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ძირითადიშედეგები

სა ქარ თვე ლო გა ე როს კონ ვენ ცი ის „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ ხელ მომ წე რი ა, რო მე ლიც 
ბავ შვთა და საქ მე ბუ ლი მშობ ლე ბის თვის წევრ სა ხელ მწი ფოს ავალ დე ბუ ლებს, მი ი ღოს ყვე ლა 
სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბა, რა თა მშობ ლებს უფ ლე ბა ჰქონ დეთ, ისარ გებ ლონ გან კუთ ვნი ლი სამ სა
ხუ რე ბით და ბავ შვთა მოვ ლის და წე სე ბუ ლე ბე ბით.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ქა ლებს და საქ მე ბა ზე და, შე სა ბა მი სად, ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე და ბა ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა აქვთ მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით (უ ხი ლა ვი ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა). ამას 
გარ და, კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბის 30.8%ის თვის ბა ღე ბის მომ სა ხუ რე
ბა ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა, რაც და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შეზ ღუდ ვის მთა ვა რი ფაქ ტო რი ა. 
სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 2020 წლის ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის ბა რი ე რე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი
ნოა ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებ თან (მით უფ რო, თავ შე საფ რი დან /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი დან 
გას ვლის შემ დგომ).

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტში მო ცე მუ ლია სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და სტან დარ ტე ბის 
ანა ლი ზი (სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით), გან ხი ლუ ლია ად გი
ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო სა უ კე თე სო პრაქ ტი კე ბი. ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის
თვის და საქ მე ბი სა და ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბი სად მი წვდო მის ძი რი თა დი ბა რი ე რე ბი და 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცა ა, მაგ.: სა მუ შაო გრა ფი კი და ბა ღის /სკო ლის სა მუ
შაო სა ა თე ბის მოქ ნი ლო ბა, დამ საქ მებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე
ბი სად მი, უწყ ვე ტი სა ზა ფხუ ლო გა ნათ ლე ბის, დღის ცენ ტრე ბის, ბა გა ბა ღე ბის არა ფორ მა ლუ
რი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბა და ა.შ., რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა, ძი რი თა დად, ორ 
ფაქ ტორ ზე და იყ ვა ნე ბა: ფი ნან სუ რი და, შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა 
და სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა. ეს კი შე უძ ლე ბე ლია მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მის გა რე
შე, რაც მო ი აზ რებს კო ორ დი ნი რე ბულ მუ შა ო ბას და თა ნამ შრომ ლო ბას სხვა დას ხვა სამ თავ
რო ბო და არა სამ თავ რო ბო უწყე ბას შო რის.

პო ლი ტი კის ალ ტერ ნა ტი ვე ბი და მის გან მომ დი ნა რე რე კო მენ და ცი ე ბი მო ი ცავს ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის რი გი ურ თი ერ თდა
კავ ში რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას, რაც ეხე ბა ბავ შვის მოვ ლის სერ ვი სე ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბის ბა რი ე რე ბის (მო უქ ნე ლი გრა ფი კი, არა საკ მა რი სი და ფი ნან სე ბა და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სი, სა კა ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზე ბი, დამ საქ მებ ლე ბის და ბა ლი მგრძნო ბე ლო ბა მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი მართ და ა.შ.) დაძ ლე ვას. პრობ ლე მე ბის აღ მოფხ ვრის მთა ვა რი ფო კუ სი უნ და 
იყოს მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის თვის ისე თი გა რე მოს შექ მნა, რაც შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
გა მო რი ცხავს მის ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში დაბ რუ ნე ბას ან დარ ჩე ნას. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ქა ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, რაც გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ სტიგ მი სა და სტე რე ო ტი
პე ბის მსხვრე ვას, არა მედ მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდას ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა 
მხარ და ჭე რის სხვა დას ხვა სერ ვი სის შე სა ხებ. ეს პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას მო ახ დენს მოწყ ვლა დი 
კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის ან მას ზე რე ა გი რე ბის თვის სა ჭი რო ცვლი
ლე ბე ბის (მათ შო რის, სა კა ნონ მდებ ლო) და გეგ მვა სა და ინი ცი რე ბა ზე  რის თვი საც გა დამ
წყვეტ წი ნა პი რო ბას ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა წარ მო ად გენს. 
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შესავალი

მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის 2021 წლის მარ ტის მო ნა ცე მე ბით, 1945 წლის პარ ტნი
ო რულ ურ თი ერ თო ბა ში მყო ფი ქა ლე ბის და ახ ლო ე ბით მე ო თხედს გა ნუც დია ფი ზი კუ რი და /
ან სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა, სულ მცი რე ერ თხელ მა ინც ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე (მაგ., ევ რო
პა ში პრე ვა ლენ ტო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია 22%). ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლა და პრე ვენ ცი ა, ჯან მოს 
მი ხედ ვით, სა ჭი რო ებს მულ ტი სექ ტო რულ მიდ გო მას, რაც მო ი ცავს: ად ვო კა ტი რე ბას; ქალ თა 
გაძ ლიე რე ბის ხელ შე წყო ბას; კომ პლექ სუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას (მათ შო რის სერ ვი სე ბის 
მიმ წო დე ბელ თა ტრე ნინგს); ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე 
იდენ ტი ფი ცი რე ბას და ა.შ.

დო კუ მენ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი ა: ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ეფექ
ტი ა ნი რე ა გი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტის  ქალ თა და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო
რე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა, რომ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბა. გა მოწ ვე ვე ბის და ბა რი ე რე ბის ანა ლი ზი და გა უმ ჯო ბე სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის /ალ ტერ ნა
ტი ვე ბის ძი ე ბა.

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ძი რი თა დი მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი გა რე მო ე ბა მო ძა ლა დე ზე მა ტე
რი ა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა.1 აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი პირ და პირ მი უ თი თებს ქალ თა და საქ
მე ბის და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ხელ შე წყო ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, რაც, პირ ველ რიგ ში, 
უნ და გა მო ი ხა ტოს მოქ ნი ლი და მსხვერპლ ქა ლებ ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა ში. 
სხვა დას ხვა კვლე ვა სა და დო კუ მენ ტში ასა ხუ ლია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის შე
თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შემ დე გი ხარ ვე ზე ბი: (i) მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა2; (ii) სერ ვი სე ბის შე სა ხებ და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე (მაგ., 
სა ხელ მწი ფო თავ შე საფ რებ სა და კრი ზი სულ ცენ ტრებ ში ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 52% სა ერ თოდ არ 
ფლობ და ინ ფორ მა ცი ას ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ (სა ნამ ბე
ნე ფი ცი ა რე ბი გახ დე ბოდ ნენ)); (iii) მოკ ლე ვა დი ა ნი და სა ჭი რო ე ბებ ზე არას რუ ლად მორ გე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი3.

აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზე ბი ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალს მო ძა ლა დეს თან დაბ რუ ნე
ბას ან ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში დარ ჩე ნას აი ძუ ლებს4. მარ თა ლი ა, სა ხელ მწი ფო არ აწარ მო
ებს სტა ტის ტი კას, თუ რამ დე ნი მსხვერ პლი ბრუნ დე ბა ოჯახ ში მო ძა ლა დეს თან (ან რჩე ბა 

1 საია, „ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის აქტუალური საკითხები“, თბილისი, 2019 წ. გვ. 
7, ხელმისაწვდომია  https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93
%E1%83%98/geo_full.pdf

2 ფონდი „სოხუმი“, „ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით 
თვითმმართველობების როლი და პრაქტიკა“, გვ. 49, 53, ხელმისაწვდომია 
http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/informatiaprotivnasilia/item/176020210131165906

3 ფონდი „სოხუმი“, „მსხვერპლისთვის არსებული სერვისების მონიტორინგი“, გვ. 14, 16, 28, 36, 
ხელისაწვდომია 
http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/informatiaprotivnasilia/itemlist/search?searchword 

4 იქვე, გვ. 57
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ოჯახ ში, ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში), მაგ რამ ხში რად, მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბის გა მო, მსხვერპლ ქა ლებს სხვა არ ჩე ვა ნი არ აქვთ და ვერ იწყე ბენ და მო უ კი დე ბელ 
ცხოვ რე ბას.5

მეთოდოლოგია

გა მო ყე ნე ბუ ლია რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბი: 

თვი სებ რი ვი კვლე ვა: სა მა გი დე კვლე ვა (desk research) სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მო ნა ცე მე ბის მი
ხედ ვით (კვლე ვე ბი, სტა ტის ტი კა, ან გა რი შე ბი და ა.შ.). 11 ჯგუ ფუ რი დის კუ სია და 21 ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ. ჩა ტა რე ბის ად გი ლე ბი  ქუ თა ი სი, ბაღ და თი, ვა ნი, სამ ტრე დი ა, თერ ჯო ლა, 
წა ლენ ჯი ხა, ზუგ დი დი, სე ნა კი, ჩო ხა ტა უ რი, ქო ბუ ლე თი. ფო კუს ჯგუ ფე ბის შე მად გენ ლო ბა  
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, მარ ტო ხე ლა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი, სას კო ლო და სკო ლამ დე ლი ასა კის, 
შშმ პი რის და მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის დე დე ბი. ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის შე მად გენ ლო
ბა: სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს იმე რე თის რე გი ო ნუ ლი ცენ ტრი სა და ქუ თა ი სის ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბის (თავ შე სა ფა რი და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრის) 
წარ მო მად გენ ლე ბი, SOS ბავ შვთა სოფ ლის ოჯა ხის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მის დღის ცენ ტრის 
ლი დე რი, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, მარ ტო ხე ლა და მცი რეწ ლო ვა ნი შვი
ლე ბის დე დე ბი, პე და გო გი, სა ბავ შვო ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის ხელ მძღვა ნე ლი, ორ გა ნი ზა ცია 
„მერ კუ რის“ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, საკ რე ბუ ლოს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს წევ რი, მოს წავ ლე ახალ
გაზ რდო ბის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა: სულ გა მო კი თხუ ლია 534 რეს პონ დენ ტი 10 რე გი ონ ში: 

ცხრი ლი #1

№ ქა ლა ქი რეს პონ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა

1. ვა ნი 51

2. ბაღ და თი 52

3. სე ნა კი 50

4. ტყი ბუ ლი 51

5. სამ ტრე დია 77

6. თერ ჯო ლა 50

7. ჩო ხა ტა უ რი 51

8. ქო ბუ ლე თი 51

9. წა ლენ ჯი ხა 50

10. ზუგ დი დი 51

5 ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა საქართველოში, საქართველოს სახალხო 
დამცველი, სპეციალური ანგარიში, 2015, გვ. 47, ხელმისაწვდომია  https://www2.unwomen.org//
media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2015/geo%203.pdf?la=ka&vs=4603
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საკითხისკონტექსტი:

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, სა სურ ვე ლი ა, გუ ლის ხმობ დეს არა მხო ლოდ ქალ თა შე მო
სავ ლებ ზე წვდო მის გაზ რდას, არა მედ იმის გან საზ ღვრას, თუ რამ დე ნად აკონ ტრო ლე ბენ და 
იყე ნე ბენ სა კუ თარ შე მო სავ ლებს („ჰო ლის ტუ რი“ მიდ გო მა).

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა გა ნი საზ ღვროს ბა რი ე რე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის 
ქალ თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას. მკვლევ რე ბი გა მო ყო ფენ რამ დე ნი მე ურ თი ერ თდა მო კი დე
ბულ ფაქ ტორს, მაგ.: კულ ტუ რუ ლი (პატ რი არ ქა ლუ რი) ნორ მე ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი და მა მა კაც
ზე „მორ გე ბუ ლი“ სტე რე ო ტი პე ბი (მაგ., ოჯახ ში დო მი ნი რე ბა დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი რო ლე ბი); 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის და, შე სა ბა მი სად, კა რი ე რუ ლი ზრდის შეზ ღუდ ვა; ბავ შვთა მოვ ლის ხა
რის ხი ან სერ ვი სებ ზე წვდო მის შეზ ღუდ ვა; და საქ მე ბის /ა ნაზ ღა უ რე ბის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი 
და უთა ნას წო რო ბა, რე სურ სე ბის (მაგ.: ფი ნან სუ რი, ადა მი ა ნუ რი) ნაკ ლე ბო ბა; სა ჯა რო სექ
ტორ ში არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის კო ორ დი ნი რე ბის და მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბო ბა და ა.შ. 6,7,8

აქ ვე ხა ზი უნ და გა ეს ვას ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ხელ შემ წყობ ფაქ ტო რებს, რომ
ლე ბიც UNICEFის კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და: ბავ შვის მოვ ლის ანაზ ღა უ რე ბა, რო გორც 
ფორ მა ლურ, ასე ვე არა ფორ მა ლურ სექ ტო რებ ში და საქ მე ბუ ლე ბი სათ ვის, ბავ შვე ბის თვის ხა
რის ხი ა ნი მოვ ლი სა და ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, სხვა დას ხვა ბე ნე ფი ტი სა და 
ადეკ ვა ტუ რი ანაზ ღა უ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ა.შ.

1.სიტუაციასაქართველოში

გლო ბა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლო შიც გან სხვა ვე ბუ ლია ქა ლე ბის და კა ცე ბის 
სა მუ შაო ად გი ლე ბი, ანაზ ღა უ რე ბა და სა მუ შაო პი რო ბე ბი9. ამას გარ და, ქა ლე ბის მი ერ ზრუნ
ვის /მოვ ლის საქ მი ა ნო ბა ში გა ტა რე ბუ ლი დრო კა ცებ თან შე და რე ბით მა ღა ლი ა. 

ქა ლე ბის თვის და საქ მე ბა ზე და, შე სა ბა მი სად, ფი ნან სებ ზე და ბა ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა (ან /
და ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეზ ღუდ ვა) შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც „უ ხი ლა ვი ეკო ნო

6 Review of evaluation approaches and methods used by interventions on women and girls’ economic 
empowerment. Georgia Taylor and Paola Pereznieto. March 2014. p. 13 ხელმისაწვდომია  https://
www.researchgate.net/publication/263041749_Review_of_evaluation_approaches_and_methods_used_
by_interventions_on_women_and_girls'_economic_empowerment

7 Progress on women’s empowerment from technical fixes to political action Tam O’Neil, Pilar Domingo and 
Craig Valters. November 2014. p. 39. ხელმისაწვდომია  https://gsdrc.org/documentlibrary/progress
onwomensempowermentfromtechnicalfixestopoliticalaction/

8 Women’s economic empowerment – Good practices from National employers’ organizations 
& partner companies. p. 810. ხელმისაწვდომია  https://www.ioeemp.org/index.
php?eID=dumpFile&t=f&f=131688&token=37b6a549d588eca5e1f273fd669e9e6bb8d44577

9 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, ბოლო 10 
წლის განმავლობაში სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონის სტატისტიკური მაჩვენებელი 
მამაკაცებისთვის შეადგენდა დაახლოებით 6267%ს და ქალებისთვის  4246%ს. ქალების 
შრომის ანაზღაურება კაცების შრომის ანაზღაურებაზე ნაკლებია  2019 წელს ქალთა საშუალო 
ხელფასი 869.1 ლარი იყო, კაცების კი  1361.8 ლარი.
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მი კუ რი ძა ლა დო ბა“, რაც მო ი ცავს სტე რე ო ტი პებს (მაგ., საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით, კა ცე ბი 
ფლო ბენ და გან კარ გა ვენ თით ქმის ყვე ლა ტი პის აქ ტი ვის უფ რო დიდ ნა წილს, რო გო რე ბი
ცა ა: უძ რა ვი ქო ნე ბა, მი წა და მსხვი ლი ტექ ნი კა. გენ დე რუ ლი დის პრო პორ ცია უფ რო მე ტად 
გა მო ხა ტუ ლია სოფ ლად); ქა ლე ბის აუ ნაზ ღა უ რე ბელ შრო მას (ბავ შვის მოვ ლა/ სა ო ჯა ხო საქ
მე ე ბი  უთ მო ბენ კვი რა ში 45 სა ათს); სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბო ბას /
ა რარ სე ბო ბას ძა ლა დო ბის შე სა ხებ შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ ში თუ დახ მა რე ბის ცენ ტრებ ში 
მი მარ თვის თვალ საზ რი სით10; დამ საქ მებ ლე ბის გა უც ნო ბი ე რე ბელ და გულ გრილ და მო კი
დე ბუ ლე ბას  ისი ნი ვერ ხე და ვენ და ვერ აღიქ ვა მენ ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის 
სა ჭი რო ე ბას. 

ევ რო კავ ში რის 27 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის ხელ
შე წყო ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვის პო ზი ტი უ რი რო ლი  ზო გა დი კე თილ დღე ო ბის გან ცდის, 
თვით რე ა ლი ზა ცი ის პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლი კავ ში რი და საქ მე ბას თან11. სა ქარ თვე ლო ში არ
სე ბუ ლი კვლე ვე ბი კი მი უ თი თებს, რომ მაგ., შეს წავ ლი ლი რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბის 30.8%ს 
არ ჰქონ და წვდო მა სა ბავ შვო ბა ღებ ზე, რაც ქა ლებს უზ ღუ დავს საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვის და 
ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბას12.

სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 2020 წლის ან გა რიშ ში და სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ
რის ტთა ასო ცი ა ცი ის მი ერ „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის“ 
შე ფა სე ბი სას ხაზ გას მუ ლია რამ დე ნი მე საკ ვან ძო სა კი თხი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენს ქალ თა 
მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის ძი რი თად ბა რი ე რებს13:

	 სა ხელ მწი ფოს არ აქვს შე თა ვა ზე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი მარ ტო ხე ლა და მრა
ვალ შვი ლი ა ნი მშობ ლე ბის თვის. ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი ვერ უზ
რუნ ველ ყოფს მათ სრულ ყო ფილ სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ მხარ და ჭე რას;

	 გა მო ხა ტუ ლია ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ბა ლი დო ნე ოჯახ ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის შე სა ხებ;

	 იკ ვე თე ბა ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნის სირ თუ ლე (გენ დე რუ ლი პერ სპექ ტი
ვით იდენ ტი ფი ცი რე ბა);

	 ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კითხ ზე მო მუ შა ვე სხვა დას ხვა უწყე ბას შო რის არ სე ბობს 
კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მა;

10 ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში, UN Women 2017, გვ. 619

11 სამოქმედო გეგმების ანალიზი ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის კუთხით, საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, თბილისი, 2014 
წ., გვ. 6, გვ. 2734, ხელმისაწვდომია  https://gyla.ge/files/news/სამოქმედო%20გეგმების%20
ანალიზი%20ქალთა%20დასაქმების%20ხელშეწყობის%20კუთხით.pdf

12 გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები, იანვარი, 2018, 
გვ. 28. ხელმისაწვდომია  https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_
governance/genderequalityingeorgia.html

13 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“, 2020, გვ.185 – 205, ხელმისაწვდომია  https://www.ombudsman.
ge/res/docs/2021040110573948397.pdf



8 ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების 
ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის

	 არ არის და ნერ გი ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ბავ შვე ბის მომ სა ხუ რე ბის მიზ ნობ რი ვი 
სერ ვი სე ბი;

	 არ ხდე ბა გრძელ ვა დი ან მიზ ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბა და არ არის მკა ფი ოდ აქ ცენ ტი რე ბუ
ლი მაგ., მარ ტო ხე ლა დე დე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა კი თხი (გან საზ ღვრუ ლია 
მხო ლოდ ად გილ ზე, მო მენ ტა ლუ რი დახ მა რე ბის სა კი თხი და არა გრძელ ვა დი ან პერ
სპექ ტი ვა ში მსხვერ პლის ეკო ნო მი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა);

	 არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, მაგ., არ არ სე ბობს 
მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კი სა და პი რო ბე ბის გეგ მა;

	ცვლი ლე ბა არ შე ხე ბია კერ ძო სექ ტორ ში ე.წ. დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღა უ რე ბის 
სა კითხს და ა.შ.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ბა რი ე რე ბი გან სა კუთ რე ბით მძაფ რად იჩენს თავს ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლი ქა ლე ბის წი ნა შე თავ შე საფ რი დან /კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი დან გას ვლის შემ დგომ, რო დე საც 
ქა ლე ბი და მო უ კი დებ ლად უმ კლავ დე ბი ან ყვე ლა გა მოწ ვე ვას. გან სა კუთ რე ბით კი, რო დე საც 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა უწევთ მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის მოვ ლა სა და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე
ბას /და საქ მე ბას შო რის. UN WOMENის 2018 წლის14 და ფონ დი „სო ხუ მის“15 ან გა რი შებ ში ასა
ხუ ლია ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ქალ თა სა მუ შაო ძა ლა ში მო ნა წი ლე ო ბას გაზ რდის 
და, შე სა ბა მი სად, შე ამ ცი რებს მოწყ ვლა დო ბას ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მი მართ: ა) სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის და ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა (მათ შო რის, გე ოგ რა ფი უ ლი), 
ხა რის ხი, ფა სის და სა მუ შაო დრო ის (18 სა ა თის შემ დგომ) თვალ საზ რი სით; ბ) დამ საქ მებ ლის 
მხრი დან მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კის შე თა ვა ზე ბა.

სხვა დას ხვა კვლე ვა და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა მი უ თი თებს მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი 
მიდ გო მის ეფექ ტუ რო ბა ზე, რაც გუ ლის ხმობს მსხვერ პლის მხარ და ჭე რი სათ ვის მულ ტი სექ
ტო რუ ლი სერ ვი სე ბის შექ მნას. ეს კი ნიშ ნავს არა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის გა
ფარ თო ე ბას, დახ ვე წას და კო ორ დი ნი რე ბას, არა მედ სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შექ მნას ბავ
შვე ბის თვის, სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენტს, პრო ფე სი ულ გა დამ ზა დე ბას და ა.შ16.

14 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა 
საქართველოში (women’s economic inactivity and informal empoyment), გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 
(UN WOMEN), თბილისი, საქართველო, 2018, გვ. 69, ხელმისაწვდომია  https://www2.unwomen.
org//media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/womens%20economic%20
inactivity%20and%20inf%20employment%20georgiageo.pdf?la=ka&vs=3009

15 ფონდი „სოხუმი“, მსხვერპლისთვის არსებული სერვისების მონიტორინგი, გვ. 15, 
ხელმისაწვდომია  http://fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/informatiaprotivnasilia/item/17632021
0131165906

16 ძალადობრივი ქცევის გამომწვევი რისკფაქტორები, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსე
ლი, 2017 წ., გვ. 39, ხელმისაწვდომია  https://gyla.ge/files/news/2006/untitled%20folder/ძალა
დობრივი%20ქცევის%20გამომწვევი%20რისკ%20ფაქტორები.pdf
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ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის

2.სახელმწიფოსსამართლებრივი
ვალდებულებებიდასტანდარტები

2.1. სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მდებ ლო ბა

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა, 
რო გორც ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და მას ზე რე ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მი, კვლავ დიდ 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს რო გორც მსოფ ლი ოს, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს თვის.

ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ თვი სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე 
სა ქარ თვე ლო 2017 წელს გა და ვი და, რო ცა „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 ცი ის (შემ დგომ ში  სტამ
ბო ლის კონ ვენ ცი ა)17 რა ტი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნა. ეს არის პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო, სა მარ
თლებ რი ვად სა ვალ დე ბუ ლოდ შე სას რუ ლე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ერ თერ თი მთა ვა რი 
მი ზა ნია ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვა და მხარ და
ჭე რა18, რაც კომ პლექ სუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბით მი იღ წე ვა. 
კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფომ აი ღო პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, გა მო ყოს შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი 
და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის მიზ ნით19. 

სწო რედ მსხვერ პლთა დაც ვა სა და მხარ და ჭე რას ეთ მო ბა კონ ვენ ცი ის მე4 თა ვი, რაც მო ი
ცავს ვალ დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი და ზო გა დი მხარ და ჭე რის 
მომ სა ხუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. კონ ვენ ცი ის მე18 მუხ ლი ად გენს მთელ რიგ ზო გად პრინ
ცი პებს, რომ ლე ბიც ყუ რად სა ღე ბია მსხვერ პლთა დაც ვი სა და მხარ და ჭე რის მომ სა ხუ რე ბის 
მი წო დე ბა ზე. მე სა მე პუნ ქტი კი კონ კრე ტუ ლად მო ი თხოვს, რომ გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბი ქალ
თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რდა სა და ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის ხელ შე წყო ბას უნ და 
ისა ხავ დეს მიზ ნად, ამას თან, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო დეს, სა დაც ეს მი ზან შე წო ნი ლი ა, დაც ვი სა 
და მხარ დჭე რის სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რი ერ თსა და იმა ვე შე ნო ბა ში იყოს გან თავ სე ბუ ლი და 
ით ვა ლის წი ნებ დეს მოწყ ვლა დი პი რე ბის20, მათ შო რის, მსხვერ პლი ბავ შვე ბის კონ კრე ტულ 
სა ჭი რო ე ბებს და ხელ მი საწ ვდო მი იყოს მათ თვის.21 მხა რე ებ მა და ზა რა ლე ბულ თათ ვის აღ ნიშ
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყონ და მო უ კი დებ ლად, მა თი სო
ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ეს სერ ვი სე ბი უსას ყიდ
ლოდ უნ და შეს თა ვა ზონ. გარ და ამი სა, სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის მე20 მუხ ლი გან საზ ღვრავს 

17 ევროპის საბჭოს კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა 
და აღკვეთის შესახებ“ (ე.წ. „სტამბოლის კონვენცია), ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/3789678?publication=0 

18 იქვე, მუხ.1 ბ.გ.

19 იქვე, მუხ. 8

20 იქვე, გვ. 46. მოწყვლად კატეგორიას მიეკუთვნებიან: ორსული ქალები და ბავშვები, შშმ 
პირები, მათ შორის ფსიქიკური ან კოგნიტური დარღვევების მქონდე პირები; მეძავები; ეროვნულ 
და ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები; მიგრანტები, მათ შორის, დოკუმენტის გარეშე 
მცხოვრები მიგრანტები და ლტოლვილები; გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი 
პირები; აივინფექციით დაავადებული პირები; უსახლკაროები, ბავშვები და მოხუცები.

21 კომენტარები კონვენციის დებულებებთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭო, გვ.5152, ხელ
მისაწვდომია  https://rm.coe.int/geoistanbulconventionandexplanatoryreporta4/16808d24c5 
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ზო გა დი მხარ და ჭე რის მომ სა ხუ რე ბას, რაც გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის მი ერ შე
თა ვა ზე ბულ დახ მა რე ბას, რო გო რი ცაა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, ასე ვე  ჯან დაც ვი სა და 
და საქ მე ბის სერ ვი სე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ გრძელ ვა დი ან დახ მა რე ბას. ამ მუხ ლში 
სა გუ ლის ხმო ისა ა, რომ ეს მომ სა ხუ რე ბე ბი შექ მნი ლია არა მხო ლოდ და ზა რა ლე ბუ ლის, არა
მედ სა ზო გა დო ე ბის სხვა წევ რთა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც.22

სა ქარ თვე ლო „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ გა ე როს კონ ვენ ცი ის ხელ მომ წე რი ა, რო მე ლიც 
წევრ სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი უ რად ავალ დე ბუ ლებს, მი ი ღოს ყვე ლა სა ჭი რო ზო მა, რა თა და
საქ მე ბულ მშობ ლებს უფ ლე ბა ჰქონ დეთ, ისარ გებ ლონ ბავ შვთა მოვ ლის და წე სე ბუ ლე ბე ბით23. 
ხო ლო ქალ თა და კაც თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თერ თი პირ ვე ლი 
ნი შან დობ ლი ვი სა ერ თა შო რი სო აქ ტის გა ე როს კონ ვენ ცი ის „ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფხ ვრის შე სა ხებ" მე11 მუხ ლი დე ტა ლუ რად გან საზ ღვრავს სა ხელ მწი ფოს თვის 
იმ ვალ დე ბუ ლე ბებს, რაც სა ჭი როა და საქ მე ბის სფე რო ში ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ცი ის 
აღ მო საფხ ვრე ლად, რო მელ თა შო რი სა ცაა მშო ბელ თა წა ხა ლი სე ბა სა ჭი რო და მა ტე ბი თი სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვით  კერ ძოდ, სა ბავ შვო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ქსე ლის შექ მნი სა 
და გა ფარ თო ე ბის გზით, რა თა მათ მი ე ცეთ ოჯა ხუ რი მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბის შრო მით 
საქ მი ა ნო ბას თან შე თავ სე ბის და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა.24 
ამას თან, კონ ვენ ცია ცალ კე გა მო ყოფს ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და სხვა სფე რო ებ ში დის
კრი მი ნა ცი ის აღ მო საფხ ვრე ლად შემ დე გი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ჩა მო ნათ ვალს: ა) სა
ო ჯა ხო დახ მა რე ბის უფ ლე ბა; ბ) ფუ ლა დი სეს ხე ბი, უძ რა ვი ქო ნე ბის გი რავ ნო ბის სეს ხის და 
სხვა ფორ მის სა ფი ნან სო კრე დი ტე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა; გ) დას ვე ნე ბას თან, სპორ ტულ მე ცა
დი ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ში და კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში 
მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა.25

სა ერ თა შო რი სო შრო მის სა მარ თლის ძი რი თა დი წყა როა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა
ცი ის (ILO) კონ ვენ ცი ე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ რა ტი ფი
ცი რე ბუ ლია ILOს 17 კონ ვენ ცი ა.26 მათ შო რის ყუ რად სა ღე ბია ILOს კონ ვენ ცია „და საქ მე ბის 
პო ლი ტი კის შე სა ხებ“, რო მე ლიც მო ნა წი ლე მხა რე ებს ავალ დე ბუ ლებს აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბის, ცხოვ რე ბის დო
ნის ამაღ ლე ბის, მუ შა ხე ლით დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა და უმუ შევ რო ბი სა და არას რუ ლი და საქ მე ბის 
ლიკ ვი და ცი ის მიზ ნით.27

22 კომენტარები კონვენციის დებულებებთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭო, გვ. 53, ხელმი
საწვდომია  https://rm.coe.int/geoistanbulconventionandexplanatoryreporta4/16808d24c5 

23 გაეროს კონვენცია „ბავშვთა უფლბების შესახებ“, მუხ.18(3), ხელმისაწვდომია  https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0 

24 გაეროს კონვენცია „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, ხელ მისა
წვდომია  http://www.supremecourt.ge/files/uploadfile/pdf/aqtebi9.pdf 

25 იქვე, მუხ.13

26 საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები, შრომის საერ
თაშორისო ორგანიზაცია, 2017, ხელმისაწვდომია  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_
dialogue/lab_admin/documents/publication/wcms_627047.pdf 

27 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია „დასაქმების პოლიტიკის შესახებ“, 
ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1212988?publication=0 
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შრო მის სა მარ თლის მა რე გუ ლი რე ბელ სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბებს შო რის სა გუ ლის
ხმოა ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო პაქ
ტი, რომ ლის III ნა წი ლი დე ტა ლუ რად გან საზ ღვრავს მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, 
თუ რა უნ და გა ა კე თონ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის შრო მის უფ ლე ბის და სა ცა ვად.28

2.2. ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა

სა ხელ მწი ფოს მი ერ ნა კისრ სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბებს ეხ მი ა ნე ბა ეროვ ნუ ლი კა ნონ
მდებ ლო ბაც. სწო რედ სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, 2017 წელს 
ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და სა ქარ თვე ლოს 25 სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტში, მათ შო რის მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ფარ თოვ და „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 რე გუ ლი რე ბის 
სფე როც. კა ნო ნით 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 ე ბიც გა ნი საზ ღვრა, რომ ლის 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 მნა29. ხო ლო მე6 
მუხ ლი ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მებს გან
საზ ღვრავს, რაც 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 ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
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, 
მო ძა ლა დის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის კენ, მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი სა და ქცე ვის კო რექ ცი ის
კენ, მსხვერ პლის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ადაპ ტა ცი ის კენ. ამი სათ ვის კი სა ჭი როა იმ ფაქ ტო
რე ბის ანა ლი ზი, შეს წავ ლა და შე ფა სე ბა, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბებს ქალ თა მი მართ ან /და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბას.30 

გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ უზ რუნ ველ ყოფს 
არა მხო ლოდ და ზა რა ლე ბუ ლი, არა მედ ნე ბის მი ე რი ორ სუ ლი და მე ძუ ძუ რი დე დის თვის სა მუ
შაო ად გილ ზე ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნას, რაც გა მო რი ცხავს მათ საქ მი ა ნო ბას მძი მე, 
მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბი ან გა რე მო ში, აგ რეთ ვე ღა მის სა ა თებ ში.31 

2019 წელს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის  „ბავ შვთა უფ ლე ბა თა კო დექ სის“ 
მი ზა ნია ბავ შვთა კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. კო დექ სის 28ე მუხ ლი პირ და პირ გან
საზ ღვრავს ოჯა ხის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის სა ჭი რო ე ბას. კერ ძოდ, ოჯა ხის მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მის ში ნა არ სი, ფორ მა და ხან გრძლი ვო ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ბავ შვის სა უ კე თე სო ინ
ტე რე სე ბი სა და მი სი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა ზე უნ და იყოს მორ გე ბუ ლი და ის შე იძ ლე ბა მო ი
ცავ დეს ერთ ან რამ დე ნი მე ღო ნის ძი ე ბას, მათ შო რის: 

28 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, 
ნაწილი III, ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577?publication=0 

29 საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, მუხ. 2.დ., ხელმისაწვდომია  https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=19 

30 იქვე, მუხ.6.1, 2(ა)

31 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 6(4), ხელმისაწვდომია  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=9 
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	 მშობ ლის თვის პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
შე თა ვა ზე ბას. 

	დამ ხმა რე სო ცი ა ლურ სერ ვი სებს (დღის ცენ ტრი, მე დი ა ცი ი სა და შე რი გე ბის სერ ვი სე ბი 
ოჯა ხუ რი და ვის დროს, მკურ ნა ლო ბის კურ სი ალ კო ჰო ლიზ მის, ნარ კო ტიკ ზე და მო კი
დე ბუ ლე ბის ან სხვა ფსი ქო ე მო ცი უ რი სა ჭი რო ე ბის დროს, სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მხარ და ჭე რა და საქ მე ბუ ლი და მარ ტო ხე ლა მშობ ლის თვის), მათ შო რის, თემ ზე და ფუძ
ნე ბულ სერ ვი სებს.32

შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ძი რი თა დი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტია სა ქარ თვე ლოს 
ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი“, რო მე ლიც აწეს რი გებს სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე შრო მით და მის თან მდევ ურ თი ერ თო ბებს, თუ ისი ნი გან სხვა ვე ბუ ლად არ 
რე გუ ლირ დე ბა სხვა სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნით33. 2020 წელს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით, სა დაც გან სა კუთ
რე ბით სა გუ ლის ხმოა შვე ბუ ლე ბის ერ თმა ნე თი სა გან გა მიჯ ვნა ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის 
და ბავ შვის მოვ ლის (ე. წ. დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა) გა მო. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლი გახ და ორ
სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის დღე ე ბის გა და ნა წი ლე ბა 
ბავ შვის დე და სა და მა მას შო რის.

ამას თან, 2020 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო ახა ლი, სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნი (lex 
specialis) „და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც აწეს რი გებს და საქ მე ბის ხელ
შე წყო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა ხელ მწი ფო საქ მი ა ნო ბას, გან საზ ღვრავს შრო მის ბაზ რის 
აქ ტი უ რი პო ლი ტი კი სა და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბელ ინ სტი
ტუ ტებს34. კა ნო ნის ერ თერთ ძი რი თად პრინ ციპს სწო რედ და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის ღო
ნის ძი ე ბე ბის ინ დი ვი დუ ა ლი ზა ცია წარ მო ად გენს. მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი სა და მა ღალ მთი ა ნი 
რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბის მი მართ, რომ ლებ საც და საქ მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ში სირ თუ
ლე ე ბი ექ მნე ბათ, სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს გან სა კუთ რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე
ნე ბას35. 

ამას თან, სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი“ სა შე მო სავ ლო გა და
სა ხა დით არ ბეგ რავს მარ ტო ხე ლა დე დის მი ერ კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბულ 
და სა ბეგრ შე მო სა ვალს 3000 ლა რამ დე36.

32 საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“, მუხ. 28 (5, დ, ე), ხელმისაწვდომია  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854?publication=2 

33 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“, მუხ. 1(1), ხელმისაწვდომია  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=19 

34 საქართველოს კანონი „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“, მუხ.1, ხელმისაწვდომია  https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4924109?publication=1 

35 იქვე, მუხ. 5(2), ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4924109?publication=1 

36 საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“, მ82.2პ.ა.გ, ხელმისაწვდომია  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=175 
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სა ქარ თვე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ 
სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა მარ ტო ხე ლა და მრა
ვალ შვი ლი ა ნი მშობ ლე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის სა კი თხი, რად გან სა ხელ მწი ფოს არ 
აქვს შე თა ვა ზე ბუ ლი მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი, ხო ლო ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მათ სრულ ყო
ფილ მხარ და ჭე რას. მი სი ვე შე ფა სე ბით, კვლავ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მა მის მი ერ ბავ შვის 
მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის აღე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში, რად გან 2020 წელს ამ უფ ლე ბით მხო
ლოდ ქა ლებ მა ისარ გებ ლეს37.

სამ წუ ხა როდ, ამ ეტა პის თვის  მთავ რო ბის მი ერ არ არის დამ ტკი ცე ბუ ლი „ქალ თა მი მართ ძა
ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ და მსხვერ პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა
ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა ახა ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
ახალ სა მოქ მე დო გეგ მა ში მე ტი აქ ცენ ტი გა კეთ დეს ქა ლის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის მიზ
ნით, ქალ თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი, ბავ შვთა მოვ ლის არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის გაძ ლი
ე რე ბის და ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა ზე. 

3. საუკეთესოპრაქტიკა
რას გვთა ვა ზობს სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი პრაქ ტი კა ქალ თა და საქ მე ბის ხელ შე
წყო ბის და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კუ თხით? რამ დე ნი მე ქვეყ ნის პრაქ ტი კე ბის ანა ლი ზის 
მი ხედ ვით გა მო ი ყო ორი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი, რა საც სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა უნ და ეფუძ ნე ბო
დეს: (i) ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და (ii) და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის 
მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კის სა ჭი რო ე ბა.

ამე რი კის მა გა ლი თი  ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის სხვა დას ხვა ტი პი: ბავ შვის მოვ ლა სა
მუ შაო ად გილ ზე (onsite); მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სი (backup care) – რაც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
მშო ბელს, ბავ შვის ავა დო ბის ან არ და დე გე ბის პე რი ოდ ში მი ი ღოს დღის ცენ ტრის მომ სა ხუ რე
ბა; სა ზა ფხუ ლო სკო ლის და არ და დე გე ბის დროს მომ სა ხუ რე ბა; იმ მშობ ლე ბის ხელ შე წყო ბა, 
რო მელ თაც არას ტან დარ ტუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კი აქვთ; რე სურ სე ბი და რე ფე რი რე ბა  დამ
საქ მე ბე ლი უკავ შირ დე ბა ბავ შვთა მოვ ლის სა ა გენ ტო ებს და არ ჩევს სა უ კე თე სო და მოქ ნილ 
ვა რი ანტს თა ნამ შრომ ლე ბის თვის; ბავ შვთა მოვ ლის კომ პენ სა ცია (ფას დაკ ლე ბა ცენ ტრის მომ
სა ხუ რე ბა ზე ან კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა) და ა.შ.38

უკ რა ი ნის მა გა ლი თი: სა ქარ თვე ლოს მსგავ სად, უკ რა ი ნა ში ქა ლე ბის დი დი ნა წი ლი იმ ყო ფე ბა 
სა მუ შაო ძა ლის გა რეთ და მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით და ბალ ანაზ ღა უ რე ბას იღებს. მი უ ხე და

37  საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 
სახალხო დამცველის ანგარიში, 2020, გვ. 190. ხელმისაწვდომია  https://ombudsman.ge/res/
docs/2021040110573948397.pdf 

38  MEETING THE NEEDS OF TODAY’S WORKFORCE: CHILD CARE BEST PRACTICES U.S. Department 
of Labor Alexis M. Herman, Secretary 1998. პ. 525. ხელმისაწვდომია  https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED433139.pdf
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ვად იმი სა, რომ სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ ყოფს ქალს გარ კვე უ ლი ბე ნე ფი ტე ბით39, ექ სპერ ტე
ბის აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისე თი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მნა, რო დე საც შე საძ ლე ბე ლი იქ
ნე ბა სა მუ შა ოს და სა ო ჯა ხო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ბა ლან სე ბა. სწო რედ ამ მიზ ნით, 2008 წელს 
სა ხელ მწი ფო სა და დამ საქ მე ბელ თა შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ოჯახ
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბი და რე გუ ლირ და სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის, ნორ მე ბის და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
კარ გი პრაქ ტი კა გუ ლის ხმობს მოქ ნილ სა მუ შაო გრა ფიკს, რაც და საქ მე ბულს სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს, იმუ შა ოს მის თვის მო სა ხერ ხე ბელ სა ა თებ ში ან სახ ლი დან. ზო გი ერ თმა კომ პა ნი ამ 
გახ სნა ბავ შვთა მოვ ლის და წე სე ბუ ლე ბა მა თი თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის ,ან და ა ფი ნან სა მსგავ სი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი. 14 წლამ დე ბავ შვის მომ ვლე ლის თვის გან საზ ღვრუ ლია 1 სა ა თით შემ ცი რე
ბუ ლი სა მუ შაო დღე, რო მე ლიც ჩა ით ვლე ბა სრულ სა მუ შო დღედ და ა.შ40.

სა ქარ თვე ლო: „SOS ბავ შვთა სოფ ლის“ ოჯა ხის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მის დღის ცენ ტრი. ცენ
ტრი გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტროს მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტია (სა ხელ მწი ფოს 
(მაგ., მე რი ის) თა ნა და ფი ნან სე ბით), მდე ბა რე ობს ქუ თა ის ში. იგი ფუნ ქცი ო ნი რებს 1დან 3 
წლამ დე ბავ შვე ბის თვის და 20 ბე ნე ფი ცი არ ზეა გათ ვლი ლი. დღის ცენ ტრის სა მუ შაო სა ა თე
ბი 09:00დან 21:00მდე ა, დას ვე ნე ბის დღე ე ბის გა რე შე (გა მო ნაკ ლი სია სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
გა მო ცხა დე ბუ ლი უქ მე დღე ე ბი და აგ ვის ტო). მშო ბელს აქვს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი, მი ი ღოს 
სერ ვი სი დღის იმ მო ნაკ ვეთ შიც, რო მელ საც სა ჭი რო ებს (და არა 12 სა ა თის გან მავ ლო ბა
ში). ცენ ტრი უზ რუნ ველ ყოფს ბე ნე ფი ცი ა რებს ოთხ ჯე რა დი კვე ბით. გრა ფი კი, კვე ბის მე ნიუ 
და ყვე ლა სხვა მომ სა ხუ რე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მორ გე ბუ ლია თი თო ე ულ ბე ნე ფი ცი არ ზე. 
ცენ ტრში და საქ მე ბუ ლია თა ნამ შრო მელ თა ორი სხვა დას ხვა ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ 
ცვლებ ში. დღის ცენ ტრში მოხ ვედ რა შე საძ ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის მი ერ სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ოჯა ხე ბის შე ფა სე ბის შემ დგომ 
გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე. ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბა ხელ მი საწ ვდო მია თავ შე
სა ფარ ში მყო ფი მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის დე დე ბის თვი საც. იმის გა მო, რომ დამ საქ მებ ლე ბი 
ნაკ ლე ბად ით ვა ლის წი ნე ბენ მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის დე დე ბის მდგო მა რე ო ბას, ცენტრს შე
უძ ლი ა, მო ლა პა რა კე ბა აწარ მო ოს მათ თან (სა მუ შა ოს და წყე ბის 1015 წუ თით გა და ტა ნა ზე), 
რაც ხში რად წარ მა ტე ბით სრულ დე ბა.

კომ პა ნია „მე ი ჯე რე ლი“ სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 2016 წლი დან და ამ ჟა მად სა
მი ოფი სი თაა წარ მოდ გე ნი ლი (ო რი თბი ლის ში, ერ თი  ქუ თა ის ში). კომ პა ნი ის პო ლი ტი კა 

39 შემწეობა ბავშვის დაბადებისას (birth allowance), რაც გულისხმობს მატერიალურ გარანტიებს 
ბავ შვის მომვლელისთვის, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას ანაზღაურებადი სამუშაო; 
ანაზღაურებადი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო  გაიცემა იმისგან დამოუკიდებლად, 
დაზღვეულია თუ არა დასაქმებული სახელმწიფო დაზღვევით. მშობლის შვებულება ბავშვის 
მოვლის გამო ეძლევა ერთერთ მშობელს 3 წლით.

40 Good practices and challenges on the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and the Workers 
with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156): A comparative study. Working paper 2/2012, p. 
616 p.142150. ხელმისაწვდომია  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/
documents/publication/wcms_192554.pdf
by Adrienne Cruz
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მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის მშო ბელ თა მი მართ გან საზ ღვრუ ლია შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე
ბით (ში ნა გა ნა წე სი, პრო ცე დუ რე ბი). ანაზ ღა უ რე ბა დი დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა მო ი ცავს 
9 თვეს: პირ ვე ლი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ანაზ ღა ურ დე ბა სრუ ლად (და მა ტე ბით, თა ნამ
შრო მელს ეძ ლე ვა ბო ნუ სი იმ ოდე ნო ბით, რაც მან გა მო ი მუ შა ვა დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში 
გას ვლამ დე ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში (სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლის გა მოთ ვლით)). შემ დე გი 
სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში მყოფ ქალს ეძ ლე ვა ანაზ ღა უ რე ბის 
50%. ამას გარ და, ანაზ ღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის დღე ე ბი შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს სურ ვი
ლი სა მებრ, მაგ.: დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. კა ნო ნით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი, ბავ შვის მოვ ლის არა ა ნაზ ღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, 
მა თი სა მუ შაო ად გი ლე ბი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ორ სუ ლი, მე ძუ ძუ რი დე დე ბის თვის, ასე ვე 
მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის მშობ ლე ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა
ფი კი  სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ დის ტან ცი უ რი რე ჟი მი. კომ პა ნია „მე ი ჯე რე ლი“ ამ ჟა მად 
მუ შა ობს სა კითხ ზე, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის დე დე ბის თვის და /ან მა მე ბის თვის პან
დე მი ის შემ დგომ ე.წ. ჰიბ რი დუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კი შე ნარ ჩუნ დეს. ამას გარ და, კომ პა ნია 
იცავს სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მუხ ლი 24, პ.6 და მუხ ლი 28, პ 3ით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ მო თხოვ ნებს მე ძუ ძუ რი დე დის თვის (1 წლამ დე ბავ შვის დე და) მოკ ლე სა მუ შაო 
დღის და ორ სუ ლის, მე ძუ ძუ რი დე დის და 3 წლამ დე ბავ შვის მშობ ლის თვის ღა მის სა მუ
შა ოს შეზ ღუდ ვის შე სა ხებ.

4. დასაქმებისდაბავშვთამოვლის
სერვისებისადმიწვდომა:

ბარიერებიდახელშემწყობიფაქტორები

4.1. ძი რი თა დი ბა რი ე რე ბი

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის და ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ე ბის ანა ლი ზი დან ვლინ დე ბა, რომ 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქა ლე ბის (ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, მარ ტო ხე ლა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი, შშმ 
პი რის და 12 შვი ლის დე და) უმე ტე სო ბა თა ვად, დახ მა რე ბის გა რე შე უვ ლის შვი ლებს. მხო
ლოდ ზო გი ერთ მათ განს ეხ მა რე ბა ოჯა ხის წევ რი და მხო ლოდ ერ თე უ ლე ბი, შე და რე ბით 
უკე თე სი მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის მქო ნე ნი, სარ გებ ლო ბენ ძი ძის მომ სა ხუ რე ბით (პე
რი ო დუ ლად). ყვე ლა მათ გა ნი სარ გებ ლობს, ძი რი თა დად, ბა ღის და სკო ლის მომ სა ხუ რე ბით. 
მა თი ნა წი ლი დი ა სახ ლი სი ა, ხო ლო და საქ მე ბუ ლე ბი სა უბ რო ბენ ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე
ბის სა ჭი რო ე ბა ზე და იმ პრობ ლე მებ ზე, რაც და საქ მე ბის შემ თხვე ვა ში ბავ შვის და ტო ვე ბას 
შე ე ხე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი ამ ყა რებს თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გებს. ამ შემ თხვე ვა შიც 
ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბულ სერ ვი სებს შო რის გა მო იკ ვე თა სა მი: სკო ლა (შემ თხვე ვა თა 
66.1%), ბა ღი (შემ თხვე ვა თა 55.6%), ოჯა ხის წევ რი (შემ თხვე ვა თა 24.3%). სულ 10 რეს პონ
დენ ტია (მათ შო რის 6  და საქ მე ბუ ლი), ვინც სარ გებ ლობს ძი ძის მომ სა ხუ რე ბით (მო ნიშ ნუ ლი 



16 ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების 
ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის

აქვს სხვა პა სუ ხებ თან ერ თად) და ამ 10დან ერ თია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, 4  მრა ვალ შვი
ლი ა ნი დე და. და ნარ ჩე ნი  1 ან 2 შვი ლის დე და. თუ რეს პონ დენ ტე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბას 
და საქ მე ბის ჭრილ ში გან ვი ხი ლავთ, შემ დეგ სუ რათს მი ვი ღებთ: და საქ მე ბულ თა უმე ტე სო ბა  
58% სარ გებ ლობს ბა ღის მომ სა ხუ რე ბით (სხვა სერ ვი სებ თან ერ თად).

დი აგ რა მა # 4.1.

რა დამხმარე სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა გაქვთ, რაც შვილის მოვლაში/
აღზრდაში გეხმარებათ? (შეგიძლიათ მიუთითოთ ორი პასუხი) 534 რესპონდენტი (796 

შემთხვევა)

დი აგ რა მა #4.2.

დასაქმებულები, რომლებიც სარგებლობენ, ძირითადად, სკოლის და ბაღის მომსახურებით 
(შემთხვევათა რაოდენობა 395, სულ დასაქმებული რესპონდენტი  315)

შე ნიშ ვნა 1: პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დათ ვლი ლია და საქ მე ბულ თა შემ თხვე ვე ბის რა ო დე
ნო ბი დან (395 შემ თხვე ვა). 

შე ნიშ ვნა 2: და საქ მე ბულ და ბა ღის მომ სა ხუ რე ბით მო სარ გებ ლე თა (შემ თხვე ვა თა 42%) შო
რის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის 20 შემ თხვე ვა ა.

შე ნიშ ვნა 3: და საქ მე ბულ და სკო ლის მომ სა ხუ რე ბით მო სარ გებ ლე თა (შემ თხვე ვა თა 58%) 
შო რის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის 21 შემ თხვე ვა ა.
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რო გორც თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, ბა ღის და სკო ლის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არა საკ
მა რი სია ქალ თა და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის. დო კუ მენ ტში ქვე მოთ წარ მოდ გე ნი ლია ძი რი
თა დი სირ თუ ლე ე ბი და ხარ ვე ზე ბი, რაც სერ ვი სე ბის არა ხელ მი საწ ვდო მო ბას და /ან არარ სე ბო
ბას ახ ლავს თან და რომ ლე ბიც გვევ ლი ნე ბი ან რო გორც ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის 
და და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი ბა რი ე რე ბი:

და საქ მე ბის გრა ფი კის და ბა ღის /სკო ლის სა მუ შაო ხან გრძლი ვო ბის შე უ თავ სებ ლო ბა. რე ა ლუ
რად, ქალს უწევს არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა უმუ შევ რო ბას და და საქ მე ბის თვის სა კუ თა რი ბი უ ჯე
ტი დან და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის გა ღე ბას შო რის (კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბის ან ძი ძის მომ სა ხუ რე
ბის თვის). და საქ მე ბის სა შუ ა ლე ბა შეზ ღუ დუ ლი აქვთ იმ ქა ლებ საც კი, რომ ლებ საც სა კუ თა რი 
ბიზ ნე სი და შე და რე ბით მოქ ნი ლი გრა ფი კი აქვთ, მაგ., 1. ქო ბუ ლეთ ში მცხოვ რებ ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქალს, რო მელ საც მცი რე ბიზ ნე სი და სე ზო ნუ რი სა მუ შაო აქვს, 2. ვან ში, ძა ლა
დო ბის მსხვერპლ ქალს და მარ ტო ხე ლა დე დას, თვით და საქ მე ბულს  იმ მი ზე ზის გა მო, რომ 
სა ბავ შვო ბა ღი, ძი რი თა დად, 16:0017:00 სა ა თამ დე ფუნ ქცი ო ნი რებს. თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
ზო გი ერ თი მო ნა წი ლე ხაზს უს ვამს ბა ღი სა და სკო ლის არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი
ლე ბას, თუმ ცა მი უ თი თებს, რომ ქალ თა და საქ მე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის, 
აღ ნიშ ნუ ლი, თუნ დაც კარ გად მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი საკ მა რი სი არ არის. კვლე ვის მო ნა
ცე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სა და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი
სათ ვის, სა სურ ვე ლი ა, გა ი ზარ დოს ბა ღე ბის სა მუ შაო სა ა თე ბი (მაგ: 18:0019:00 სა ა თამ დე), 
ვი ნა ი დან მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის (რომ ლე ბიც, ძი რი თა დად, და ბალ 
პო ზი ცი ებ ზე და გა დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კით მუ შა ო ბენ) და სკო ლა/ ბა ღე ბის გრა ფი კი სრუ ლი
ად შე უ თავ სე ბე ლი ა. 

მო უქ ნე ლი სა მუ შაო გრა ფი კის პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვეა იმ მშობ ლე ბის თვის, 
ვინც რა ი ო ნუ ლი ცენ ტრი დან მო შო რე ბით ცხოვ რობს. ძალ ზე რთუ ლია მშობ ლის თვის ყო
ფით პრობ ლე მებ თან და ფი ნან სურ ხარ ჯებ თან გამ კლა ვე ბა, რო დე საც არ არ სე ბობს ბავ შვთა 
მოვ ლის სერ ვი სე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში: „ჩე მი სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნა თავ შე საფ რის ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ და დღეს მე მაქვს სა შუ ა ლე ბა, ლუკ მა პუ რი მივ ცე 
ჩემს შვილს, მო ი თხოვს ჩემ გან დიდ ძა ლის ხმე ვას და დროს... მინ და, რომ მქონ დეს შე საძ
ლებ ლო ბა, ვირ ჩი ნო თა ვი და ვარ ჩი ნო ჩე მი შვი ლი. ზა ფხულ ში, რო დე საც არ არის ბა ღე ბი, 
სად წა ვიყ ვა ნო ჩე მი შვი ლი? მშობ ლებს ჩე მი ნახ ვა არ უნ დათ, მე უღ ლეს გა მო ვე ქე ცი, რა 
უნ და გა ვა კე თო ამ შემ თხვე ვა ში?“  ზუგ დი დი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვი უ).

პრობ ლე მუ რია დამ საქ მებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა, რო დე საც უმე ტეს შემ თხვე ვა ში მოწყ ვლად 
ჯგუფ ში მყო ფი ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა. სწო რედ აღ ნიშ ნულ პრობ ლე
მა ზეა სა უ ბა რი ორ გა ნი ზა ცია „სა ფა რის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ან გა რიშ ში, სა დაც აღ მო
სავ ლეთ ევ რო პის 9 კომ პა ნი ის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კაა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი. კომ პა ნი ე ბი ქალ თა 
გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბას ვერ ხე და ვენ და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე
ბას თან და მო კი დე ბუ ლე ბას არ სცილ დე ბა.41 თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ზო გი ერ თი რეს

41 ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში. არსებული პოლიტიკის და ინიციატივების 
ანალიზი (საფარი), თბილისი, 2017, გვ. 40
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პონ დენ ტი აცხა დებს, რომ მო უქ ნე ლი გრა ფი კის გა მო, მუდ მი ვად უწევთ დამ საქ მებ ლის თვის 
თხოვ ნა შე ღა ვა თის შე სა ხებ, რაც არა სა ხარ ბი ე ლოდ აი სა ხე ბა და საქ მე ბულ სა და დამ საქ მე
ბელს შო რის ურ თი ერ თო ბა ზე. სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის ნა წი ლის და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის 
წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბის მო საზ რე ბე ბი სრუ ლად ემ თხვე ვა ერ თმა ნეთს: ისი ნი მი უ თი თე ბენ, 
რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თათ ვის არ სე ბობს შე ღა ვა თი შე და რე ბით მოქ ნი ლი გრა
ფი კის სა ხით, თუმ ცა მა თაც ექ მნე ბათ პრობ ლე მე ბი. ხო ლო მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის წარ მო მად
გე ნე ლი ქა ლე ბი, ძი რი თა დად, კერ ძო სექ ტორ ში არი ან და საქ მე ბუ ლი, სა დაც მა თი სა ჭი რო ე
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა არ ხდე ბა (სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, „მერ კუ რი“).

ქა ლე ბი მი უ თი თე ბენ სა კი თხის მე ო რე, ინ სტი ტუ ცი ურ მხა რე ზე, რო მე ლიც პე და გო გე ბის და
ბალ ანაზ ღა უ რე ბას და არა საკ მა რის ადა მი ა ნურ რე სურსს უკავ შირ დე ბა, რაც ფი ნან სე ბის 
ნაკ ლე ბო ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი და ხელს უშ ლის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბას: „მარ თა ლი ა, რჩე ბა 
რამ დე ნი მე თა ნამ შრო მე ლი (ბაღ ში, 5 საათის შემ დეგ), მაგ რამ იმ ანაზ ღა უ რე ბით, რაც აქვთ 
მათ, ნაკ ლე ბად უნ დათ, რომ და იტ ვირ თონ და ეს არც მიკ ვირს“  ვა ნი, მარ ტო ხე ლა დე და, 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი. 

„SOS ბავ შვთა სოფ ლის“ ოჯა ხის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მის დღის ცენ ტრის ლი დე რი მი იჩ ნევს, 
რომ სა ჯა რო ბა ღე ბი ნაკ ლე ბად პა სუ ხო ბენ გა მარ თუ ლი სერ ვი სის მო თხოვ ნებს და ამ მხრივ 
ცვლი ლე ბე ბი ვერ მოხ დე ბა, თუ ჯგუ ფე ბი კვლავ დი დი რა ო დე ნო ბის აღ საზ რდე ლე ბით და
კომ პლექ ტდე ბა.

სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბის არარ სე ბო ბა, რო მე ლიც და საქ მე ბის ერ თერთ ძი რი თად ხე ლის შემ
შლელ ფაქ ტო რად გვევ ლი ნე ბა (რო გორც კერ ძო, ასე ვე სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თათ
ვის), თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი (ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ის თუ ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს 
სა ხით) პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა მო ნა წი ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. მხო ლოდ ზო გი ერთ მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, დიდ ქა ლაქ ში არ სე ბობს სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბი (მაგ., ზუგ დიდ ში 2 სა ზა ფხუ ლო 
ბა ღი ა), რომ ლე ბიც მხო ლოდ ივ ნი სის თვე ში ფუნ ქცი ო ნი რებს, რაც არა საკ მა რი სი ა. კერ ძო 
ბა ღი კი მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის თვის ფი ნან სუ რად ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. მო ნა წი ლე ე ბი ხაზს 
უს ვა მენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სი უნ და იყოს უსას ყიდ ლო, სულ მცი რე, მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის თვის. ის რეს პონ დენ ტე ბიც კი, ვი საც საქ მი ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ზა ფხულ ში არ უწევს 
მუ შა ო ბა, მაგ., სკო ლის ექი მი და მან და ტუ რი, მა ინც სა ჭი რო ე ბენ ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სებს 
ზა ფხუ ლო ბით, მა გა ლი თად, სე ზო ნუ რი და საქ მე ბის თვის, რაც მათ ფი ნან სუ რად მე ტად გა აძ
ლი ე რებს  „რომ ყო ფი ლი ყო სა ზა ფხუ ლო ჯგუ ფე ბი ბაღ ში, მი ფიქ რია იმა ზეც, რომ დე დას და
ვუ ტო ვებ დი უფ რო თა მა მად ბავ შვებს და მყავ და მო აზ რე ბუ ლი ახ ლოს მე ზო ბე ლი, რო მელ საც 
გა და ვუხ დი დი თან ხას იმის თვის, რომ ბავ შვებს წა იყ ვან და ბაღ ში და მო უყ ვან და დე დას. მე კი 
შე მეძ ლე ბო და, რომ რამ დე ნი მე თვე თურ ქეთ ში თუ არა, აქ მა ინც მე მუ შა ვა, ზღვის პი რეთ ში“ 
 თერ ჯო ლა, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი (სტა ტუ სის გა რე შე). კვლე ვამ გა მოკ ვე თა სა ზა ფხუ ლო 
ბა ღე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა ფარ თო ე ბის და ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის სა ჭი რო ე ბა, არა მხო
ლოდ ქა ლა ქებ ში, არა მედ სოფ ლებ შიც.

სკო ლებ თან მი მარ თე ბა ში, თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში, გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა 
გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ზო გი ერთ 
სკო ლა ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბი ფუნ ქცი ო ნი რებს, თუმ ცა მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად 
მშო ბელს გარ კვე უ ლი თან ხის გა დახ და უწევს, რაც აღ ნიშ ნულ სერ ვისს მოწყ ვლა დი ჯგუ
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ფე ბის თვის ხელ მი უწ ვდო მელს ხდის. ასე ვე და სა ხელ და სა ზა ფხუ ლო ბა ნა კე ბის სა ჭი რო ე ბა 
სას კო ლო ასა კის ბავ შვე ბის თვის. რო გორც ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის რეს პონ დენ ტებ მა 
აღ ნიშ ნეს, ზო გი ერთ მშო ბელს აქვს უნ დობ ლო ბა უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბით. ბა ღე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის მსგავ სად, მო ცე მულ შემ თხვე ვა შიც კვლე ვის ყვე ლა მო ნა წი ლემ მი უ თი თა, რომ 
სკო ლა ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის /სა ზა ფხუ ლო ბა ნა კე ბის მომ სა ხუ რე ბა უნ და იყოს 
უსას ყიდ ლო, სულ მცი რე მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის თვის. პრობ ლე მაა ისიც, რომ გა ხან გრძლი
ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა, ძი რი თა დად, დიდ ქა ლა ქებ ში ხორ ცი ელ დე ბა, 
ამი ტომ, მაგ.,: ძა ლა დო ბის მსხვერპლ მარ ტო ხე ლა დე დას, რო მელ მაც ძა ლა დო ბის გან თა ვის 
დაღ წე ვის მიზ ნით სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი შე იც ვა ლა, აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი აი ძუ ლებს უკან 
დაბ რუ ნე ბას (სა ვა რა უ დოდ, მო ძა ლა დეს თან შეხ ვედ რის რის კის ფა სად), რომ შვილს უკე თე სი 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პერ სპექ ტი ვა შე უქ მნას. 

და მა ტე ბით სირ თუ ლეს ქმნის ძი ძის მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა. გარ და იმი სა, რომ 
უმე ტე სო ბას ფი ნან სუ რად არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი აღ ნიშ ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე, სირ თუ ლეს წარ
მო ად გენს რე გი ონ ში კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მო ძი ე ბა (ზუგ დი დი, ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ა).

მწვა ვედ დგას ბავ შვე ბის სპორ ტულ და ხე ლოვ ნე ბის მრა ვალ პრო ფი ლურ წრე ებ ში ჩარ თვის 
სა კი თხი და წრე ე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი სი შო რე. წრე ე ბი მოწყ ვლად ჯგუფ ში მყო ფი ქა ლე ბის თვის 
ფი ნან სუ რად და /ან გე ოგ რა ფი უ ლად ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. ოჯა ხებს, ვინც იყე ნებს აღ ნიშ ნულ 
სერ ვისს, ეს ძალ ზე მძი მე ტვირ თად აწ ვე ბა. არ სე ბუ ლი წრე ე ბი, ძი რი თა დად, კონ ცენ ტრი რე
ბუ ლია დიდ ქა ლა ქებ ში. შე სა ბა მი სად, მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას, ფი ნან სურ ხელ მი უწ ვდომ ლო
ბას თან ერ თად, მა თი სი შო რე და მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის (მით უფ რო, და საქ მე ბუ
ლე ბის) შეზ ღუ დუ ლი მო ბი ლო ბა აფერ ხებს. მაგ., მოს წავ ლე ახალ გაზ რდო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ცენ ტრი, სა დაც მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ბავ შვებს შე უძ ლია არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბა, გა უ მარ თა ვი სატ რან სპორ ტო სის ტე მის და გე ოგ რა ფი უ ლი სი შო რის გა მო შე იძ ლე
ბა ხელ მი უწ ვდო მე ლი აღ მოჩ ნდეს ბევ რი მსურ ვე ლის თვის. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, წრე ე
ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სკო ლის ტე რი ტო რი ა ზე უზ რუნ ველ ყო ფა (ა მას ადას ტუ რებს მოს წავ ლე 
ახალ გაზ რდო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლიც).

მორ გე ბუ ლი და მოქ ნი ლი გრა ფი კის მქო ნე დღის ცენ ტრე ბის ნაკ ლე ბო ბა /ა რარ სე ბო ბა. მნიშ
ვნე ლო ვა ნია დღის ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბა ზა ზე, სა დაც შე სა ბა მი სი 
დო კუ მენ ტა ცი ის წარ დგე ნის შემ თხვე ვა ში, ჩა რიცხ ვი სას პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭე ბა ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ბავ შვებს (სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს იმე რე თის რე გი ო ნუ ლი ცენ ტრის ხელ
მძღვა ნე ლი). World visionის მი უ სა ფარ ბავ შვთა დღის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი მი უ თი თებს, 
რომ სა ჭი როა მა თი ცენ ტრის მსგავ სი, მი ნი მუმ ერ თი და წე სე ბუ ლე ბა მა ინც არ სე ბობ დეს 
ქუ თა ის ში, სა დაც ბე ნე ფი ცი ა რი მრა ვალ ფე რო ვან და ბავ შვზე ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მორ გე ბულ 
მომ სა ხუ რე ბას მი ი ღებს: „დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ იმა ში, რომ (ჩვე ნი მო ბი ლუ რი ჯგუ ფი და დის 
ქუ ჩა ში და მთლი ა ნად ფლობს ინ ფორ მა ცი ას) იგი ვე გა დატ ვირ თუ ლო ბით იმუ შა ვებს, რო გო
რიც ამ წუთ ში მე ვარ. იმი ტომ, რომ /აღ რიცხ ვა ზე/ ოფი ცი ა ლუ რად 20 დღის ცენ ტრის ბე ნე
ფი ცი ა რი მყავს, რო მელ საც ვა უ ჩე რით გვი ფი ნან სებს სა ხელ მწი ფო და რე ა ლუ რად გვყავს 26. 
ამ თვე ში მე ტი იყო მო თხოვ ნა და ალ ბათ რა ო დე ნობ რი ვად უფ რო მე ტი გვე ყო ლე ბა“.

ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის უკ მა რი სო ბის /ხელ მი უწ ვდომ ლო ბის გა მო, ქა ლებს ასე ვე უწევთ 
გა ნათ ლე ბა სა და კა რი ე რულ ზრდა გან ვი თა რე ბა ზე უა რის თქმა:
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„ბავ შვე ბის არ და დე გე ბიც უკ ვე ჩემ თვის მტკივ ნე უ ლი თე მა იმ დე ნად არა ა. მაგ რამ 
ეს მე გა მი მარ თლა, რომ მო ვა ხერ ხე ასე თი მორ გე ბუ ლი სამ სა ხუ რის პოვ ნა. მაგ
რამ, მე ო რე მხრივ, მე ჩემს კა რი ე რულ ზრდა ზე უა რი ვთქვი... იმი ტომ, რომ ჯერ 
ჩემს შვი ლებს უფ რო მე ტად ვჭირ დე ბი... მე გა მი მარ თლა, ბევ რი მშო ბე ლი კი ცუდ 
დღე ში ა. შე უ თავ სოს სამ სა ხუ რი და ბავ შვის მოვ ლა, ძა ლი ან რთუ ლი თე მა ა“  ვა
ნი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ), მუ შა ობს სკო ლა ში, ექი მის 
პო ზი ცი ა ზე.

„ქვე ყა ნა იმა ზე არ ფიქ რობს, რომ ამ სერ ვი სე ბის გა უ მარ თა ო ბის გა მო, შე იძ ლე ბა ძა
ლი ან კარ გი რე სურ სი და კარ გოს. რამ დე ნი წარ მა ტე ბით ინ სტი ტუტ დამ თავ რე ბუ ლი 
ქა ლი ზის სახ ლში და ზრდის შვი ლებს. არ აქვს კა რი ე რუ ლად გან ვი თა რე ბის სა შუ ა
ლე ბა“  წა ლენ ჯი ხა, მრა ვალ შვი ლი ნი დე და (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

„ძა ლი ან მონ დო მე ბუ ლი ვარ, რომ ვის წავ ლო, და ვე უფ ლო პრო ფე სი ას და შემ დეგ
ში ამ მი მარ თუ ლე ბით დავ საქ მდე. მი ჭირს, რომ მი ვი დე სას წავ ლე ბელ ში ლექ ცი
ებ ზე. მქო ნია შემ თხვე ვა, ბავ შვე ბით ხელ ში დავ მჯდარ ვარ ლექ ცი ა ზე, ან გა რეთ 
და მი ტო ვე ბია პა ტა რა შვი ლე ბი დი დებ თან ერ თად... მე ძა ლი ან მინ და, ჩემს შვი
ლებს ჰყავ დეთ ძლი ე რი და და მო უ კი დე ბე ლი დე და, მაგ რამ არის რა ღა ცე ბი, რაც 
მჭირ დე ბა, რომ გავ ძლი ერ დე. მა გა ლი თად, სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბი, სკო ლებ ში და მა
ტე ბი თი აქ ტი ვო ბე ბი, ბა ნა კე ბი ან სხვა“  სე ნა კი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (ჯგუ
ფუ რი დის კუ სი ა).

სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის მიდ გო მა, ძი რი თა დად, თან ხვედ რა შია მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის 
ქა ლე ბის მი ერ გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებ თან. ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რის“ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი 
აღ ნიშ ნავს, რომ ბე ნე ფი ცი ა რის მი ერ სას წავ ლო კურ სე ბის, სტა ჟი რე ბის გავ ლა და /ან მუ შა
ო ბას და წყე ბა ავ ტო მა ტუ რად გუ ლის ხმობს და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის სა ჭი რო ე ბას, რაც მა თი 
და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვებს გა ნა ვი თა რებს, რად გან ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის არარ სე
ბო ბის /ხელ მი უწ ვდომ ლო ბის პი რო ბებ ში თავ შე საფ რი დან გას ვლის შემ დეგ ბე ნე ფი ცი ა რებს 
პრობ ლე მე ბი ექ მნე ბათ. ალ ტერ ნა ტი ვა შე საძ ლე ბე ლია იყოს ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა, რაც 
სხვა დას ხვა სერ ვი სის მი ღე ბა ში და ეხ მა რე ბა დე დებს (მა გა ლი თად, ძი ძის აყ ვა ნის შე საძ ლებ
ლო ბას მის ცემს). გარ და ამი სა, ისეთ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ქალს აქვს სა შუ ა ლე ბა, იყოს 
თვით და საქ მე ბუ ლი, მაგ რამ შე სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ძე ნას სა ჭი რო ებს, რაც მის თვის 
ფი ნან სუ რად პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი გრან ტე ბით მხარ და ჭე რა სა
კუ თა რი საქ მის გან ვი თა რე ბის თვის (მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და ჩო ხა ტა უ რი დან , და ე უფ ლა კოს
მე ტო ლო გის პრო ფე სი ას, თუმ ცა ამ ეტაპ ზე ვერ და საქ მდა შე სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბის არ
ქო ნის გა მო). 

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ამო ნა რი დე ბი თვი სებ რი ვი კვლე ვე ბის ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი დან 
და ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ე ბი დან, რო მე ლიც ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის აუ ცი
ლებ ლო ბას ამ ყა რებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მშობ ლე ბის გარ კვე
უ ლი ჯგუ ფის მი მარ თვამ თვით მმარ თვე ლო ბი სად მი (ბავ შვთა მოვ ლის და მა ტე ბი თი სერ ვი სის 
და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით) შე დე გი გა მო ი ღო და კონ კრე ტუ ლი სა ბავ შო ბა ღის ბა ზა ზე გა
იხ სნა ე.წ. ბა გას (2 წლამ დე ბავ შვე ბის) ჯგუ ფი, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი 
აღ მოჩ ნდა მა თი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის. (ბაღ და თი, მარ ტო ხე ლა დე და, ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).
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„მე სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში ვარ, მაგ რამ აქაც დრო არის გა წე რი ლი და კი შე იძ ლე ბა, 
მე 5მდე ვარ, მაგ რამ ბა ღიც 5ზე სრულ დე ბა და მის ვლას ხომ უნ და დრო. ამი ტომ 
დამ საქ მებ ლე ბის კუ თხი და ნაც არ არის ეს გათ ვლე ბი სწო რად გა კე თე ბუ ლი“  ვა ნი, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და, და საქ მე ბუ ლი (ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ა).

„მე იმ ეტაპ ზე მი წევ და უა რის თქმა და საქ მე ბა ზე, ჩემს პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა
ზე... 9 თვის ბავშვს ბა ღის და ბალ ჯგუფ შიც ვერ გა ვუშ ვებ დი, და მე ჩაგ რე ბო და. არ 
იცო და სი ა რუ ლი, არ იცო და სა უ ბა რი, აღ მზრდე ლიც ცო დო იყო და ბავ შვიც. რომ 
არა თვით მმარ თვე ლო ბის მზა ო ბა იმის თვის, რომ ასეთ მშობ ლებს გვერ დით დაგ ვიდ
გნენ, ბევ რი ქა ლი იქ ნე ბო და უმუ შე ვა რი“  ბაღ და თი, მარ ტო ხე ლა დე და (ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). 

„ის დამ საქ მე ბე ლია და შენ უნ და მო ერ გო. ან უნ და იყო თვით და საქ მე ბუ ლი და შენ 
აკონ ტრო ლო შე ნი დრო. მაგ რამ ამის თვის კა პი ტა ლი გინ და, უნა რე ბიც. ყვე ლას კი 
არ შე უძ ლი ა, რა მე წა მო ი წყოს თა ვის თვის. ზუს ტად ეს, რომ არ არის ორ მხრი ვი სის
ტე მა გა მარ თუ ლი, არც სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბი და არც დამ საქ მებ ლე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბა, ბევრ ქალს ტო ვებს და უ საქ მე ბელს“  ბაღ და თი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, 
სტა ტუ სის გა რე შე (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სვლა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის 
რეს პონ დენ ტებ სა და იმ სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბის მო საზ რე ბებს შო რის, რომ ლე ბიც სა მი
ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ულ უწყე ბებს წარ მო ად გე ნენ: სე ნა კის ა(ა )იპ ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის 
ხელ მძღვა ნელ მა და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მო ად გი ლემ, პი
რი ქით  მი უ თი თეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე სა ხებ 
(„საკ მა რი სია და სრუ ლად ფა რავს ყვე ლა სო ფელს და ქა ლაქს“). და საქ მე ბის შემ ზღუ დავ გა
რე მო ე ბებს შო რის კი მი ა ნიშ ნეს მხო ლოდ ბა გა ბა ღის მომ სა ხუ რე ბის არარ სე ბო ბის (2 წლამ დე 
ბავ შვე ბის თვის) შე სა ხებ, რო მე ლიც ასე ვე რამ დე ნი მე თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტმა 
და ა სა ხე ლა. უფ რო მე ტიც, სამ ტრე დი ის, სე ნა კის ა(ა )იპ ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის წარ მო მად
გენ ლე ბი ამ ტკი ცე ბენ, რომ მშობ ლებს ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბა არ 
აქვთ, რად გან შე სა ბა მი სი თხოვ ნით არა სო დეს არა ვის მი უ მარ თავს. ქა ლე ბის ნა წილს ოჯა ხის 
წევ რე ბი ეხ მა რე ბი ან ბავ შვის მოვ ლა ში, და საქ მე ბუ ლი ნა წი ლი კი სარ გებ ლობს კერ ძო ბა ღე ბის 
ან ძი ძის მომ სა ხუ რე ბით: „სამ წუ ხა როდ, არ არის და ყე ნე ბუ ლი მო თხოვ ნა ჩვე ნი მშობ ლე ბის 
მხრი დან, რომ მსგავ სი სა ჭი რო ე ბა აქვთ, თო რემ მო თხოვ ნის და გან ცხა დე ბე ბის რა ო დე
ნო ბის მი ხედ ვით იც ვლე ბა ან იქ მნე ბა ახა ლი სერ ვი სე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბის ფონ ზე“. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თა ვად მა თი აღი ა რე ბით, არ ჩა ტა რე ბუ ლა 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, რად გან და მა ტე ბი თი სერ ვი სის მი წო დე ბა და მა ტე ბით ფი ნან სებს მო
ი თხოვს, რი სი მო ბი ლი ზე ბა საც მო ცე მუ ლი მო მენ ტის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი არ 
ით ვა ლის წი ნებს. სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს იმე რე თის რე გი ო ნუ ლი ხელ მძღვა ნე ლი 
მი უ თი თებს ზო გი ერ თი სა ხელ მწი ფო მო ხე ლის მი ერ სა კი თხი სა და პრობ ლე მე ბის გაც ნო ბი ე
რე ბაზე და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა და საწყ ვე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა
ნიზ მე ბის და ნერ გვის დაგ ვი ა ნე ბა ზე, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნუ რი 
და ფი ნან სუ რი რე სურ სის ნაკ ლე ბო ბას თან. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს, 
World visionის წარ მო მად გენ ლის აზ რით, რომ თვით მმარ თვე ლო ბებს ჯერ კი დევ არ აქვთ და
კომ პლექ ტე ბუ ლი ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბა. ამი ტომ სა ხელ მწი ფომ უნ და 
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შექ მნას ისე თი სის ტე მა, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს მულ ტი სექ ტო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბას (სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო უწყე ბა სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის 
უფ რო მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბას). 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი და გა მოვ ლე ნი ლი ტენ დენ ცი ე ბი ამ ყა რებს თვი სებ რივ 
კვლე ვა ში იდენ ტი ფი ცი რე ბულ მიგ ნე ბებს. და საქ მე ბის ხე ლის შემ შლელ ძი რი თად ფაქ ტო
რე ბად და სა ხელ და ფი ნან სუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა, მო უქ ნე ლი გრა ფი კი და ბავ შვთა მოვ ლის 
სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა/ ნაკ ლე ბო ბა. ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლია 4 ძი რი თა დი ფაქ ტო რი: სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის სიმ წი რე (შემ თხვე ვა თა 43.3%); მცი რე ანაზ ღა უ რე ბა (შემ თხვე ვა თა 35%); მცი რეწ
ლო ვა ნი შვი ლე ბის დე დე ბის თვის ნა ხე ვარ გა ნაკ ვე თი ა ნი სამ სა ხუ რის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა (შემ
თხვე ვა თა 32.2%); მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის და ტო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უქონ ლო ბა, რის 
გა მოც უწევთ სამ სა ხურ ზე უა რის თქმა (შემ თხვე ვა თა 27.9%).

ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი ვლინ დე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და მარ ტო ხე ლა დე
დე ბის ჭრილ ში. თუმ ცა დევ ნი ლე ბის ჭრილ ში შე იმ ჩნე ვა ნი უ ან სუ რი გან სხვა ვე ბა, მაგ., და
საქ მე ბის ყვე ლა ზე ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად და სა ხელ და მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის დე დე
ბის თვის ნა ხე ვარ გა ნაკ ვე თი ა ნი სამ სა ხუ რის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა (40 შემ თხვე ვა, შემ თხვე ვა თა 
42% დევ ნი ლე ბის ჯგუ ფი დან /შემ თხვე ვა თა 7.4% სა ერ თო შერ ჩე ვი დან).

დი აგ რა მა #4.3.

ძირითადად, რა ფაქტორი უშლის ხელს მცირეწლოვანი შვილების დედებს დასაქმებაში? 
(შემოხაზეთ თქვენთვის პრიორიტეტული მაქს. 3 პასუხი)  

534 რესპონდენტი (1011 შემთხვევა)
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დი აგ რა მა #4.4.

ძირითადად, რა ფაქტორი უშლის მცირეწლოვანი შვილების დედებს დასაქმებაში? 

დევნილები (95 რესპ.)

და საქ მე ბულ რეს პონ დენ ტებ თან იკ ვე თე ბა შემ დე გი სა მი ძი რი თა დი პრობ ლე მა, რაც კა რი ე
რუ ლი ზრდის შე ფერ ხე ბას, მო უქ ნელ გრა ფიკს და ცუდ ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბას უკავ
შირ დე ბა: კა რი ე რუ ლი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბის შეზ ღუდ ვა, რად გან ვერ უთავ სე ბენ სამ სა
ხურს და შვი ლე ბის მოვ ლას (მაგ., ხში რად ამ ბო ბენ უარს მივ ლი ნე ბებ ზე და კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის კურ სებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე)  შემ თხვე ვა თა 42.6%; ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე
ო ბის გა უ ა რე სე ბა, რად გან უწევთ მუ შა ო ბაც და ბავ შვებ ზე ზრუნ ვაც (შემ თხვე ვა თა 39.6%); 
სრულ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შა ო ბის შემ თხვე ვა ში შვი ლებს სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბას ვერ აქ ცე ვენ 
(შემ თხვე ვა თა 38.3%).

მსგავ სი ტენ დენ ცი ე ბი შე ი ნიშ ნე ბა შემ დე გი სხვა დას ხვა ჭრი ლის მი ხედ ვით: ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბი/ მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, დევ ნი ლე ბი, და საქ მე ბუ ლე ბი და უმუ შევ რე ბი.
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დი აგ რა მა #4.5.

იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებული ხართ 3.2. რა პრობლემებს აწყდებოდით დასაქმების 
შემთხვევაში? (შესაძლებელია შემოხაზოთ 2 თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული პასუხი) 

439 რესპონდენტი (638 შემთხვევა)

რაც შე ე ხე ბა ბა ღის /სკო ლის გე ოგ რა ფი ულ ხელ მი საწ ვდო მო ბას  რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 
რეს პონ დენ ტე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას ბა ღი/ სკო ლა სა ცხოვ რე ბელ სახ ლთან ახ ლოს 
აქვს (82%), თუმ ცა 16%ს შე ად გენს (სულ 86 რეს პონ დენ ტი) იმ რეს პონ დენ ტთა ხვედ რი თი 
წი ლი, ვი საც ბა ღი/ სკო ლის მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა გარ თუ ლე ბუ ლი აქვს გე ოგ რა ფი უ ლი სი შო
რის გა მო. 10 რეს პონ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ მათ და სახ ლე ბულ პუნ ქტში სა ერ თოდ არ არის 
ბა ღი/ სკო ლა. მათ შო რის მხო ლოდ ორია და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო 2  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
(უ მუ შე ვა რი) და 2  მარ ტო ხე ლა დე და (უ მუ შე ვა რი). 

გა მო კი თხულ თა გან 34 და საქ მე ბუ ლი რეს პონ დენ ტია ისე თი, ვინც აღ ნიშ ნავს, რომ სკო ლა/ ბა
ღი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტი დან საკ მა ოდ მო შო რე ბი თა ა, რაც არ თუ ლებს ბავ შვის ბაღ ში/ სკო
ლა ში მიყ ვა ნას, ხო ლო აღ ნიშ ნუ ლი 34 რეს პონ დენ ტი დან 14 არის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ან 
მარ ტო ხე ლა დე და.

დი აგ რა მა #4.6.

 რამდენად ხელმისაწვდომია ბაღი/სკოლა თქვენს დასახლებულ პუნქტში?
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ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი

თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის და და საქ
მე ბის ხელ შე წყო ბის თვის სა ჭი რო ა, ძი რი თა დად, ბავ შვთა მოვ ლის ან ახა ლი სერ ვი სე ბის და
ნერ გვა ან არ სე ბუ ლის გან ვი თა რე ბა, რო მელ თა არას რულ ყო ფი ლე ბა ზე, არარ სე ბო ბა სა და 
უკ მა რი სო ბა ზე სა უბ რობ დნენ რეს პონ დენ ტე ბი (მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და 
სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბი): 

- სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბი და სას კო ლო ასა კის ბავ შვე ბის თვის  ბა ნა კე ბის უწყ ვე ტი ფუნ ქცი ო
ნი რე ბა, სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბი სკო ლის ასა კის მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის; 

- მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კი (ის შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, რაც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ 
ქა ლებს აქვთ, გავ რცელ დეს კერ ძო სექ ტორ ზეც  სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ
რი);

- ბა გა ბა ღე ბის მომ სა ხუ რე ბის შექ მნა და გან ვი თა რე ბა;

- სა ბავ შვო ბა ღე ბის სა მუ შაო სა ა თე ბის ხან გრძლი ვო ბის გაზ რდა ან სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის 
შექ მნა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის თვის, სა დაც ბავ შვე ბის და ტო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იქ ნე ბა 
19:0020:00 სა ა თამ დე (თუმ ცა სამ ტრე დი ის ა(ა )იპ ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მთა ვა რი სპე ცი
ა ლის ტი მი უ თი თებს, რომ ამ გვა რი სა ჭი რო ე ბა არ დგას);

- სპორ ტუ ლი და ხე ლოვ ნე ბის მრა ვალ პრო ფი ლუ რი წრე ე ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა, მაგ., 
მოს წავ ლე ახალ გაზ რდო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი ცენ ტრის მსგავ სი და წე სე ბუ ლე ბა, სა დაც ერთ 
სივ რცე ში იქ ნე ბა თავ მოყ რი ლი სხვა დას ხვა წრე;

- გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის არ სე ბო ბა სკო ლებ ში და ფსი ქო ლო გის მომ სა ხუ რე ბა 
(უ სას ყიდ ლო მო სა ხუ რე ბა სულ მცი რე, მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის წევ რე ბის თვის);

- დღის ან სა ღა მოს ცენ ტრე ბი, მორ გე ბუ ლი და მოქ ნი ლი გრა ფი კით;

- დახ მა რე ბა/ შემ წე ო ბა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის დე დე ბი სათ ვის და /ან მა თი შვი ლე ბის თვის 
(ძი ძის მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად);

- მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის მცი რე გრან ტე ბის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბის წარ მო ე ბი სათ ვის ან თვით და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის თვის; ასე ვე მოქ ნი ლი საკ რე დი
ტო სის ტე მის შე თა ვა ზე ბა;

- კერ ძო ბიზ ნე სის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მგრძნო ბე ლო ბის გაზ რდა მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფის ქა ლე ბის /დე დე ბის მხარ და ჭე რის თვის;

- მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუ სის გან მსაზ ღვრე ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა და ხედ ვა (სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კი, ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რი): სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით, მარ ტო
ხე ლა დე და არის პი რი, რო მელ საც „ჰყავს 18 წლამ დე ასა კის შვი ლი და სტა ტუ სის დად გე ნის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მო მენ ტი სათ ვის ბავ შვის და ბა დე ბის აქ ტის ჩა ნა წერ ში არ არის 
შე ტა ნი ლი ბავ შვის მა მის მო ნა ცე მე ბი, ან მო ნა ცე მე ბის მი თი თე ბა მოხ და დე დის გან ცხა დე
ბით“42 ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რის“ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის აზ რით, კრი ტე რი უ მი უნ და ემ ყა რე
ბო დეს დე დის ფაქ ტობ რივ მდგო მა რე ო ბას  რე ა ლუ რად მარ ტო ზრდის თუ არა შვილს.

42  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 11911. ხელმისაწვდომია  https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/2629299?publication=1
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ჩა მოთ ვლი ლი სერ ვი სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ბა რი ე რე ბი ორ ძი რი თად 
ფაქ ტორ ზე და იყ ვა ნე ბა: ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა და სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა 
(მაგ., კა ნო ნე ბის, რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბის /და ნერ გვის და მა თი იმ პლე მენ ტა ცი ის სა ხით).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი  რო გორც სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბი, ასე ვე მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა ამავ
დრო უ ლად მო ი აზ რებს პე და გო გე ბის ხელ ფა სე ბის გაზ რდას და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
გა ჩე ნას. სე ნა კის ა(ა )იპ ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის ხელ მძღვა ნე ლის აზ რით, სწო რედ პე და გო გე
ბის მცი რე ანაზ ღა უ რე ბის პრობ ლე მა გა მო რი ცხავს სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის და /ან ახა ლი 
სერ ვი სე ბის და ნერ გვის შე საძ ლებ ლო ბას (მა გა ლი თად, სკო ლა ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ჯგუ ფე
ბის ან სა ხა ფხუ ლო სკო ლის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა). 

ქო ბუ ლეთ ში მცხოვ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი (რომ ლის მე უღ ლეს შე მა კა ვე ბე ლი ორ
დე რი აქვს გა მო წე რი ლი) მი უ თი თებს, რომ არ აქვს სა შუ ა ლე ბა, ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე
ბით ისარ გებ ლოს (ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბის და და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა მო), ფონდ 
„სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლობს, რო მე ლიც სპონ სო რის მო ძი ე ბა ში ეხ მა რე ბა. ეს კი დრო ში გა
ხან გრძლი ვე ბუ ლი ა, ამი ტომ მომ სა ხუ რე ბის ოპ ტი მა ლურ დრო ში მი ღე ბის თვის სა სურ ვე ლი 
იქ ნე ბა, თუ ბავ შვთა მოვ ლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი სა ხელ მწი ფოს მი ერ იქ ნე ბა უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი.

სამ ტრე დი ა ში, ჯგუ ფურ დის კუ სი ა ზე, მარ ტო ხე ლა დე დის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბა ლა
კო ნუ რად აღ წერს სა კი თხის არსს: „ქა ლი უნ და იყოს ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი. თუ ჩვენ ვსა უბ
რობთ ქა ლის ეკო ნო მი კურ სიძ ლი ე რე ზე, იგი ოჯა ხის კე თილ დღე ო ბა ზე გა დის, შვი ლე ბის კარ გად 
ყოფ ნა ზე და იმის გა მო, რომ მას არ აქვს ალ ტერ ნა ტი უ ლი სერ ვი სე ბი, ეს ქმნის ბევრ თან ხლებ 
პრობ ლე მას. უნ და მოხ დეს შეს წავ ლა, რა სა ჭი რო ე ბე ბი აქვთ ასეთ მშობ ლებს, გა და ი ხე დოს არ სე
ბუ ლი სერ ვი სე ბი და გა ნახ ლდეს“.

რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა შემ დე გი 4 ძი რი თა დი სერ ვი სის არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე
ბა ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც სრულ 
თან ხვედ რა შია თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მებ თან და ეხე ბა სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბის, სკო ლე
ბის, დღის /სა ღა მოს ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბას, ბა ღე ბის და სკო ლე ბის სა მუ შაო სა ა თე ბის 
ზრდას და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბას: სა ზა ფხუ
ლო ბა ღე ბის /სკო ლე ბის უწყ ვეტ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას და ბავ შვთა მოვ ლის დღის და სა ღა მოს 
უფა სო ცენ ტრე ბის სა ჭი რო ე ბას თით ქმის თა ნა ბა რი ხვედ რი თი წი ლი აქვს და ყვე ლა ზე პრი
ო რი ტე ტუ ლია სა ერ თო მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით (შემ თხვე ვა თა 48%). ამას გარ და, მნიშ ვნე
ლო ვან კა ტე გო რი ა ში გა დის ბა ღე ბის და სკო ლე ბის სა მუ შაო დრო ის გაზ რდა 19:00 სა ა თამ დე 
(შემ თხვე ვა თა 34.6%) და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი, მარ ტო ხე ლა და სხვა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის ქა ლე ბის თვის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის 
შე თა ვა ზე ბა (შემ თხვე ვა თა 26%).

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის /მარ ტო ხე ლა დე დე ბის ჭრილ ში, უპი რა
ტე სო ბა ენი ჭე ბა პა სუ ხის ვა რი ანტს ბავ შვთა მოვ ლის სპე ცი ა ლუ რი უსას ყიდ ლო სერ ვი სე ბის 
(ბავ შვის მოვ ლის დღის და სა ღა მოს ცენ ტრე ბი) სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ (91 შემ თხვე ვა  შემ
თხვე ვა თა 60% აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფი დან/შემ თხვე ვა თა 17.04%  სა ერ თო შერ ჩე ვი დან), რაც 
არაა გა საკ ვი რი, რად გან მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, პირ ვე ლი რი გის სა
ჭი რო ე ბას წარ მო ად გენს.
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დი აგ რა მა #4.7.

ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის და დასაქმების ხელშეწყობისთვის რა სახელმწიფო 
სერვისები უნდა არსებობდეს? (შემოხაზეთ 2 თქვენთვის ყველაზე პრიორიტეტული პასუხი) 

534 რესპონდენტი (850 შემთხვევა)

დი აგ რა მა #4.8

ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მარტოხელა დედები  150 რესპონდენტი  
(შემთხვევათა რაოდენობა)
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5.პოლიტიკისალტერნატივები

5.1. ალ ტერ ნა ტი ვა 1: და საქ მე ბა და  
ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას თან გამ კლა ვე ბა

თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი მი უ თი თებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი და
მო კი დე ბუ ლე ბა და და საქ მე ბის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა ზრდის ძა ლა დო ბის რიკს და ამ ცი რებს 
ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის გან თა ვის დაღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბებს. მაგ., ქო ბუ ლეთ ში მცხოვ რე
ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი მი უ თი თებს, რომ სწო რედ მა ტე რი ა ლუ რი ფაქ ტო რის გა მო 
ით მენ და მე უღ ლის ძა ლა დობ რივ და მო კი დე ბუ ლე ბას და რომ არა მი სი შვი ლის პრო ტეს ტი, 
კი დევ დიდ ხანს მო ით მენ და. ამას გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა, 
მხარ და ჭე რი სა და ემ პა თი ის ნაკ ლე ბო ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის მი მართ და კულ ტუ რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის გავ ლე ნა „ახ ლაც ბევ რი მი ჩი ჩი ნებს, რას იზამ მარ ტო, სამ ბავშვს რა უნ და 
უყო  კედ ლებს ხომ ვერ აჭ მე ვო. იქით კი ბან კის ვა ლი გვაქვს, სა ერ თო...“. 

ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი, შე საძ ლე ბე ლი ა, იყოს და საქ მე ბუ ლი და მა ღალ შე მო სავ ლი ა
ნიც, თუმ ცა და უ საქ მე ბე ლი, და ბა ლი ეკო ნო მი კუ რი სტა ტუ სის მქო ნე ან შე მო სავ ლის გა რე შე 
დარ ჩე ნი ლი ქა ლი გა ცი ლე ბით უფ რო მოწყ ვლა დია ძა ლა დობ რი ვი გა რე მოს მი მართ (ვა ნი, 
ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ა). ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის გაძ ლი ე რე ბა ხდე ბა მი სი და საქ მე ბით და შე
მო სავ ლის გაზ რდით. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია რამ დე ნი მე ამო ნა რი დი, თუ რას ფიქ რო ბენ ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სა და და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის 
და ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის ზრდის ურ თი ერ თმი მარ თე ბის შე სა ხებ:

„მე მარ ტო რომ ვყო ფი ლი ყა ვი, გავ რის კავ დი უფ რო ად რეც წა მოს ვლას, მაგ რამ ბავ
შვე ბის გა მო მა ინც მქონ და ში ში. ამი ტომ უნ და იყოს სერ ვი სი რა მე ისე თი, რომ ქალს 
ხელ მო სა ჭი დი ჰქონ დეს, რომ წა მო ვი დეს და თა ვი და აღ წი ოს“  ბაღ და თი, ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი.

„ბევრ რა მე ზე ფიქ რობ, რო გორ არ ჩი ნო შვი ლი, რა გა ა კე თო, რომ გა მოკ ვე ბო და 
მი დი ხარ იმ აზ რამ დე, რომ კი დევ ით მი ნო და ით მი ნო... ქა ლის და საქ მე ბა სა ხელ მწი
ფოს პრი ო რი ტე ტი უნ და იყოს. აი, მა გა ლი თად, მე ავ დე ქი და წა მო ვე დი, მო ვიკ რი ბე 
ძა ლა და ისევ ჩე მით დავ დე ქი ფეხ ზე,... რო გორც მსხვერ პლი, ა სე არც სტა ტუს ზე 
მიზ რუ ნი ა. ან რას მომ ცემ და, ვი საც აქვს, იმა საც ვერ აძ ლევს ვე რა ფერს“  ვა ნი, 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, მარ ტო ხე ლა დე და.

„ჩემს შემ თხვე ვა ში წლე ბი მა გი ტო მაც ვით მენ დი ძა ლა დო ბას, რომ არა ვის ვუნ დო
დი სა მი შვი ლით ხელ ში, ერ თხელ წა ვე დი თავ შე სა ფარ ში, მე რე უკან და ვუბ რუნ დი 
მე უღ ლეს და ისევ ვით მენ დი ძა ლა დო ბას, სა ნამ კი ნა ღამ არ მომ კლა და ისევ არ 
მივ მარ თე პო ლი ცი ას. მე რომ მყო ლო და ოჯა ხი გვერ დში მდგო მი, მე რომ მქო ნო და 
სამ სა ხუ რი, წლე ბის წინ წა მო ვი დო დი და ჩემს შვი ლებს არ ვა ყუ რე ბი ნებ დი ჩემს წა
მე ბას“  სე ნა კი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი.

„ჩე მი მე უღ ლე არ მაძ ლევ და უფ ლე ბას, მე მუ შა ვა და მუდ მი ვად ძა ლა დობ და ჩემ ზე, 
არ მქონ და უფ ლე ბა, მი სი ფუ ლით მე ყი და ნივ თე ბი ჩე მი შვი ლი სათ ვის და ჩემ თვის. 
რო ცა გა და ვე დი თავ შე სა ფარ ში, შევ ძე ლი ჩე მი შრო მით მო პო ვე ბუ ლი ფუ ლის და მო
უ კი დებ ლად გან კარ გვა. ჩე მი შვი ლი და მე უფ რო კარ გად ვართ“  ზუგ დი დი, ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლი.
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სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის უმე ტე სო ბის მო საზ რე ბე ბი პრაქ ტი კუ ლად არ გან სხვავ დე ბა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის ქა ლე ბის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის გან. თუმ ცა შე ი ნიშ ნე ბა 
გან სვლა ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბე ბის (სამ ტრე დი ის და სე ნა კის) წარ მო მად გენ ლე ბის მო საზ რე
ბებ ში  ისი ნი მუდ მი ვად აპე ლი რე ბენ იმ ფაქ ტზე, რომ ბავ შვთა მოვ ლის და მა ტე ბი თი სერ
ვი სე ბის შე სა ხებ გა ნა ცხა დი არ შე სუ ლა მა თი უწყე ბის სა ხელ ზე და სა უბ რო ბენ მხო ლოდ 
ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პე და გო გე ბის სა ჭი რო ე ბა სა და კვა ლი ფი ცი უ რი კად რის დე ფი ცი
ტის შე სა ხებ, რაც მი უ თი თებს ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის დე ფი ციტ ზე 
და თა ვად ქალ თა მხრი დან სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ ინი ცი ა ტი ვე ბის შე თა ვა ზე ბის 
დე ფი ციტ ზე. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი ცალ სა ხად ამ ყა რებს თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მებს 
და აჩ ვე ნებს, რომ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის ზრდის ერ თერ თი წი ნა პი რო ბაა 
და საქ მე ბის არა ხელ მი საწ ვდო მო ბა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ქა ლის და ბა ლი ეკო ნო მი კუ რი 
სტა ტუ სი (75.5%). სხვა დას ხვა ჭრილ ში (ა სა კი, და საქ მე ბა, სო ცი ა ლუ რი კა ტე გო რი ა) გა მოვ
ლინ და ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი.

დი აგ რა მა #5.1.

უწყობს თუ არა ხელს ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების ზრდას ქალთა 
დასაქმებისადმი ხელმიუწვდომლობა? 534 რესპონდენტი

                  

შე სა ბა მი სად, ასე ვე რეს პონ დენ ტე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა ფიქ რობს, რომ დე დე ბის
თვის შვი ლე ბის მოვ ლის დამ ხმა რე სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბა ხელს შე უ წყობს ქალ თა ეკო ნო მი
კურ და მო უ კი დებ ლო ბას (83.3%). სხვა დას ხვა ჭრილ ში (ა სა კი, და საქ მე ბა, სო ცი ა ლუ რი კა ტე
გო რი ა) გა მოვ ლინ და ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი. 

დი აგ რა მა #5.2.

დედებისთვის შვილების მოვლის

დამხმარე სერვისების არსებობა

ხელს შეუწყობს ქალთა ეკონომიკურ

დამოუკიდებლობას? 534 რესპონდენტი
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შე ნიშ ვნა: 5 რეს პონ დენ ტი მი უ თი თებს  „ა რა“. მათ შო რის 3 და საქ მე ბუ ლი ა, 2 ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი (მათ გან 1 და საქ მე ბუ ლი), 3  ერ თი ან 2 შვი ლის დე და.

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ში წარ მოდ გე ნი ლია პა სუ ხის ვა რი ან ტის „ნა წი ლობ რივ“ გა ნა წი
ლე ბა სო ცი ა ლუ რი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით:

დი აგ რა მა #5.3.

დედებისთვის შვილების მოვლის დამხმარე სერვისების არსებობა ხელს შეუწყობს 
„ნაწილობრივ“ (84 რესპონდენტი)

თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნი სას სერ ვი სე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა: იმ ფაქ ტი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ აქ ცენ ტი გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად კა ტე გო რი ა ზე კეთ დე ბა, პო ლი ტი კის ალ ტერ ნა ტი
ვის გან ხილ ვი სას მხედ ვე ლო ბი დან არ უნ და გა მოგ ვრჩეს თავ შე სა ფარ ში მყო ფი (ან თავ შე საფ
რი დან უკ ვე გა სუ ლი) ქა ლე ბი და მა თი და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი. თავ შე საფ რის და ტო ვე ბის 
შემ დეგ ბე ნე ფი ცი არს სჭირ დე ბა მხარ და ჭე რა, გაძ ლი ე რე ბა, სხვა დას ხვა პრო ექ ტში ჩარ თვა, 
რომ ისევ არ დაბ რუნ დეს ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში (World visionის მი უ სა ფარ ბავ შვთა დღის 
ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი).

ერ თი მხრივ, თავ შე სა ფა რი სთა ვა ზობს ქა ლებს გა დამ ზა დე ბის კურ სებს, სწავ ლობს მათ უნა
რებს და გან ვი თა რე ბა/ და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვებს (ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რი“  სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კი). გა დამ ზა დე ბის შემ დეგ ბე ნე ფი ცი ა რე ბი კერ ძო სექ ტორ ში საქ მდე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ის 
დახ მა რე ბით: „ზუგ დი დი პა ტა რა ქა ლა ქია და ძა ლი ან ბევ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გან იზ ა ცი აა 
და საკ მა ოდ კო ორ დი ნი რე ბუ ლად ვმუ შა ობთ, ყვე ლა ყვე ლას იც ნობს და არ გვი ჭირს კერ ძო 
სექ ტორ შიც მსურ ვე ლი და უნა რი ა ნი ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბა...“ და საქ მე ბის ან სწავ ლის შემ
თხვე ვა ში ბე ნე ფი ცი ა რე ბი თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნი სას ერ თმა ნეთს ეხ მა რე ბი ან ბავ შვის მოვ ლა
ში. თუმ ცა თავს იჩენს პრობ ლე მე ბი სა მი მი მარ თუ ლე ბით:
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1. ბე ნე ფი ცი არ თა და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე  მაგ., სე ნაკ ში მცხოვ რებ მა ქალ მა 
მი უ თი თა, რომ თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნი სას მის თვის არა ვის შე უ თა ვა ზე ბია პრო ფე სი ის 
და უფ ლე ბა და არც თა ვად ფლობ და ინ ფორ მა ცი ას პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის ან და საქ
მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ;

2. თავ შე საფ რი დან გას ვლის შემ დგომ, ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის სიმ წი რის ან არა
ხელ მი საწ ვდო მო ბის, ასე ვე მო უქ ნე ლი სა მუ შაო გრა ფი კის გა მო, და საქ მე ბის შე საძ
ლებ ლო ბის შეზ ღუდ ვა (აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რის“ სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კის თქმით, შე საძ ლოა თავ შე სა ფარ ში ყოფ ნის დრო საც წარ მო იქ მნას  მცი რეწ
ლო ვა ნის პატ რონ მა თავ შე საფ რის პი რო ბებ ში ვერ მო ა ხერ ხოს გა დამ ზა დე ბის კურ სის 
გავ ლაც კი);

3. თავ შე სა ფარ ში გან თავ სე ბის არა საკ მა რი სი ვა და ბე ნე ფი ცი ა რის თვის და მო უ კი დე ბე ლი 
ცხოვ რე ბის გა საგ რძე ლებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში და ხში რად მი სი გას
ვლის შემ დე გაც მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის ქა ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს არ აქვს და მო უ
კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის სა შუ ა ლე ბა, რომ არ დაბ რუნ დეს მო ძა ლა დეს თან (რი სი ფაქ ტე
ბიც არ სე ბობს თავ შე საფ რი დან გა მო სუ ლი ქა ლე ბის ცხოვ რე ბა ში43).

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა შე საძ ლე ბე ლია სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბით მულ
ტი სექ ტო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბით. შე საძ ლე ბე ლი ა, თავ შე სა ფარს და ე მა ტოს სხვა სერ ვის (ებ )ი  
მაგ., ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რი“ სა მო მავ ლოდ ფიქ რობს ძი ძის მომ სა ხუ რე ბის და მა ტე ბას. თუ 
გან ვი ხი ლავთ შვე დე თის მა გა ლითს, თავ შე საფ რე ბი ქა ლებს სთა ვა ზო ბენ მხარ და ჭე რის სხვა
დას ხვა ალ ტერ ნა ტი ვას. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მათ და ფი ნან სე ბის სხვა დას ხვა მო დე ლი გა
აჩ ნი ათ. თავ და პირ ვე ლად თავ შე საფ რე ბი მო ხა ლი სებ რივ სა წყის ზე შე იქ მნა, მაგ რამ სა ხელ
მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბამ პო ზი ტი უ რი რო ლი ითა მა შა მათ გან ვი თა რე ბა ში44. აღ ნიშ ნუ ლი 
მა გა ლი თი დან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (მაგ., World Visionის მი უ სა ფარ 
ბავ შვთა და SOS ბავ შვთა სოფ ლის ოჯა ხის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მის დღის ცენ ტრე ბი), შე
იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც სა ხელ მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის (თა ნა და ფი ნან სე ბის) და 
მულ ტი სექ ტო რუ ლი მიდ გო მის ერ თგვა რი „ჩარ ჩო“, რო მელ ზეც შე იძ ლე ბა გარ კვე უ ლი მო დე
ლის აგე ბა ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის და გან ვი თა რე ბის მიზ ნით.

43 ქობულეთი, ძალადობის მსხვერპლი ქალი (მეუღლეს შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა 
გამოწერილი)  ფონდი „სოხუმის“ მიერ შემთხვევის შეფასება: მერიის ჩართულობა იყო 
მინიმალური, აღნიშნეს, რომ ქალი მსხვერპლად აღარ ითვლებოდა, ვინაიდან შემაკავებელ ორდერს 
გაუვიდა ვადა. მსხვერპლი თანახმა იყო, მიეღო დაზარალებულის სტატუსი ფონდი „სოხუმის“ 
დახმარებით, იმ პირობით, რომ არ მოხდებოდა მისი სტატუსის გასაჯაროვება, ემზადებოდა 
განქორწინებისთვის, აგროვებდა დოკუმენტაციას. ამჟამად, არსებული ინფორმაციით, მსხვერპლი 
შეურიგდა მოძალადეს და მასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. სოციალური თანადგომის ქსელი, 
რომელიც შეიქმნა დაზარალებულის ირგვლივ, მხოლოდ საკონსულტაციო და ფსიქოემოციური 
რეაბილიტაციის კუთხით იყო ხელშესახები. მან ვერ მიიღო ვერანაირი მატერიალური მხარდაჭერა, 
გრძელვადიანი პერსპექტივა, რაც, სავარაუდოდ, გახდა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი.

44 Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden Committee on Women’s 
Rights & Gender Equality. Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs. Directorate 
General for Internal Policies of the Union. PE 604.958 April 2018, p.22. ხელისაწვდომია  https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604958/IPOL_IDA(2018)604958_EN.pdf
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5.2.  ალ ტერ ნა ტი ვა 2: ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გავ ლე ნა 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა ზე. პრობ ლე მე ბი /ინ სტი ტუ ცი უ რი მიდ გო მე ბი

თვი სებ რივ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის /და ნერ გვის პო ზი
ტი უ რი გავ ლე ნა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის. იგი წარ მო ად გენს და საქ მე ბის და ეკო
ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სტი მულს მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბი სათ ვის. და უ საქ მე ბე ლი 
და ეკო ნო მი კუ რად სუს ტი ქა ლი, რო მელ საც აქვს შვი ლე ბის მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
გა რე შე დარ ჩე ნის ში ში, იძუ ლე ბუ ლი ა, აი ტა ნოს ძა ლა დობ რი ვი გა რე მო. ქა ლე ბის და საქ მე ბის 
ხელ შე წყო ბა სა ხელ მწი ფოს თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი უნ და გახ დეს (ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ა, სე ნა
კი). მე ო რე რი გის ამო ცა ნაა  ბავ შვთა მოვ ლის დამ ხმა რე სერ ვი სე ბის და ნერ გვა არა მხო ლოდ 
სა ჯა რო, არა მედ კერ ძო სექ ტორ შიც. სა სურ ვე ლი ა, თუ მოხ დე ბა წა მა ხა ლი სე ბე ლი აქ ტი ვო ბე
ბის და ნერ გვა კერ ძო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი
ის ქა ლე ბის და საქ მე ბას შე უ წყო ბენ ხელს.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის სა ჭი რო კი დევ ერ თი კომ პო ნენ ტის 
აუ ცი ლებ ლო ბა: სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა  სწო რედ და ბა ლი 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა მო ვერ მი ი ღო კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რამ დე ნი მე ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლმა ქალ მა მო ნა წი ლე ო ბა და საქ მე ბი სა და პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის პროგ რა მა ში (თავ შე სა
ფარ ში ყოფ ნის დროს); ხო ლო კულ ტუ რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და სტიგ მა ტი ზა ცია პირ და პირ
პრო პორ ცი უ ლია სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის მი მართ და ბა ლი მგრძნო
ბე ლო ბის და ძა ლა დობ რივ გა რე მოს თან შემ გუ ებ ლო ბის, რა საც სა ბო ლოო ჯამ ში მივ ყა ვართ 
ვიქ ტი მი ზა ცი ას თან. შე სა ბა მი სად, მხო ლოდ ბავ შვის მოვ ლის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ვერ 
შეც ვლის სი ტუ ა ცი ას, თუ არ მო ხერ ხდე ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მხარ და ჭე რა (კა ნო ნის ძა
ლით, შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით და ა.შ.). 

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი 
გაძ ლი ე რე ბა (რაც ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას ახ დენს) ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი ა. 
სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა, ქალ თა და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა სერ ვი სე ბის გაძ ლი ე რე ბის სა შუ
ა ლე ბით, გავ ლე ნას ახ დენს ცნო ბი ე რე ბა ზე და, მე ო რე მხრივ, ცნო ბი ე რე ბის შეც ვლა აძ ლევს 
ქა ლებს გან ვი თა რე ბის სტი მულს. 

„ხში რად მე კი თხე ბი ან, გან ქორ წი ნე ბას რომ ვა პი რებ, რო ცა ვაჟ ღე რებ  შე რი გე ბას გა მო რი
ცხა ვო? ანუ იმ კუ თხით, რომ არ უნ და იყოს ეს ადა მი ა ნი ოჯახ ში, სა ში შია მი სი ბავ შვებ თან 
ურ თი ერ თო ბა. მე მთლად ყვე ლა ფე რი არ გა მიჟ ღე რე ბი ა, რო ცა ორ დე რი გა მო წე რეს, ქო ბუ
ლე თი პა ტა რა ქა ლა ქია და არ მინ და თი თით საჩ ვე ნე ბე ლი გახ დნენ ჩე მი ბავ შვე ბი“. მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი თით ქოს კა ტე გო რი უ ლია მო ძა ლა დეს თან ურ
თი ერ თო ბის გა ნახ ლე ბა ზე, მა ინც იკ ვე თე ბა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან (მე უღ ლის ნა თე სა ვე ბი) 
მო ძა ლა დეს თან შე რი გე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა ზე, რა საც თა ვა დაც არ გა მო რი ცხავს, რად გან მან 
არ იცის, რა სერ ვი სე ბის მომ სა ხუ რე ბით შე უძ ლია ისარ გებ ლოს და არ იცის, თუ ვერ და საქ
მდა, რო გორ მო იქ ცეს. „ახ ლა კი ვარ იმ ჭკუ ა ზე, რომ გა მო რი ცხუ ლია იმ ადა მი ანს ფე ხის 
შე მო ბი ჯე ბა ამ კედ ლებ ში, რომ ისევ ძა ლა დო ბა არ გან მე ორ დეს, მაგ რამ აი, მარ თლა რომ 
არა ნა ი რად არა ფე რი იქ ნეს არ სა ი დან, კა ციშ ვი ლი მე არ მა ბა დი ა, რა უნ და ვქნა... მე ნა ხე ვა
რი არ ვი ცი, რა სერ ვი სე ბი არ სე ბობს, რა უნ და მო ვი თხო ვო... არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 
რომ არ იყოს, რაც გა ვა კე თე, იმა საც ვერ გა ვა კე თებ დი. .. იმ დე ნი სა ფიქ რა ლი მაქვს, მე ში ნი ა, 
ტვი ნი არ ამე რი ოს...“
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ბაღ დათ ში მცხოვ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლი კი აღ ნიშ ნავს, რომ თუ ეცო დი ნე ბო და 
ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, უფ რო ად რე გა დად გამ და ნა ბიჯს ძა ლა
დობ რი ვი გა რე მო დან თა ვის და საღ წე ვად.

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა (69.1%) ქალ თა ეკო ნო
მი კურ გაძ ლი ე რე ბას და, შე სა ბა მი სად, ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას უფ რო „გლო ბა ლურ“ ჭრილ ში 
ხე დავს: სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უსას ყიდ ლო მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბის შე საძ
ლებ ლო ბა, რაც გაზ რდის ქა ლე ბის ეკო ნო მი კურ და მო უ კი დებ ლო ბას, არ უნ და იყოს პრი ო რი
ტე ტუ ლი მხო ლოდ რო მე ლი მე ცალ კე უ ლი ჯგუ ფის თვის, არა მედ უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი 
ნე ბის მი ე რი ქა ლის თვის, რო მე ლიც მას სა ჭი რო ებს (თვი სებ რი ვი კვლე ვის ზო გი ერ თი რეს პონ
დენ ტი სწო რედ ამას მი უ თი თებ და). და ახ ლო ე ბით მე ო თხე დი კი სწო რედ მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფე ბის ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის სა შუ ა ლე ბით მე ტად მხარ და ჭე რა ზე აკე თებს აქ ცენტს 
(25.8%). ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი გა მოვ ლინ და სხვა დას ხვა ჭრი ლის მი ხედ ვით (ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბი/ მარ ტო ხე ლა დე დე ბი; და საქ მე ბუ ლე ბი და უმუ შევ რე ბი; დევ ნი ლე ბი). 

დი აგ რა მა #5.4.

როგორ ფიქრობთ, უფასო სახელმწიფო დამხმარე სერვისებით ყველა მცირეწლოვანი 
ბავშვის დედა უნდა სარგებლობდეს თუ მხოლოდ მოწყვლადი ჯგუფები (მაგ., მარტოხელა/

მრავალშვილიანი დედები/ძალადობის მსხვერპლი ქალები)? 534 რესპონდენტი

   

   

5.3. ალ ტერ ნა ტი ვა 3: ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა /არ სე ბუ ლის გაძ ლი ე რე ბა, 
რაც შე საძ ლე ბე ლი ა, კა ნო ნის სა შუ ა ლე ბით გა ნი საზ ღვროს და 
და რე გუ ლირ დეს

თვი სებ რივ მა კვლე ვამ (მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბი და სერ ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბი) გა
მო ავ ლი ნა, რომ ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სა ხელ მწი ფომ კა ნო ნით გან საზ ღვროს ბავ შვთა მოვ
ლის დამ ხმა რე გარ კვე უ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა. სა ჭი რო ა, თავ და პირ ვე ლად ქალ თა სა ჭი
რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და გა ა ნა ლი ზე ბა და შემ დგომ კონ კრე ტუ ლი ფუნ ქცი ე ბის გან საზ ღვრა 
სხვა დას ხვა უწყე ბი სათ ვის და უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბა (თუმ ცა ზო გი ერ თი მო ნა
წი ლე საფ რთხის შემ ცვე ლად მი იჩ ნევს, კერ ძო ბიზ ნესს სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მო ე თხო ვოს 
შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა ქალ თა გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ე ბის თვის, რად გან დამ საქ მებ ლის თვის 
მომ გე ბი ა ნი აღარ იქ ნე ბა ქა ლი თა ნამ შრომ ლის და საქ მე ბა). 
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შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია (ILO) შე და რე ბით ანა ლიზ ში გვთა ვა ზობს ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბის ხელ შემ წყობ სხვა დას ხვა მე ქა ნიზმს: ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შა ო ბა, რო
გორც ოჯა ხი სამ სა ხუ რის და ბა ლან სე ბის კარ გი სა შუ ა ლე ბა; არას რუ ლი სა მუ შაო დღის „ნორ
მა ლი ზე ბა“, ე.ი. მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კი, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს კა რი ე რულ ზრდას. 
აღ ნიშ ნუ ლის სა პი რის პი როდ გან ხი ლუ ლია „ა რა ხელ საყ რე ლი“ სა მუ შაო პი რო ბე ბი (“Family
unfriendly” working conditions)  ხან გრძლი ვი და მო უქ ნე ლი სა მუ შაო გრა ფი კი, რაც ნე გა ტი უ რად 
აი სა ხე ბა და საქ მე ბულ თა პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე. იმ ფაქ ტი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ო ჯა ხო 
საქ მე ე ბის ტვირ თი, ძი რი თა დად, ქა ლებს აწევთ, ისი ნი ირ ჩე ვენ არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას ან 
არას რულ სა მუ შაო სა ა თებს, რაც ხელს უშ ლის მათ პრო ფე სი ულ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბას.

კვლე ვის შე დე გე ბი მი უ თი თებს იმ კონ კრე ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, რო მელ თა გა ტა რე ბა სა სურ
ვე ლია და რე გუ ლირ დეს კა ნო ნის სა შუ ა ლე ბით: 

	მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის (ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი/ მარ ტო
ხე ლა/ მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის დე დე ბი)  არა მხო ლოდ სა ჯა რო, არა მედ კერ ძო სექ
ტორ ში და საქ მე ბულ თათ ვის (შრო მის კო დექ სის სა შუ ა ლე ბით); რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 
რეს პონ დენ ტე ბი მი უ თი თე ბენ, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რა, რაც დამ საქ მე
ბელ მა შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს, არის მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის მშობ ლე ბის თვის შრო
მის კა ნონ მდებ ლო ბით გან მტკი ცე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა, იმუ შა ონ სრუ ლი ან ნა ხე ვა რი 
გა ნაკ ვე თით (41.4%); ანა ლო გი უ რი ტენ დენ ცია გა მოვ ლინ და ჭრი ლე ბის მი ხედ ვით  ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლი/ მარ ტო ხე ლა დე და და და საქ მე ბუ ლი /უ მუ შე ვა რი.

დი აგ რა მა #5.5.

მცირეწლოვანშვილებიანი დედებისთვის დამსაქმებელმა რომელი სერვისი უნდა 
უზრუნველყოს? (534 რესპონდენტი)
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	დღის ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბა და გა ფარ თო ვე ბა (სა ხელ მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით)  
სა დაც არა მხო ლოდ გა ნათ ლე ბას მი ი ღე ბენ, არა მედ ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბა იქ ნე ბა ბავ შვე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით კი მათ თვის, ვინც ძა ლა დობ რივ 
გა რე მოს და აღ წი ა თა ვი;

	მოწყ ვლად კა ტე გო რი ა ში შე მა ვა ლი ქა ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა;

	პე და გო გე ბის ანაზ ღა უ რე ბის გაზ რდა, ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი
სათ ვის  (ბა ღის და სკო ლის სა მუ შაო სა ა თე ბის გაზ რდა);

	შემ წე ო ბის და ნიშ ვნა ბავ შვე ბი სათ ვის (რომ არ იყ ვნენ ალი მენ ტზე და მო კი დე ბუ ლი);

	ვა უ ჩე რუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა  მაგ., მე რია უზ რუნ ველ ყოფს დღის ცენ ტრის ვა უ ჩე
რე ბით მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ბავ შვებ ს/დე დებს (ვა უ ჩე რის სა ჭი რო ე ბას შე ის წავ ლის 
სპე ცი ა ლუ რი კო მი სი ა).

სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი, მაგ., სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს იმე რე თის რე გი ო ნუ ლი 
ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი და ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რის“ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი მი უ თი თე ბენ, 
რომ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის და კის რე ბის 
გა რე შე ვერ ხე და ვენ აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის და ნერ გვის პერ სპექ ტი ვას.

„შრო მის კო დექ სი ეხე ბა ყვე ლა დამ საქ მე ბელს და არა მარ ტო სა ხელ მწი ფოს და 
ვფიქ რობ, რომ უნ და მოხ დეს მო თხოვ ნა კერ ძო ბიზ ნე სის გან, რომ მან რა ღაც შე ღა
ვა თე ბი გა ით ვა ლის წი ნოს მცი რეწ ლო ვა ნი, მარ ტო ხე ლა, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი და 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი სათ ვის, ვი საც ამ კუ თხით ხელ შემ წყო ბი არ ჰყავს ოჯახ ში“  
ზუგ დი დი, ერ თი შვი ლის დე და (ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ა).

„ე სე ნი არი ან სტიგ მის მქო ნე ქა ლე ბი, არ აქვთ ბრძო ლის უნა რი. უფ რო მარ ტი ვად 
ნებ დე ბი ან. არ აქვთ ფსი ქო ლო გი უ რი მზა ო ბა... უნ და ჰქონ დეთ ფსი ქო ლო გის კონ
სულ ტა ცი ე ბი, უნ და იყოს ქალ თა ოთა ხე ბი. უნ და ითა ნამ შრომ ლონ კერ ძო ბიზ ნეს
თან. მის თვის /სა ხელ მწი ფოს თვის/შშმ პირ თა და საქ მე ბა თუ კარგ ტო ნად ით ვლე ბა, 
ამ ქა ლე ბის და საქ მე ბაც უნ და გახ დეს სა ინ ტე რე სო“  ბაღ და თი, და წყე ბი თი კლა სე
ბის პე და გო გი (ინ ტერ ვი უ).

„სა ხელ მწი ფოს ბა ზა ზე უნ და მოხ დეს /ბავ შვთა მოვ ლის /სერ ვი სე ბის შექ მნა. უნ და 
გა ნი საზ ღვროს, კონ კრე ტუ ლად ვინ გა ნა ხორ ცი ე ლებს ამ მო ვა ლე ო ბას და, ჩე მი აზ
რით, ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბა ამ შემ თხვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბე ბის ჩარ თვა და მა თი პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბა“  ორ გა ნი ზა ცია „მერ კუ რი“, 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი.

„კა ნონ მდებ ლო ბით უნ და და რე გუ ლირ დეს, რომ დამ საქ მე ბელს არ ჰქონ დეს კონ
კრე ტუ ლი მსხვერ პლის შრო მის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა“  სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს იმე რე თის რე გი ო ნუ ლი ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი (მაგ., ხელ
შეკ რუ ლე ბის გა რე შე ან გა მო საც დე ლი ვა დით და საქ მე ბა, რო დე საც არ სე ბობს საფ
რთხე, გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ თხვე ვა ში მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლი ანაზ ღა უ რე ბის 
გა რე შე დარ ჩეს).
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დასკვნა

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის სა ჭი როა 
რი გი ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რო მლებიც და საქ მე ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. ეს უკა ნას კნე ლი კი, რაც ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის მთა ვა რი 
წი ნა პი რო ბა ა. მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის თვის ბავ შვის მოვ ლის სერ ვი სე ბის და ნერ
გვა/ გან ვი თა რე ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე საძ ლე ბე ლია მულ ტი სექ ტო
რუ ლი მიდ გო მის გან ხორ ცი ე ლე ბით  სხვა დას ხვა უწყე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის 
გზით. ბავ შვის მოვ ლის სერ ვი სე ბის ბა რი ე რე ბის (და ბა ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მო უქ ნე ლი 
გრა ფი კი, არა საკ მა რი სი და ფი ნან სე ბა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი, სა კა ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზე
ბი, დამ საქ მებ ლე ბის და ბა ლი მგრძნო ბე ლო ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მი მართ და ა.შ.) დაძ
ლე ვა შე საძ ლე ბე ლია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბით (კულ ტუ რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის დაძ ლე ვა), 
მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლებ ზე მორ გე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი რე
ბით და, შე სა ბა მი სად, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის უწყ ვე ტი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის
თვის სა ჭი რო რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფით, სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ თა გა დამ ზა დე ბით და 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბით.

რეკომენდაციები

კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის /მარ ტო ხე ლა დე დე ბის 
უფ რო ეფექ ტუ რი მხარ და ჭე რი სათ ვის სა ჭი როა და მა ტე ბით შემ დე გი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა 
(რომ ლე ბიც მო ი აზ რებს მულ ტი სექ ტო რუ ლი მიდ გო მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას და სხვა დას ხვა 
სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო უწყე ბის თა ნამ შრომ ლო ბას).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს:

ბავ შვთა მოვ ლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის /და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა

და საქ მე ბის პროგ რა მე ბის ხელ შე წყო ბა/ გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის გაძ ლი ე რე ბა. ამას თან, 
მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი (და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი), რომ არ მოხ დეს 
მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლის შრო მის უკა ნო ნო გა მო ყე ნე ბა, მაგ., გა მო საც დე ლი ვა დით 
და საქ მე ბა და შემ დეგ სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა ანაზ ღა უ რე ბის გა რე შე. 

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფა  (i) სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა ყვე ლა მუ ნი ცი
პა ლი ტეტს ჰქონ დეს სა კუ თა რი სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სი (World visionის მი უ სა ფარ ბავ შვთა 
დღის ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი) და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს კვო ტა გარ კვე უ ლი გო ნივ რუ ლი 
ვა დით ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი სა ღე ბად, რაც საკ მა რი სი იქ ნე ბა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლი
სათ ვის და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის გა საგ რძე ლებ ლად (ii) ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მა სა 
და ბი უ ჯეტ ში ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის გათ ვა ლის წი ნე ბა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა
ლე ბი სათ ვის.
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ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი სა ცხოვ რი სით /ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფით 
წი ნა პი რო ბა უშუ ა ლო დაა და კავ ში რე ბუ ლი (i) ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის კონ კრე ტულ მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში რე გის ტრა ცი ას თან, (ii) ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის /მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუ სის 
მი ღე ბას თან. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა უქ მდეს არ სე ბუ ლი ბა რი ე რე ბი (რაც გა ა მარ
ტი ვებს მოწყ ვლა დი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბე ბის მი ღე ბას): ა) ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლის კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრა ცი ას თან და ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის /მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუ სის ქო ნას თან და კავ ში რე ბით; ბ) მათ ჰქონ დეთ აღ
ნიშ ნუ ლი სერ ვი სით სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა კონ კრე ტუ ლად გან საზ ღვრუ ლი კა ნო ნის 
მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი სტა ტუ სის შე სა ბა მი სად და ფაქ ტობ რი ვი სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ
ვით. სა ჭი როა სა კითხ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა და არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა (მაგ., მე მო რან დუ მის სა ხით).

ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა  თან ხის /შემ წე ო ბის გა ცე მა მოწყ
ვლა დი კა ტე გო რი ის ბავ შვის თვის /მშობ ლის თვის, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დის, მაგ., ძი ძის მომ
სა ხუ რე ბის მი ღე ბას (თუ გარ და უ ვა ლი აუ ცი ლებ ლო ბა ა, ან სხვა მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა შე უძ
ლე ბე ლი ა).

ბავ შვთა მოვ ლის დღის ან /და სა ღა მოს ცენ ტრე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა (მა გა ლი თად, არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მარ თუ ლი ცენ ტრე ბის სუბ სი დი რე ბა, რაც სერ ვი სე ბის გან
ვი თა რე ბის და გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას შექ მნის) ან სრუ ლად მუ ნი ცი პა ლურ 
ბა ლან სზე აყ ვა ნა.

ვა უ ჩე რუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა დღის ცენ ტრე ბის უწყ ვე ტი მომ სა ხუ რე ბის თვის (მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის მი ერ თა ნა და ფი ნან სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მატ ზე შე თან ხმე ბა და რე სურ სე ბის კონ
სო ლი და ცი ის გზით სა ერ თო გა მოწ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბა (ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ
ლო ბა). მა გა ლი თად, მუნ იცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არა რე გის ტრი რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის თვის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის ხელ მი საწ ვდო მო ბა; ბავ შვთა 
მოვ ლის სერ ვი სე ბის ერ თობ ლი ვი და ფი ნან სე ბა/ თა ნა და ფი ნან სე ბა, პრო ფე სი ულ სა გან მა ნათ
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბავ შვთა მოვ ლის ოთა ხე ბის გახ სნის ხელ შე წყო ბა და და ფი ნან სე ბა.

სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის გა მარ ტი ვე ბა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის თვის. 
მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქალს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის თან ხმო ბა 
არ უნ და სჭირ დე ბო დეს (თუ თა ვად არ არის გან მცხა დე ბე ლი) და ნე ბის მი ერ ტე რი ტო რი ულ 
ერ თე ულ ში ჰქონ დეს გა ნა ცხა დის წარ დგე ნის სა შუ ა ლე ბა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე
ბად.

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ის ხელ შე წყო ბა, რო გორც ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის, ასე ვე ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ
მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბი სათ ვის. ასე ვე დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან მოწყ ვლა დი კა ტე
გო რი ის ქა ლე ბი სად მი მგრძნო ბე ლო ბის გაზ რდის თვის. ერ თერ თი სა შუ ა ლე ბაა წარ მა ტე ბუ ლი 
მა გა ლი თე ბის რეკ ლა მი რე ბა და თა ნას წორ თა გა ნათ ლე ბის მსგავ სი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა.
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ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ხელ შე წყო ბა

	ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის და და საქ მე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით მე
წარ მე ო ბის და ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის მარ თვის უნარ ჩვე ვე ბის გან სა ვი თა რე ბე ლი ტრე ნინ გე
ბის და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის საგ რან ტო პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა.

	ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რა დღე ბის დათ მო ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და იმ ხე ლის შემ შლე ლი 
ფაქ ტო რე ბის თვის, რომ ლე ბიც აფერ ხებს ეკო ნო მი კურ პრო ექ ტებ ში ქა ლე ბის მო ნა წი
ლე ო ბას.

	ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ქალ თა ინ ფორ მი რე ბის და პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ო
ბი სად მი მა თი და ინ ტე რე სე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გოს შე სა ბა მი სი სა კონ
სულ ტა ციო სერ ვის ცენ ტრე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ ქა ლე ბის თვის (გან სა კუთ რე
ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის, მარ ტო ხე ლა/ მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი, ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი)  სა ხელ მწი ფო თუ ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას, კონ კურ სის პი რო ბე ბის დე ტა ლურ ახ სნას და გა ნა
ცხა დის შევ სე ბა ში პრაქ ტი კუ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვას.

სა ბავ შო ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბას:

მოხ დეს ბა გა ბა ღე ბის სერ ვი სის გან ვი თა რე ბა (შე საძ ლოა წი ნას წარ შეს წავ ლი ლი სა ჭი რო ე ბე
ბის მი ხედ ვით).

შე მუ შავ დეს სქე მა სა ბავ შვო ბა ღე ბის სა მუ შაო სა ა თე ბის გა ხან გრძლი ვე ბის თვის (სულ მცი რე, 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის) სა ჭი რო ფი ნან სუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის მო ძი ე ბი სათ ვის. 
შე სა ბა მი სად, გა ნი საზ ღვროს გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სა ა თე ბით მო სარ გებ ლე თა კა ტე გო რი ე ბი 
და აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სის მიმ ღებ თა შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი.

გა ნი საზ ღვროს სა ზა ფხუ ლო ბა ღე ბის ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის დად გე ნის წე სი (მაგ., 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა და ა.შ.) და შე სა ბა მი სი ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. 

გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს:

შე მუ შავ დეს სქე მა სკო ლე ბის სა მუ შაო სა ა თე ბის გა ხან გრძლი ვე ბის თვის (სულ მცი რე, მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის) სა ჭი რო ფი ნან სუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბი სათ ვის. შე
სა ბა მი სად, გა ნი საზ ღვროს გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სა ა თე ბით მო სარ გებ ლე თა კა ტე გო რი ე ბი და 
აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სის მიმ ღებ თა შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი.

გა ნი საზ ღვროს სა ზა ფხუ ლო სკო ლე ბის ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის დად გე ნის წე სი (მაგ., 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა და ა.შ.) და შე სა ბა მი სი ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. სა სურ
ვე ლი ა, უწყ ვეტ მა სა ზა ფხუ ლო სერ ვი სებ მა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ფარ თოდ მო იც ვას რე გი ო ნე ბი 
(ა რა მხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი ქა ლა ქე ბი).

ინ კლუ ზი უ რი სა ჭი რო ე ბის ბავ შვე ბი სათ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სპე ცი ა
ლუ რი სა ჭი რო ე ბის პე და გო გე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სით უზ რუნ ველ ყო ფა. გან ხორ ცი ელ დეს 
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ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, რო მე ლიც და ად გენს, თუ რამ დე ნად აფერ ხებს სპე
ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას სხვა დას ხვა ბა რი ე რი (მათ 
შო რის სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის პე და გო გე ბის ნაკ ლე ბო ბა). კვლე ვის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ
ზე გა ნი საზ ღვროს სა მოქ მე დო სტრა ტე გი ა.

ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ის ხელ შე წყო ბა.

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის სა მი ნის ტროს:

გან ხორ ცი ელ დეს სპორ ტუ ლი და სა ხე ლოვ ნე ბო მრა ვალ პრო ფი ლუ რი წრე ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე
ბის ხელ შე წყო ბა, სულ მცი რე მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის თვის გახ დეს უსას ყიდ ლო (ან სიმ ბო
ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის). 

გან ხორ ცი ელ დეს მოს წავ ლე ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის მსგავ სი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ შე
წყო ბა და გან ვი თა რე ბა  ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა.

მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბი სა და მა თი შვი ლე ბი სათ ვის შე მუ შავ დეს სქე მა, რო მე ლიც მო
ბი ლო ბის შეზ ღუდ ვის პრობ ლე მას გა დაჭ რის (მაგ., სპორ ტულ და სა ხე ლოვ ნე ბო მრა ვალ პრო
ფი ლურ წრე ებ ში ჩა სარ თა ვად ტრან სპორ ტის თან ხის და ფი ნან სე ბა ან /და უზ რუნ ველ ყო ფა).

პრო ფე სი ულ სას წავ ლებ ლებს: 

გან ხორ ცი ელ დეს პრო ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლე ბის მი ერ ძი ძე ბის, ბა გა ბა ღის აღ მზრდე ლე ბის 
გა დამ ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. შე სა ბა მი სი სას წავ ლო მო დუ ლის შექ მნა გან ვი
თა რე ბა.

გან ხორ ცი ელ დეს ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პე და გო გე ბის გა დამ ზა დე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი
რო ე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის თვის სერ ვი სის სრულ ყო ფი ლად მი წო დე ბის მიზ ნით.

მოხ დეს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლი მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის
თვის, ბავ შვთა მოვ ლის ოთა ხე ბის და ინ დი ვი დუ ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მოქ ნი ლი 
სას წავ ლო გეგ მის შე თა ვა ზე ბა.

სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის დამ ქი რა ვე ბელს:

გან ხორ ცი ელ დეს მოქ ნი ლი გრა ფი კის შე თა ვა ზე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბის თვის (კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დგომ). 

გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის 
წარ მო მად გე ნელს მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა, სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით გა ნა ხორ ცი ე ლოს და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა მუ შაო ად გილ ზე ან დის ტან ცი უ რად (თუ და საქ მე ბუ ლის პრო ფე სია იძ ლე
ვა ამის სა შუ ა ლე ბას).

შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ დეს ბავ შვთა მოვ ლის ოთა ხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
სა მუ შაო ად გილ ზე ან მის სი ახ ლო ვეს.
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შე მუ შავ დეს მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სი/ სპე ცი ა ლუ რი პროგ
რა მა (არ ჩე ვი თი ფი ნან სუ რი პა კე ტი): კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა ბავ შვის მოვ ლის გა მო; თა ნა და
ფი ნან სე ბის შე თა ვა ზე ბა იმ სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბი სას, რო მელ თა მი სა ღე ბად გარ კვე უ ლი 
გა და სა ხა დია და წე სე ბუ ლი (ა სე თის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში); ძი ძის მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფის და ფი ნან სე ბა (სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ).

არას ტან დარ ტუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კის მქო ნე, მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბი სათ ვის შე
მუ შავ დეს სპე ცი ა ლუ რი მხარ დამ ჭე რი პა კე ტი, რაც აერ თი ა ნებს რამ დე ნი მე შე საძ ლებ ლო ბას: 
ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლად (დრო ის გარ კვე ულ მო ნაკ ვეთ ში) დის ტან ცი უ რი მუ შა ო ბის შე თა ვა
ზე ბა, ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის შერ ჩე ვა ში დახ მა რე ბა (მაგ., შერ ჩე ვის პრო ცეს ში და /ან 
ფი ნან სუ რად), კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა ან სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა ბავ
შვის ავა დო ბის შემ თხვე ვა ში.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს:

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის თვის ცვლი ლე ბე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა კა ნონ
მდებ ლო დო ნე ზე და ერ თნა ი რად ეხე ბო დეს რო გორც სა ჯა რო, ასე ვე კერ ძო სექ ტორს45, 46, 47:

მოხ დეს მოქ ნი ლი გრა ფი კის შე თა ვა ზე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის (ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლი ქა ლე ბი/ მარ ტო ხე ლა დე დე ბი/ მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი) და საქ მე ბის ხელ შე სა წყო ბად, 
მათი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად, რაც გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ დის ტან
ცი უ რი მუ შა ო ბის არ ჩე ვანს (სა დაც შე საძ ლე ბე ლი ა), არა მედ არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთს 
და /ან ბავ შვთა მოვ ლის სერ ვი სე ბის გრა ფიკ თან შე სა ბა მი სო ბას.

შე მუ შავ დეს დამ საქ მებ ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი, მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბა
ზე მორ გე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა/ მხარ დამ ჭე რი სერ ვი სი – რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
მშო ბელს (მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქალს), ბავ შვის ავა დო ბის ან არ და დე გე ბის პე რი ოდ ში მი
ი ღოს დღის ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბა.

ბავ შვის ავა დო ბის შემ თხვე ვა ში და საქ მე ბულ, მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქალს (ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი მარ ტო ხე ლა დე და/ მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და) მი ე ცეს და მა ტე ბი თი ანაზ ღა უ რე ბა
დი შვე ბუ ლე ბა (714 დღის ვა დით), სა ნამ ბავშვს შე უს რულ დე ბა 14 წე ლი. გან ხორ ცი ელ დეს 
ცვლი ლე ბის ინი ცი რე ბა (სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მუხ ლი 24, პუნ ქტი 6). აღ ნიშ ნუ ლი 
რე კო მენ და ცია გა მომ დი ნა რე ობს უკ რა ი ნის წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან.

45 აღნიშნული რეკომენდაციები გამომდინარეობს ამერიკის და უკრაინის წარმატებული 
გამოცდილებიდან.

46 Good practices and challenges on the Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and the Workers 
with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156): A comparative study. Working paper 2/2012, 
p.142150. ხელმისაწვდომია  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/
documents/publication/wcms_192554.pdf

47 MEETING THE NEEDS OF TODAY’S WORKFORCE: CHILD CARE BEST PRACTICES U.S. Department 
of Labor Alexis M. Herman, Secretary 1998. პ. 525. ხელმისაწვდომია  https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED433139.pdf
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მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქალს (ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი/მარ ტო ხე ლა დე და/ მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
დე და) მი ე ცეს და მა ტე ბი თი შეს ვე ნე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა, სა ნამ ბავშვს შე უს რულ დე ბა 
3 წე ლი. ამას გარ და, შემ ცი რე ბუ ლი სა მუ შაო დღე ჩა ეთ ვა ლოს სრულ სა მუ შაო დღედ.

სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, დამ საქ მე ბელს და ე ვა ლოს მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ქა ლე ბის თვის 
(ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი/ მარ ტო ხე ლა დე და/ მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და): (i) ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე 
სა მუ შა ოს შე თა ვა ზე ბა და (ii) და მა ტე ბი თი ანაზ ღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის უფ
ლე ბა (ა რა უმე ტეს 10 სა მუ შაო დღის) მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის იმ ქა ლე ბის თვის, ვი საც 14 
წლამ დე ან შშმ პი რი ბავ შვი ჰყავთ.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:

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 ახალ სა მოქ მე დო გეგ მა ში მე ტი 
აქ ცენ ტი გა კეთ დეს ქა ლის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, ქალ თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ
გე ბუ ლი, ბავ შვთა მოვ ლის არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის და ახა ლი სერ ვი სე ბის 
და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა ზე.
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ბიბ ლი ოგ რა ფია

ნორ მა ტი უ ლი მა სა ლა

1. ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცია „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“ (ე.წ. „სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ა);

2. გა ე როს კონ ვენ ცი ის „ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“;

3. გა ე როს კონ ვენ ცია „ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვრის შე სა ხებ";

4. შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის კონ ვენ ცია „და საქ მე ბის პო ლი ტი კის  
შე სა ხებ“;

5. ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო 
პაქ ტი;

6. სა ქარ თვე ლოს 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“;

7. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“;

8. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი“;

9. სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი“;

10. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბის შე სა ხებ“;

11. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი“;

12. სა ქარ თვე ლოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მა 2018
2020 წლე ბის თვის.

სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი, კვლე ვე ბი და პუბ ლი კა ცი ე ბი

1. კო მენ ტა რე ბი კონ ვენ ცი ის დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, ევ რო პის საბ ჭო, გვ.5152;

2. სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თა ლი და სა ერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტე ბი, შრო მის 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა, 2017;

3. სა ქარ თვე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის 
შე სა ხებ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან გა რი ში, 2020;

4. სა ი ა, „ო ჯახ ში და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბი“, თბი ლი სი, 
2019 წ., გვ. 7; 

5. ფონ დი „სო ხუ მი“, „ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კუ თხით 
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