ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის დუ მი ლი, სა მარ თალ დამ ცა ვებ თან, თუნ დაც აპ ლი კა-
ცი ის სა შუ ა ლე ბით და კავ ში რე ბის გან ან მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის შე სა ბა მი სი სერ-
ვი სე ბის თვის მი მარ თვის გან თა ვის შე კა ვე ბა ხში რად გან პი რო ბე ბუ ლი ა, ერ თი მხრივ, 
ინ ტერ ნე ტის და სა ტე ლე ფო ნო სა შუ ა ლე ბე ბის არარ სე ბო ბით, ან შეზ ღუ დუ ლი ხელ მი-
საწ ვდო მო ბით და, მე ო რე მხრივ, ქა ლე ბის მი ერ (გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში) არ სე ბუ-
ლი დახ მა რე ბის და მხარ და ჭე რის მომ სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ ცოდ ნით -

„მხო ლოდ კრი ტი კულ სი ტუ ა ცი ა ში თუ შეძ ლე ბენ და გა ბე და ვენ და რეკ ვას და და
კავ ში რე ბას ვინ მეს თან. პრობ ლე მა ისი ცა ა, რომ ინ ტერ ნე ტიც არ აქვს ბევრს“  
(ნ. ბ., 62 წლის, ხურ ჩა, 02.05.20). 

„ა ჭა რა ში იცით, ჩა სახ ლე ბებ ში, გა რე უბ ნებ ში ისე თი ოჯა ხე ბი ცხოვ რო ბენ, არ 
არის ისე თი სი ტუ ა ცია  ინ ტერ ნე ტით ისარ გებ ლოს, გად მო წე როს აპ ლი კა ცია და 
შე ვი დეს, ან სა ჭი რო ე ბი სა მებრ მო იხ მა როს“ (ძა ლა დო ბის გან დაც ვის ეროვ ნუ ლი 
ქსე ლის (ძდექ) წარ მო მად გე ნე ლი, ბა თუ მი, 08.05.20).

„ჩვენ ფონ დი „სო ხუ მი დან“ მო ვის მი ნეთ ინ ფორ მა ცია თავ შე საფ რებ ზე. ბევ რმა ეს 
არ იცის. მე არ მე გო ნა, თავ შე სა ფარ ში გა ჩე რე ბა ექ ვსი და მე ტი თვეც თუ შე იძ
ლე ბა“ (მ. კ., წყო უ ში, 06.05.20). 

გა მო იკ ვე თა ისიც, რომ მსხვერ პლი ერი დე ბა სა კუ თა რი პრობ ლე მის აფი ში რე ბას, რად-
გან არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზე სა უ ბარს სირ ცხვი ლად თვლის და 
სა ზო გა დო ე ბის თვის, პო ლი ცი ის თვის და ზო გა დად სა ხელ მწი ფოს თვის არაპ რი ო რი ტე-
ტულ სა კი თხად მი იჩ ნევს -

„ახ ლა ძა ლა დო ბა ზე ვინ ილა პა რა კებს, ყვე ლა მხრი დან კო რო ნა გვი ტევს და 
რო მე ლი ქა ლი ამო ი ღებს ხმას, ყო ველ დღე რომ უტევ დნენ [ძა ლა დობ დნენ} მა
ინც... ან ვინ მო უს მენს, ძა ლა დო ბა ზე მე ტად სხვა პრობ ლე მე ბი აწუ ხებს ყვე ლას“  
(ქ. ე., ხურ ჩა, 06.05.20). 
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„რა თქმა უნ და, შე ექ მნათ ქა ლებს პრობ ლე მა... მსხვერ პლე ბის უმე ტე სო ბა ფიქ
რობს, რომ ამ პე რი ოდ ში მა თი პრობ ლე მე ბის აფი ში რე ბის გა მო მათ სა ზო გა დო
ე ბა გა კი ცხავს. „ჩემ თვის ახ ლა არა ვის სცა ლი ა...“  ამ სიტყ ვე ბით მომ მარ თა ვენ 
ხოლ მე და ურ ჩევ ნი ათ, ჩემ თან ანო ნი მუ რად ისა უბ რონ თა ვი ანთ პრობ ლე მებ ზე, 
ვიდ რე ვინ მე სხვას თან, რად გან ეში ნი ათ, რომ გა კი ცხა ვენ“ (ა მო ნა რი დი ფონ დი 
„სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგ თან ინ ტერ ვი უ დან, 03.05.20).

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, აშ კა რად იკ ვე თე ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან პრო აქ ტი უ ლი 
მოქ მე დე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა და აუ ცი ლებ ლო ბა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის, 
გა მოვ ლე ნის და მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის მი მარ თუ ლე ბით. 

ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის პრო ცეს ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის ზრდის და ძა-
ლა დო ბის მსხვერპ ლთა მხრი დან ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის და მალ ვის არა ერ თი მი ზე ზი 
გა მო იკ ვე თა, მათ შო რის მსხვერ პლის მხრი დან სა ხელ მწი ფოს და პო ლი ცი ის მხარ და-
ჭე რის მი მართ უნ დობ ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ ოჯახ ში ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბის და კონ ფლიქ ტუ რი ოჯა ხე ბის გა მოვ ლე ნის, მათ თან მუ შა ო-
ბის და პრობ ლე მა ზე სა თა ნა დო რე ა გი რე ბის საკ მა ოდ სუს ტი მე ქა ნიზ მი, სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მი მართ არა სა თა ნა დო  ყუ რა დღე ბა და ა.შ. 

ფონ დი „სო ხუ მი“ აგ რძე ლებს მი სი საქ მი ა ნო ბის სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში ქალ თა მი მართ 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გახ ში რე ბუ ლი ფაქ ტე ბის და მსხვერპლ ქალ თა მხრი დან შემ ცი რე-
ბუ ლი მი მარ თვი ა ნო ბის მი ზე ზე ბის შეს წავ ლას და ახ ლო მო მა ვალ ში გეგ მავს აღ ნიშ ნულ 
სა კი თხებ ზე ცალ კე ანა ლი ზის და ან გა რი შის გა ზი ა რე ბას და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ თან. 

2.6. COVID-19 გავ ლე ნა სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა ზე

მო სახ ლე ო ბის მხრი დან სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვამ, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის და ქა-
ლა ქებს შო რის მი მოს ვლის შეწყ ვე ტამ, შეზ ღუდ ვების და წე სე ბამ უამ რა ვი ში ში წარ-
მოშ ვა და გან სა კუთ რე ბით - სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის თვალ საზ რი სით. მოკ ვლე ვის 
დროს გა მო კი თხულ თა 68% (320-დან 218 ადა მი ა ნი) ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი ვი თა რე ბის 
ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხედ ,„საკ ვე ბი და სხვა სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პრო დუქ ტე
ბის ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას“ მი იჩ ნევს. გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ აყე ნებს 
სა კითხს სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა. ფონ დი „სო ხუ მის“ ონ ლა ინ სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბის დროს აღი ნიშ ნა, რომ სოფ ლე ბის სა სურ სა თო მა ღა ზი ებ ში შე ი ნიშ ნე ბა 
საკ ვე ბი და სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პრო დუქ ტე ბის მკვეთ რი კლე ბა და სიმ წი რე. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა გამ ყოფ ზოლ თან არ სე ბულ სოფ ლებ ში (ხურ-
ჩა, ფა ხუ ლა ნი). მო სახ ლე ო ბის თქმით, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის არარ სე ბო-
ბის გა მო, ისი ნი მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, იმ გზავ რონ ზუგ დიდ ში, სა დაც 
ახორ ცი ე ლებ დნენ ძი რი თა დი სა ყო ფა ცხოვ რე ბო და საკ ვე ბი პრო დუქ ტით მო მა რა გე ბას, 
ხო ლო სოფ ლის მა ღა ზი ე ბი ფაქ ტობ რი ვად და ცა რი ე ლე ბუ ლია - 

„დღეს მა ღა ზი ა ში რომ შე ვე დი, თით ქმის ცა რი ე ლი იყო, გამ ყიდ ველ მა ასე მითხ რა, 
ერ თორ დღე ში დავ ხუ რავ, სა ქო ნე ლი ვერ შე მო მაქვს, დის ტრი ბუ ტო რე ბი ად გილ
ზე არ მო დი ა ნო. ამ ამ ბავ მა ძა ლი ან შე მა ში ნა“ (მ. კ., ფა ხუ ლა ნი, 14.04.20).

სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის მი ერ ასე ვე გა მო იკ ვე თა მი წის ტრაქ ტო რით დრო უ ლი და მუ შა-
ვე ბის და მო სავ ლის შხამ -ქი მი კა ტე ბით შე წამ ვლის აუ ცი ლებ ლო ბა. შე მო სავ ლის წყა-
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როს გა რე შე დარ ჩე ნილ ადა მი ა ნებს უჭირთ საკ მა ოდ ძვი რა დღი რე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი 
შე სა წამ ლი ნივ თი ე რე ბის ყიდ ვა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ხელ შე წყო ბას ითხო ვენ სა-
გან გე ბო ვი თა რე ბა ში მო სახ ლე ო ბის თვის აღ ნიშ ნუ ლი ნივ თი ე რე ბის შეს ყიდ ვა ში - 

„მი წა რომ დახ ნა, და თე სო, ტრაქ ტორს საწ ვა ვი უნ და ჩა უს ხა. ბევ რმა ვერ მო ას წრო 
საწ ვა ვის ყიდ ვა, აწი ვინ შე მო გი ტანს?! კარ გი იქ ნე ბო და, ხე ლი სუფ ლე ბა ამა ზე თუ იზ
რუ ნებ და და საწ ვა ვის შე ძე ნა ში და ეხ მა რე ბო და მო სახ ლე ო ბას“ (ზ. ლ., კა ხა თი, 18.04.20).

„სი მინ დის და თეს ვა თუ დაგ ვი ან და, ყვე ლა ნი და ღუ პუ ლე ბი ვართ... თხი ლი არა, 
ფქვი ლი არა, რი თი ვი არ სე ბოთ? არა ვის ეს სა კი თხი არ და უ ყე ნე ბი ა, არა ვის გან 
არ გაგ ვი გი ა, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას და ვეხ მა რო თო“ (ც. ე., ორ სან ტი ა, 18.04.20).

„მე, მა გა ლი თად, ვერ შევ წამ ლავ თხილს, რად გან 500 ლა რი არ მაქვს... შარ შან 
გან ვა დე ბა გა ვა კე თეთ და ნა წილ ნა წილ გა და ვი ხა დეთ, ახ ლა გან ვა დე ბას ვინ გაგ
ვი კე თებს და ხე ლი ჩაქ ნე უ ლი გვაქვს... თხი ლი თუ არ გავ ყი დეთ, მთე ლი ეს ზო ნა 
თხი ლის მო სა ვალს ვუ ყუ რებთ“ (მ. ბ., ხურ ჩა, 18.04.20).

მოყ ვა ნი ლი მო სავ ლის გა სა ღე ბის პრობ ლე მაც საკ მა ოდ მწვა ვედ დგას სოფ ლად მცხოვ-
რე ბი მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე - 

„ძა ლი ან ბევრ ოჯახს სათ ბუ რი ჰქონ და მო წყო ბი ლი, ნერ გე ბი გა მოჰ ყავს ამ სათ
ბურ ში, ყო ველ დღე გაჰ ქონ დათ ბა ზარ ში და ყიდ დნენ... ახ ლა ნერ გებს სად გა ყი დი, 
ან ვინ იყი დის?! ეს მა თი სა არ სე ბო წყა რო იყო... ყვა ვი ლე ბის სათ ბუ რი აქვს რამ
დე ნი მე ოჯახს, იმა თაც იგი ვე პრობ ლე მე ბი ექ მნე ბათ“ (მ. ი., ფა ხუ ლა ნი, 18.04.20).

„სო ფელ ში პა ტა რა სათ ბუ რე ბი აქვს ხალხს, ზოგს კიტ რი, ზოგს მარ წყვი მოჰ ყავს, 
რე ა ლი ზე ბას რო გორ მო ა ხერ ხე ბენ, არა ვინ იცის. ონ ლა ინ გა ყიდ ვა ჩვენ არ ვი ცით 
და გა მო დის, რომ ამ დე ნი ნაშ რო მი უნ და იზა რა ლონ“ (ვ. კ., ორ სან ტი ა, 19.04.20).

2.7. COVID-19 გავ ლე ნა ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა ზე 

პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი მუდ მი ვი ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სი საკ მა ოდ მძი მედ და ნე გა-
ტი უ რად აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე, რა საც მოწ მობს 
გა მო კი თხულ თა 28%-ის მი ერ ხაზ გას მუ ლი პა სუ ხი - „პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა
უ ა რე სა ჩე მი ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა.“

მოკ ვლე ვის დროს ასე ვე გა მო იკ ვე თა სო ფელ კა ხათ ში არ სე ბულ დევ ნილ თა კო ლექ ტი ურ 
ცენ ტრში არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი, რაც უმ ძი მეს გავ ლე ნას ახ დენს 
იქ მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. კონ კრე ტუ ლად კი: სრუ ლად ამორ ტი ზე-
ბუ ლი, მწყობ რი დან გა მო სუ ლი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა და გა მო სა ყე ნებ ლად უვარ გი სი 
სა ერ თო მოხ მა რე ბის ერ თა დერ თი სა პირ ფა რე შო, რო მე ლიც სა ცხოვ რე ბე ლი შე ნო ბის გან 
მო შო რე ბით, ეზო შია გან თავ სე ბუ ლი. გა უ მარ თა ვი სვე ლი წერ ტი ლით გა მოწ ვე უ ლი მუდ-
მი ვი ან ტი სა ნი ტა რია და დევ ნილ თა და სახ ლე ბის ტე რი ტო რი ა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი სა ში ნე-
ლი სუ ნი უამ რა ვი ინ ფექ ცი ის და და ა ვა დე ბის პირ და პირ წყა როს წარ მო ად გენს და მძი მე 
ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სის ფონს ქმნის მო სახ ლე ო ბის თვის. მა თი თქმით, შე უძ ლე ბე ლია 
არა მარ ტო ელე მენ ტა რუ ლი და სა ბა ზი სო ჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბის დაც ვა, არა მედ დღე ვან-
დე ლი პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც ჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბის დაც ვა კი დევ უფ რო დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას იძენს, არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა მო სახ ლე ო ბას ინ ფი ცი რე ბის მუდ მი ვი რის კის 
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და გაზ რდი ლი ში შის ქვეშ ამ ყო ფებს. პრობ ლე მის სიმ წვა ვეს გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ-
ნავ დნენ ხან დაზ მუ ლე ბი, ავად მყო ფე ბი, ქა ლე ბი, მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის დე დე ბი და 
გო გო ნე ბი. მო სახ ლე ო ბის მხრი დან არა ერ თგზის და ის ვა პრობ ლე მა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბის წი ნა შე, მაგ რამ, პა სუ ხად სვე ლი წერ ტი ლის შე კე თე ბა ზე ან ახ ლით შეც ვლა ზე 
უა რი მი უ ღი ათ, იმ მი ზე ზით, რომ შე ნო ბა ავა რი ულ მდგო მა რე ო ბა შია და იქ მცხოვ რე ბი 
დევ ნი ლე ბი სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის ფარ გლებ ში გან სახ-
ლე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბი ან. თუმ ცა გან სახ ლე ბის ზუს ტი დრო და ამ გა უ საძ ლის პი რო ბებ ში 
ცხოვ რე ბის ხან გრძლი ვო ბა მათ თვის ჯერ კი დევ უც ნო ბია - 

„სა პირ ფა რე შოს პრობ ლე მა ახა ლი არ არის, ყო ველ წე ლი წადს სულ ვწერთ წე
რი ლებს ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბას, მაგ რამ არა ფე რი იც ვლე ბა. ყვე ლა სა დღაც მუ
შა ობ და, გა სუ ლი იყო მთე ლი დღე. იზო ლა ცი ის პე რი ოდ ში სა ერ თოდ რა მდგო
მა რე ო ბა ში აღ მოვ ჩნდით, ენით ვერ ა ღვწერთ. მთე ლი ოჯა ხი რომ სახ ლში ა, ეს 
ხომ ბუ ნებ რი ვი მო თხოვ ნი ლე ბა ა. გვრცხვე ნია უკ ვე ამა ზე სა უ ბა რი, ამა ზე უა რე სი 
პრობ ლე მა ხომ არ არ სე ბობს! და სახ ლე ბა ში იმ დე ნი პა ტა რა ბავ შვი ა, დე დე ბი სა
ში ნელ დღე ში არი ან“ (ს. დ., კა ხა თი, 13.05.20).

„სრუ ლი ან ტი სა ნი ტა რი აა ყო ველ თვის, ნე ბის მი ერ დროს. კა ნა ლი ზა ცი ის სუ ნი დან 
ვერ ამოვ დი ვართ. ნორ მა ლუ რი ადა მი ა ნი აქ ვერ გა ჩერ დე ბა, მაგ რამ რა ვქნათ, 
ვერ სად მივ დი ვართ“ (მ. კ., კა ხა თი, 13.05.20).

„რამ დე ნი წე ლი ა, გა მო სახ ლე ბას გვპირ დე ბი ან ამ შე ნო ბი დან და ამის იმე დით ვით
მენთ ყვე ლა ფერს. კი დევ რამ დე ნი ხა ნი მოგ ვი წევს ამ ყვე ლაფ რის გა და ტა ნა, არ 
ვი ცით. ეზო ში ვერ დაჯ დე ბი. ასეთ ან ტი სა ნი ტა რი ა ში ათა სი და ა ვა დე ბა შე იძ ლე ბა 
გავ რცელ დეს, ჩვე ნი ამ ბა ვი არა ვის აინ ტე რე სებს“ (თ. ე., კა ხა თი, 13.05.20).

„ერ თხელ დაგ ვეხ მა რა მე რი ა, სპეც მან ქა ნა გა მო ი ძა ხა და ამოწ მინ და, მაგ რამ მა ში ნაც 
ძა ლი ან უხა რის ხოდ გა ა კე თეს ყვე ლა ფე რი., ნა ხე ვა რი ამოწ მინ დეს და ნა ხე ვა რი და ტო
ვეს, თქვენ მა ლე გა მო გა სახ ლე ბენ და მა ნამ დე გე ყო ფა თო. წარ მო გიდ გე ნი ათ?! რამ
დე ნი მე თვე ში ისევ იგი ვე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოვ ჩნდით...“ (ზ. გ., კა ხა თი, 13.05.20).

2.8. COVID-19 გავ ლე ნა ენ გურს გაღ მა, გა ლის რა ი ონ ში, 

       გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბა ზე

COVID-19 ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი მძი მე შე დე გე ბი მტკივ ნე უ ლად აი სა ხა სა ქარ თვე ლოს 
მთელ მო სახ ლე ო ბა ზე, მაგ რამ სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო სა ვა ლა ლო და რთუ ლია ენ გურს 
გაღ მა, გა ლის რა ი ონ ში, გამ ყო ფი ზო ლის სი ახ ლო ვეს მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო-
ბის თვის. ფონ დი „სო ხუ მის“ წარ მო მად გე ნელ თან სა უბ რი სას სო ფელ სა ბე რი ო ში მცხოვ-
რე ბი ქა ლე ბი სა სო წარ კვე თით აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ მარ ტო დარ ჩნენ უამ რა ვი გა მოწ ვე-
ვის პი რის პირ, ყო ველ გვა რი ყუ რა დღე ბის, მხარ და ჭე რის და დახ მა რე ბის გა რე შე. მა თი 
თქმით, გალ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მდგო მა რე ო ბა არ ადარ დებს არც ქარ თულ და 
არც აფხა ზურ ხე ლი სუფ ლე ბას, რაც მა თი ყო ფი ე რე ბის ჩვე ულ რე ა ლო ბად იქ ცა -

„ყვე ლა მთავ რო ბის დროს ასე ვი ყა ვით, არა სო დეს არც ერ თი მთავ რო ბა არ გვახ
სე ნებ და. ახ ლაც ასე ა. აბა თუ მო გის მე ნი ათ, ამ დღე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ვინ მემ 
ახ სე ნა, რას აკე თებს, რო გორ ცხოვ რობს ხალ ხი საზ ღვრის იქეთ? არა ვის ჩვე ნი 
ამ ბა ვი არ აღელ ვებს. მე თხი ლის პლან ტა ცი ა ში თუ ვმუ შა ობ დი კერ ძო პირ თან 



20

და ის მიხ დი და ქი რას, ხომ დავ რჩი უმუ შე ვა რი... რა ვქნა, ვინ მომ ცემს ცნო ბას? 
არა ვინ... ესე იგი ჩვენ უნ და მოვ კვდეთ შიმ ში ლით... ყო ფი ლი ყო ეს დახ მა რე ბა 
ყვე ლას თვის. მე რა და ვა შა ვე. ისე თებს და უ რი გე ბენ, ვი საც არ სჭირ დე ბა, ჩვენ კი 
აქ სუ ლი გვძვრე ბა“ (ი. გ., გამ ყო ფი ზო ლი, სა ბე რი ო, 09.05.20).
„ძა ლი ან გაბ რა ზე ბუ ლი ვართ მთავ რო ბა ზე, ხე ლი სუფ ლე ბა ზე. მარ თლა უპატ რო
ნოდ ვართ მიყ რი ლე ბი... გა მო ა ცხა დეს ვი თომ ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მა: თავს 
იწო ნე ბენ. წარ მო გიდ გე ნი ათ? იმ დე ნი დახ მა რე ბე ბი რიგ დე ბა და ჩვენ, ეს სა ცო და
ვი ხალ ხი, რო მელ საც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა, არც ერთ კა ტე გო
რი ა ში არ ვართ“ (მ. გ., გამ ყო ფი ზო ლი, სა ბე რი ო, 09.05.20).
„კო რო ნა ვი რუს ზე ისე თი ამ ბე ბია მთელს მსოფ ლი ო ში, აქ კი თით ქოს არა ფე რი 
ხდე ბა. ჩვე ნამ დე არა ფერს მო უღ წე ვი ა: რა ვქნათ, ვის მივ მარ თოთ, ვინ გვიშ ვე
ლის, ისიც კი არ ვი ცით. ვლო ცუ ლობთ, რომ არა ფე რი დაგ ვე მარ თოს. გან სა კუთ
რე ბით სი ცხის გვე ში ნი ა. ვინ მეს ავად მყო ფო ბას რომ გა ვი გებთ, პირ ველ რიგ ში 
იმას ვკი თხუ ლობთ, სი ცხე ხომ არა აქვს. მარ თლა ღმერ თის იმე დად ვართ. მე ტი 
ჩვე ნი პატ რო ნი აქ არა ვი ნა ა“ (ქ. კ., გამ ყო ფი ზო ლი, სა ბე რი ო, 09.05.20).

გან სა კუთ რე ბით გარ თულ და ხან დაზ მულ პირ თა მდგო მა რე ო ბა, რომ ლე ბიც მათ სი-
ახ ლო ვეს აფ თი ა ქე ბის და მა ღა ზი ე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ-
ლებ ლო ბას, შე ი ძი ნონ ჯან მრთე ლო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი მე დი კა მენ ტე ბი, საკ ვე ბი და 
სხვა სა ბა ზი სო პრო დუქ ტე ბი. პრო დუქ ტე ბით ხან დაზ მუ ლი მშობ ლე ბის მო მა რა გე ბა, 
ძი რი თა დად, სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მა თი შვი ლე-
ბის მი ერ ხდე ბო და, რომ ლე ბიც გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვის გა მო ვე რაფ რით ეხ მა-
რე ბი ან სა კუ თარ მშობ ლებს...

„ა სა კო ვა ნი მშობ ლე ბი მყავს, გალ ში ცხოვ რო ბენ, ორი ვე ჰი პერ ტო ნი კი ა, და მი რე
კეს და მითხ რეს, წნე ვის წა მალს ვი ზო გავთ, რომ დაგ ვიმ თავ რდეს, რა გვეშ ვე ლე
ბა ო. ეს ისე თი წა მა ლი ა, ყო ველ დღე უნ და და ლი ო. ძა ლი ან ვნერ ვი უ ლობ მათ ზე. 
წა მა ლი ვი ყი დე, მაგ რამ რო გორ მი ვა წო დო, ვინ მი უ ტანს“ (ს. შ., შამ გო ნა,12.04.20).
„პრობ ლე მე ბი ყველ გან არის, მაგ რამ აქა ურ პრობ ლე მებს თქვენს პრობ ლე მებს 
ნუ შე ა და რებთ. თქვენ ყვე ლას მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა გაქვთ, რაც გაკ ლი ათ, ის მი
ი ღოთ, თუ ვერ იშო ვით, მე ზო ბელს გა მო არ თმევთ და რა ღა ცას მო ა ხერ ხებთ. აქ 
ფუ ლიც რომ გქონ დეს, ვე რა ფერს იშო ვი, აბა სად რას იყი დი, თუ არა გაქვს მო
მა რა გე ბუ ლი პრო დუქ ტი...“ (მ. გ., გამ ყო ფი ზო ლი, სა ბე რი ო, 09.05.20).

გამ შვე ბი პუნ ქტის ჩა კეტ ვის და შეზ ღუ დუ ლი გა და ად გი ლე ბის გა მო, ხან დაზ მულ თათ-
ვის ძა ლი ან მწვა ვედ დგას პენ სი ის მი ღე ბის პრობ ლე მა 

„ჩე მი დე დამ თი ლი და მა მა თი ლი პენ სი ო ნე რე ბი არი ან, პენ სი ას ფა ხუ ლან ში ვი
ღებ დით... იქ ჩა მო დი ო და „ლი ბერ თის“ მან ქა ნა. რაც გზა ჩა ი კე ტა, პენ სი ის აღე ბა 
ვერ შევ ძე ლით. ჩვენ თვის ერ თი ლა რიც რო გო რი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასეთ დროს. იმ 
ფულს მივ ჩე რე ბო დით. ასე თი ოჯა ხი ძა ლი ან ბევ რი ა. რა ვქნათ, არ ვი ცი“ (მ. ლ., 
გამ ყო ფი ზო ლი,  სა ბე რი ო, 09.05.20).

ძა ლი ან გარ თულ და იმ ბავ შვე ბის სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვა, რომ ლე ბიც ყო ველ დღი-
უ რად გა და ად გილ დე ბოდ ნენ ენ გურს გაღ მა სოფ ლე ბი დან სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი-
რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ სკო ლებ ში სას წავ ლებ ლად. ონ ლა ინ სწავ ლე ბის სპე ცი-
ფი კამ უამ რა ვი შე ფერ ხე ბა შე უქ მნა ბავ შვებს. კომ პი უ ტე რე ბის, შე სა ბა მი სი ფორ მა ტის 
ტე ლე ფო ნე ბის არ ქო ნა ან /და ინ ტერ ნე ტის თან ხის და ფარ ვის შე უძ ლებ ლო ბა უდი დეს 
ბა რი ერს უქ მნის ბავ შვებს, შე უ ფერ ხებ ლად ჩა ერ თონ სას წავ ლო პრო ცეს ში -
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„სა ბე რი ო ში დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბი სა ერ თოდ ვერ ახერ ხე ბენ სკო ლის პროგ რა
მა ში ჩარ თვას. არა აქვთ ტე ლე ფონ ზე ჩა სა რი ცხი თან ხა. ფუ ლი რომ გქონ დეს, 
სად უნ და ჩა რი ცხო. ვი ღაც ნა თე სავს ეხ ვე წე ბა, გად მო მი რი ცხეო და ასე არი ან“  
(მ. ა., წყო უ ში, 12.04.20).

2.9. მო სახ ლე ო ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი

გა მო კითხ ვის დროს აღ ნიშ ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი დან ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლად გა მო კი-
თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ, კერ ძოდ კი 320-დან 86-მა ადა მი ან მა ექი მის შე მოწ მე ბის და 
კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბა მი იჩ ნი ა; 85-მა ხა ზი გა უს ვა ინ ტერ ნე ტის გა და სა ხა დის 
გა დახ და ში მხარ და ჭე რას; 61-მა ადა მი ან მა აღ ნიშ ნა ბავ შვე ბის თვის /სტუ დენ ტე ბის თვის 
დის ტან ცი უ რი სწავ ლის პრო ცეს ში ჩა სარ თა ვად კომ პი უ ტე რე ბით /სმარ ტტე ლე ფო ნე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა ში დახ მა რე ბის გა წე ვის სა ჭი რო ე ბა; პირ ბა დე ე ბის და ხელ თათ მა ნე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა ჭი რო ე ბა აღ ნიშ ნა 46-მა, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის თვის ფსი ქო ლო გის 
კონ სულ ტა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბას სტრე სი სა და ნე გა ტი უ რი გრძნო ბე ბის /ე მო ცი ე ბის სა-
მარ თა ვად ხა ზი 37-მა გა უს ვა (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #7).

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებ ში არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა მო სახ ლე ო ბის უფ რო მე ტი ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა ჭი რო ე ბა, კერ ძოდ კი კონ კრე ტულ და სახ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა და საწყ ვე ტად თვით მმარ თვე ლო ბე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის გა ზი ა რე ბა. მო სახ ლე ო ბის აზ რით, დღეს არ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა 
სპე ცი ფი კუ რი და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის (მაგ., ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ბავ შვე ბის /სკო ლის 
მოს წავ ლე ე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, შშმ პი რე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის, მრა-
ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის და ა.შ.) სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და კონ კრე ტულ პრობ ლე მებ ზე 
ად გი ლობ რი ვი თუ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის რე ა გი რე ბის გეგ მის შე სა ხებ მო სახ-
ლე ო ბის ჯე როვ ნად ინ ფორ მი რე ბა.

დი აგ რა მა #7
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3. პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი - 
    რე კო მენ და ცი ე ბი 

	ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: სქე სის და ასა კის ნიშ ნით და
ნა წევ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა COVID19 ვი რუ სის გავ ლე ნა ზე: პან-
დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბის და სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა-
ჭი რო ე ბე ბის სის ტე მა ტუ რი კვლე ვა, სქე სის და ასა კის ნიშ ნით და ნა წევ რე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გზით (მაგ., ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ბავ შვე ბის /სკო ლის 
მოს წავ ლე ე ბის, სტუ დენ ტე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, შშმ პი რე ბის, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის, კონ ფლიქ ტით და ზა რა-
ლე ბუ ლი, გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა 
გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის გზით და ა.შ.) და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა;

	ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის აქ ტი უ რი გა მარ თვა: სა ხე ლი სუფ ლე-
ბო სტრუქ ტუ რე ბის მხრი დან (ა და მი ა ნის უფ ლე ბე ბის საბ ჭო, გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე 
მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა; პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭო; საკ რე ბუ ლოს თან არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის საბ ჭო და სხვა) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან (გან-
სა კუთ რე ბით რე გი ონ ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან) უფ რო 
აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა, მათ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის გა მარ თვა და უშუ ა ლო 
ჩარ თვა კონ კრე ტუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის კრი ზის ზე რე ა გი რე ბის სტრა-
ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში;

	ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას, ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ებ რივ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს: სა კუ თა რი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბის გა მო სა
ზო გა დო ებ რი ვი სტიგ მის და ფსი ქო ლო გი უ რი წნე ხის ქვეშ მყო ფი პი რე ბის (სა-
მე დი ცი ნო და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლის) მხარ და ჭე რა 
და სა ზო გა დო ე ბა ში და ოჯა ხებ ში მა თი მარ გი ნა ლი ზა ცი ის სა ჯა როდ დაგ მო ბა; 

	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მოწყ ვლა დი ჯგუ-
ფე ბის თვის გან საზ ღვრუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის, მხარ და ჭე რის სერ-
ვი სე ბის და დახ მა რე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ზრდა, გან სა კუთ რე-
ბით - კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის;
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	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან COVID19ის შე
დე გად გაზ რდი ლი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის სა ჯა როდ დაგ მო ბა და მას თან 
უკომ პრო მი სო ბრძო ლის მზა ო ბის დეკ ლა რი რე ბა, პო ლი ცი ი სა და ყვე ლა შე-
სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რის წა ხა ლი სე ბა ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე აქ ტი უ რი რე ა გი-
რე ბის მიზ ნით;

	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის მხრი დან ცნო ბი ე რე ბის ამაღ-
ლე ბის კამ პა ნი ე ბის აქ ტი უ რად ჩა ტა რე ბა და გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის და 
ძა ლა დო ბის გაზ რდილ ფაქ ტებ ზე კრი ტი კუ ლი აზ რის და ფიქ სი რე ბა, ცნო ბი ლი 
სა ხე ე ბის, პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რე ბის, სპორ ტსმე ნე ბის, ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში 
მოღ ვა წე ადა მი ა ნე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თვით; 

	სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა ქარ თვე ლოს არა კონ ტრო ლი რე ბად 
ტე რი ტო რი ა ზე, კერ ძოდ კი გა ლის რა ი ონ ში, გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი ქარ
თვე ლი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი მართ მე ტი ყუ რა დღე ბის გა მო ჩე ნა და 
სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის პროგ რა მა ში მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა; 

	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, სა გან გე ბო ვი თა-
რე ბის გა მო სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვა სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის დრო ულ და მუ შა ვე ბა ში და მო სავ ლის სპე ცი ა ლუ რი 
შხამ -ქი მი კა ტე ბით შე წამ ვლა ში; 

	სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სა და სტუ დენ-
ტე ბის თვის ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის ან სპე ცი ა ლუ რი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი-
ლო ბის სა ხით დახ მა რე ბის გა წე ვა, სწავ ლის ონ ლა ინ პრო ცეს ში სრულ ფა სო-
ვა ნი და შე უ ფერ ხე ბე ლი ჩარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად; 

	სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) პან-
დე მი ის შე დე გად შექ მნი ლი კრი ზი სის და გა მოწ ვე ვე ბის შე დე გე ბის შემ ცი რე-
ბი სა და დაძ ლე ვის კენ მი მარ თუ ლი სწრა ფი რე ა გი რე ბის საგ რან ტო კონ კურ
სე ბის გა მო ცხა დე ბა ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი და რის კის ქვეშ მყო ფი ჯგუ ფე ბის 
მხარ და სა ჭე რად (მცი რე ბიზ ნე სის წა მო წყე ბის და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის 
მხარ და ჭე რა, გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
და მის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის, მო ქა ლა ქე ე ბის მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის კენ და და ამ ჯგუ ფე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის კენ მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის მხარ და ჭე რა).
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