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დასავლეთსაქართველოს6მუნიციპალიტეტში

ქალთადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასების

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი ში

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

შე სა ვა ლი

ქვე ყა ნა ში ორი მო უგ ვა რე ბე ლი და გა ყი ნუ ლი კონ ფლიქ ტის, რთუ ლი ში და პო ლი ტი კუ რი და საკ
მა ოდ მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში, ყო ველ თვის არ სე ბობს კონ
ფლიქ ტის და ძა ლა დო ბის ეს კა ლა ცი ის რის კი. გარ და ამი სა, ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის და და ცუ
ლო ბის და ბა ლი ხა რის ხი, სა მუ შაო ად გი ლე ბის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვის სუს ტი გა რან ტი ე ბი, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, სა ზო გა დო ე ბა ში 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი ნიშ ნუ ლი, საკ მა ოდ ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე ო
ბის ფსი ქო ე მო ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე.  ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის და ბა ლი ხა რის ხი სა ზო გა დო
ე ბა ში ზრდის აგ რე სი ას და აფერ ხებს მო სახ ლე ო ბის გან ვი თა რე ბას და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რაც და მა ტე ბით საფ რთხეს უქ მნის ქვეყ ნის მშვი დო ბა სა და სტა ბი ლუ რო ბას. 

არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში, სა ზო გა დო ე ბა ში შე საძ ლო კონ ფლიქ ტე ბი სა და დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის თა
ვი დან ასა ცი ლებ ლად, მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის, მა თი წარ მო შო ბის მი ზე
ზე ბი სა და კონ ფლიქ ტის შე საძ ლო ეს კა ლა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბის სა გულ და გუ ლოდ შეს წავ ლას და  
გა ა ნა ლი ზე ბას საკ მა ოდ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. სწო რედ ამას ემ სა ხუ რე ბა ფონ დი „სო ხუ
მის“ მი ერ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კონ ფლიქ ტე ბის გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ად რე უ ლი 
გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მის მოქ მე დე ბის თვის მდგრა დი მე ქა ნიზ მის შექ მნის მცდე ლო ბა.  

კონ ფლიქ ტე ბის გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS)1 გუ
ლის ხმობს ქალ თა და მა მა კაც თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით, მო სა ლოდ ნე ლი კონ ფლიქ ტე ბის ან კრი ზი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბას და საფ
რთხე ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, მო ნა ცე მე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ას და ანა ლიზს, და ასე ვე, არ სე ბულ 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით, დრო უ ლი რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას. კონ ფლიქ ტის ად
რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბებს და პრი ო რი ტე
ტებს, ხო ლო მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა და წარ მა ტე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი თე მე ბის /
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის (ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის) გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა ზე და მათ 
უშუ ა ლო და ქმე დით ჩარ თუ ლო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის, მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის, პრობ
ლე მე ბის რე ა გი რე ბის თვის კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბის  პრო ცეს ში. 

წი ნამ დე ბა რე სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის მი ზა ნია ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, 
ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბა და მათ თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის გა მოკ ვე თა, პრობ ლე მებ ზე ეფექ ტი ა ნი რე ა გი
რე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო მუ შა ვე ბა და პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბა, რო გორც 
ად გი ლობ რივ, ასე ვე ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე. 

1 Gender Responsive Early Warning System (GREWS) - გენდერულად მგრძნობიარე ადრეული გაფრთხილების 
სისტემა
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ნა წი ლი I: კვლე ვის მე თო დო ლო გია და დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი

მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას წინ უს წრებ და სა მიზ ნე  რე გი ო ნებ ში 
წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი სა თე მო ლი დე რე ბის გა დამ ზა დე ბა და  მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის და პრობ
ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის საქ მე ში მა თი უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა. მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის 
პრო ცეს ში ჩა ერ თო ექ ვსი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი თე მის 90 ქა ლი და ახალ
გაზ რდა ლი დე რი.  

კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის თვის შე მუ შავ და კითხ ვა რი /ან კე ტა, რო მე ლიც, ძი რი თა დად, შედ გე ბო და და ხუ რუ ლი შე
კითხ ვე ბის გან და მო ი ცავ და ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებს. ან კე ტი რე
ბა გან ხორ ცი ელ და ონ ლა ინ ფორ მა ტით. კითხ ვა რის შევ სე ბი სას რეს პონ დენ ტებს შე საძ ლებ ლო ბა 
ჰქონ დათ, აერ ჩი ათ კითხ ვარ ში მი თი თე ბუ ლი პა სუ ხე ბი დან რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი ან და ე ფიქ სი რე
ბი ნათ ალ ტერ ნა ტი უ ლი აზ რი. ან კე ტი რე ბის გზით გა მო ი კი თხა 1029 ქა ლი. თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ის ტექ ნი კა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვიუ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის გა მო ყე
ნე ბით. სა ერ თო ჯამ ში ჩა ტარ და 24 ფო კუს ჯგუ ფი და 24 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, რო მელ შიც, 
ძი რი თა დად, ჩა ერ თნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის  წარ მო მად გენ ლე ბი, პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფე ბი, სხვა დას ხვა სფე როს ექ სპერ ტე ბი. 

ფო კუს -ჯგუ ფის მე თო დით გა მო ი კი თხა 152 ქა ლი, ხო ლო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვი უს გზით  25 
ადა მი ა ნი, რო მელ გან 16 იყო ქა ლი და 9 კა ცი. სულ თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩა ერ თო 177 ადა მი ა-
ნი.  მთლი ა ნო ბა ში კვლე ვამ მო იც ვა 1206 მო ქა ლა ქე, რო მელ თა გან 1 997 იყო ქა ლი, მათ შო რის: 
დევ ნი ლე ბი, ად გი ლობ რი ვე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და შშმ პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და 
მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, პე და გო გე ბი, ექი მე ბი, მე წარ მე ე ბი, თე მის ლი დე რე ბი, სტუ დენ ტე ბი, პენ სი
ონე რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი და სხვა.  

კვლე ვამ მო იც ვა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 2 რე გი ო ნის  იმე რე თის და სა მეგ რე ლოს ექ ვსი  - ქუ
თა ი სის, წყალ ტუ ბოს, ხო ნის, ზუგ დი დის, სე ნა კის, წა ლენ ჯი ხის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე-
ო ბა. კვლე ვა ში უპი რა ტე სად ქალ თა ჯგუ ფე ბის ჩარ თვამ გა ნა პი რო ბა გენ დე რუ ლად მგძნო ბი ა რე 
და მო სახ ლე ო ბის ქალ თა ნა წი ლის თვის რე ლე ვან ტუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და მწვა ვე პრობ ლე მე ბის 
გა მოკ ვე თა. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა
სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც მო ნა ცე მე ბის გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. კვლე ვა 
ჩა ტარ და 2021 წლის აპ რილ მა ი სის გან მავ ლო ბა ში.

კვლე ვის სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი: ან კე ტი რე ბის გზით გა მო კი თხულ თა ასა-
კობ რი ვი ზღვა რი მერ ყე ობ და 18 წლი დან 65 წლის ზე ვით, რო მელ გან უმ რავ ლე სო ბა (39,3%)  
1830 წლამ დე ასა კის ქა ლი იყო; 31,9%  3145 წლამ დე; 22.3%  4565 წლამ დე და შე და რე ბით 
მცი რე ნა წილს, კერ ძოდ კი 6.5%ს 65 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ქა ლე ბი წარ მო ად გენ დნენ.  

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა - 80,3%  ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა ა, ხო ლო 19,2%  დევ ნი ლი. 
თუმ ცა, აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზუგ დი დის და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი არი ან, რაც რეს პონ დენ ტთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის და ახ ლო ე
ბით მე სა მედს (31,9%) შე ად გენს. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით,  გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა სა ერ თო წილ მა შე ად გი ნა 12%, მრა ვალ შვი ლი
ა ნი დე დე ბის  6.1%,  მარ ტო ხე ლა დე დე ბის  5.9%, ხო ლო შშმ ქა ლე ბის  1.3%. გა მო კითხ ვა ში 
გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე პირ თა ჩარ თუ ლო ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა მოვ
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ლინ დეს სპე ცი ფი კუ რი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი და მათ წი ნა შე 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი.  

და საქ მე ბის ტი პის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა 29% უმუ შე ვა რი ა, ხო ლო 24,2%  სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ და საქ მე ბუ ლი. მო ნა ცე მე ბის ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ანა ლი ზის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ და
საქ მე ბულ პირ თა შო რის უმ რავ ლე სო ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა ა, რაც გა მო კი თხულ ად
გი ლობ რივ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 27,4%ს შე ად გენს. სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ 
დევ ნილ თა წი ლი ორ ჯერ უფ რო ნაკ ლე ბია (12,6%), რაც  მკა ფი ოდ მი უ თი თებს სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ და ფი ნან სე ბულ სამ სა ხუ რებ ზე დევ ნილ თა შეზ ღუ დულ ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე და მა თი ინ
ტეგ რა ცი ის ჯერ კი დევ სუსტ ხა რის ხზე. რეს პონ დენ ტთა კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა წი ლი 
11,5%ს შე ად გენს, ხო ლო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბით და კა ვე ბულ თა  7.3%ს. რეს პონ დენ ტთა და ახ
ლო ე ბით იგი ვე რა ო დე ნო ბა და კა ვე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში (7.1%), ხო ლო 18% სტუ დენ
ტე ბი არი ან.  

ნა წი ლი II: ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი
2.1. ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

ადა მი ა ნის ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბის, სტა ბი ლუ რო ბის 
და მდგრა დი მშვი დო ბის გან მსაზ ღვრე ლი და შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, რომ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა 
სა ხელ მწი ფოს, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის და ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნა ა. 
წი ნამ დე ბა რე სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ში სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხი 
შე ფას და მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლის წყა როს სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის, და საქ მე ბი სად მი და ეკო ნო
მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის და მათ შე სა ხებ მო
ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის სა ფუძ ველ ზე.  

	ოჯა ხე ბის ძი რი თა დი შე მო სავ ლის წყა რო: გა მო კი თხულ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის (46,8%,) 
შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა წარ მო ად გენს. ექ ვსი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის თა ნახ მად, სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას რეს პონ დენ ტთა 34%
63% უთი თებს,  აქე დან, სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხურ ში მო მუ შა ვე ქალ თა წი ლი ყვე ლა ზე მე ტად 
ქუ თა ის ში აღ მოჩ ნდა (63%), ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად  სე ნაკ ში (34%). გა მო კი თხულ თა მი ერ 
თით ქმის თა ნაბ რად გა ნა წილ და პა სუ ხე ბი შე მო სავ ლის ისეთ სა ხე ო ბა ზე, რო გო რი ცაა პენ
სია (24%), სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი (21,8%) და ფუ ლა დი გზავ ნი ლი 
საზ ღვარ გა რე თი დან (20,4%).   გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის 12% დევ ნილ თა შემ წე ო ბას; 11,7% 
ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბას; 11,3% მცი რე ბიზ ნე სი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს და 10,7%  სო ცი
ა ლუ რად და უც ველ თა შემ წე ო ბას უს ვამს ხაზს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ
ლე სო ბამ, რომ ლებ მაც შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როდ სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა მი უ თი თა, 
კერ ძოდ კი 482 ქა ლი დან 268მა ანუ 55,6%მა, გარ და ხელ ფა სი სა, პა რა ლე ლუ რად შე მო სავ
ლის და მა ტე ბი თი წყა რო და ა ფიქ სი რა, მა გა ლი თად, პენ სი ა, ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბა, ფუ ლა
დი გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან, დევ ნილ თა შემ წე ო ბა და ა.შ., რაც მკა ფი ოდ მი უ თი თებს, 
რომ არ სე ბუ ლი სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა არ არის საკ მა რი სი ოჯა ხე ბის რჩე ნის თვის და სხვა 
და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბას მო ი თხოვს ოჯა ხე ბის გან.

	ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი და პრობ ლე მის დაძ ლე ვის 
გზე ბი: ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ძი რი თად ფაქ ტო რე ბად აღი ნიშ
ნა ად გი ლებ ზე და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვა -  64,3%, რაც თა ნაბ რად აქ ტუ ა ლუ რია 
რო გორც ად გი ლობ რი ვი (68.2%), ასე ვე დევ ნი ლი (67,7%) მო სახ ლე ო ბის თვის. გა მო კი თხულ
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თა დი დი ნა წი ლის (58,8%)  აზ რით, და ბა ლი ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ
ნად აფერ ხებს ქა ლე ბის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
უპერ სპექ ტი ვო ბის გა მო საზ ღვარ გა რეთ იძუ ლე ბით შრო მი თი მიგ რა ცი ის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს 
მი უ თი თებს ქალ თა მე სა მედ ზე მე ტი (35,4%). ინ ფლა ცი ა სა და მა ღალ ფა სებს  აღ ნიშ ნავს 37%; 
მა ღალ პრო ცენ ტი ან სეს ხებს და კრე დი ტებს კი გა მო კი თხულ თა 24%. თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
დროს რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან აღი ნიშ ნა, რომ ბიზ ნე სის წა მო სა წყე ბად ბან კე ბი დან აღე
ბუ ლი სეს ხის პრო ცენ ტი იმ დე ნად მა ღა ლი ა, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში ეს არ იძ ლე ვა ბიზ ნე სის 
სა თა ნა დოდ ამოქ მე დე ბის და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. უფ რო მე ტიც, რეს პონ დენ
ტთა თქმით, სა ბან კო სეს ხით წა მო წყე ბუ ლი ბიზ ნე სი მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გა მო 
უმე ტეს წი ლად გან წი რუ ლია წა რუ მა ტებ ლო ბის თვის, რაც გა ნა პი რო ბებს  ქალ თა მხრი დან 
ბიზ ნე სის წა მო სა წყე ბად სეს ხის აღე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბას.  ბავ შვთა მოვ ლის მხარ და ჭე-
რის უფა სო სერ ვი სე ბის არა საკ მა რის რა ო დე ნო ბას, მათ შო რის ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ ვის 
გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბას სკო ლებ სა და ბა ღებ ში, ქალ თა და საქ მე ბის 
ბა რი ე რად მი იჩ ნევს  რეს პონ დენ ტთა 17,3%. Covid19 პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეწყ ვე ტი ლი 
ბიზ ნე სის აღ სად გე ნად არა სა თა ნა დო ხელ შე წყო ბა ზე სა უბ რობს ქალ თა 15%, რაც გან სა კუთ
რე ბით გა მო იკ ვე თა თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს. რეს პონ დენ ტთა თქმით, პან დე მი ამ მას შტა
ბუ რად და ა ზა რა ლა კერ ძო სექ ტორ ში და არა ფორ მა ლურ ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე
ბი. თუმ ცა ნა თე ლი ა, რომ მა თი საქ მი ა ნო ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხელ შე სა წყო ბად სა ხელ მწი ფო 
არა საკ მა რის ძა ლის ხმე ვას იჩენს. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა არა ე ფექ ტი ა ნად მი იჩ ნევს 
პან დე მი ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის მხარ და სა ჭე რად ერ თჯე რა დი სა ხელ მწი
ფო დახ მა რე ბის პროგ რა მებს  და გრძელ ვა დი ა ნი და სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბას უს ვამს ხაზს.   

ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში ქა ლე ბის ჩარ თვის ხელ შე სა წყო ბად და ხელ საყ რე ლი გა რე მო პი რო-
ბე ბის შე საქ მნე ლად კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქა ლებ მა ყვე ლა ზე მე ტად ხა ზი გა უს ვეს: ხელ მი საწ ვდო
მი კრე დი ტე ბის არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბას  56,5%, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბის 
და ნერ გვას  54%, სოფ ლის მხარ და ჭე რის  41% და მე ტი საგ რან ტო პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას  36,6%. რეს პონ დენ ტთა 26,4% ხაზს უს ვამს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მხრი დან მე ტი ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რის პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბის სა ჭი რო ე ბას. ეკო ნო მი კუ რი 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე მი უ თი თებს გა მო კი
თხულ თა 43.3%, ხო ლო 16,6% მი იჩ ნევს, რომ აუ ცი ლე ბე ლია ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თვის სა კონ სულ ტა
ციო სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა და ბიზ ნეს გეგ მე ბის შედ გე ნა ში პრაქ ტი კუ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვა, 
გან სა კუთ რე ბით  ბიზ ნეს ში გა მოც დი ლე ბის არ მქო ნე ქა ლე ბის თვის. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა
წი ლე ე ბი ხაზს უს ვამ დნენ, რომ ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ში ქალ თა მე ტი ჩარ თუ ლო ბის და ბიზ ნე
სის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქა ლე ბის თვის მე წარ მებ რი ვი 
უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მე ტი უფა სო სას წავ ლო კურ სის და ბიზ ნე სის 
წა მო სა წყე ბად მცი რე ბიზ ნეს გრან ტე ბით შე თა ვა ზე ბა. ქა ლი რეს პონ დენ ტე ბის გან აღი ნიშ ნა, რომ 
მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის დე დე ბის თვის და საქ მე ბის ხელ შე სა წყო ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბიზ ნეს
საქ მი ა ნო ბის ისე თი სა ხე ო ბის შე თა ვა ზე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფ და ქა ლე ბის სახ ლე ბი დან მუ შა ო
ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

	ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ქალ თა ინ ფორ მი რე ბა და ინ-
ფორ მა ცი ის მი ღე ბის არ ხე ბი:

ინ ფორ მა ცია ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ არ 
გა აჩ ნია რეს პონ დენ ტთა 25,7%ს, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბაა (76%). 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი უ ლი დე ფი ცი ტი საგ რძნობ ლად ნაკ ლე ბია დევ
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ნილ მო სახ ლე ო ბა ში (24%).  გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის თვის ყვე ლა ზე კარ გად ცნო ბი ლი პროგ
რა მე ბი ა: „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ – 62%; სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბი 
 30,4%; სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბი  28,1% 
და „და ნერ გე მო მა ვა ლი“  28,1%. გა მო კი თხულ თათ ვის ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ცნო ბილ პროგ
რა მას წარ მო ად გენს „დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა“  23,2%, 
რაც მეტ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ პროგ რა მა გან კუთ ვნი ლია შეზ ღუ დუ ლი სა მიზ ნე 
წრის თვის. თუმ ცა თა ვად დევ ნილ თა შო რის პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა საკ მა ოდ 
მა ღა ლი ა. გა მო კი თხულ დევ ნილ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (51%) ფლობს ინ ფორ მა ცი ას აღ ნიშ ნუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ.  

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის პირ ველ წყა როს მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო
ბის თვის „ტე ლე ვი ზია და რა დი ო“ (53,4%), ონ ლა ინ მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი 
(50,3%), მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დე ბი (34%), „მე ზობ ლე ბი და ნაც ნო ბე ბი“ (31,7%) წარ მო ად
გე ნენ. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით ასე ვე იკ ვე თე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის რო ლიც (21,2,3%). ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის არ ხად ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად და სა ხელ დნენ 
ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტე ბი (7,2%), სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი (8,2%), ცენ ტრა ლუ
რი ხე ლი სუფ ლე ბის ვებ გვერ დე ბი და ფე ის ბუქ გვერ დე ბი (15,4%). თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს 
რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ საგ რძნობ ლად გა უმ ჯო ბეს და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის 
პრაქ ტი კა ონ ლა ინ გზით და მო სახ ლე ო ბის თვის სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა და მი ღე ბა დღეს დღე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფო უწყე ბე
ბის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის და ვებ გვერ დე ბის სა შუ ა ლე ბით. თუმ ცა, ამა ვე დროს ხა ზი გა ეს ვა, 
რომ, მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ ფორ მა ცი ის ინ ტერ ნეტ რე სურ სებ ზე წვდო მა საკ მა ოდ შეზ ღუ დუ ლი 
აქვთ მო სახ ლე ო ბის ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ებს, მათ შო რის სო ცი ა ლუ რად და უც ველ და მოწყ
ვლად ჯგუ ფებს, ხან დაზ მუ ლებს და სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია 
ცალ კე ულ და სახ ლე ბებ ში ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვით, შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ე ბის არ ქო ნით 
ან /და მა თი გა მო ყე ნე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბით. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა
ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის  სა სურ ველ და მი სა ღებ ფორ მად რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლის თვის 
კვლავ რჩე ბა სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი და ბუკ ლე ტე ბი და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ-
თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი. აღ ნიშ ნულს ნათ ლად მოწ მობს რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბიც. 

ინ ფორ მა ცი ი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე
სო ბამ (74.4) სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან მო სახ ლე ო ბას თან არა საკ მა რი სი 
კო მუ ნი კა ცია და ა სა ხე ლა. აღ ნიშ ნულ ფაქ ტორს პრობ ლე მად თა ნაბ რად თვლი ან, რო გორც დევ
ნი ლი (73,2%), ასე ვე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა (76,4%). ინ ტერ ნე ტი სად მი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა 
აღ ნიშ ნა რეს პონ დენ ტთა 8.2%მა, ხო ლო ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ცენ ტრა ლუ რი და ად გი
ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის მი მართ ინ ტე რე სის არ ქო ნას კი ხა ზი გა უს ვა 14.4%მა. მო სახ ლე ო ბის ნა-
წი ლის ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა და სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მი მართ ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი შე იძ ლე ბა 
აიხ სნას, ერ თი მხრივ, მო სახ ლე ო ბის უნ დობ ლო ბით და ერ თგვა რი ნი ჰი ლიზ მით, რომ მათ შე უძ
ლი ათ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი იყ ვნენ სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა მო ცხა დე ბულ კონ კურ სში და, მე ო რე 
მხრივ კი, ნათ ლად იკ ვე თე ბა პროგ რა მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის და მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბის 
მიზ ნით არა საკ მა რი სი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

2.2. სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა

მო სახ ლე ო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა შე ფას და სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა თა ნა
დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბის და მო სახ ლე ო ბის თვის სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ
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ვდო მო ბის ხა რის ხის გა ზომ ვის გზით. შეს წავ ლილ იქ ნა მო ქა ლა ქე თა და მო კი დე ბუ ლე ბა სო ცი უმ ში 
კრი მი ნო გე ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დაც ვის და შემ წყნა რებ ლო ბის  ხა
რის ხი.

	ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი: რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხულ 
ქალ თა 17,4% თვლის, რომ სა ზო გა დო ებ რივ უსაფ რთხო ე ბას მნიშ ვნე ლო ვან რისკს უქ მნის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი. სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხულ ქალ თა უმ
რავ ლე სო ბის თვის ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ სა კითხ თა შო რის ში და 
გზე ბის მო წეს რი გე ბა (37,7%), ტრან სპორ ტის  მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა (34%), სა კა
ნა ლი ზა ციო სის ტე მის  (27,6%) და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის  (26,6%) გა მარ თვა, წყლის გაყ ვა ნი
ლო ბის სის ტე მის და ხა რის ხი ან წყალ ზე წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა (26,9%) წარ მო ად გენს. 
მო უ წეს რი გე ბე ლი  კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბა გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა სე-
ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ხო ლო გა უ მარ თა ვი წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის და წყალ ზე შეზ ღუ დუ ლი 
წვდო მის სა კი თხი ყვე ლა ზე მწვა ვედ დგას წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ყო ფი ზო ლის 
მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში და წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, სას მე
ლი წყლის პრობ ლე მა, ძი რი თა დად, ზა ფხულ ში იჩენს თავს, რაც გან სა კუთ რე ბით მძი მედ აწ
ვე ბათ ქა ლებს. გარ და იმი სა, რომ წყლის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ქა ლებს შო რი დან უწევთ 
მი სი ზიდ ვა, ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად არ თუ ლებს ქა ლე ბის ოჯა ხურ საქ მი ა ნო ბას, რაც საკ მა ოდ ნე
გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მათ ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა სა და ჯან მრთე ლო ბა ზე. ტრან სპორ-
ტის გა უ მარ თა ო ბის პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე
ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თვის, რომ ლე ბიც პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სა ბა ზი სო სერ ვი სით 
(სა სურ სა თო და სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მა ღა ზი ე ბი, ბაზ რე ბი და ბაზ რო ბე ბი, სა ა ვად მყო ფო ე ბი, 
აფ თი ა ქე ბი, სა მუ შაო ად გი ლე ბი) მიბ მულ ნი არი ან ახ ლო მდე ბა რე ქა ლა ქებს. თვი სებ რი ვი 
კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა, რომ წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ
ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის არარ სე ბო ბამ და კერ ძო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის 
მოძ რა ო ბის შეზ ღუ დულ მა გრა ფიკ მა მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლი აი ძუ ლა, შე ე ჩე რე ბი ნა სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბა, რად გან მათ უწევ დათ სოფ ლი დან ქა ლაქ ში ტაქ სით გა და ად გი ლე ბა, რაც არა
რენ ტა ბე ლურს ხდი და მათ ბიზ ნესს. 

გარ და ამი სა, ქა ლე ბის ყო ფა ზე საკ მა ოდ მძი მედ აი სა ხე ბა ისე თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ-
ლე მე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა ტრო ტუ ა რე ბის (23%), ქუ ჩის გა რე გა ნა თე ბე
ბის (16,5%), ბავ შვე ბის გა სა სე ირ ნებ ლად სა ჭი რო სკვე რე ბის /პარ კე ბის და სა თა მა შო/ გარ თო
ბის ზო ნე ბის არარ სე ბო ბა, რაც გან სა კუთ რე ბით აწუ ხებს მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შვე ბის დე დებს 
და მნიშ ვნე ლოვ ნად აქ ვე ი თებს მა თი და ცუ ლო ბის შეგ რძნე ბას. სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის 
ობი ექ ტე ბის  სამ კერ ვა ლო ე ბის და სა ლო ნე ბის არარ სე ბო ბას აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად მი იჩ ნევს 
სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის 19,7%, რომ ლებ საც შეზ ღუ დუ ლი ტრან სპორ ტის პი რო ბებ ში, სა
ბა ზი სო სერ ვი სის მი სა ღე ბად უწევთ ქა ლა ქებ ში მგზავ რო ბა და, შე სა ბა მი სად, მე ტი ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის გა ღე ბა.  თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს ასე ვე გა მო იკ ვე თა ქა ლა ქებ სა და რა ი ო ნულ ცენ
ტრებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი სა პირ ფა რე შო ე ბის არარ სე ბო ბის პრობ ლე მა. 

	სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი და კრი მი ნო გე ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა: თვალ სა ჩი ნოდ მა ღა ლია იმ 
ქალ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც კრი მი ნა ლის გაზ რდა ზე ამახ ვი ლე ბენ ყუ რა დღე ბას (68,1%). 
გა უ ა რე სე ბუ ლი კრი მი ნო გე ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა თა ნაბ რად აწუ ხებთ გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე 
ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მკვიდრთ (62%დან 79%მდე), თუმ ცა ნი შან დობ ლი ვი ა, 
რომ აღ ნიშ ნულ საფ რთხეს უმე ტეს წი ლად უთი თე ბენ ზუგ დი დის (79%), ქუ თა ი სის (71,4%) და 
წა ლენ ჯი ხის (75,8%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი, ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მკვიდ რნი (54%). ალ კო ჰო ლიზ მი სა და ნარ კო მა ნი ის პრობ ლე მა 
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აქ ტუ ა ლუ რია გა მო კი თხულ თა 48.1%ის თვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრობ ლე მას მწვა ვედ 
მი იჩ ნევს ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის (36%63%) მო სახ ლე ო ბა, ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში - 63,4%. ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ აღ
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან შე და რე ბით (46%) მე ტად აქ ტუ ა ლუ რია 
დევ ნი ლე ბის თვის (57%). თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქა ლე ბის თქმით, ალ კო ჰო ლიზ მი სა 
და ნარ კო მა ნი ის პრობ ლე მა უმე ტეს წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია არას ტა ბი ლუ რი და მუდ მი ვი 
საფ რთხის გა რე მო ში ცხოვ რე ბით, რთუ ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბით, სა
არ სე ბო წყა რო ე ბი სად მი და სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სად მი  შეზ ღუ დუ ლი წვდო მით. ეს კი, თა
ვის მხრივ, ზრდის მო სახ ლე ო ბა ში და ძა ბუ ლო ბას, სტრესს, აგ რე სი ას და მა მა კა ცე ბი სა და 
ახალ გაზ რდე ბის მხრი დან ალ კო ჰო ლის მი ღე ბი სა და ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის ჭარ ბად 
გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კას, რაც კი დევ უფ რო გამ ძაფ რდა Covid19 პან დე მი ის პე რი ოდ ში. სა
გუ ლის ხმო ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბა აწუ ხებს გა მო კი
თხულ თა 23.3%ს, რაც პრაქ ტი კუ ლად თა ნაბ რად გა ნა წილ და დევ ნილ (22%) და ად გი ლობ რივ 
(23%) მო სახ ლე ო ბას შო რის. გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბაც და სა ხელ და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
უსაფ რთხო ე ბის თვის საფ რთხის შემ ცველ ფაქ ტო რად (22.6%). თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს 
რეს პონ დენ ტე ბი მწვა ვედ აყე ნებ დნენ და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში, გან სა კუთ რე ბით სკო ლებ
თან, სა ბავ შვო ბა ღებ თან და ზო გა დად ბავ შვე ბით კონ ცენ ტრი რე ბულ ად გი ლებ ში „ჭკვი ა ნი 
შუქნიშნების“ და „მწო ლი ა რე პო ლი ცი ე ლე ბის“  სიჩ ქა რის შემ ზღუ და ვი ბა რი ე რე ბის და მონ-
ტა ჟე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კითხს, რად გან, მა თი თქმით, უკონ ტრო ლოდ, მა ღალ სიჩ ქა რე ზე 
მოძ რავ ავ ტო მო ბი ლებს წლი დან წლამ დე არა ერ თი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე ეწი რე ბა და საკ მა
ოდ მძი მედ აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე (სე ნა კის და წა ლენ ჯი ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი). ქვე ით თა სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კე ბის არარ სე ბო ბის და ან მა თი პარ კი რე-
ბის ზო ნად ქცე ვის პრობ ლე მა ზე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რა დღე ბას ამახ ვი ლებ დნენ მცი რეწ ლო
ვა ნი ბავ შვე ბის დე დე ბი, რაც ქუ ჩა ში გა და ად გი ლე ბის დროს მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის  მა თი და 
მა თი შვი ლე ბის თვის შექ მნილ საფ რთხე ებს.  

ქვე ყა ნა ში დის კრი მი ნა ცი ის და შე უწყ ნა რებ ლო ბის მა ღალ დო ნე ზე მი უ თი თებს რეს პონ დენ ტთა 
20%, ხო ლო გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პი რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა
ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბალ ხა რის ხზე ყუ რა დღე ბას ამახ ვი ლებს გა მო კი თხულ თა 13,6%, რაც ქვე
ყა ნა ში და ძა ბუ ლო ბის და დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის და მა ტე ბით რის კებს ქმნის. 

2.3. გა ნათ ლე ბის უსაფ რთხო ე ბა

კვლე ვა ში ცალ კე ყუ რა დღე ბა და ეთ მო გა ნათ ლე ბის სა კი თხებს, შე ფას და  მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის დო ნე და მი წო დე ბუ ლი გა ნათ ლე
ბის ხა რის ხი.

	სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა: აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რეს პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე 
მე ტი (51,3%) თვლის, რომ მათ შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს ან ნაც ნო ბებს მხო ლოდ ნა წი ლობ
რივ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე. გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო
ბის ხა რისხს და დე ბი თად აფა სებს რეს პონ დენ ტთა 34,6%, ხო ლო სრუ ლი ად უარ ყო ფი თად 
 9,1%. ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე
სო ბის აზ რით, აფერ ხებს სწავ ლის და ბა ლი ხა რის ხი  40%; პე და გოგ თა არა და მაკ მა ყო ფი-
ლე ბე ლი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი  26%; სკო ლებ ში არა სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა და 
სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბის არარ სე ბო ბა  29%; გა მო კი თხულ თა მე სა მედ ზე 
მე ტის აზ რით (34,6%), პან დე მი ის პე რი ოდ ში ინ ტერ ნე ტის და ბა ლი ხა რის ხი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
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აფერ ხებ და სას წავ ლო პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნად ჩა ტა რე ბას, რა საც ექ ვსი სა მიზ ნე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი დან ყვე ლა ზე მე ტად ხა ზი გა უს ვეს ზუგ დი დის (54%) და სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის (45%) მკვიდ რნი. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი აღ მოჩ ნდა 
ქუ თა ი სის მო სახ ლე ო ბის თვის (18,4%). სკო ლე ბის გა უ მარ თავ ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, კერ ძოდ 
კი სკო ლის შე ნო ბე ბის ამორ ტი ზე ბულ მდგო მა რე ო ბას, გა უ მარ თავ სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მას 
და წყლის შეზ ღუ დულ მი წო დე ბას უჩი ვის გა მო კი თხულ თა 21%, რო მელ თა შო რის უმე ტე სო-
ბას წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა წარ მო ად გენს (36,3%). 

	კო ვიდ-19 პან დე მი ის დროს სას წავ ლო პრო ცე სის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის პრობ ლე მა - თვი
სებ რი ვი კვლე ვის დროს, რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი მწვა ვედ აყე ნებ და დის ტან ცი უ რი სწავ
ლე ბის დროს მას წავ ლებ ლე ბი სა და მოს წავ ლე ე ბის წი ნა შე აღ მო ცე ნე ბულ პრობ ლე მებს, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აქ ვე ი თებ და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ხა რისხს. ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა
მოწ ვე ვა, რის წი ნა შეც სკო ლე ბი ვი რუ სის შემ დგომ დად გნენ, ეს იყო მოს წავ ლე თა და მას წავ-
ლე ბელ თა ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა ინ ტერ ნეტ სა და შე სა ბა მის ტექ ნი კურ ხელ სა წყო-
ებ ზე (კომ პი უ ტე რი, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი, პლან შე ტი). სამ წუ ხა როდ, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
მძი მე სო ცი ა ლუ რი ფო ნის გა მო, მოს წავ ლე თა და მას წავ ლე ბელ თა დიდ ნა წილს აღ ნიშ ნულ 
ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე წვდო მა არ ჰქონ და. გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ აი სა ხე ბო და ეს 
პრობ ლე მა მრა ვალ შვი ლი ან, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ოჯა ხებ ზე და სოფ ლის სკო ლე ბის მო
სა წავ ლე ებ ზე. დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცე სის ერ თერთ ძი რი თა დი და მაბ რკო ლე ბე ლი 
ფაქ ტო რი იყო ასე ვე მას წავ ლებ ლებ ში და მოს წავ ლე ებ ში ტექ ნი კუ რი და ციფ რუ ლი უნარ -
ჩვე ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა. მას წავ ლებ ლებს გა უ ჭირ დათ ახალ პლატ ფორ მებ ზე ადაპ ტი რე ბა და 
მა თი ტექ ნი კუ რი მარ თვა. მოს წავ ლე ებ საც არ ჰქონ და საკ მა რი სი ცოდ ნა და უნა რე ბი, რომ 
და მო უ კი დებ ლად ემარ თათ ესა თუ ის პროგ რა მა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აქ ვე ი თებ და სას წავ
ლო პრო ცე სის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვას. 

	უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა: გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, 
რომ მა თი ოჯა ხის წევ რებს და ნაც ნო ბებს ხა რის ხი ან უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა აქვთ 
(48,7%). 45,2% მი იჩ ნევს, რომ წვდო მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აქვთ, 6,1% თვლის, რომ წვდო
მა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სად მი არ აქვთ, რა საც ყვე ლა ზე მე ტად ხა ზი გა უს ვა წა ლენ ჯი ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბამ (23,8%). იმ მი ზეზ თა შო რის, რომ ლე ბიც აფერ ხებს უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბი სად მი წვდო მას, გა მო ი ყო: სწავ ლე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი  42%; რე გი ო ნის 
სტუ დენ ტე ბის თვის ქა ლაქ ში მი უწ ვდო მე ლი უფა სო სა ცხოვ რე ბე ლი  27,2%; სკო ლებ ში პრო
ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო კურ სე ბის არარ სე ბო ბა, რაც აფერ ხებს აბი ტუ რი ენ ტებს სწო რი პრო
ფე სი ის არ ჩე ვა ში  21,5%. სწავ ლის და ბალ ხა რისხს ხა ზი გა უს ვა რეს პონ დენ ტთა 8.6%მა, 
რო მელ თა გან ყვე ლა ზე დი დი წი ლი მო დის ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე (49,4%). 

	ახალ გაზ რდე ბის კლას გა რე შე გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის სიმ წი რე - თვი სებ
რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ახალ გაზ რდე ბი და მა თი მშობ ლე ბი ხაზს უს ვამ დნენ ახალ გაზ რდე
ბის სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბას. 
რეს პონ დენ ტე ბი ყუ რა დღე ბას ამახ ვი ლებ დნენ ახალ გაზ რდე ბის გან ვი თა რე ბის და ლი დე რუ ლი 
თვი სე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის სა-
ჭი რო ე ბა ზე. სე ნა კის, წა ლენ ჯი ხის და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მკვიდ რნი გან სა კუთ
რე ბით აღ ნიშ ნავ დნენ ახალ გაზ რდუ ლი სივ რცე ე ბის არარ სე ბო ბის პრობ ლე მას, სა დაც მათ 
შეკ რე ბის, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ნა ყო ფი ე რად გა ტა რე ბის ან არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ. რეს პონ დენ ტებ მა სოფ ლებ ში ბიბ ლი ო თე კე ბის სა ვა ლა ლო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე და მა თი  გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზეც გა ა მახ ვი ლეს ყუ რა დღე ბა. 
ხა ზი გა ეს ვა, გან სა კუთ რე ბით დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში და გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში, 
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ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თვის ღია სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის მო წყო ბის, სოფ ლებ ში კულ-
ტუ რის ცენ ტრე ბის ან ხე ლოვ ნე ბის მრა ვალ პრო ფი ლუ რი წრე ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბას.

2.4. ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გან ზო
მი ლე ბას წარ მო ად გენს, რად გან სწო რედ კარ გი ჯან მრთე ლო ბაა „ა და მი ა ნის სი ცოცხ ლის, სა არ
სე ბო წყა როს შექ მნის და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის უმ თავ რე სი ინ სტრუ მენ ტი“ 
(გა ე როს ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის გან ყო ფი ლე ბა, 2013). მო სახ ლე ო ბის თვის ჯან მრთე ლო ბის 
საფ რთხე ე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი პი რო ბე ბის შექ მნა და ხა რის ხი ან სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბას წარ მო ად გენს და გა დამ წყვეტ როლს თა
მა შობს სო ცი ა ლუ რი ერ თი ა ნო ბა სა და სტა ბი ლუ რო ბა ში. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში ჯან მრთე ლო ბის 
უსაფ რთხო ე ბა შე ფას და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სად მი მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხა
რის ხის სა ფუძ ველ ზე.

	ჯან დაც ვის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი: სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხულ თა 
აბ სო ლუ ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ (79%) ჯან დაც ვის კუ თხით ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად 
მე დი კა მენ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბი და ა სა ხე ლა, რაც, რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აფერ ხებს  და ა ვა დე ბებ თან ბრძო ლი სუ ნა რი ა ნო ბას და საფ რთხეს უქ მნის მო სახ ლე ო ბის ჯან
მრთე ლო ბას და სი ცოცხ ლეს.  რეს პონ დენ ტთა 40,3% ჯან მრთე ლო ბის საფ რთხედ გა ნი ხი ლავს 
ასე ვე უხა რის ხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას. სოფ ლებ ში უფა სო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის 
არარ სე ბო ბა აღელ ვებს გა მო კი თხულ ქალ თა 34.1%ს. ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე მო სახ ლე
ო ბის არა ჯე რო ვან ინ ფორ მი რე ბას პრობ ლე მად მი იჩ ნევს 25,7%. ინ ფორ მა ცი ულ დე ფი ციტს, 
უმე ტეს წი ლად, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მკვიდ რნი ასა ხე ლე ბენ (39%).  სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნა ლის სიმ ცი რეს (23,8%) და პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტე ბის არარ სე ბო ბას ჯან
მრთე ლო ბის თვის საფ რთხედ მი იჩ ნევს ქალ თა 16,3%. ფო კუს ჯგუ ფებ ში ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის 
არა სა თა ნა დო მდგო მა რე ო ბა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლეს ზუგ დი დის, სე
ნა კის და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რებ მა რეს პონ დენ ტებ მა. ხა ზი გა ეს ვა ამ-
ბუ ლა ტო რი ე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრობ ლე მებს, სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის, 
მე დი კა მენ ტე ბის და ად გი ლებ ზე მედ პერ სო ნა ლის სიმ წი რეს.  ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
აღი ნიშ ნა სო ფელ კო კის ამ ბუ ლა ტო რი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ას სა ჭი რო ე ბა და სო ფელ ხურ ჩა ში 
გა რე მონ ტე ბუ ლი, მაგ რამ უფუნ ქცი ოდ და უმოქ მე დოდ მი ტო ვე ბუ ლი ამ ბუ ლა ტო რი ის ამოქ
მე დე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ასე ვე გა ეს ვა ხა ზი ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის 
არა სა თა ნა დო პი რო ბებს, ხო ლო წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში  ამ ბუ ლა ტო რი
ე ბის არარ სე ბო ბის პრობ ლე მას. რეს პონ დენ ტთა მტკი ცე ბით, მა შინ, რო ცა სო ფელ ში ხან დაზ
მულ თა დი დი რა ო დე ნო ბა ცხოვ რობს, რო მელ თათ ვის ად გილ ზე სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას 
გა დამ წვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა  ამ ბუ ლა ტო რი ე ბით სოფ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა, მა თი  სა თა ნა დო ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ ვა, შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლით და კომ პლექ
ტე ბა და ამოქ მე დე ბა. მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას სოფ ლებ ში აფ თი ა ქე ბის არარ სე ბო ბა და 
მე დი კა მენ ტებ ზე შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა წარ მო ად გენს. 

გო გო ნე ბი სა და ქა ლე ბი სათ ვის უფა სო სა მე დი ცი ნო სკრი ნინგ პროგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა აქ ტუ ა
ლურ სა კითხს წარ მო ად გენს გა მო კი თხულ თა 19,3%ის თვის. რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე 
მო სახ ლე ო ბის და ბალ ცნო ბი ე რე ბას პრობ ლე მად მიჩ ნევს ქალ თა 12,8%. დევ ნილ თა და კონ ფლიქ
ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე აღელ ვებს 
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გა მო კი თხულ თა 7.4%ს. ფო კუს ჯგუ ფებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და ცალ კე
უ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის, მათ შო რის, ხან დაზ მულ თათ ვის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
უფა სო პა კე ტე ბით და მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

	ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის შემ თხვე ვა ში პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის გზე ბი: გა მო კი თხულ თა 
ურავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ (38,7%) მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯებს, ძი რი თა დად, ფა რავს სა ყო
ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა. სა გან გა შოა იმ პირ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ჯან მრთე
ლო ბის გა უ ა რე სე ბის შემ თხვე ვა ში თვით მკურ ნა ლო ბას ეწე ვი ან (35,3%). სა გუ ლის ხმო ა, რომ 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ანა ლი ზის თა ნახ მად, მათ შო რის, ვინც თვით მკურ ნა ლო ბას მი მარ თავს, უმ
რავ ლე სო ბა 18დან 30 წლამ დე (40%) და 3145 წლამ დე (34%) ასა კის ქა ლე ბი არი ან. გა მო კი
თხულ თა 9,6% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს მკურ ნა ლო ბის არატ რა დი ცი ულ გზებს და მი მარ თავს 
ექიმ ბა შებს, რაც, შე საძ ლო ა, გან პი რო ბე ბუ ლია მკურ ნა ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დის შე და
რე ბით და ბა ლი ფა სით და მო სახ ლე ო ბის მხრი დან სან დო ო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით. რეს პონ
დენ ტთა 11,9% სარ გებ ლობს კერ ძო დაზ ღვე ვით, თუმ ცა ამ შემ თხვე ვა ში პა სუ ხებ ში პრაქ ტი
კუ ლად არ ფიქ სირ დე ბა მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი, რაც მკა ფი ოდ მოწ მობს 
ქალ თა ამ კა ტე გო რი ის თვის და საქ მე ბი სად მი ზო გა დად შეზ ღუ დულ წვდო მას ან /და და საქ მე
ბის ისეთ სა ხე ო ბა ზე ნაკ ლებ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას, რაც ით ვა ლის წი ნებს და ქი რა ვე ბულ 
პირ თა და მა ტე ბი თი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტე ბით  უზ რუნ ველ ყო ფას. 

2.5. ფი ზი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი თუ პან დე მი ით გა მოწ ვე უ
ლი და ძა ბუ ლო ბა, რთუ ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი ფო ნი უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლე ბის 
მდგო მა რე ო ბა ზე ოჯახ ში, რაც ხში რად ვლინ დე ბა მათ მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ფი ზი კურ, 
ფსი ქო ლო გი ურ და სხვა ტი პის ძა ლა დო ბა ში. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში ფი ზი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
ხა რის ხი შე ფას და  სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში ქალ თა მი მართ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის სა კი თხის აქ ტუ
ა ლო ბის და პრობ ლე მის მას შტა ბე ბის, ძა ლა დო ბის ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ფორ მე ბის 
გა მოვ ლე ნის, ძა ლა დო ბის გან დაც ვის არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
და ამ სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეს წავ ლის გზით.  

	ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბა - მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრობ ლე მის სიმ წვა
ვეს და აქ ტუ ა ლო ბას გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა აღი ა რებს, კერ ძოდ კი, რეს პონ დენ ტთა 
40,7%-ის მტკი ცე ბით, ოჯახ ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა მათ თემ ში აქ ტუ ა ლუ-
რი ა, ხო ლო 10,2%ის თქმით, ეს თე მა უკი დუ რე სად აქ ტუ ა ლუ რი ა. მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, 
რომ ის კვლავ ტა ბუ და დე ბულ და გა უმ ხე ლელ პრობ ლე მად რჩე ბა. აღ ნიშ ნულს მკა ფი ოდ 
მოწ მობს რეს პონ დენ ტთა მხრი დან მო ცე მულ სა კითხ ზე პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბის გან თა ვის 
შე კა ვე ბა. გა მო კი თხულ ქალ თა 22%მა აღ ნიშ ნა, რომ ამ კითხ ვა ზე „პა სუ ხი არ აქვს“, ხო ლო 
27%მა  რომ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხი მათ თემ ში აქ ტუ ა ლუ რი არ არის. ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხის აქ ტუ ა ლო ბას ყვე ლა ზე მე ტად 1830 (38%) და 3145 (31,7%) 
წლის ქა ლე ბი უს ვამ დნენ ხაზს,  ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად  65 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ქა
ლე ბი (5.5%), რაც მკა ფი ოდ მეტყ ვე ლებს უფ რო სი თა ო ბის მყა რად ფეს ვგად გმულ სტე რე ო
ტი პულ შე ხე დუ ლე ბა ზე, რომ ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხი ოჯა ხის პი რა დი 
საქ მეა და მას ზე სა უ ბა რი სა ჯა როდ მი ღე ბუ ლი არ არის. სა გუ ლის ხმო ა, რომ პრობ ლე მის აქ
ტუ ა ლო ბას ყვე ლა ზე მე ტად აღი ა რებ დნენ ზუგ დი დის (58,4%), სე ნა კის (43,1%), ხო ნის (40,5%) 
და ქუ თა ი სის (37,3%) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბი, ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
 წა ლენ ჯი ხის (28,6%) და წყალ ტუ ბოს (35%) მკვიდ რნი. ეს ნიშ ნავს ქა ლე ბის მხრი დან ოჯახ ში 
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ძა ლა დო ბის სა კი თხის მი მართ სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვის ტენ დენ ცი ას და სა კითხ ზე თა მა
მად მსჯე ლო ბის მზა ო ბას.  

	ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მე ბი - ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ ფორ მად გა მო
კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა  58,5%  ფსი ქო ლო გი ურ ძა ლა დო ბას მი იჩ ნევს, ეკო ნო მი კურს 
აფიქ სი რებს 21,9%, ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას  18%. რაც შე ე ხე ბა სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას, 
მას ზე გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 1.7%მა მი უ თი თა. ეს ნათ ლად მეტყ ვე ლებს, თუ რამ დე ნად 
ტა ბუ და დე ბუ ლია ძა ლა დო ბის აღ ნიშ ნულ ფორ მა ზე სა უ ბა რი, რაც უკავ შირ დე ბა პრობ ლე მის 
არა საკ მა რის აღი ა რე ბას და მო სახ ლე ო ბა ში სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბის და ცნო ბი ე რე ბის და ბალ დო ნეს. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, 
რომ, მი უ ხე და ვად ოჯახ ში ქალ თა სუ ბორ დი ნი რე ბუ ლი რო ლის თან და თა ნო ბით რღვე ვი სა, 
სა ზო გა დო ე ბა ში, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ სა და დიდ ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ად გი ლებ ში, 
კვლავ პრე ვა ლი რებს ადათ წე სე ბი, რომ ლე ბიც ქა ლი სა და მა მა კა ცის გან სხვა ვე ბულ ქცე ვას 
ად გე ნენ  ოჯახ ში ყვე ლა სა კითხ ზე გა დაწ ვე ტი ლე ბის უპი რო ბო მიმ ღე ბი  კა ცის თვის, ხო
ლო მორ ჩი ლი, მომ თმე ნი და დამ თმო ბი  ქა ლის თვის. გარ და ამი სა, თვი სებ რი ვი კვლე ვე ბით 
გა მო იკ ვე თა, რომ ქალ თა მხრი დან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გამ ჟღავ ნე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბა 
ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მე ბის და სა ზო გა დო ებ რი ვი შე საძ ლო წნე ხის თა ვის არი დე ბის  გარ და, 
ბევ რწი ლად და კავ ში რე ბუ ლია შიშ თან, თუ რო გორ შეძ ლებს ქა ლი მას ზე და მო კი დე ბულ შვი
ლებ თან ერ თად და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბას. ქა ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ თავ შე საფ რებ ში 
ქალ თა გან თავ სე ბის არა საკ მა რი სი ვა და, სა ხელ მწი ფოს გან გა წე უ ლი მხარ და ჭე რის მხო ლოდ 
მოკ ლე ვა დი ა ნი ან ერ თჯე რა დი ხა სი ა თი არ არის საკ მა რი სი და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის წა
მო სა წყე ბად, რაც აი ძუ ლებს მას, ით მი ნოს ძა ლა დო ბა. 

	დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის და მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა

 გა მო კი თხულ ქალ თა თით ქმის მე სა მე დი (30%) ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მსხვერ პლთა მხარ და
ჭე რის არ სე ბულ მომ სა ხუ რე ბებ ზე, რაც მო ი აზ რებს მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის სა ხე ო ბის, მა თი 
ად გილ მდე ბა რე ო ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბას. 36% მი უ თი თებს, რომ იც ნობს 
მხო ლოდ ზო გი ერთ მათ განს. საკ მა ოდ მა ღა ლია იმ ქალ თა წი ლი, რომ ლებ საც სა ერ თოდ არ 
აქვთ ინ ფორ მა ცია მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სებ სა და ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა მარ
თლებ რივ მე ქა ნიზ მებ ზე  33,8%. გა მო კი თხულ თა შო რის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ
სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ არა ინ ფორ მი რე ბულ ქალ თა რა ო დე ნო ბა  მერ ყე ობს 23,5%დან 
48,6%მდე: ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და ხო ნის (48,6%) და წყალ ტუ ბოს (38%) 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი  სე ნა კი სა (23,5%) და წა ლენ ჯი ხის (29,4%) 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არ სე ბულ სერ ვის თა შო რის მო სახ ლე ო ბის თვის ყვე
ლა ზე კარ გად ცნო ბი ლია ცხე ლი ხა ზი (52,1%). რეს პონ დენ ტთა 20% ასე ვე ინ ფორ მი რე ბუ ლია 
ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მა თი სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ, რაც აიხ სნე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო
ბას თან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით. სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თავ შე საფ-
რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს ქალ თა მხო ლოდ 7.8%, ხო ლო კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის 
შე სა ხებ  8.1%. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად იც ნობს მო სახ ლე ო ბა მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის მუ ნი ცი-
პა ლურ სერ ვი სებს და პროგ რა მებს (3,9%) და სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რის მხრი დან 
შე თა ვა ზე ბულ მომ სა ხუ რე ბას (4,4%). 
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ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ წყა როდ გა მო კი თხულ თა 44,3%  სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებს ასა ხე ლებს, მათ შო რის უმ რავ ლე სო ბას 1830 წლამ დე (53,7%) და 3145 წლამ დე (30%) 
ასა კის ქა ლე ბი წარ მო ად გე ნენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი ადას
ტუ რებს ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბას და ხელ მი საწ ვდო მო ბას სო ცი ა ლურ ქსე ლებ სა და შე სა ბა მი სი 
სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ვებ გვერ დებ ზე, თვი სებ
რი ვი კვლე ვის დროს რეს პონ დენ ტებ მა ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლეს ელექ ტრო ნულ და ციფ რულ 
რე სურ სე ბამ დე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა ზე, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ სა და 
დიდ ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ და სახ ლე ბებ ში, რაც მი უ თი თებს ინ ფორ მა ცი ის, რო გორც ბეჭ დუ რი 
სა ხით გავ რცე ლე ბის, ასე ვე ქა ლებ თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. რა-
დი ო სა და ტე ლე ვი ზი ე ბი დან ინ ფორ მა ცი ას ეც ნო ბა გა მო კი თხულ თა 35,7%, ხო ლო 12,8% ინ ფორ
მი რე ბა ხდე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან შეხ ვედ რე ბის დროს. ინ ფორ მა ცი ას სა ჯა რო 
ად გი ლებ ში გან თავ სე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი დან და სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი დან იღებს 3,2% და 
მხო ლოდ 2,2%მა აღ ნიშ ნა, რომ მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი დან გა ი გო. სა გუ ლის ხმო ა, რომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, ფლობს თუ არა 
მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბით გა
მო იკ ვე თა, რომ საკ მა ოდ დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი-
სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (57,6%) თვლის, რომ არ სე ბუ ლი სერ ვი
სე ბი არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მია მო სახ ლე ო ბის თვის, ხო ლო 9,3% მი იჩ ნევს, რომ სა ერ თოდ 
არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. მხო ლოდ 32,9% თვლის, რომ მათ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი სერ ვი სე ბი სად მი. 
სა ინ ტე რე სოა პა სუ ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა რეს პონ დენ ტთა ად გილ მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით. მა გა ლი
თად, მო ნა ცე მე ბის ჩაშ ლით გა მო იკ ვე თა, რომ სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა 
გა ცი ლე ბით მწვა ვედ დგას ხო ნის (70%), ზუგ დი დის (62%) და წა ლენ ჯი ხის (60%) მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის, კერ ძოდ კი კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლე ბის ქა ლე ბის თვის.     

	ქალ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მი მართ

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნა თე ლია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ცალ კე ულ თვით მმარ თველ ერ თე
ულ ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბის და პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მუ ნი ცი პა
ლუ რი სერ ვი სე ბის და შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვის და გაძ ლი ე რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გა დად გმუ ლი პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯე ბი, მათ შო რის ბი ნის ქი რით დაკ მა ყო ფი
ლე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც და ნერ გი ლია პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
ან მა გა ლი თად, ზუგ დი დის მუ ნი ცი პალ ტეტ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა პრო ფე სი უ ლი გა დამ
ზა დე ბის ხელ შე წყო ბა და თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა, ასე ვე მე რი ას თან შექ მნი ლი სა ქარ
თვე ლო ში პირ ვე ლი ად გი ლობ რი ვი უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა, რომ ლის მი ზა ნია ძა ლა დო ბის 
სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა შო რის კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა, კვლავ 
ნა თე ლი ა, რომ მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი სა თა ნა დოდ არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას არ სე ბუ-
ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ, ან თვლის, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბი არ არის საკ მა რი სი 
მსხვერ პლთა სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (32,6%) მხო ლოდ ნა წი ლობ-
რივ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მსხვერ პლთა მხარ და სა ჭე რად და ნერ გი ლი 
მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. 30% კი სა ერ თოდ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, რაც მკა ფი ოდ მეტყ ვე ლებს მო სახ ლე ო ბის უკეთ და ფარ თოდ ინ ფორ მი
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რე ბის მიზ ნით სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. გა მო კი თხულ 
ქალ თა 17,2% მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არა საკ
მა რი სია და აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სპე-
ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბა (14,3%). მხო ლოდ 10%მა მი უ თი თა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი ა.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს გა მო იკ ვე თა მსხვერ პლთა არ სე ბუ ლი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის 
გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბის და მსხვერ პლის გრძელ ვა დი ა ნი დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის და ნერ გვის სა ჭი
რო ე ბა. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი არ იძ ლე ვა გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი-
ვა ში მსხვერ პლის თვის და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის და წყე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. რეს პონ დენ ტთა 
ნა წი ლის აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ერ თი მხრივ, მსხვერ პლის თავ შე სა ფარ ში დარ ჩე ნის პე რი ო დის 
გაზ რდა, რა თა მან შეძ ლოს ახალ გა რე მოს თან ადაპ ტი რე ბა და და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის თვის 
სა თა ნა დოდ მომ ზა დე ბა, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პა რა ლე ლუ რად მსხვერ პლთა 
და საქ მე ბის მიზ ნით რო გორც მა თი შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბის შე თა
ვა ზე ბა, ასე ვე მა თი და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბაც  პო ტენ ცი ურ დამ საქ მე ბელ თან და კავ ში რე ბის ან 
სა კუ თა რი სა მე წარ მეო საქ მის წა მო სა წყე ბად გრან ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის გზით. 

2.6. სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხი შე ფას და  მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
აქ ტი უ რი და ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბი სა და კვე ბი თი ღი
რე ბუ ლე ბის მქო ნე უვ ნე ბელ სურ სათ ზე ფი ზი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეს
წავ ლის გზით. 

	სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის თვის საფ რთხის შემ ცვე ლი ფაქ ტო რე ბი

 კვლე ვამ ცხად ყო, რომ სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა წარ მო ად გენს ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა
ნეს და აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას ქა ლე ბი სა და მა თი  ოჯა ხე ბის ცხოვ რე ბა ში. გა მო კი თხულ 
ქალ თა აზ რით, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მრა ვა ლი ფაქ ტო რი და 
პრობ ლე მა  უქ მნის საფ რთხეს  მათ შო რის მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე მდგა რი სო ცი ა ლურ ე კო
ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი, კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბი და ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი. სა სურ სა
თო უსაფ რთხო ე ბა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა კო ვიდ19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის მი ერ სა მუ შაო ად გი ლე ბის და კარ გვამ და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბებ ზე და წე სე ბულ მა შეზ ღუდ ვებ მა, რა მაც გა ნა პი რო ბა მო სახ ლე
ო ბა ში რო გორც ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის სიმ წი რე და მოწყ ვლა დო ბის გაზ რდა, ასე ვე მა თი 
მო ბი ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შეზ ღუდ ვა. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად აი
სა ხე ბა საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა (89%) მი იჩ
ნევს, რომ მათ სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბას საფ რთხეს პრო დუქ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სი უქ მნის. 
გა მო კი თხულ თა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი (73,8%) აღ ნიშ ნავს, რომ მათ არ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ხა-
რის ხი ან საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე. რეს პონ დენ ტთა და სახ ლე ბა ში სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტი უ ლი მა-
ღა ზი ე ბის არარ სე ბო ბას ხაზს უს ვამს გა მო კი თხულ ქალ თა 14%, რაც უმე ტეს წი ლად აწუ ხებთ 
სოფ ლად მცხოვ რებ, მათ შო რის კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რედ მცხოვ რებ ქა ლებს, 
რო მელ თაც უწევთ საკ ვე ბი და სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პრო დუქ ტე ბის თვის ქა ლა ქებ ში გა და ად გი ლე
ბა  ეს პან დე მი ის პი რო ბებ ში შე მო ღე ბუ ლი ტრან სპორ ტის გა და ად გი ლე ბა ზე და წე სე ბუ ლი შეზ
ღუდ ვე ბის ფონ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის მათ თვის პრო დუქ ტე ბის ფასს და მძი მე ეკო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს, რად გან უმ რავ ლე სო ბას ტაქ სით გა და ად გი ლე ბა უწევს.
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2.7. ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთო ხე ბა

ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა გუ ლის ხმობს ბუ ნებ რი ვი ფაქ ტო რე ბის უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის 
და საშ ვებ დო ნეს გა რე მო სა და ადა მი ა ნებ ზე. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის დროს შეს წავ ლილ იქ ნა რეს
პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა მათ სა ცხოვ რე ბელ გა რე მო ში არ სე ბუ ლი ეკო ლო გი უ რი და სა
ნი ტა რუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ და ის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც, მა თი აზ რით, 
საფ რთხეს უქ მნის მათ ეკო ლო გი ურ უსაფ რთხო ე ბას.  

	ეკო ლო გი უ რი და სა ნი ტა რუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა და მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
ეკო ლო გი უ რი საფ რთხე ე ბი - სა კუ თარ სა ცხოვ რე ბელ გა რე მო ში სა ნი ტა რუ ლი და ეკო ლო-
გი უ რი მდგო მა რე ო ბა გა მო კი თხულ თა 62% აფა სებს, რო გორც ნორ მა ლურს. თუმ ცა, აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ ქალ თა ნა წი ლი არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას ცუდს (21,2%) ან ძა ლი ან ცუდს (9.2%) 
უწო დებს და მხო ლოდ 7,1% თვლის, რომ მდგო მა რე ო ბა კარ გი ა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ „ძა ლი ან 
ცუ დად“ მდგო მა რე ო ბას უმე ტეს წი ლად აფა სებ დნენ ქუ თა ი სის და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის მკვიდ რნი. 

ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მწვა ვედ გა მო კი თხულ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის 
(33,7%) და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი წარ მო ად გენს, რა საც უმე ტეს წი ლად კვლავ ქუ თა ი სი სა და წა
ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ. სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის გა უ მარ
თა ო ბას ან სა ერ თოდ არარ სე ბო ბას უჩი ვის გა მო კი თხულ თა 27,7%, რა ზეც თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა სე ნა კი სა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მა რეს პონ დენ ტებ მა 
გა ა მახ ვი ლეს. გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა მწვა ვე პრობ ლე მას წარ მო ად გენს გა მო კი
თხულ თა 23,7%ის თვის. სუფ თა წყალ თან ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა ზე აქ ცენ ტი გა ა კე თა 
რეს პონ დენ ტთა 14,8%, რაც გან სა კუთ რე ბით პრი ო რი ტე ტუ ლია წა ლენ ჯი ხის და წყალ ტუ ბოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მკვიდ რთათ ვის. თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს გა მო იკ ვე თა ასე ვე და სახ ლე
ბებ ში მომ რავ ლე ბუ ლი მი უ სა ფა რი ძაღ ლე ბის პრობ ლე მა, რაც საფ რთხეს უქ მნის მო სახ ლე ო ბის 
სი ცოცხ ლე სა და ჯან მრთე ლო ბას. ხა ზი გა ეს ვა ნაგ ვის ურ ნე ბის  და ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბის რა ო
დე ნო ბის და მა ტე ბის და ნა გავ საყ რე ლი ურ ნე ბის დაც ლის ინ ტენ სი უ რო ბის ზრდის აუ ცი ლებ ლო
ბას. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ ნავ და ეკო ლო გი უ რი და 
სა ნი ტა რუ ლი მდგო მა რე ო ბის მო უ წეს რი გებ ლო ბის ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე
ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე.  

2.8. ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხი და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა

	ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა და ჩარ თუ ლო ბა - კვლე ვის შე დე გებ მა 
ცხად ყო ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან მო ქა ლა ქე თა კო მუ ნი კა-
ცი ის და ჩარ თუ ლო ბის  საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხი. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას (65,3%) 
არას დროს მი უ მარ თავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის ან სხვა სა ხელ მწი ფო 
რგო ლის თვის რა ი მე პი რა დი, სამ სა ხუ რებ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის გა და საჭ რე ლად, 
რო მელ თა გან 20,1%ს მი ზე ზად მოჰ ყავს ის, რომ მათ არ სჯე რათ, სა კი თხის და ყე ნე ბის შემ
თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბი სა და პრობ ლე მის 
მოგ ვა რე ბი სა. რეს პონ დენ ტთა 34,7% კი უთი თებს, რომ პრობ ლე მის გა და საწყ ვე ტად მი უ მარ
თავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის და ხე ლი სუფ ლე ბის ცალ კე უ ლი უწყე ბის თვის. 

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ ფორ მას გა მო კი
თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (42%) და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბებ ზე მო ნა წი ლე ო ბას მი იჩ ნევს, სა დაც 
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა თქმით, მათ შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, არა მარ ტო აც ნო ბონ 
ხე ლი სუფ ლე ბის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებს კონ კრე ტულ თემ ში თუ ოჯა ხის წი ნა შე არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ ზე, არა მედ მი ი ღონ მათ თვის სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ. სა გუ ლის ხმო ა, რომ კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტრო ნულ ფორ მას მი მარ თავს გა მო კი თხულ თა 
30%, რაც გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და კო ვიდ19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში. არა სა ხარ ბი
ე ლოა იმ რეს პონ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ეს წრე ბი ან საკ რე ბუ ლოს სხდო მებს  7,9%, 
ის მე ნენ მე რის ან გა რი შებს  8,4%, მო ნა წი ლე ო ბენ პე ტი ცი ა ში  5,5%, ჩარ თუ ლან მო ქა ლა ქე თა 
მრჩე ველ თა საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი საბ ჭოს თუ შშმ პირ თა საბ ჭოს შეხ ვედ რებ ში  3,5%, ან მო ნა
წი ლე ო ბა მი უ ღი ათ სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრო ცეს ში  2,8%. თვი სებ რი ვი კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, 
რომ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რდე ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია წი ნას წა რი ინ ფორ მი რე ბა, მო
ბი ლი ზა ცია და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი ფორ მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქალ თა 38,4% მი იჩ ნევს, რომ  ად გი ლობ რივ პრაქ ტი კა ში არ 
არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის და მუ ნი ცი-
პა ლუ რი პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის  შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა. რეს პონ დენ ტთა 29,3% მი იჩ
ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა არა საკ მა რი სად ით ვა ლის წი ნებს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს. სა პი რის პი როდ ფიქ რობს გა მო კი თხულ ქალ თა 32,2%, რომ ლებ მაც 
ხა ზი გა უს ვეს იმას, რომ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა თა ნა დოდ არის გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში. 

	ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის თვის გაზ რდი ლი საფ რთხე ე ბის ზე გავ ლე ნა მო სახ ლე ო ბის მდგო-
მა რე ო ბა ზე - ნა თე ლი ა, რომ ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის და ბა ლი ხა რის ხი სა ზო გა დო ე ბა ში 
ზრდის მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დო ბის ხა რისხს, აფერ ხებს მი სი გან ვი თა რე ბი სა და ღირ სე უ ლი 
ცხოვ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც უპი რო ბოდ ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს მი სი ცხოვ რე
ბის დო ნე სა და კე თილ დღე ო ბა ზე. გაზ რდი ლი უსაფ რთხო ე ბა გა მო კი თხულ ქალ თა 73,1%ის 
მტკი ცე ბით, ზრდის სა ზო გა დო ე ბა ში სტრეს სა და და ძა ბუ ლო ბას და ნერ გავს უი მე დო ბი სა და 
მო მავ ლის შიშს (45,6%), რაც ხელს უწყობს ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბას 
(44,4%). ქალ თა 41,4%ის აზ რით, ქვე ყა ნა ში უსაფ რთხო ე ბის და ბალ ხა რისხს უკავ შირ დე
ბა ქალ თა მიგ რა ცი ის მზარ დი ტენ დენ ცია და გა ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის გაზ რდი ლი რა ო დე ნო ბა. 
რეს პონ დენ ტთა 39,2% ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის ზრდას უს ვამს ხაზს, ხო ლო 18,8% 
მი იჩ ნევს, რომ ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში გა მოკ ვე თი ლი უამ რა ვი პრობ ლე მა ხელს უწყობს გახ
ში რე ბულ ოჯა ხურ კონ ფლიქ ტებს და ქალ ზე ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებს. 13,72% აზ რით, სა
ზო გა დო ე ბა ში იქ მნე ბა დე პო ლა რი ზა ცი ის და კონ ფლიქ ტე ბის საფ რთხე ე ბი, ხო ლო 12,41% 
ფიქ რობს, რომ მო სახ ლე ო ბა ში იზ რდე ბა და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა. 

ნა წი ლი III. დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის 
სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ას თან მი მარ თე ბა ში მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დო ბის საკ მა ოდ მა ღა ლი ხა
რის ხი. ქა ლე ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის წი ნა შე საკ მა ოდ მწვა ვედ დგას უამ რა ვი ეკო ნო
მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა. მა ღა ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე, არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია 
ხა რის ხი ან ჯან დაც ვა ზე და გა ნათ ლე ბა ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა. გა მო კი თხულ თა უმ
რავ ლე სო ბას აწუ ხებს მათ და სახ ლე ბებ ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი, მათ შო რის მო
უ წეს რი გე ბე ლი ში და გზე ბი, გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა, სუფ თა წყალ ზე შე უ ფერ ხე
ბე ლი წვდო მა, ში და მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის  გა უ მარ თა ო ბა და სხვა მრა ვა ლი პრობ ლე მა. 
გა მოკ ვე თი ლია სა ხელ მწი ფო თუ ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი
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რე ბის არა საკ მა რი სი ხა რის ხი და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

კვლე ვა ში გა მოკ ვე თი ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ რე კო მენ დე ბუ ლია შემ დე გი მოქ მე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა:

რე კო მენ და ცი ე ბი

ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე 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 ბებ სა და იმ ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რებ ზე, 
რომ ლე ბიც აფერ ხებს ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას ეკო ნო მი კურ პრო ექ ტებ ში;

	ქალ თა მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბი სათ ვის შე ღა ვა თი ა ნი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ
მნა (მაგ., ბიზ ნე სის წა მო წყე ბი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში გა და სა ხა დე ბის გან გან თა ვი
სუფ ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა, თა ნა და ფი ნან სე ბის მო თხოვ ნის გა უქ მე ბა და 
ა.შ.);

	ეკო ნო მი კუ რო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ქალ თა ინ ფორ მი რე ბის და პრო ექ ტე ბის ჩარ თვა ში მა თი 
და ინ ტე რე სე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა მი სი სა კონ სულ ტა ციო სერ ვის ცენ ტრე
ბის და ნერ გვა, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ მო სახ ლე ო ბის თვის 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;

	ქალ თა და საქ მე ბის სტი მუ ლი რე ბის თვის ბავ შვთა მოვ ლის შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის შექ მნა და 
არ სე ბუ ლის გან ვი თა რე ბა (ბავ შვის მოვ ლის დღის და სა ღა მოს ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბა, ბა
ღებ სა და სკო ლებ ში გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი და სა ზა ფხუ ლო ჯგუ ფე ბის გახ სნა);

	სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის, კო ო პე რა ტი ვე ბის და ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბის წა ხა ლი სე ბა და მხარ
და ჭე რა და ამ საქ მე ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლის ამაღ ლე ბა.

გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

	მას წავ ლებ ლე ბის, სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის სა ვალ
დე ბუ ლო გა დამ ზა დე ბა, სის ტე მა ტუ რი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე
ბის გზით; 

	სოფ ლის სკო ლის შე ნო ბე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა და ამორ ტი ზე
ბუ ლი შე ნო ბე ბის შე სა ბა მი სი რე ა ბი ლი ტა ცი ა; წყლის მი წო დე ბის, სა ნი ტა რი ი სა და ჰი გი ე ნის 
პი რო ბე ბის შე ფა სე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა;  

	რა ი ო ნუ ლი ცენ ტრე ბის და სოფ ლის სკო ლე ბის შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ე ბით და კომ პი უ ტე
რუ ლი ტექ ნი კით აღ ჭურ ვა და შე სა ბა მი სი დარ გობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა; რე გი
ო ნის სკო ლე ბის მას წავ ლებ ლე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის ციფ რუ ლი და კომ პი უ ტე რუ ლი 
უნა რე ბის შე სას წავ ლი კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბა, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მათ თვის ტექ ნო
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ლო გი უ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის და კომ პი უ ტე რუ ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი რე ა ლი ზა ცი ა;

	ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვის ზო ნებ ში მას წავ ლებ ლე ბის და მოს წავ ლე ე ბის შე სა ბა მი სი ინ
ტერ ნეტ პა კე ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და პა რა ლე ლუ რად აღ ნიშ ნუ ლი და სახ ლე ბე ბის მძლავ რი 
ინ ტერ ნე ტით უზ რუნ ველ ყო ფის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ზე აქ ტი უ რად მუ შა ო ბა; 

	კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის ან სმარ ტფო ნე ბის და რი გე ბის პროგ რა მე ბის ამოქ მე დე ბა და ბა ლი 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი სტა ტუ სის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის;

	უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სწავ ლის გა და სა ხა დის შეღ ვა თი ა ნი სის ტე მის შექ მნა სოფ ლებ სა და 
რა ი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის;

	სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქე ბის შექ მნა და უფა სო ან ნა ხევ რად ფა სი ა ნი სა ცხოვ რებ ლე ბის შე თა ვა
ზე ბა სტუ დენ ტე ბის თვის სწავ ლა ში მა თი წარ მა ტე ბი სა და მოს წრე ბის მი ხედ ვით და ოჯა ხის 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; ასე ვე სა სურ ვე ლია არ სე ბუ ლი სა ერ თო სა
ცხოვ რებ ლე ბის პი რო ბე ბის სა თა ნა დო შე ფა სე ბა და შეს წავ ლა, თუ რამ დე ნად უსაფ რთხოა და 
მორ გე ბუ ლი არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის თვის;

	რა ი ო ნულ ცენ ტრებ სა და სოფ ლებ ში ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თვის ღია სპორ ტუ ლი 
მო ედ ნე ბის მო წყო ბა,  ხე ლოვ ნე ბის და კულ ტუ რის მრა ვალ პრო ფი ლუ რი წრე ე ბის გახ სნა და 
ბიბ ლი ო თე კე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა;

	სოფ ლებ ში ახალ გაზ რდუ ლი სივ რცე ე ბის შექ მნა, სა დაც ახალ გაზ რდებს ექ ნე ბათ შეკ რე ბი სა 
და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ნა ყო ფი ე რად გა ტა რე ბის ან /და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მი ღე
ბის შე საძ ლებ ლო ბა; 

	ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის სტი მუ ლი რე ბა და ახალ
გაზ რდე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა/ და ნერ გვა.

ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

	სოფ ლებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რედ არ სე ბუ ლი ამ ბუ
ლა ტო რი ე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, ტექ ნი კუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა და მა თი შე უ ფერ ხე ბე ლი ფუნ ქი ო ნი რე ბის თვის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე
ბა;

	კვარ ტა ლუ რად სა მე დი ცი ნო მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ტრან სპორ ტით  უზ რუნ
ველ ყო ფა და სოფ ლად მცხოვ რე ბი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის, გან სა კუთ რე ბით ხან დაზ მულ
თა, შშმ პირ თა, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი სა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის  ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი/ 
დი აგ ნოს ტი კუ რი შე მოწ მე ბის და სა მე დი ცი ნო კონ სულ ტა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

	რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა და ოჯა ხის და
გეგ მვის სერ ვი სებ სა და კონ ტრა ცეფ ცი ის მე თო დე ბის შე სა ხებ ქა ლე ბის და მა თი ოჯა ხის წევ
რე ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი და თა ვად სერ ვი სებ ზე და უბ რკო ლე ბე ლი წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
რაც გუ ლის ხმობს ექი მე ბის, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლის ამ ბუ ლა ტო რი ებ ში მოქ მე დი პერ სო ნა
ლის გა დამ ზა დე ბას და მათ ჩარ თვას რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ა ში.
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ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია და ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბა

	ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა მხარ და ჭე რის გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა, მა თი 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის /გა დამ ზა დე ბის და და საქ მე ბის კომ პო ნენ ტის ჩარ თვით;

	ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მით და ფი ნან სე ბის სა კი თხის გან
ხილ ვა ზე და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი კო მი სი ის, პრო ფე სი უ ლი და და მო
უ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტთა ჯგუ ფის გან და კომ პლექ ტე ბა (ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კითხ ზე 
მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ფსი ქო ლო გე ბის, იუ რის ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით);

	ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბის გენ დე რუ ლი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის მი მართ მა თი სენ სი ტი უ რო ბის ზრდა, რაც, შე სა ბა მი სად, უნ და გა მო ი ხა ტოს ად გი ლობ რივ 
პო ლი ტი კა სა და პროგ რა მებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბის და ნერ გვით და იმ
პლე მენ ტა ცი ით;

	ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, შე სა ბა მის არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და უშუ ა ლოდ ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებ თან აქ ტი უ რი კონ სულ ტა ცი ე
ბის გა მარ თვის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა ზო გა დო ებ რი ვი და ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა

	სა ნი ტა რი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შე წყო ბა ქა ლაქ ში (სა კა ნა ლი ზა ციო სის
ტე მე ბის და სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის გა მარ თვა, ნაგ ვის ურ ნე ბის  და ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბის 
რა ო დე ნო ბის გაზ რდა და ნაგ ვის გა ტა ნის ინ ტენ სი ვო ბის გაზ რდა, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა პირ
ფა რე შო ე ბის გან თავ სე ბა, მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის გა დაყ ვა ნა თავ შე სა ფარ ში);

	ცენ ტრა ლურ მა გის ტრალ ზე და სკო ლებ თან სი ახ ლო ვეს, ადა მი ან თა უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით „ჭკვი ა ნი კა მე რე ბი სა“ და „მწო ლი ა რე პო ლი ცი ე ლე ბის“  და მონ ტა ჟე ბა;

	ეკო ლო გი უ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა (რეკ რი ა ცი უ ლი ზო ნე ბის გაზ რდა, მა
რად მწვა ნე ხე ე ბის დარ გვა, სკვე რე ბი სა და პარ კე ბის კე თილ მო წყო ბა);

	გა რე მოს დაც ვა ზე სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლი სა და მო ნი ტო რინ გის გაზ რდა და სა ჯა რი მო სან
ქცი ე ბის გამ კაც რე ბა და აღ სრუ ლე ბა ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა თუ სა წარ მო ე ბის თვის გა რე მო ზე 
ნე გა ტი უ რი ზე მოქ მე დე ბის გა მო;

	მო სახ ლე ო ბის რე გუ ლა რუ ლი ინ ფორ მი რე ბა ეკო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის და გა რე მო ფაქ
ტო რე ბის გავ ლე ნის შე სა ხებ ადა მი ა ნის  გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის  ჯან
მრთე ლო ბა ზე;

	ეროვ ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ად გი ლობ რი ვი სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით მო სახ ლე ო ბის გა რე მოს 
დაც ვის და ეკო ლო გი უ რი აღ ზრდის მი მარ თუ ლე ბით მე ტი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა და სა ინ
ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა  გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცეს მო ზარდ 
თა ო ბას თან მუ შა ო ბას.

შშმ პირ თა ჩარ თუ ლო ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა

	შშმ პირ თა სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის 
და მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე სა ბა
მი სი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა;
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	მნიშ ვნე ლო ვა ნია შშმ ბავ შვე ბის, გან სა კუთ რე ბით, სო ფელ ში მცხოვ რე ბი შშმ პი რე ბის დახ
მა რე ბის, მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თვის სახ ლში ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ხელ შე წყო ბა; შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა. 

მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა

	მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის, მათ შო რის ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის ინ ტეგ რი რე
ბა ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა სა და პრო ექ ტებ ში;

	გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კულ დო ნე ზე და ნერ გვა და ქალ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

	ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის და ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ად გი ლობ რი ვი თე მი სათ ვის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის და გეგ მვის, გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და შე ფა სე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფებ თან კონ სულ ტა ცი ებ სა და თა ნამ შრომ ლო ბა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა
დღე ბის მიქ ცე ვა.

	პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მი რე ბა ად გი ლობ რი ვი ტე ლე ვი ზი
ით, რა დი ო თი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში. ხო ლო მო სახ ლე
ო ბის იმ ნა წი ლის თვის, რომ ლის თვი საც გარ თუ ლე ბუ ლია ხელ მი საწ ვდო მო ბა ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბი სად მი,  შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბეჭ დუ რი სა ხით (მა ღა ზი ებ ში, 
აფ თი ა ქებ ში, ბაზ რო ბებ ზე, ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბებ ში და ა.შ.);

	მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა არ სე
ბუ ლი სერ ვი სე ბის მო სახ ლე ო ბა ზე ზე გავ ლე ნის და ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად. ამის თვის 
შე საძ ლოა შე ფა სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მე ბის შექ მნა, რა თა მარ ტი ვად და მი ნი მა ლუ რი 
და ნა ხარ ჯე ბით მოხ დეს მო სახ ლე ო ბის გან მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა
ცი ის მი ღე ბა;

	ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან 
აქ ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა, ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ან ინ ტერ ნე ტის სიგ ნა ლის გაძ ლი
ე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით;

	სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დი ნა წი ლის თვის, რო მე ლიც  ცხოვ რობს 
ინ ტერ ნე ტის და ფარ ვის ზო ნა ში, თუმ ცა ხელ მოკ ლე ო ბის გა მო ვერ ახერ ხებს ინ ტერ ნე ტის სა
ფა სუ რის გა დახ დას, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სუბ სი დი რე ბა;

	მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში გავ რცე ლე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლო ბის თვის, სა თა ნა დო უნა
რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად, თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სპე ცი ა ლუ რი სერ ვის ცენ ტრე
ბის ან /და ტექ ნი კუ რი მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც ად გილ ზე მო ემ სა ხუ რე ბი ან 
მო სახ ლე ო ბას და პრაქ ტი კულ დახ მა რე ბას /ინ სტრუქ ტაჟს გა უ წე ვენ ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე
ბის გა მო ყე ნე ბის სა კი თხებ ზე.
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

ქუთაისისმუნიციპალიტეტი

ლარისა შენგელია

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და  მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და  კონ ფლიქ ტე ბის გან
ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი,  
სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის  საფ
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი  ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას და  მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა 
და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  

ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია

სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტუ სის მი ხედ ვით - რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა 
შო რის იყო 182 ად გი ლობ რი ვი ქა ლი (83,87%) და გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე მო ქა ლა ქე-
ე ბი:  დევ ნი ლი  24 (11,05%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  2 – (0,92%,), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  4 
(1,84%), მარ ტო ხე ლა დე და  11 (5, 06%), შშმ პი რი  1 (0,46%). იხ. დი აგ რა მა:
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი იყ ვნენ მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი, სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ქა ლე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, პე და გო გე ბი, ფარ მა ცევ ტე ბი, არა სამ თავ რო ბო და სა ბი უ
ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, შშმ პი რე ბი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი. 

საქ მი ა ნო ბის ტი პის მი ხედ ვით რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა მო ნა ცე მე ბი შემ დეგ ნა ი-
რად გა ნა წილ და: იხ. დი აგ რა მა:

სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბუ ლი  63 (29,03%), კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი (ინ დმე წარ მე, 
თვით და საქ მე ბუ ლი) – 30 (13,87%), კერ ძო/ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბუ
ლი  20 (9,21%), სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა ე რო ში და საქ მე ბუ ლი  4 (1,84%),  სტუ დენ ტი  63 
(29,03%), უმუ შე ვა რი  31 (14,28%). უმუ შე ვარ რეს პონ დენ ტთა მაჩ ვე ნე ბე ლი კი ასე თი ა: დევ ნი ლი 
 3 (1,38%),   ად გი ლობ რი ვი  25 (11,52%), მარ ტო ხე ლა დე და  1 (0,46%).

შე კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლია თქვე ნი  და თქვე ნი ოჯა ხის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი 
წყა რო, სა დაც მო ნა წი ლე ებს ორი პა სუ ხის შე მო ხაზ ვის უფ ლე ბა ჰქონ დათ, ასე თი სუ რა თი მი ვი-
ღეთ: 

სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა აქვს 137 რეს პონ დენტს (63,13%), მათ შო რი სა ა: 14 დევ ნი ლი (10,21%), 
118 ად გი ლობ რი ვი (86, 13%), 7 მარ ტო ხე ლა დე და (5, 10%), 3 მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (2,18%).

ოჯა ხის შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როდ პენ სია მი აჩ ნია 46 რეს პონ დენტს (21,19%), სო ცი ა ლუ რად 
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და უც ვე ლი ოჯა ხის შემ წე ო ბა  3ს (1,38%), დევ ნი ლის შემ წე ო ბა  15ს (6, 91%),  სა ო ჯა ხო მე
ურ ნე ო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი აქვს 17 ადა მი ანს (7,83%),  მცი რე ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი  25ს (11,52%), ფუ ლა დი გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან  48ს (22,11%) და ახ ლობ
ლე ბის დახ მა რე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი 11 რეს პონ დენ ტი (5,06%).

იხ. დი აგ რა მა:

სა მი სა სურ ვე ლი პა სუ ხის შე მო ხაზ ვის უფ ლე ბა ჰქონ დათ გა მო კი თხუ ლებს კითხ ვა ზე - თქვე ნი 
მო საზ რე ბით, რა შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი არ სე ბობს ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი-
სათ ვის? 

პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რი ა: და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი  143 (65, 89%), და ბა ლი  ფი
ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი  141 (64,97%), იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში  70 
(32,25%), ინ ფლა ცია და მა ღა ლი ფა სე ბი საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე, მე დი კა მენ ტებ ზე, სა ყო ფა ცხოვ
რე ბო   ნივ თებ ზე  76 (35,02%), ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
სიმ ცი რე /ა რა ე ფექ ტუ რო ბა მცი რე ბიზ ნე სის, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის  52 (23,96%), 
მა ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი და კრე დი ტე ბი  40 (18,43%), კო ვიდ19ის შე დე გად შეწყ ვე ტი ლი 
ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნა ში ხელ შე წყო ბა  35 (16,12%).

გა მო იკ ვე თა, რომ და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის შე მა ფერ ხე ბე ლი 
ფაქ ტო რია მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა (ი გუ ლის ხმე ბა ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ
ვის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბი სკო ლებ სა და ბა ღებ ში, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის, მრა ვალ
შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის). ეს ხელს უშ ლის ქა ლებს, აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო
ბა ში  48 (22,11%). ამ რა ო დე ნო ბა ში მო ი აზ რე ბა: 2 დევ ნი ლი (4,16%), 43 ად გი ლობ რი ვი (89, 58%), 
1 მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (2, 08%) და 2 მარ ტო ხე ლა დე და (4, 16%).
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ფო კუს ჯგუ ფებ ზე და ა დას ტუ რეს ყვე ლა ეს მი ზე ზი, თუმ ცა გა მო ით ქვა ასე თი მო საზ რე ბაც:

ი.ჩ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: პრი ო რი ტე ტუ ლია ქალ თა და საქ მე ბა. ჩემს ქუ ჩა ზე პა ტა რა  სამ კერ
ვა ლო ა. მე პატ რო ნე  ქა ლი მე უბ ნე ბო და: ვის არ შევ თა ვა ზე, უფა სოდ შე გას წავ ლი ჭრა კერ ვას, 
მაგ რამ არა ვინ მო დი სო.

კითხ ვა ზე - სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის რო მელ (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე-
ბის, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის) სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე ფლობ თ/გქონ დათ ინ ფორ მა-
ცი ა? ამ კითხ ვა ზე მო ნა წი ლე ებ მა შე მო ხა ზეს 3მდე პა სუ ხი.

ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ყვე ლა ზე მეტ ინ ფორ მა ცი ას ფლო ბენ პროგ რა მა ზე „ა წარ მოე სა
ქარ თვე ლო ში“ – 133 (61, 29%), მათ შო რი საა 17 დევ ნი ლი   (12,78%) და 108 ად გი ლობ რი ვი (81, 
20%) რეს პონ დენ ტი.

და ნარ ჩენ პროგ რა მებ ზე ასე თი პა სუ ხე ბი გა ი ცა: დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფის პროგ რა მა  34 (15,66%), და ნერ გე მო მა ვა ლი  34 (15,66%),  სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ
რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბი  42 (19,35%), სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის /გა დამ ზა დე ბის  პროგ რა მა  70 32,25%).  აღ მოჩ ნდა 54 ქა ლი (24,88%), რო მელ საც 
სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია ინ ფორ მა ცი ა.
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თქვე ნი აზ რით, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი რე მე წარ მე ო ბის, თვით და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ-
ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის შე საქ მე ლად ყვე ლა ზე მე ტად რა არის სა ჭი რო? ამ შე კითხ-
ვას თან და კავ ში რე ბით:

ყვე ლა ზე მე ტი პა სუ ხი  124 (57, 14%) და აგ რო ვა მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბის 
სა ჭი რო ე ბამ. ამ რა ო დე ნო ბა ში დევ ნი ლი რეს პონ დენ ტია 17 (13,70%), ად გი ლობ რი ვი კი  99 (79, 
83%). და ნარ ჩე ნი პა სუ ხე ბის კუ თხით გა ირ კვა შემ დე გი: ხელ მი საწ ვდო მი კრე დი ტე ბი  107 (49, 
30%),  საგ რან ტო პროგ რა მე ბი  84 (38, 70%), სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი  91(41, 93%), 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სა სათ ბუ რე და სხვა ტი
პის საქ მი ა ნო ბე ბის მხარ და სა ჭე რად  58 (26,72%), მო სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბა არ სე ბულ 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე  102 (47, 00%), სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბი და დახ მა რე ბა ბიზ ნეს 
პრო ექ ტე ბის წე რა ში  37 (17, 05%.)

ამ კითხ ვა ზე ფო კუს -ჯგუ ფებ ზეც გა კეთ და აქ ცენ ტი. რამ დე ნი მე ამო ნა რი დი:

ლ.ჩ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის  შემ დეგ ბევრს სა ჭი რო ინ ვენ ტა რი არა 
აქვს. მათ  სჭირ დე ბათ დახ მა რე ბა.

ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და დე დე ბის ხელ შე წყო ბა ზეც:

დ.ს. ქა ლი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი: მყავს სა მი შვი ლი, ვარ მარ ტო ხე ლა დე
და, უნ და იყოს უსაფ რთხო პროგ რა მა, რომ დე და მშვი დად წა ვი დეს სამ სა ხურ ში. 

ი.შ. კა ცი, საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი: მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
ხელ შე წყო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ჩარ თუ ლო ბა ტრე ნინ გე ბის, ბიზ ნეს გეგ მის შე
მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ასე ვე ახალ გაზ რდე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა... 

შე კითხ ვა ზე - სა ი დან იღებთ, ძი რი თა დად, ინ ფორ მა ცი ებს ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, ვინ არის თქვე ნი პირ-
ველ წყა რო, მსურ ველს შე ეძ ლო შე მო ე ხა ზა სა მი პა სუ ხი და, შე სა ბა მი სად, პა სუ ხე ბიც შემ დეგ ნა-
ი რად გა მო ი სა ხა:

ა) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  53 (24,42%), ბ) ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის /სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  33 (15,20%), გ) სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი/ 
სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბი თემ ში  18 (8, 29%), დ) მე რის წარ მო მად გე ნე ლი თემ ში  7 (3,22%), ე) 
ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტი  6 (2,76%), ვ) ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო  109 (50, 23%), ზ) ონ ლა ინ მე დი
ა სა შუ ა ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი  139 (64, 05%), თ) არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 25 
(11,52%), ი) მე ზობ ლე ბი/ ნაც ნო ბე ბი  68(31,33%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დრო საც გა მოვ ლინ და ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის შე სა ხებ

თ.გ. ქა ლი, მარ ტო ხე ლა დე და, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი: წე ლი წად ში ერ თხელ კეთ დე ბა 200ლა
რი ა ნი დახ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან... შარ შან აპ რილ ში დავ წე რე და წელს მი ვი ღე 240 ლა რი.

ნ.ჟ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში: ორი წლის მან ძილ ზე გვქონ და პრო
ექ ტი „ჯან მრთე ლი დე დე ბი  ჯან მრთე ლი მო მა ვა ლი“, მუ ნი ცი პა ლურ და სა ხელ მწი ფო პროგ რა
მე ბის ვაც ნობ დით სა ბავ შვო ბა ღებ ში   მშობ ლებს და პე და გო გებს.

ე. ქ., ქა ლი სოც და უც ვე ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: ინ ფორ მა ცი ის წყა როა  მე ზობ ლე ბი.

მ.ც., 65 წ., ქა ლი, შშმ პი რი: მო სახ ლე ო ბას ად გი ლობ რი ვი  ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი არ  აც
ნო ბენ  თა ვი ანთ  გეგ მებს. მათ ელექ ტრო ნულ  გვერ დზე თავ მო სა წო ნე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბია ასა ხუ ლი. 
ბევ რის თვის  ესეც არაა ხელ მი საწ ვდო მი, რად გან  არც  კომ პი უ ტე რი  აქვს  და არც  ინ ტერ ნე ტი.
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ლ.ხ. 56 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ბი უ ჯე ტის და გეგ მვი სას მო დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  წარ მო მად
გე ნე ლი და გვე კი თხე ბა, რა გვჭირ დე ბა. მი აქვს მე რი ამ დე წი ნა და დე ბე ბი. ეს ხდე ბა წე ლი წად ში 
ერ თხელ. 

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო საზ რე ბა ასე თი ა:

ი.შ., კა ცი, საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი: მო სახ ლე ო ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლია ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვი თი პროგ რა მე ბი, სა ბი ნაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა. მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა
ჭი რო ე ბე ბის გა მო სავ ლე ნად გვაქვს მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა კი თხებ
ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. თა ნამ შრომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და 
შშმ ქა ლე ბის და გო გო ნე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლურ პო ლიკ ლი ნი კა ში გი ნე კო ლო გი უ რი კა ბი ნე ტის 
ადაპ ტი რე ბის პროგ რა მა, ვმუ შა ობთ გა ჩე რე ბე ბის ადაპ ტი რე ბა ზე. ვთა ნამ შრომ ლობთ აუ ტის ტუ
რი სპექ ტრის ბავ შვე ბის მშობ ლებ თან და იხ ვე წე ბა და ფი ნან სე ბუ ლი თე რა პი ის პროგ რა მა. ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბით ვის ინ ფორ მა ცი ის წყა როა  კვლე ვე ბი, შეხ ვედ რებ ზე მი ღე ბუ ლი 
უკუ კავ ში რი და დარ გობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა. 

მ.ხ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა კი თხებ ში:  მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი 
სრულ ყო ფი ლად ფლო ბენ  ინ ფორ მა ცი ას მო სახ ლე ო ბის  პრობ ლე მებ ზე.

რა გიშ ლით ხელს თქვენ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხე ბი დე ტა ლუ-
რად იქ ნა გა ფილ ტრულ -გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი და გა მოჩ ნდა მო საზ რე ბე ბის სხვა ო ბა დევ ნი ლებ სა და 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შო რის: 

ა) არ ინ ტე რეს დე ბა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი 
პროგ რა მე ბით  32 (14,74%), მათ შო რის:  დევ ნი ლი  6 (18,75%),  ად გი ლობ რი ვი  25 (78,12%).

ბ) არა საკ მა რი სად თვლის კო მუ ნი კა ცი ას და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას სა ხელ მწი ფო უწყე
ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან  175 (80,64%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  17 (9,71%), ად გი ლობ რი ვი 
 148 (84,57%).

გ) არ მაქვს ინ ტერ ნე ტი ამა ზე და დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა 4მა ადა მი ან მა და ყვე ლა მათ გა ნი ად
გი ლობ რი ვია (1,84%).

თვი სებ რივ მა კვლე ვამ და ა დას ტუ რა ნაკ ლე ბი კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მა: 

ნ.ჩ., 45 წ., ქა ლი, მო ფა რი კა ვე, ა/ო „სრულ ფა სო ვა ნი ოჯა ხის თვის“ წევ რი, შშმ  პი რი:  შშმ პი რე
ბის სხვა დას ხვა პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია ხში რი კო მუ ნი კა ცი ა. 

ნ. დ., 35 წ., ქა ლი, დი ა სახ ლი სი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: არ  არის კო მუ ნი კა ცია  მო სახ ლე ო ბას
თან. ისევ  მრა ვალ შვი ლი ა ნი  დე დე ბი  ვა გე ბი ნებთ  ერ თმა ნეთს. ბევ რმა  არც  იცის რას იძ ლე ვა  
მე რი ა. სამ შო ბი ა რო ში უნ და მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცია  მაგ., მე ო თხე  შვილ ზე  რა  სა ხის  დახ
მა რე ბა ა.

მ.ც., 65 წ., ქა ლი, შშმ პი რი: არ ცერთ ხე ლი სუფ ლე ბას  არ აინ ტე რე სებს მო სახ ლე ო ბას თან კო
მუ ნი კა ცი ა. შე უ რაცხ ყო ფი ლი დავ რჩი. სო ცა გენ ტმა დახ მა რე ბის ნაც ვლად, დამ მოძღ ვრა, გა მე ყო 
ბი ნა, ნაკ ლებ ფარ თი ა ნი  შე მე ძი ნა  და  დარ ჩე ნი ლი  თან ხით  თა ვი  მერ ჩი ნა. უკ ვე ცენ ტრში მა
მა პა პი სე უ ლი  სახ ლი  გა ყი დუ ლი  მქონ და  და ქა ლა ქის  ბო ლოს  გად მო ვე დი.

მ.ქ., 67 წ., ქა ლი: ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა თა ვად  უნ და  იყოს  და ინ ტე რე სე ბუ ლი, 
რომ მი სი პროგ რა მა  იყოს სა ჯა რო. ელექ ტრო ნუ ლი  ვერ სი ე ბის მო ძი ე ბა ყვე ლას არ შე უძ ლია  
ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე ო ბამ დე მი ტა ნა მო საგ ვა რე ბე ლი ა.
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ნ. ჩ., 45 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში, შშმ  პი რი:   მო ბი ლუ რი ჯგუ
ფის გა მო ყო ფა გვჭირ დე ბა. ჩვენ გა ვა კე თებთ შეკ რე ბებს, ოღონდ გა მოგ ვი ყონ მო ბი ლუ რი ჯგუ
ფი, გა და ად გი ლე ბა ში  დაგ ვეხ მა რონ. 

ნ.დ., დი ა სახ ლი სი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: ოთხი შვი ლი რომ შე მე ძი ნა, ხუ თი წლის შემ დეგ გა
ვი გე  მე რი ის ტრან სპორ ტი მრა ვალ შვი ლი ა ნე ბის თვის უფა სო რომ იყო. მე არ შე მიძ ლია ვი ა რო 
და სტენ დებ ზე ვე ძე ბო სი ახ ლე ე ბი! მრა ვალ შვი ლი ა ნებს უნ და გა უმ ზა დონ და მო ა წო დონ ინ ფორ
მა ცი ა.

ი.ს., 47 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი, დევ ნი ლის   ოჯა ხის წევ რი: კომ პი უ ტე რის არ ქო ნა დი დი პრობ
ლე მაა მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი სათ ვის.

ნ.დ., 53 წ., და საქ მე ბუ ლი: დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლი სას პროგ რა მებ ში ბევრ ბავშვს 
უნ დო და ჩარ თვა,  მაგ რამ ხუთ, ექვს, შვიდ შვი ლი ან ოჯახ ში იყო ერ თი მო ბი ლუ რი. რამ დე ნი მე 
ოჯა ხი და აკ მა ყო ფი ლეს, მაგ რამ პრობ ლე მა მა ინც დარ ჩა.

კითხ ვა ზე - თქვენ თვის ყვე ლა ზე მე ტად რა ფაქ ტო რი უქ მნის ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხეს სა სურ სა-
თო უსაფ რთხო ე ბას, მო ნა წი ლე ებს ჰქონ დათ ორი პრი ო რი ტე ტუ ლი კითხ ვის შე მო ხაზ ვის უფ ლე ბა 
და შემ დე გი პა სუ ხე ბი გა მოვ ლინ და: 

ა) პრო დუქ ტე ბის მა ღალ ფას ზე მი უ თი თებს 183 გა მო კი თხუ ლი (84,33%). მათ შო რის: დევ ნი ლი 
 22 (12,02%), ად გი ლობ რი ვი  151 (82,51%). ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არარ სე ბო ბა ზე ამახ ვი
ლებს ყუ რა დღე ბას 169 (77,88%) ქა ლი, მათ შო რის: დევ ნი ლი  17 (10, 05%), ად გი ლობ რი ვი  143 
(84, 61%), ხო ლო  სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ სე ბო ბას უჩი ვის 11 ქა ლი (5,06%,  
მათ შო რის დევ ნი ლი 1 (9,09%), ად გი ლობ რი ვი  10 (90,90%).

ფო კუს ჯგუ ფებ ზე ამ კითხ ვას თან და კავ ში რე ბით სა გუ ლის ხმო პა სუ ხე ბი გა მო ით ქვა:

ნ.ხ., 50 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: იზ რდე ბა ფა სე ბი სურ სათ ზე, ეს აი სა ხე ბა ნე ბის მი ერ ოჯახ ზე. 

ი.ს., 30 წ., მრა ვალ შვი ლი ა ნი, დევ ნი ლის  ოჯა ხის წევ რი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი: ოცი ლა რით 
ახ ლა პუ რი და ზე თი ა.

ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლი სა კი თხია თქვენ თვის და თქვენს თემ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის თვის 
უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი და აქ ტუ ა ლუ რი, რეს პონ დენ ტებ მა უპა სუ ხეს: 

ა) სო ფელ ში შე მო მა ვა ლი ცენ ტრა ლუ რი გზის მო წეს რი გე ბა  52 (23,96%), ბ) სა ნი აღ ვრე არ
ხე ბის გა კე თე ბა  56 (25,80%), გ) სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვა  52 (23,96%), დ) სოფ
ლის ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბა  76 (35, 02%), ე) წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის და სას მე ლი 
წყლის მი წო დე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა  57 (26,26%), ვ) ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა  87 (40,09%), ზ) სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბი სო ფელ ში (სა ლო
ნი, სამ კერ ვა ლო და ა.შ.) – 29 (13,36%), თ) გა რე გა ნა თე ბის გა მარ თვა  20 (9,21%), ი) ფე ხით 
მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბარ დი უ რე ბის, ტრო ტუ ა რე ბის მო წეს რი გე ბა  56 (25,80%), კ) სა ბავ შვო 
ბა ღე ბი  26 (11,98%), ლ) სკო ლა ში არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრობ ლე მე ბი  37 (17,05%), მ) სკო ლის გა რე შე წრე ე ბი ბავ შვე ბის თვის  37 (17,05%), ნ) ბავ შვის 
მოვ ლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი (სკო ლის და ბა ღის შემ დგო მი) და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის  
47 (21,65%).
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პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებ ზე ბევ რი რამ აღ ნიშ ნეს ფო კუს -ჯგუ ფე ბი სა და ინ ტერ ვი უ ე ბის რეს პონ-
დენ ტებ მა.

ი.შ. კა ცი, საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი: აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი ა: უმუ შევ რო ბა, კვა ლი ფი
ცი უ რი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა რე გი ონ ში, ში და და გა რე მიგ რა ცი ა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, სო ცი ა
ლუ რი და ჯან დაც ვი თი პროგ რა მე ბი, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა.

კ.კ. კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა კი თხებ ში: მო სახ ლე ო ბის მთა ვა რი 
პრობ ლე მე ბი არის: ნაგ ვის ურ ნე ბის სიმ ცი რე, რეკ რე ა ცი უ ლი ზო ნე ბის  და მა რად მწვა ნე ხე ე
ბის ნაკ ლე ბო ბა, სკვე რე ბის სიმ ცი რე ა, ქა ლა ქის ტე რი ტო რი ა ზე სა პირ ფა რე შო ე ბის არარ სე ბო ბა. 
ხდე ბა სა ნაგ ვე ურ ნე ბის შე ძე ნა, მაგ რამ აზი ა ნე ბენ. ხდე ბა სკვე რე ბის მო წყო ბაც. ამ ეტაპ ზე 5 
სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია მიმ დი ნა რე ობს. ინ ტენ სი უ რად ხდე ბა გზე ბის და გე ბა. 2021 წლის ბო
ლოს თვის ქა ლაქ ში აღარ დარ ჩე ბა პირ ველ ხა რის ხო ვა ნი გზა, რო მელ საც ექ ნე ბა სა ნი აღ ვრის, 
გზის სა ფა რის სა ფეხ მავ ლო გზის ან საგ ზაო ნიშ ნე ბის პრობ ლე მა. სკო ლე ბის  და ბა ღე ბის წინ 
მო წყო ბი ლია მწო ლი ა რე პო ლი ცი ე ლე ბი. ისი ნი უფ რო უქ მნი ან პრობ ლე მას მოძ რა ო ბას.  მა ლე ქა
ლაქ ში 200მდე ახა ლი კა მე რა და მონ ტაჟ დე ბა და ყვე ლა უფ რო და ი ცავს საგ ზაო წე სებს.

მ.ც., 65 წ. ქა ლი, შშმ პი რი: ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თვის ხე ლის შემ შლე ლი სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის არ ქო ნა ა, თუ სად მე იშო ვი ან  სამ სა ხურს, ანაზ ღა უ რე ბა ძა ლი ან და ბა ლი ა.

რო მელს მი იჩ ნევთ ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის თვის, ამ კითხ
ვის ძი რი თად პა სუ ხე ბად და ფიქ სირ და: კრი მი ნა ლის ზრდა  155 (71,42%), მათ შო რის: დევ ნი ლი 
 20 (12.90%), ად გი ლობ რი ვი  129 (83,22%), ალ კო ჰო ლიზ მი/ ნარ კო მა ნია  90 (41,47%), მათ შო
რის: დევ ნი ლი  8 (8,88%), ად გი ლობ რი ვი  77 (85,55%). გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბა აღ ნიშ ნა 
217 გა მო კი თხუ ლი დან 54მა (24,88%). სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბას 
მი იჩ ნევს პრობ ლე მად 59 ქა ლი (27,18%). 

სხვა პრობ ლე მე ბის მო ნა ცე მე ბი პა სუ ხებ ში ასე ჩა მო ყა ლიბ და: მო უ წეს რი გე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა  38 (17,51%), დის კრი მი ნა ცი ის და შე უწყ ნა რებ ლო ბის მა ღა ლი დო ნე  45 (20,73%), უმ ცი
რე სო ბე ბის, გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პი რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა
ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი ხა რის ხი  26 (11,98%).
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ერ თერ თი კითხ ვა ეხე ბო და გა ნათ ლე ბას: აქვთ თუ არა თქვენს შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს ან ნაც-
ნო ბებს ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა. უმე ტე სო ბამ - 85 რეს პონ დენ ტმა (39,17%) 
და დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა.

პა სუ ხი „ა რა“ და ა ფიქ სი რა 16მა ქალ მა (7,37%). მათ შო რის: 5 დევ ნი ლია (31,25%) და 11 ად გი
ლობ რი ვი (68,75%). არ ცერ თი არ არის სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მარ ტო ხე ლა ან მრა ვალ შვი ლი
ა ნი დე და.

ხა რის ხი ან  სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მას ნა წი ლობ რივ აფიქ სი რებს 116 ადა მი ა ნი (53,45%). 
მათ შო რის: დევ ნი ლი  10 (8,62%), ად გი ლობ რი ვი  97 (83,62%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  2 
(1,72%), მარ ტო ხე ლა დე და  9 (7,75%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  2 (1,72%).

რო გორც შემ დე გი შე კითხ ვი დან გა ირ კვა, ამის მი ზე ზე ბი ა:

ა) სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი  117 (53,91%), ბ) არა საკ მა რი სი პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გი  74 
(34,10%), გ) გა უ მარ თა ვი სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (ა მორ ტი ზე ბუ ლი, სა რე მონ ტო შე ნო ბა, 
გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა, წყლის არარ სე ბო ბა და ა.შ.) – 29 (13,36%), დ) სკო ლა 
შორ საა სახ ლი დან  18 (8,29%), ე) სკო ლა ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის არარ სე ბო ბა 
(კომ პი უ ტე რე ბი, ინ ტერ ნე ტი, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბი (ფი ზი კა, ქი მი ა, ბი ო
ლო გია და ა.შ.)  49 (22,58%), ვ) და ბა ლი ხა რის ხის ინ ტერ ნე ტი (დის ტან ცი უ რი სას წავ ლო პრო
ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად) – 40 (18, 43%).

ე.ფ., 60 წ., ქა ლი: აუ ცი ლე ბე ლია ნი ჭი ე რი ბავ შვე ბის მხარ და ჭე რა, ვი საც აქვს უნი კა ლუ რი მო ნა
ცე მე ბი ხე ლოვ ნე ბა ში. ჰყავთ მშობ ლე ბი,  მაგ რამ უჭირთ,  ხელს ვერ უწყო ბენ. 

კითხ ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა თქვენ თვის, ოჯა ხის წევ რის თვის ან თქვე ნი ნაც ნო ბე ბის თვის 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა: მო ნა წი ლე ებ მა სა მი პა სუ ხი გას ცეს: კი  135 (62,21%), არა  9 (4,14%) 
და  ნა წი ლობ რივ  73 (33,64%).

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად პრობ ლე მად მი აჩ ნი ათ ის, რომ: არ არ სე ბობს სკო ლებ ში პრო
ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო კურ სე ბი, რაც აფერ ხებს აბი ტუ რი ენტს მის თვის სა უ კე თე სო პრო ფე სი ის 
არ ჩე ვა ში  61 (28,11%), რე გი ო ნი დან სტუ დენ ტის თვის ქა ლაქ ში ხელ მი უწ ვდო მე ლია უფა სო სა
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ცხოვ რე ბე ლი  27 (12,44%),  სწავ ლე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი  85 (39,17%), სწავ ლე ბის და ბა ლი 
ხა რის ხი  44 (20,27%).

უსაფ რთხო ე ბის კუ თხით ჯან დაც ვა ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი ა. გა მო კი თხუ ლე ბი თა ვი-
ანთ ოჯახ ში ან თემ ში აქ ტუ ა ლურ  და პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე მად მი იჩ ნე ვენ შემ დეგს:

პირ ვე ლა დი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტის არარ სე ბო ბა  38 (17,51%), მათ შო რის: დევ
ნი ლი  3 (7,89%), ად გი ლობ რი ვი  34 (89,47%), სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე  35 (16,12%), 
მათ შო რის: დევ ნი ლი  7 (20%), ად გი ლობ რი ვი  26 (74,28%), უხა რის ხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ
რე ბა  116 (53,45%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  12 (10,34%), ად გი ლობ რი ვი  97 (83,62%), მა ღა ლი 
ფა სე ბი მე დი კა მენ ტებ ზე  171 (78,80%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  21 (12,28%), ად გი ლობ რი ვი  140 
(81,87%),ა რა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე  55 (25,34%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  
6 (10,90%), ად გი ლობ რი ვი  47 (85,45%),უ ფა სო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბა ად გილ ზე, 
სოფ ლებ ში  53 (25,80%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  4 (7,54%), ად გი ლობ რი ვი  47(88,67%), რეპ რო
დუქ ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა  25 (11,52%), ყვე ლა ად გი ლობ რი ვი (100%). 
უფა სო სა მე დი ცი ნო სკრი ნინ გპროგ რა მე ბი გო გო ნე ბი სა და ქა ლე ბი სათ ვის  37 (17,05%), მათ 
შო რის: დევ ნი ლი  3 (8,10%), ად გი ლობ რი ვი  31 (83,78%), იგპ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი 
ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე  12 (5,52%), მათ შო რის: დევ ნი
ლი  4 (33,33%), ად გი ლობ რი ვი  8 (66,66%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის  მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით მი ღე ბულ შე დე გებს.

თ.ჯ., 27 წ., დევ ნი ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: ორ სუ ლო ბი სას მო ვი წამ ლე და სას წრა ფო თი წა
მიყ ვა ნეს სა ა ვად მყო ფო ში. ფუ ლი არ გა და მიხ დი ა. ჩე მი სურ ვი ლით  გა მო ვე წე რე. გა მაფ რთხი ლეს, 
იქ ნებ გა გირ თულ დეს და შე მობ რუნ დე ო. იმა ვე დღეს სას წრა ფო თი შე ვე დი ისევ იმ სა ა ვად მყო
ფო ში. მაგ რამ შე ე შა ლათ და გა მა ფორ მეს რო გორც თა ვი სით მი სუ ლი. ამო მი წე რეს 110 ლა რი. მა
ტყუ ებ დნენ: ეს ფა სი ა ნი ა, ეს  უფა სო ო... ექიმს მო ვუ ყე ვი და  მითხ რა, არ გა და ი ხა დო ო. წა მო
ვე დი იქი დან, დღემ დე მი რე კა ვენ, გა და ი ხა დე ო. არ ვიხ დი.

ე.ჭ., ქა ლი, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი: მო ქა ლა ქე ებს სჭირ დე ბათ ოპე რა ცი ე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა,  
ასე ვე და მა ტე ბი თი სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა ში მხარ და ჭე რა.

შე კითხ ვა ზე - ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს, რო გორ ახერ ხებთ პრობ ლე მის გა დაჭ რას? 
მი ვი ღეთ შემ დე გი პა სუ ხე ბი: 

თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა  71 (32,71%) 
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თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს კერ ძო დაზ ღვე ვა  35 (16,12%),სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბას, ძი რი თა დად, იღებთ საზ ღვარ გა რეთ  5 (2,30%), მი მარ თავთ ექიმ ბაშს  13(5,99%), 
ეწე ვით თვით მკურ ნა ლო ბას  84 (38,70%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  12 (14,28%), ად გი ლობ რი ვი 
 67 (79,76%).

ე.ჭ., ქა ლი, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი: სპე ცი ფი კუ რი პროგ რა მა გვაქვს: კოჰ ლე ა რუ ლი იმ პლან
ტით მხარ და ჭე რა. ამ აპა რა ტის შე ძე ნა და კავ ში რე ბუ ლია დიდ თან ხებ თან. ეს პროგ რა მა ნაკ ლე
ბად ცნო ბი ლი ა, თუმ ცა თვით მმარ თვე ლო ბას აქვს და სა ხე ზეა მი სი სა ჭი რო ე ბაც. არის შშმ პირ თა 
მხარ და ჭე რის, ომის ვე ტე რან თა მხარ და ჭე რის პროგ რა მა. შე საძ ლო ა, მო მარ თვი ა ნო ბის და სხვა 
სა ფუძ ვლე ბის გა მო, გა ი ზარ დოს, ან შემ ცირ დეს გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სე ბი, თუმ ცა ისი ნი რე გუ ლა
რუ ლად არის ჩვენს ბი უ ჯეტ ში. გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის კუ თხით შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ ძუ ძუს 
კი ბოს მქო ნე პირ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მა სპე ცი ა ლუ რი მე დი კა მენ ტის  ჰერ ცეპ ტი ნის შე ძე ნის 
ნა წილ ში.

შე კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, რამ დე ნად აქ ტუ ა ლუ რია ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა 
თქვენ თვის ან თქვენს თემ ში? პა სუ ხე ბი ასე გა მო ი ყუ რე ბა:

აქ ტუ ა ლუ რია  81 (37,32%), მათ შო რის: 9 დევ ნი ლი (11,11%), 67 ად გი ლობ რი ვი (82,71%), 5 მარ
ტო ხე ლა დე და  (6,17%), 1 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი (1,23%) და 10 უმუ შე ვა რი (12,34%).

ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია  31 (14, 28%), მათ შო რის: 5 დევ ნი ლი (16,12%), 25 ად გი ლობ რი ვი (80,64%) 
და 5 უმუ შე ვა რი (16,12%), არ არის აქ ტუ ა ლუ რი  65 (29,95%), არ მაქვს პა სუ ხი  40 (18, 43%).
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პრობ ლე მის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა გამ ჟღავ ნდა ფო კუს -ჯგუ ფე ბის დროს:

ნ.დ., 53 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში: მყავს ახ ლო ბე ლი ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი. ვუ თხა რი, კარ გი ა, რომ ოჯა ხი შე ი ნარ ჩუ ნე მეთ ქი. შვი ლე ბი მე უბ ნე ბი ან, მთე ლი 
ცხოვ რე ბა ასე თი ძა ლა დო ბა ში, უბე დუ რე ბა ში რა ტომ დაგ ვი მა ხინ ჯე ბავ შვო ბა ო. მყავ და მოს
წავ ლე გო გო ნა, ბე ბი ის მხრი დან გა ნიც დი და ძა ლა დო ბას. ერ თხელ ბავ შვი გა ცივ და. გო გო ნა 
აღ მოჩ ნდა უპატ რო ნოდ, ჩვენ ვართ დღის ცენ ტრი და ბევრ რა მეს შე ვე ჯა ხე ჯან მრთე ლო ბის 
სის ტე მას თან და კავ ში რე ბით. რამ დენ ჯერ მე გა მო ვი ძა ხეთ სას წრა ფო, რომ ბავ შვი გა და ეყ ვა ნათ 
სა ა ვად მყო ფო ში. დიდ თან ხას ითხოვ დნენ  პე და გო გის ხელ ფა სით ვერ გავ წვდე ბო დი. მო ნა ცემ
თა ბა ზამ ამო აგ დო, წი ნან დე ლი სო ცი ა ლუ რად  და უც ვე ლის სტა ტუ სი და არ უნ და გა და ე ხა და 
თან ხა. ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე და მეხ მა რა.

ნ.დ., 35 წ, ქა ლი, დი ა სახ ლი სი: სა ახ ლობ ლო ში იყო ძა ლა დო ბა და 112მა ოპე რა ტი უ ლად იმუ შა ვა. 
სწრა ფად მოხ და სი ტუ ა ცი ის გა ნე იტ რა ლე ბა. 

ლ. ხ., 56 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: 15 წე ლი ა, ვთა ნამ შრომ ლობ, ფონდ „სო ხუმ თან“. ად რე სა უ ბა
რი ტა ბუ და დე ბუ ლი იყო. დღეს მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ა. პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ში ჩარ თუ ლია 
არა ერ თი სამ სა ხუ რი. ბევ რიც კეთ დე ბა. ერ თი მსხვერ პლიც რომ გა და ვარ ჩი ნოთ, მნიშ ვნე ლო ვა
ნი ა.

ერ თმა მო ნა წი ლემ სა კუ თა რი ის ტო რი აც კი გა უმ ხი ლა შეკ რე ბი ლებს.

თ.ჯ.,  27წ., ქა ლი, დევ ნი ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: ჩემ თვის თე მა ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლია  დე და 
იყო მუდ მი ვი მსხვერ პლი. ჩე მი ბავ შვო ბა ვუ ყუ რებ დი, რო გორ ტი რო და დე და და ღა მე ებს  ათე
ნებ და. რამ დენ ჯერ მი თხო ვი ა, ნა თე სა ვე ბის თვის გა ემ ხი ლა, მაგ რამ  არა. თვი თონ შე ვე ცა დე, 
დე ი დის თვის, ბი ძის თვის მე თხო ვა დახ მა რე ბა, მათ თა ვი შე ი კა ვეს. ისე გავ მწა რე ბულ ვარ ზოგ
ჯერ, მი ფიქ რი ა, ვი ყი დი  თაგ ვის წა მალს და მო ძა ლა დეს  ჩა ვუყ რი მეთ ქი. პა ტა რა ვი ყა ვი, სხვაგ
ვა რად ვერ ვი აზ როვ ნე დე დის ტრა გე დი ით შეძ რულ მა.

შემ დე გი პა სუ ხე ბი და ფიქ სირ და კითხ ვა ზე: თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, ჩა მოთ ვლილ თა გან, ქალ თა მი-
მართ ძა ლა დო ბის რო მე ლი ფორ მაა ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი თქვენს თემ ში?

ფი ზი კუ რი (ცე მა, დამ ცი რე ბა ძა ლის გა მო ყე ნე ბით და ა.შ) – 51 (23,50%), ფსი ქო ლო გი უ რი (დამ
ცი რე ბა, სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა, ლან ძღვა გი ნე ბა, უგუ ლე ბელ ყო ფა და სხვა) – 116 (53,45%), 
ეკო ნო მი კუ რი (ფუ ლა დი სახ სრე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა, ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯა ხის ერთ 
წევ რზე, ფუ ლის წარ თმე ვა, ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან კარ გვის აკ რძალ ვა და ა.შ.) – 40 (18,43%), 
სექ სუ ა ლუ რი (გა უ პა ტი უ რე ბა, სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის და ძა ლე ბა, ადევ ნე ბა) – 10 (4,60%).

შე კითხ ვა ზე - გაქვთ თუ არა ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ (ად გილ მდე ბა რე ო ბა, ტე ლე ფო ნი, რა კონ კრე ტულ მომ სა ხუ რე ბას აწ ვდის)? 68 ადა მი ა ნი 
(31,33%) და დე ბით პა სუხს იძ ლე ვა, ხო ლო 70  უარ ყო ფითს (36,40%), მათ შო რის 6 დევ ნი ლია 
(7,59%) და  69 ად გი ლობ რი ვი (87, 73%). 70 რეს პონ დენ ტი პა სუ ხობს, რომ აქვს ინ ფორ მა ცია 
ზო გი ერთ მათ გან ზე (32,25%).

ამ შე კითხ ვას მოყ ვე ბა ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ თა შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის ხა რის ხი ასე ნა წილ დე ბა:

სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი  21 (9,67%), სა
ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი თავ შე საფ რე ბი  10 (4,60%), 
სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რე ბი  13 (5,99%), ცხე ლი ხა ზი  101 (46,54%), არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და მა თი სერ ვი სე ბი  24 (11,05%), მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი  1 (0,46%), 
ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  18 (8,29%).
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შე კითხ ვა ზე - რა წყა რო დან მი ი ღეთ ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ან პო ტენ ცი ურ 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ? რეს პონ დენ ტე ბი ასე პა სუ ხო ბენ:

ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო  68 (31,33%), სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი  124 (57,142%), შეხ ვედ რე ბი არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან  13 (5,99%), შეხ ვედ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლებ თან  5 (2,30%), შეხ ვედ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 
 1(0,46%),  სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, გან ცხა დე ბე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში 
 4 (1,84%).

ნ.დ., 35 წ., ქა ლი, დი ა სახ ლი სი: მე ვი ცი, რა უნ და გა ვა კე თო, თუ იქ ნე ბა ძა ლა დო ბა. არ უნ და 
და ი ჩაგ როს არც ქა ლი, არც ბავ შვი და არც  არა ვინ...

ი.შ., კა ცი, საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი: მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბა ჩვე ნი ერ თერთ მთა ვა რი 
პრი ო რი ტე ტი ა. საკ რე ბუ ლო იკ ვლევს მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნეს. 2020 წელს შე
იქ მნა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს Facebook გვერ დი, რომ უფ რო მე ტად აქ ტი უ რი იყოს 
გვერ დი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის თუ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის კუ თხით .მო სახ ლე ო
ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა როა ტე ლე ვი ზია და მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი. 

ფ.ხ, ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში: ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ნა ხოს პროგ რა მე ბი, რომ ლებ საც ვა ხორ ცი ე ლებთ. მე რი ის სო
ცი ა ლურ სამ სა ხურს აქვს ოფი ცი ა ლუ რი ფე ის ბუქ გვერ დი, სა დაც ახა ლი პროგ რა მა, თა ვი სი შეს
წო რე ბე ბით, ცვლი ლე ბე ბით ქვეყ ნდე ბა. 

თქვე ნი მო საზ რე ბით, არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია თქვე ნი ქა ლა ქის (მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის, სოფ ლის) მო სახ ლე ო ბის თვის, ამ შე კითხ ვის პა სუ ხე ბად და ფიქ სირ და, რომ  
ხელ მი საწ ვდო მია 75 ადა მი ა ნის თვის (34,56%), არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მად მი იჩ ნევს 124 
(57,14%) და სა ერ თოდ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი 18 რეს პონ დენ ტის თვის (8,29%).

ფო კუს ჯგუფ ზეც გა მოჩ ნდა, რომ არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი ნაკ ლე ბა დაა ხელ მი საწ ვდო მი.

შ.შ., 30 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: მრა ვალ შვი ლი ა ნო ბის თან ხა 
მე კუთ ვნის და არ მაძ ლე ვენ. უნ და იყო  ქუ თა ი სის მო ქა ლა ქე, აქ ჩა წე რი ლი ო. ქუ თა ის ში და რე
გის ტრი რე ბას არ მი კე თე ბენ, რად გან ვარ  სხვის ბი ნა ში, ნა ქი რა ვებ ში.  მარ ტო ვცხოვ რობ, ბავ
შვებ თან ერ თად. ქმარ მა მიგ ვა ტო ვა.
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ნ.დ. 53 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში: ყო ველ თვის გვყავ და დღის 
ცენ ტრში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი  მშობ ლე ბი, ბავ შვე ბი.  ხში რად დე დაც მა ლავს და ბავ შვიც. 
ბავშვს ეტყო ბა. ძა ლი ან გვჭირ დე ბა ძა ლა დო ბის  წი ნა აღ მდეგ  მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე ტი 
ჩარ თუ ლო ბა, პროგ რა მე ბით დახ მა რე ბა.

კითხ ვა ზე: მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი ა? სა პა სუ ხოდ აღი ნიშ ნა: დი
ახ  17 (7,83%), არა  41 (18,89%), ნა წი ლობ რივ  64 (29,49%), არ ვფლობ ინ ფორ მა ცი ას ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ  67 (30,87%), აუ ცი ლე ბე
ლია პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე 
მორ გე ბა  28 (12,90%).

ე.ჭ., ქა ლი, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი: ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს უჭირთ თა ვის დამ კვიდ რე
ბა, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო ბე ბი აქვთ შეზ ღუ დუ ლი, უკე თე სი ა, გვე მუ შა ვა მა თი პრობ ლე მე ბის 
მოგ ვა რე ბა ზე. ერ თჯე რად დახ მა რე ბებ ზე არის უფ რო მო თხოვ ნა. გრძელ ვა დი ა ნი შე იძ ლე ბა იყო 
მა თი უზ რუნ ველ ყო ფა სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბით, თუმ ცა მე რი ას არ შე უძ ლია ამ ტი პის სა ჭი
რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. სო ცი ა ლუ რი სა ცხოვ რი სი მა ლე ახა ლიც აშენ დე ბა. თუ იქ ნე ბა მო მარ
თვი ა ნო ბა, ჩვენ და ვეხ მა რე ბით მათ, რომ გან თავ სდნენ სა ცხოვ რის ში.

ფ.ხ. ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში: თუ მო სახ ლე ო ბი დან გაჩ ნდე ბა გარ
კვე უ ლი ტი პის ინი ცი ა ტი ვე ბი, რა შე დე გი შე იძ ლე ბა მოყ ვეს, რა იქ ნე ბა მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რი, ნე ბის მი ერ ინი ცი ა ტი ვას გან ვი ხი ლავთ, წარ ვად გენთ საკ რე ბუ ლო ში და 
ერ თად მი ვი ღებთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

ასე გა ნა წილ და პა სუ ხე ბი შე კითხ ვა ზე - რო გო რია თქვენს ქა ლაქ ში/ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი სა ნი-
ტა რუ ლი სი ტუ ა ცია და სი ტუ ა ცია გა რე მოს დაც ვის კუ თხით, ხუთ ბა ლი ა ნი სის ტე მის მი ხედ ვით?

ძა ლი ან ცუ დი  30 (13,82%), ცუ დი  66 (30,41%), ნორ მა ლუ რი  112 (51,61%), კარ გი  8 (3,68%), 
ძა ლი ან კარ გი  1 (0,46%).

კ.კ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა კი თხებ ში: არის ნაგ ვის ურ ნე ბის სიმ
ცი რე.   ნა გა ვავ მზი დი  მან ქა ნე ბიც არაა საკ მა რი სი. ქა ლაქს სჭირ დე ბა 60მდე  ნა გავ გა და მა მუ შა
ვე ბე ლი სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბა, დღეს 30 მან ქა ნა გვყავს. წელს და გეგ მი ლია მან ქა ნე ბის შე
ძე ნა და 34 წე ლი წად ში გვექ ნე ბა მან ქა ნე ბის სრუ ლი რა ო დე ნო ბა. პრობ ლე მაა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სა პირ ფა რე შო ე ბი. ჩვენ შარ შან და ვას რუ ლეთ ცენ ტრა ლურ ბულ ვარ ში სა პირ ფა რე შოს მო წყო ბა. 
პრობ ლე მაა მი უ სა ფა რი ძაღ ლე ბიც. რო ცა უბან ში აგ რე სი უ ლი ცხო ვე ლი ა, მე რი ის ცხელ ხაზ ზე 



36

რე კა ვენ და მო რი გე ჯგუ ფი (მუ შა ობს 24 სა ა თი) გა დის ად გილ ზე. ინ ფორ მა ცია არის სოც ქსე
ლებ ში, მუ ნი ცი პა ლურ ორ გა ნო შიც  არის გა მოკ რუ ლი ცხე ლი ხა ზის ნომ რე ბი.

ასე იძ ლე ვი ან რეს პონ დენ ტე ბი პა სუ ხებს მომ დევ ნო შე კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლია 
ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი თქვენს თემ ში:

და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი  100 (46,08%), სუფ თა წყალ თან არა ჯე რო ვა ნი ხელ მი საწ ვდო მო ბა  24 
(9,67%), სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ო ბა  44 (20,27%), სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არ არ სე
ბო ბა ან გა უ მარ თა ო ბა  49 (22,58%).

ფო კუს -ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ებ მა კონ კრე ტულ ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ზე ისა უბ რეს:

ტ.გ., 62 წ., ქა ლი, დევ ნი ლი, და საქ მე ბუ ლი: და სახ ლე ბა ში, თა ბუ კაშ ვილ ზე არის მე ტა ლურ გი უ ლი 
ქარ ხა ნა. სა ში ნე ლი გა მო ნა ბოლ ქვი წამ ლავს ჰა ერს. ძა ლი ან აქ ტი უ რად ვიბ რძვი ამ პრობ ლე მის 
წი ნა აღ მდეგ. ფილ ტრე ბი აქვთ, და მა ტე ბი თი ხარ ჯია და ერი დე ბი ან. ღა მით უშ ვე ბენ გა მო ნა
ბოლქვს. 

ლ.ხ., 56 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ავ ტო ქარ ხნის და სახ ლე ბა ში არის ოღას კუ რას არ ხი, რო მე ლიც 
ნა გავ საყ რე ლა დაა ქცე უ ლი. რო ცა დიდ დე ბა, იტ ბო რე ბა  ყვე ლა ფე რი. ასე ვე ა, მუს ხე ლიშ ვი ლის  
ქუ ჩა ზე, იტ ბო რე ბა სახ ლე ბის პირ ვე ლი სარ თუ ლე ბი. წლე ბი ა, ეს პრობ ლე მა მო უგ ვა რე ბე ლი ა.

მი გი მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, ან სხვა სა ხელ მწი ფო რგო ლის-
თვის რა ი მე პი რა დი, სამ სა ხუ რე ობ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის გა და საჭ რე ლად? - ამ კითხ
ვის პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: დი ახ  61 (28,11%),  არა  117 (53,91%), არ მი მი მარ თავს, რად გან 
არ მჯე რა, რომ მას შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა  39 (17,97%).

მ.ქ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: კა ნა ლი ზა ცი ის მი ლი გას კდე ბა, თუ სხვა რამ მოხ დე ბა, ოპე რა ტი უ ლად 
მო დი ან. ნი კე ა ზე ში და ეზოს მო წეს რი გე ბა ვი თხო ვეთ,  ჩაგ ვსვეს პროგ რა მა ში თა ნა და ფი ნან სე
ბით, უკ ვე  დას რულ და. ამ ეტაპ ზე მო პირ კე თე ბის სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობს. ოპე რა ტი უ ლო ბა 
და სწრა ფი  რე ა გი რე ბა ა. და დე ბი თი  შე დე გე ბიც  სა ხე ზე ა.

ნ.ხ., 50 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ჩემს თა ნამ შრო მელს დას ჭირ და ოპე რა ცი ა. მე რი ა ში  დავ წე რეთ  
გან ცხა დე ბა და მა შინ ვე იყო რე ა გი რე ბა. 

ტ.გ., 62 წ., ქა ლი, დევ ნი ლი, და საქ მე ბუ ლი: 2008  წელს მივ მარ თე  მუ ნი ცი პა ლი ტეტს   ბი ნის  გა
და ხურ ვა ზე,  რე ა გი რე ბა  იყო  სწრა ფი. 2010  წელს დე დას ოპე რა ცია  გა ვუ კე თე, და მა ფი ნან სეს.

ნ.ჩ., 45 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ში, შშმ  პი რი: ქუ ჩის გა ნა თე ბა 
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იყო გა სა კე თე ბე ლი. უქი მე რი ონ ში ვცხოვ რობ და შე ტყო ბი ნე ბებ ზე რე ა გი რე ბა  არის  სწრა ფი.  
ონ კო ლო გი უ რი  პა ცი ენ ტი ვარ, ერ თი თეთ რიც  არ მი მი ღია  ხე ლი სუფ ლე ბის გან,  გარ და იმი სა, 
რომ ჩემ მა  კლი ნი კამ ჩამ სვა პროგ რა მა ში და ქი მი ი დან და წყე ბუ ლი, ყვე ლა ფე რი მი ტარ დე ბო და 
უფა სოდ. მე გო ბა რი მყავს, რო მელ საც ეტ ლი გა უ ფუჭ და. გა ნა ცხა დი შე ი ტა ნა და მო უ ვი და პა სუ
ხი, რომ ერ თი წე ლი წა დი  შეზ ღუ დუ ლია ეტ ლე ბის გა ცე მა. 28  წლის გო გო ა, მა საც უნ და გა რეთ 
გა მოს ვლა...

ლ.ხ., 56 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ოთხი წლის წინ ოპე რა ცია გა ვი კე თე, დახ მა რე ბა გა მი წია მე რი
ამ. მე ო რე ეხე ბა ჩემს კორ პუსს, სა დაც მუდ მი ვად ხდე ბა სა კა ნა ლი ზა ციო მი ლე ბის და ზი ა ნე ბა. 
რე ა გი რე ბენ სწრა ფად და ოპე რა ტი უ ლად  ხდე ბა  შე კე თე ბა.

ა.წ., 44 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: იყო პროგ რა მა მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა
ხებ თან და კავ ში რე ბით სა მე წარ მეო კუ თხით.  გა მო ცხად და კონ კურ სი, მი ვი ღეთ  მო ნა წი ლე ო ბა 
და გა ი მარ ჯვა  ჩვენ მა  პრო ექ ტმა, დაგ ვა ფი ნან სეს.

მ.ს., 60 წ. ქა ლი, შშმ პი რი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: მი ვე დი სა ა ხალ წლო სა ჩუქ რის თვის, რომ 
ინ ვა ლი დი მარ ტო ხე ლა დე დის თვის, რო მელ საც ინ ვა ლი დი შვი ლი ჰყავს, მი ე ცათ ერ თი პა კე ტი 
და არ მომ ცეს.  ოჯახ ზე ერ თი ა, და ვერ მი ი ღებ თო. გა მო ნაკ ლი სი არაო  მე რია არ გვაძ ლევს 
უფ ლე ბა სო.

ფ.ხ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში: სულ მცი რე 15 ათა სი ადა მი ა ნი 
მოგ ვმარ თავს, ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებ თან და და საქ მე ბის კუ თხით. არ ვამ ბობთ უარს მო
ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რა ზე. 

მ.ვ., 50 წ., ქა ლი, პენ სი ო ნე რი: ბი ნის წარ მო მად გე ნელ მა არაფ რის ძა ლა არ მაქ ვსო. ერ თხელ მე
რი ას მივ მარ თე ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის თხოვ ნით და არა ვი თა რი დახ მა რე ბა არ მომ ცეს

ის., 30 წ., ქა ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და:  მივ მარ თე მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე ში სათ ვის. მე კუთ ვნო და, 
რო გორც სო ცი ა ლუ რად და უც ველს და მრა ვალ შვი ლი ან ს,მაგ რამ არ მომ ცეს,  წელს არ არი სო.

ე. ქ., 40 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: შარ შან  ერ თჯე რა დი ფუ
ლა დი დახ მა რე ბის თვის მივ მარ თე მე რი ას, რო გორც მრა ვალ შვი ლი ან მა და შშმ პი რის დე დამ. 
მაგ რამ პა სუ ხად მო მი ვი და უა რი.

ნ.დ., 53 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ჯერ არ მიგ რძვნი ა, რომ ვარ სა ხელ მწი ფოს შვი ლი. ვი ნა ი დან 
არა სამ თავ რო ბოს მი ვე კუთ ვნე ბი, არა სო დეს მი მი ღია დახ მა რე ბა. ჩვენ იმის ნა ხე ვა რი ხელ ფა სიც 
არ გვაქვს, რა საც სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლებ ლე ბი იღე ბენ. ერ თი თვის წინ გულ ზე მქონ და 
პრობ ლე მა და მი ვა კი თხე სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბას. თე რა პევ ტის მომ სა ხუ რე ბა გე კუთ ვნის 
უფა სო დო.

კ.კ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა კი თხებ ში:  მო მარ თვი ა ნო ბა გვაქვს 
მო სახ ლე ო ბი დან, ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბი დან, რო მე ლიც მე რი ის პროგ რა მე ბით სარ გებ
ლო ბას ითხოვს. წე რი ლო ბით ყო ველ დღი უ რად 20დან  50მდე მო თხოვ ნა ა.

ე.ჭ., ქა ლი, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი: მო მარ თვი ა ნო ბა  დი დი ა. გან ცხა დე ბა თა გან ხილ ვი სათ ვის 
სპე ცი ა ლუ რი კო მი სი ე ბის შეკ რე ბა სა ჭი რო ხდე ბა კვი რა ში ან ორ კვი რა ში ერ თხელ მა ინც. მო
სახ ლე ო ბა მოგ ვმარ თავს გა და უ დე ბე ლი რე ა გი რე ბის პროგ რა მით დახ მა რე ბა ზე, მე დი კა მენ ტე ბით 
დახ მა რე ბის ვა უ ჩერ ზე, უფა სოდ სამ გზავ რო ტა ლო ნებ ზე.  მათ იცი ან სა ბი ნაო პროგ რა მე ბის შე
სა ხებ, სა დარ ბა ზო ე ბის მო წყო ბის, სარ და ფე ბის და ლიფ ტე ბის კე თილ მო წყო ბის მხარ მდამ ჭე რი 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ.  
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ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის რა ფორ მა გა-
მო გი ყე ნე ბი ათ?

და სახ ლე ბის /სოფ ლის კრე ბე ბი  47 (21,65%), საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე დას წრე ბა  21 (9,67%), 
მე რის, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის მოს მე ნა  27 (12,44%), პე ტი ცია  28 (12,90%), მე რის 
მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო  5 (2,30%), სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე
ბა  4 (1,84%), კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მა (ელ ფოს ტით მი მო წე რა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი წე რი ლის თვის გან კუთ ვნი ლი ფან ჯა რა)  85 (39,17%).

ი.შ., კა ცი, საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი: მო ქა ლა ქე ებ თან  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა 
იყე ნებს სა ჯა რო შეხ ვედ რებს, საკ რე ბუ ლოს თი თო ე ულ წევრს აქვს მი ღე ბის დღე ე ბი  საკ რე ბუ
ლო ში, მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე უ ლებ ში. კო ვიდ პან დე მი ი სას გა ი ზარ და დის ტან ცი უ რი კო მუ ნი კა ცი ა. 
ნე ბის მი ერ  მო ქა ლა ქეს შე უძ ლი ა, და ეს წროს საკ რე ბუ ლოს სხდო მებს და დას ვას კითხ ვა. საკ რე
ბუ ლოს სხდო მე ბის ანონ სე ბი ქვეყ ნდე ბა საკ რე ბუ ლოს ოფი ცი ა ლურ Facebook გვერ დზე, სხდო
მე ბი პირ და პირ ეთერ ში შუქ დე ბა ტე ლე კომ პა ნია „რი ო ნის“ ეთერ ში და საკ რე ბუ ლოს გვერ დზე 
Facebook liveის მეშ ვე ო ბით. ა/ო და მე დი ის წარ მო მად გენ ლებს სხდო მა ზე გან სა ხილ ვე ლი სა კი
თხე ბი თან დარ თუ ლი გან მარ ტე ბე ბით ეგ ზავ ნე ბათ ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მეშ ვე ო ბით. 

ე.ჭ., ქა ლი, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი: მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ და წე რონ გან ცხა დე ბე ბი, მე რი
ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბა ში და  გა მო აგ ზავ ნონ  ფოს ტა ზე; ასე ვე, ტე ლე ფონ ზე და რეკ ვით, 
სახ ლი დან გა უს ვლე ლად სა კი თხის გარ კვე ვა; შე უძ ლი ათ მოგ ვწე რონ facebookზე, ვებ გვერ დზე. 
მერს აქვს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბა ხუთ შა ბა თო ბით, სა დაც მე რის მო ად გი ლე ე ბიც არი ან. მე რის 
სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სებ თა ნაც არის შე საძ ლე ბე ლი შეხ ვედ რე ბი და მე რის ტე რი ტო რი ულ ორ გა
ნო ებ შიც. პროგ რა მე ბი გან თავ სე ბუ ლია ვებ გვერ დზე. ამ მხრივ ხან დაზ მუ ლებს აქვთ პრობ ლე მა, 
თუმ ცა, მე რი ის შე ნო ბა ში, მო ქა ლა ქე თა მი სა ღებ სივ რცე ში  სტენ დზეც არის ამის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ა. მათ შე უძ ლი ათ სივ რცის რე გის ტრა ტო რებ თან გა ნავ რცონ დე ტა ლე ბი. ტე რი ტო რი ულ 
ორ გა ნო ებს აქვთ ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ა. ჩვენ გვაქვს მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის და ახალ
გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის პროგ რა მა. ეს პროგ რა მე ბი ნაკ ლე ბა დაა ცნო ბი ლი. მათ გა მო სა ყე ნებ
ლად მე ტი ჩარ თუ ლო ბაა სა ჭი რო.

მ.ხ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა კი თხებ ში: ყვე ლა შეს ყიდ ვა ხორ ცი
ელ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მია ნე ბის მი ე რი და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის. 

რამ დე ნად მორ გე ბუ ლია (ან ასა ხა ვენ) ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი მომ სა-
ხუ რე ბე ბი და პროგ რა მე ბი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს?

ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს 
 51 (23,50%), პროგ რა მე ბი არ ასა ხა ვენ ცალ კე უ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი
რო ე ბებს  56 (25,80%), არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე
ბე ბის და პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის  შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა  110 (50,69%).

მ.ც., 65 წ., ქა ლი, შშმ პი რი: მე ტი ყუ რა დღე ბა სჭირ დე ბათ მარ ტო ხე ლებს, შშმ პი რებს, პენ სი ო ნე
რებს, ბი ნა ზე მათ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას. პან დე მი ის  მე ო რე ტალ ღის დროს, რო ცა ტემ პე რა
ტუ რამ ამი წი ა, და ვუ რე კე ოჯა ხის  ექიმს  და ვთხო ვე, გა მო ეგ ზავ ნა ლა ბო რა ტო რი ი დან კო ვიდ
19ზე ტეს ტის  ჩა სა ტა რებ ლად. მითხ რა, ასე თი სერ ვი სი არ გვაქ ვსო, რო ცა გა ი გო, რომ ვი ცო დი 
ამ სერ ვი სის შე სა ხებ, მითხ რა, რამ დენ თა ნაც გა ვაგ ზავ ნე, არა ვის თან მი სუ ლა ნო. გა მო დის, რომ 
ჩვენ, შშმ პი რე ბი სიკ ვდი ლის თვის ვართ  გან წი რულ ნი. მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბი
სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა ა. პი რა დად ჩემ თვის ამ პროგ რა მას  
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არა ნა ი რი და დე ბი თი გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნი ა, პი რი ქით, დამ ცი რე ბუ ლად ვიგ რძე ნი  თა ვი, რო ცა 
მე, მარ ტო ხე ლა სა და შშმ ადა მი ანს, რო მელ საც გა და ად გი ლე ბა მი ჭირს, იმი ტომ არ მე კუთ ვნის 
თურ მე სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დახ მა რე ბა, რომ  ია ტაკ ზე  პარ კე ტი ა, 
თუმ ცა  კი  არ  აგი ა,  დევს  და  სა ერ თოდ, სრუ ლა დაა  და ზი ა ნე ბუ ლი.

მ.ვ.,  50 წ., ქა ლი, პენ სი ო ნე რი: ვხე დავ პროგ რა მებს, ტე ლე ვი ზორ შიც ვუ ყუ რებ. ბი ნას ჰყავს წარ
მო მად გე ნე ლი, მე უბ ნე ბა, ძა ლა არ გაგ ვაჩ ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს სა შუ ა ლე ბა ო.

შ.შ., 30 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი: სა ა ხალ წლოდ, სა აღ დგო მოდ დახ
მა რე ბა იყო,  რომ მი ვე დი, ჩა წე რი ლი არ ხარ ქუ თა ის ში და არ გე კუთ ვნი სო. ოთხი შვი ლი მყავს, 
მა მის გან მი ტო ვე ბუ ლი. მარ ტო ხე ლა დე და ვარ.

ა.წ., 44 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და:  6  შვი ლის  დე დას  სტა ტუ სიც არ მქონ
და, გა სულ წელს მოგ ვა ნი ჭეს, ესეც არა ფერს ნიშ ნავ ს.და ცინ ვა ა. სა ხელ მწი ფო დან ხდე ბა მხო
ლოდ ელე მენ ტა რუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის სუფ სი დი რე ბა. ჩვე ნი არ ჩე ვა ნია მრა ვალ შვი ლი ა ნო ბაც, 
მაგ რამ ელე მენ ტა რუ ლი  თა ნად გო მაა სა ჭი რო, სა შე მო სავ ლო მა ინც  იყოს ცო ტა ნაკ ლე ბი, ისევ 
ჩვე ნი გა მო მუ შა ვე ბუ ლი  თან ხი დან.

ნ.დ., 35 წ., ქა ლი, დი ა სახ ლი სი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და: 11 არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი მყავს, 
მჭირ დე ბა ბავ შვთა კვე ბა, წამ ლე ბი, პამ პერ სი, ბავ შვთა მოვ ლის სა შუ ა ლე ბე ბი. კა ტას ტრო ფუ ლი 
ფა სი აქვს პე დი ატ რი ულ წამ ლებს. ტე ლე ვი ზი ით გა დი ო და რეკ ლა მა,  მრა ვალ შვი ლი ა ნო ბა კარ გი
ა ო. კარ გი ა, უბ რა ლოდ, და ფა სე ბაა სა ჭი რო. 

მ.ც., 65 წ., ქა ლი, შშმ პი რი: ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მა ა, 
რაც  აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბა ზე. ემიგ რან ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა  ქა ლი ა.  ქა ლის,  დე დის  გა რე შე  
დარ ჩე ნილ  ოჯა ხებს  რა ნე გა ტი უ რი  მო მა ვა ლი  აქვს,  ეს ყვე ლამ ვი ცით.  

ნ.ჩ., 45 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი, შშმ პი რი: ჩვენ გვქონ და რამ დე ნი მე პროგ რა მა, ეს იყო შშმ პი
რე ბის თვის მუ სი კა ლუ რი და სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტზე დაკ ვრის შეს წავ ლა, კომ პი უ ტე რის და 
უცხო ენის შემ სწავ ლე ლი კურ სე ბის გახ სნა. დაგ ვა ფი ნან სა  მე რი ამ, სამ თვი ა ნი  კურ სე ბი  გა ვი
ა რეთ და არ მინ და, ეს დავ კარ გო. და საქ მე ბა არის ჩვენ თვის მი უღ წე ვე ლი სა კი თხი. სა დაც გა
ვაგ ზავ ნე სი ვი და ვთქვი, რომ მჭირ დე ბა  და საქ მე ბა, შე მიძ ლია მეტყ ვე ლე ბა, აზ როვ ნე ბა, რომ 
ფე ხით ვერ დავ დი ვარ.  შე მიძ ლია ნე ბის მი ერ ად გილ ზე მის ვლა, თუ გა რე მო ადაპ ტი რე ბუ ლი ა. 
ვი თხოვთ გა მუდ მე ბით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ შეგ ვიქ მნას გა და ად გი ლე ბის  სა შუ ა ლე ბა.  შე მო ვი და 
ახა ლი ავ ტო ბუ სე ბი, მაგ რამ  ავ ტო ბუ სამ დე  მის ვლა გინ და. იმ ხე ლა ბარ დი უ რე ბი ა, გა ჩე რე ბამ დე 
ვერ მი დი ხარ. თუ ვინ მე და ვიხ მა რე და ჩე მი საქ მის თვის მო ვაც დი ნე, მა შინ რა ადაპ ტი რე ბა ჰქვია 
ამას. ვიბ რძვით,  რომ ყუ რა დღე ბა მოგ ვაქ ცი ონ. ბევ რი რამ შეგ ვიძ ლი ა, მაგ რამ ხე ლის შე წყო ბა 
გვჭირ დე ბა.

მ.ქ., 67 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მო სახ ლე ო ბამ არ იცის, რა პროგ რა მე ბი ა, ხალ ხამ დე  არ მი დის  
ინ ფორ მა ცი ა. არა მგო ნი ა, ვინ მე სწავ ლობ დეს ქუ თა ი სის მო სახ ლე ო ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს,  
რა  მჭირ დე ბა, ან  ოჯახს  რა  სჭირ დე ბა. ად გი ლობ რი ვი  ხე ლი სუფ ლე ბის გან არც ანა ლი ზი კეთ
დე ბა. 

ფ.ხ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში: ჩვე ნი ბი უ ჯე ტი  მოწყ ვლად ჯგუ
ფებ ზეა გათ ვლი ლი. შშმ ადა მი ა ნებ ზე  კერ ძოდ, აუ ტის ტუ რი სპექ ტრის მქო ნე ბავ შვე ბი, ფე ნილ
კე ტო ნუ რი და ა ვა დე ბის მქო ნე ბავ შვე ბი სპე ცი ა ლუ რი კვე ბი სათ ვის მი ემ გზავ რე ბი ან თბი ლის ში, 
რად გან  სპეც კვე ბის პრო დუქ ტე ბი ქუ თა ის ში არ იყი დე ბა. გა ი ზარ და ლე ი კო ზით და სო ლი დუ რი 
სიმ სივ ნით და ა ვა დე ბულ პირ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მა 0დან 18 წლამ დე.
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თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის გაზ რდი ლი საფ რთხე (ე კო ნო მი კუ რი, სა სურ-
სა თო, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ჯან მრთე ლო ბის, პი რა დი, ეკო ლო გი უ რი)  რო გორ აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო-
ბის  მდგო მა რე ო ბა ზე? (შე მო ხა ზეთ 3 ყვე ლა ზე ძი რი თა დი)

ა) გაზ რდი ლია სტრე სი, და ძა ბუ ლო ბა  167 (76,95%), ბ) თავს იჩენს ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი  93 (42,85%), გ) გა მოკ ვე თი ლია  უი მე დო ბა, მო მავ ლის ში ში  96 (44,23%), 
დ) იზ რდე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მი  94 (43,31%), ე) იკ ვე თე ბა სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა
რი ზა ცი ა და კონ ფლიქ ტე ბი  37 (17,05%), ვ) გახ ში რე ბუ ლია ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის, ქალ ზე 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბი  50 (23,04%), ზ) იზ რდე ბა ქალ თა მიგ რა ცია და გა ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის 
რიცხ ვი  87 (37,32%), თ) მა ღა ლია  და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა  51 (23,50%).

რე კო მენ და ცი ე ბი

კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და სა რე კო მენ და ციო წი ნა და
დე ბე ბი ად გი ლობ რი ვი სამ თავ რო ბო თუ არა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის თვის:

•	 ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გა მო კითხ ვით და გარ კვე უ ლი კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა არ სე ბუ ლი პროგ რა
მე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის შეს წავ ლა

•	 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე ო ბამ დე 
მი ტა ნა 

•	 მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია და კონ სულ ტა ცი ე ბი მო სახ ლე ო ბას თან, გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ თან  

•	 მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და მათ ზე მორ გე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა
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•	 ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სა და მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის  გა აქ
ტი უ რე ბა 

•	 ქა ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა, შემ დგო მი და საქ მე ბა და სა ჭი რო ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა

•	 ახალ გაზ რდე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, ახალ გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა 

•	 ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რის რე ა ბი ლი ტა ცია

•	 მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის, ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტე ბის და ბი ნის წარ მო მად გენ ლე ბის საქ
მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის  არ სე ბუ ლი  პროგ რა მე ბის  ინ ფორ მი რე ბის მიზ
ნით

•	 ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვი თი პროგ რა მე ბის, სა ბი ნაო ინ ფრას ტრუქ ტუ
რის გა უმ ჯო ბე სე ბა

•	 სამ შო ბი ა რო ში ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ მე სა მე და შემ
დე გი შვი ლის შე ძე ნი სას  

•	 შშმ პი რე ბის თვის მო ბი ლუ რი  ჯგუ ფის  გა მო ყო ფა გა და ად გი ლე ბა ში და სახ მა რებ ლად

•	 სა ნი ტა რი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შე წყო ბა ქა ლაქ ში (ნაგ ვის ურ ნე ბის  და 
ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა, სა პირ ფა რე შო ე ბის გან თავ სე ბა, მი უ სა ფა რი 
ცხო ვე ლე ბის გა დაყ ვა ნა თავ შე სა ფარ ში)

•	 ეკო ლო გი უ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა (რეკ რი ა ცი უ ლი ზო ნე ბის გაზ რდა, მა
რად მწვა ნე ხე ე ბის დარ გვა, სკვე რე ბის მო წყო ბა, მე ტა ლურ გი უ ლი ქარ ხნის ეკო ლო გი უ რი 
საფ რთხის გა ნე იტ რა ლე ბა ფილ ტრე ბის გა მო ყე ნე ბით, ოღას კუ რას არ ხის გაწ მენ და)

•	 უნი კა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მქო ნე და ნი ჭი ე რი ბავ შვე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის შე მუ შა
ვე ბა

•	 ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის პროგ რა მის შექ მნა

•	 მე ტი ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა მარ ტო ხე ლა დე დებს, მრა ვალ შვი ლი ან დე დებს, შშმ პი რებს, პენ
სი ო ნე რებს

•	 ყვე ლა უბან ში ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თვის სპორ ტუ ლი და კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ
ლე ბე ბის (ცეკ ვის, ფან დუ რის შემ სწავ ლე ლი წრე ე ბი) შექ მნის ხელ შე წყო ბა 

•	 ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი

ხათუნა გოგუა

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და  მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და  კონ ფლიქ ტე ბის გან
ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი,  
სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის  საფ
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი  ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას და  მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა 
და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  

კვლე ვის  მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

კვლე ვის მი ზა ნი: წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დის მი ერ 
2021 წლის 1 აპ რი ლი დან 25 აპ რი ლის ჩათ ვლით ჩა ტარ და კვლე ვა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და 
მო სახ ლე ო ბის (ქალ თა) ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხი სა და გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბას. სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა მოხ და კვლე ვი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის სა
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ფუძ ველ ზე, შე სა ბა მი სი მიგ ნე ბე ბის, ტენ დენ ცი ე ბის გა მოკ ვე თით და  სა ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბის 
შე მუ შა ვე ბით.   

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო
ვე ბის ფორ მა ტით. რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი ან კე ტა. მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და Googleის, თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის კი ფო კუს 
ჯგუ ფე ბი სა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის ფორ მა ტით.  სულ ჩა ტარ და 4 ფო კუს ჯგუ ფი და 4 
პი რის პირ ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან (თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან).

ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად ონ ლა ინ ან კე ტი რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი იყო 
150 ქა ლი. თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობ და 33 ადა მი ა ნი, მათ 
შო რის ერ თი მა მა კა ცი (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი). ვი ნა ი დან გა მო კითხ ვა მიზ ნად ისა ხავ და ქალ თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას, სა მიზ ნე ჯგუფს ქა ლე ბი შე ად გენ დნენ. მცი რე გა მო ნაკ ლისს წარ მოდ
გენ დნენ ექ სპერ ტე ბი, რომ ლე ბიც პი რის პირ ინ ტერ ვი უს ფორ მატ ში იყ ვნენ ჩარ თულ ნი. კლე ვამ 
გა მოკ ვე თა ის ძი რი თა დი საფ რთხე ე ბი, რო მელ თა არ სე ბო ბა დაბ ლა სწევს ადა მი ა ნუ რი უსაფ
რთხო ე ბის ხა რისხს ქა ლებ ში.  

სულ წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ გა მო კითხ ვა ში ჩა ერ თოა 183 ადა მი ა ნი(182 ქა
ლი, ერ თი მა მა კა ცი).  

I ბლო კი: კვლე ვის სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი

წი ნამ დე ბა რე სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ში ძი რი თად სა მიზ ნე ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ  ქა ლე ბი 18დან  
65 წელს ზე ვით შემ დე გი სო ცი ა ლურ დე ოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლით: დევ ნი ლე ბი, ად გი ლობ რი
ვე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, შშმ პი რე ბი 
და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, პე და გო გე ბი, ექი მე ბი, მე წარ მე ე ბი, თე მის ლი დე რე ბი, პენ სი ონე რე ბი, 
ახალ გაზ რდე ბი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი  და სხვ. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა  ასა კობ რი ვი ზღვა რი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა
წილ და: 18დან 30 წლამ დე კა ტე გო რი ა ში მოხ ვდა  54%. 31დან 45 წლამ დე კა ტე გო რია მო იც ვა 
22,66%მა. 45დან 65 წლამ დე  16,66%.  65 წელს ზე ვით კა ტე გო რი ა ში და ფიქ სირ და 6%,  ხო ლო 
1მა რეს პონ დენ ტმა არ და ა სა ხე ლა თა ვი სი ასა კი  (დი აგ რა მა 1).

სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით გა მო კითხ ვა ში ჩარ თულ რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წილს  
78%ს ად გი ლობ რი ვე ბი შე ად გენ დნენ. აფხა ზე თი დან იგპ პი რე ბი  12%. გა მო კი თხულ თა შო რის 
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12% სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა, 2,66%  მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და. მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუ სის 
მქო ნე ქა ლე ბის რიცხ ვმა 4% შე ად გი ნა, 0,66% შშმ პი რი ა. 

საქ მი ა ნო ბის ტი პის მი ხედ ვით გა მო კითხ ვა ში მა ღა ლი აქ ტი უ რო ბა ჩანს სტუ დენ ტთა მხრი დან, გა
მო კი თხულ თა შო რის 27,33% სტუ დენ ტი და ფიქ სირ და. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლო ა, 
ვი ფიქ როთ, რომ მი ღე ბულ მო ნა ცე მებ ში ახალ გაზ რდე ბის პო ზი ცი ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
უჭი რავს. გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი ა ში აღ
მოჩ ნდა და 24,66% შე ად გი ნა. ამ მო ნა ცემს მცი რე დით ჩა მორ ჩე ბა უმუ შე ვარ ქალ თა რა ო დე ნო ბა 
 20,66%. შემ დეგ მო დის კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი  12%. სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
საქ მით და კა ვე ბუ ლია 4% (დი აგ რა მა 2).

II ბლო კი: ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

აღ ნიშ ნუ ლი ბლოკ ში თავ მოყ რი ლი მო ნა ცე მე ბის სა უძ ველ ზე ირ კვე ვა, რამ დე ნად მყა რია ქალ
თა ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და, ძი რი თა დად, რა შე მო სავ ლებს ეფუძ ნე ბა. 
გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა  52% სა ხელ მწი ფოს გან მი ღე ბულ სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას 
ეყ რდნო ბა. საზ ღვარ გა რე თი დან მი ღე ბულ ფუ ლად გზავ ნი ლებს იყე ნებს 23,33%, ხო ლო 22%ის
თვის შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს სა პენ სიო თან ხა წარ მო ად გენს. სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან 
მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს მი იჩ ნევს ოჯა ხის ძი რი თად წყა როდ 15,33%. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის 
სტა ტუ სით გან საზ ღვრუ ლი შემ წე ო ბი დან მი ღე ბუ ლი თან ხით ცხოვ რობს 12%, ახ ლობ ლის დახ მა
რე ბის იმედ ზეა 8%. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სტა ტუ სის მი ხედ ვით დევ ნილ და ად გი ლობ რივ ქალ თა სეგ რე გა ცი ით მი
ღე ბულ მო ნა ცე მებ ში ად გი ლობ რივ თა 85,89%ის თვის შე მო სავ ლის წყა როს სა ხელ ფა სო ანაზ
ღა უ რე ბა წარ მო ად გენს, დევ ნი ლებს შო რის სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას მხო ლოდ 5,12% იღებს. 
სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ დევ ნი ლი ქა ლე ბის დი დი ნა წი ლის თვის დღემ დე შე მო სავ ლის წყა როა დევ
ნილ თა შემ წე ო ბა და სხვა სა ხის შე მო სავ ლე ბი, რაც ფო კუს ჯგუ ფე ბი დან მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბი
თაც დას ტურ დე ბა:

„დღემ დე ჩე მი ოჯა ხის შე მო სავ ლის წყა როა დევ ნილ თა შემ წე ო ბა, ან ნა თე სა ვე ბი თუ გა მოგ ვიგ-
ზავ ნი ან რუ სე თი დან. ორ მა შვილ მა უმაღ ლე სი და ამ თავ რა, მაგ რამ რად გინ და? სამ სა ხუ რი არა 
აქვთ. პა ტა რა ბიზ ნე სი წა მო ი წყეს, მაგ რამ არაა სტა ბი ლუ რი. სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში ვინ მოხ-
ვდე ბა, ან სა დაა ამ დე ნი სამ სა ხუ რი. გაქ ცე ვა ზე უჭი რავთ თვა ლი. შე მო სა ვა ლი ხომ უნ და ჰქონ-
დეს ოჯახს, რომ რა მე და გეგ მო.“ - მ.პ.,  62 წლის, დევ ნი ლი, და საქ მე ბუ ლი.

(დი აგ რა მა 3)
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რო გორც გა მო კითხ ვი დან იკ ვე თე ბა, გარ და სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა
წი ლის თვის ძი რი თა დი წყა როს სხვა ქვეყ ნე ბი დან მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ა. ეს კი დევ 
ერ თხელ წარ მო ა ჩენს ქალ თა მიგ რა ცი ის აქ ტუ ა ლო ბას წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ხაზს 
უს ვამს ქა ლე ბი სათ ვის საზ ღვარ გა რეთ და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უპი რა ტე სო ბას, რაც ოჯა ხე
ბის შე მო სავ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის ერ თერთ მნიშ ვნე ლო ვან გა რანტს წარ მო ად გენს.  

რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის პა რა ლე ლუ რად მი ღე ბულ თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ში იკ ვე თე ბა, რომ 
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ეკო ნო მი კურ მაჩ ვე ნე ბელ ში პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე მებს შო რის 
სა ხელ დე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბის და კარ გვა, რაც მა თი ოჯა ხის შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბას უკავ-
შირ დე ბა. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ქა ლე ბი მკა ფი ოდ მი ა ნიშ ნე ბენ პან დე მი ის ნე გა ტი ურ ზე გავ ლე ნა ზე, 
რაც ასე თი ვე ნე გა ტი უ რი მო ლო დი ნის გან ცდას კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს. 

„პან დე მი ამ სე რი ო ზუ ლი საფ რთხე შე უქ მნა ოჯა ხებს ფი ნან სუ რი კუ თხით. სა მუ შაო ად გი ლე ბი 
ისე დაც მცი რე იყო, მაგ რამ მა ინც ახერ ხებ და ხალ ხი სა არ სე ბო წყა როს გა მო ნახ ვას: ზო გი ბაზ-
რო ბა ზე, ზო გი ყო ველ დღი ურ ქი რა ზე, ზო გი მომ ვლე ლად, დამ ლა გებ ლად მუ შა ობ და. ასე თი სა-
მუ შა ო ე ბი სრუ ლი ად გაქ რა და  ყვე ლა ფე რი და ი კე ტა. სა ში ნე ლი ში ში არ სე ბობს, რა გა ვა კე თოთ, 
ხვალ რა იქ ნე ბა, რი თი ვიკ ვე ბოთ, რი თი ვი არ სე ბოთ“ - მ.დ., 43 წლის, დევ ნი ლი, და საქ მე ბუ ლი.

„ა ხალ გაზ რდე ბის დიდ მა ნა წილ მა სწავ ლა შე ა ჩე რა, იმი ტომ, რომ ოჯა ხე ბი სწავ ლის გა და სა ხადს 
ვერ იხ დი ან. ოჯა ხებ ში  გაჩ ნდა კითხ ვის ნიშ ნე ბი ბევრ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, მა გა ლი თად 
სახ ლის მშე ნებ ლო ბა შე ა ჩე რეს, ვი ღა ცამ და ო ჯა ხე ბა გა და ი ფიქ რა და ასე შემ დეგ, უამ რა ვი ახა ლი 
პრობ ლე მა შე იქ მნა“ - მ.დ., 36 წლის, ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 

რა ო დე ნობ რი ვი გა მო კითხ ვით მი ღე ბულ მო ნა ცე მებ ში ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი კუ თხით გაძ ლი ე-
რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რებს შო რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით  68% და საქ მე ბის 
ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი შე ფას და. და ბა ლი ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი 47,33%ის თვის ით ვლე ბა 
შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად, 34%ის აზ რით, იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ
ში ამუხ რუ ჭებს ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. გა მო კი თხულ თა 10,66% 
მი იჩ ნევს, რომ კო ვიდ19 შე დე გად შეწყ ვე ტი ლი საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნის კუ თხით ხელ შემ წყო ბი 
პროგ რა მე ბი არ არ სე ბობს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ეკო ნო მი კის გაძ ლი ე რე ბას. 20%ის
თვის შე მა ფერ ხე ბელ ბა რი ე რად მა ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი და კრე დი ტე ბი მი იჩ ნე ვა.  19,33% 
მი იჩ ნევს, რომ არ არ სე ბობს მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბი მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის, მრა
ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ე რია ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თვალ
საზ რი სით (დი აგ რა მა 4).
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აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბას სა ხელ მწი ფოს აკის რებს გა მო კი თხულ თა ერ თი ნა-
წი ლი, რაც თვი სებ რი ვი კვლე ვი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით დას ტურ დე ბა. 

„პან დე მი ის შე დე გად გა ჩე ნი ლი პრობ ლე მე ბის შემ დეგ ხალხს არა აქვს არა ნა ი რი შე თა ვა ზე სა-
ხელ მწი ფოს მხრი დან, რო გორ და უბ რუნ დნენ ად რინ დელ მდგო მა რე ო ბას, შე უძ ლე ბე ლი ა, ბიზ ნე სი 
თა ვი დან და ი წყო, თუ რა ი მე სა ხის მხარ და ჭე რა არ წა მო ვი და ხე ლი სუფ ლე ბის გან. სეს ხი გა უ ჩე-
რეს, თუმ ცა გა ჩე რე ბუ ლი სეს ხე ბის გა დახ და კი დევ უფ რო მე ტი და ნა მა ტით უწევთ“ - ე.დ., 54 
წლის, ად გი ლობ რი ვი, უმუ შე ვა რი.

თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ში რეს პონ დენ ტე ბი მი ა ნიშ ნე ბენ ქალ თა მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის და
ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რაც სა ბავ შვო ბა ღებ ში დრო ის გა ხან გრძლი ვე ბას უკავ შირ დე ბა. 

„თუ ქალს ოჯახ ში დამ ხმა რე არ ჰყავს, მუ შა ო ბას ვერ იწყებს, რად გან ბავ შვებს ბა ღი დან, სკო-
ლი დან გა მოყ ვა ნა უნ და და ამის დრო არ აქვთ. თუ ქალს არ მი ე ცა და საქ მე ბის სფე რო ში უფ რო 
მე ტი შე ღა ვა თი, ან არ გა ხან გრძლივ და სა ბავ შვო ბა ღე ბის მუ შა ო ბის სა ა თე ბი, ბავ შვი ა ნი ქა ლი 
ვე რას დროს ვერ და ი წყებს მუ შა ო ბას, სულ ხე ლი შე ეშ ლე ბა“ - თ.კ., 32 წლის, ად გი ლობ რი ვი, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი. 

რამ დე ნად იც ნო ბენ ქა ლე ბი სო ცი ა ლურ ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბით ხელ შე წყო ბის მიზ ნით არ-
სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებს, ყვე ლა ზე მე ტად რო მელ პროგ რა მას იხ სე ნე ბენ - აღ ნიშ ნულ 
კითხ ვა ზე გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი გვი დას ტუ რებს, რომ გა მო კი თხულ თა 54%ის
თვის ნაც ნო ბი პროგ რა მაა „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“. სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მებს ამ დე ნი ვე  54% იც ნობს. დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო
ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა ნაც ნო ბია 17,33%ის თვის. სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი გან ვი
თა რე ბის გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მა ზე ინ ფორ მა ცია აქვს 4,6%ს, ხო ლო გა მო კი თხულ თა 34%ს 
სა ერ თოდ არა აქვს ინ ფორ მა ცია არ სე ბულ პროგ რა მებ ზე. არა ინ ფორ მი რე ბულ თა კა ტე გო რი ა ში, 
ძი რი თა დად, ჭარ ბო ბენ ად გი ლობ რი ვი ქა ლე ბი. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი კი დევ ერ თხელ ცხად
ყოფს ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით ახა ლი ფორ მა ტის და ნერ გვის და ამუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას 
(დი აგ რა მა 5).
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გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა - 54,66% მი იჩ ნევს, რომ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი რე მე წარ-
მე ო ბის, თვით და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის შე საქ მნე ლად 
ყვე ლა ზე მე ტად  სა ჭი როა ხელ მი საწ ვდო მი კრე დი ტე ბი; 48,66% მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შემ წყობ 
პროგ რა მებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას. 46,66%ის აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა შუ ა ლე ბაა სა ხელ მწი
ფოს მხრი დან საგ რან ტო პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბა. სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მებს ანი ჭებს 
უპი რა ტე სო ბას 40%. 19%ის აზ რით, უნ და არ სე ბობ დეს ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბი. 
14% სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბას ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას. 2,66% მი იჩ ნევს, რომ მო
სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბაა სა ჭი რო არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე.

მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლუ რი საგ რან ტო პროგ რა მე ბის 
და ნერ გვა თვით და საქ მე ბის ხელ შე სა წყო ბად.

კვლე ვის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ მხარ დაჭ რი ლი 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის წყა როს გარ კვე ვა. იკ ვე თე ბა, რომ ად გი ლობ რი ვი და ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ გა მო კი-
თხულ თა პირ ველ წყა რო ძი რი თად შემ თხვე ვა ში არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი და ფე ის
ბუქ გვერ დი, რა საც გა მო კი თხულ თა 52% ადას ტუ რებს. 50,6% ონ ლა ინ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს და 
ფე ის ბუქ გვერ დებს იყე ნებს ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. 38,66% ინ ფორ მა ცი ას ტე ლე ვი ზი ი სა და 
რა დი ოს სა შუ ა ლე ბით იღებს. 17,33% ინ ფორ მა ცი ის პირ ველ წყა როდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებს ასა ხე ლებს. 3,33% კი  მე ზობ ლებს და ნაც ნო ბებს. ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის /
სა მი ნის ტროს ვებ გვერდს 9% ეც ნო ბა. სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 9% აფიქ
სი რებს პირ ველ წყა როდ მე რის წარ მო მად გენ ლებს და 4,66%  ად გი ლობ რივ დე პუ ტატს. 

აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებს მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ყა რებს თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბით მი ღე
ბუ ლი პა სუ ხე ბი:

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დი, სა დაც ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს  შე-
უძ ლია შე ვი დეს და ნა ხოს ყვე ლა პროგ რა მა, გა ერ კვეს ,რაც მას აინ ტე რე სებს. ბევრს აქვს ინ ტერ-
ნე ტი, მაგ რამ ეზა რე ბა მო ძი ე ბა“ - მ.თ., 65 წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

„ჩვენს და სახ ლე ბა ში სრულ ინ ფორ მა ცი ას არ ფლო ბენ, თუ რა სა ხის დახ მა რე ბე ბი აქვს მე რი ას. 
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უფ რო იცი ან ის მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მათ აინ ტე რე სებთ. პი რა დად მე ინ ფორ მა ცი ებს 
ვგე ბუ ლობ მე ზობ ლე ბი დან, ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბაც შე იძ ლე ბა, მაგ რამ ბევრს არ აქვს ინ ტერ-
ნე ტი, ან არ იცის რო გორ ან სად მო ძებ ნოს ეს პროგ რა მე ბი“ - თ.გ., 54 წლის, დევ ნი ლი, და საქ-
მე ბუ ლი.

„ვი საც აინ ტე რე სებს სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა, ის თვი თონ იძი ებს. მე მი ნა ხავს კმა ყო ფი ლი მო ქა ლა-
ქე, რო მელ მაც ისარ გებ ლა წამ ლე ბის პროგ რა მით. ერ თმა ქალ მა მე ო რეს უთხ რა და ასე „პან დე-
მი ა სა ვით“ ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცი ა“ - მ.ბ., 57 წლის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და. 

„პი რა დად მე ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ვგე ბუ ლობ არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი-
ას და თუ რა მის და ზუს ტე ბა მინ და, მე რე უშუ ა ლოდ მივ დი ვარ მე რი ა ში. ად გილ ზე ყო ველ თვის 
ვღე ბუ ლობ ამომ წუ რავ პა სუ ხებს“ - მ.გ., 41 წლის, უმუ შე ვა რი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

„მა გა ლი თად, მე სა მი შვი ლის დე და გახ ლა ვართ და რო დე საც მე სა მე შვი ლი შე მე ძი ნა,  პი რა დად 
და მი რე კეს სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი დან და მითხ რეს, რომ  თქვენს შვილს ეკუთ ვნის 2 წლის გან-
მავ ლო ბა ში ფუ ლა დი დახ მა რე ბა თვე ში 150 ლა რის ოდე ნო ბით, რა თქმა უნ და, მი ვე დი და მი ვი ღე 
კუთ ვნი ლი დახ მა რე ბა“ - ს.დ., მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

რა უშ ლის ხელს ქა ლებს, მა თი ოჯა ხის წევ რებს  მი ი ღონ მათ თვის  სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ე ბი? 
- სა გუ ლის ხმო ა, რომ პა სუ ხებს შო რის, რეს პონ დენ ტთა მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი - 77,33% აღ ნიშ
ნავს, რომ არა საკ მა რი სი კო მუ ნი კა ცია არ სე ბობს მო სახ ლე ო ბა სა და სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს შო რის. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გა მო კი თხულ თა 14,66%  არ ინ ტე რეს დე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი რე ბის კენ მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბით, რა საც 
სა ფუძ ვლად უდევს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი ნი ჰი ლის ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, და ბა ლი სა მო
ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მი. 3,33% აღი ა რებს, რომ სა ერ თოდ არა აქვს ინ ტერ ნე ტი და ინ ფორ მი რე ბის ამ 
სერ ვი სის მიღ მა რჩე ბა (დი აგ რა მა 6).

„აქ ტი უ რო ბა აკ ლი ათ ქა ლებს, ვი ღა ცამ უნ და გა აქ ტი უ როს. ყვე ლას უნ და სახ ლში მორ თმე უ ლი. 
მე რე რო ცა გა ი გე ბენ, ვი ღა ცამ რა ღაც პროგ რა მა ში გა ი მარ ჯვა ო, ატყ დე ბა ამ ბა ვი. მე რა ტო არ 
ვი ცო დი? არ იცო დი იმი ტომ, რომ არც გი კი თხავს. ესაა სი მარ თლე, სხვას ნუ და ვაბ რა ლებთ ყვე-
ლა ფერს“ - ნ.დ., 39 წლის, და საქ მე ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი.

რა უნ და გა კეთ დეს არ სე ბუ ლი სუ რა თის შე საც ვლე ლად, გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბი სა კუ თარ ვერ-
სი ებს გვთა ვა ზო ბენ:

„უფ რო მე ტად ჩა ერ თოს ინ ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი. თვე ში ერ თხელ კი 
არა, კვი რა ში ერ თხელ ჩა მო ვი დეს და კონ კრე ტულ პრობ ლე მებ ზე სა სა უბ როდ მი ვი დეს მო სახ ლე-
ო ბას თან“ - მ.დ., 42 წლის, და საქ მე ბუ ლი, დევ ნი ლი.

„უფ რო მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლი უნ და იყო ხალ ხი, ამას რამ დე ნი მე რე სურ სის ამოქ მე დე ბა სჭირ-
დე ბა. ჩვენ გვქონ და წყალ ტუ ბო ში ტე ლე ვი ზია და ძა ლი ან კარ გი იყო, რომ არ სე ბობ დეს ტე ლე-
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ვი ზი ა, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის კუ თხით ბევრ პრობ ლე მას მოხ სნი და“ - მ.ფ., 46 წლის, და საქ-
მე ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი.

III ბლო კი: სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა

სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა ერ თერთ მნიშ ვნე ლო ვან სეგ მენტს წარ მო ად გენს ადა მი ა ნუ რი უსაფ
რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტებს  შო რის.  გა მო კითხ ვა შიც ნათ ლად იკ ვე თე ბა, რომ ამ სფე რო ში არ სე
ბუ ლი საფ რთხის შემ ცვე ლი ელე მენ ტე ბის სიმ რავ ლე და წარ მოქ ნი ლი რის კე ბი ქალ თა მღელ ვა
რე ბას გან სა კუთ რე ბით ამ ძაფ რებს. გა მო კი თხულ თა  უმ რავ ლე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ მა თი ოჯა ხის 
წევ რებს არა აქვთ სა შუ ა ლე ბა, გა მო ი ყე ნონ ხა რის ხი ა ნი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი საკ ვე ბი პრო დუქ
ტე ბი. 90,66% ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხედ მი იჩ ნევს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბას. 
მომ დევ ნო ეტაპ ზე სა ხელ დე ბა ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტის არარ სე ბო ბა, რაც აღელ ვებს 75,33%-ს. 

IV ბლო კი: სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა საკ მა ოდ ვრცე ლია თა ვი სი კომ პო ნენ ტე ბით და ამ სეგ მენ ტში 
არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის კომ ბი ნა ცია გან პი რო ბე ბუ ლია ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ, ეკო ნო მი კურ და 
სო ცი ა ლურ სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მა თა სიმ რავ ლით.

რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ და პირ გვე უბ ნე ბა, რომ წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი: გზე ბი, სას მე ლი წყლის დე ფი ცი ტი, გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი
ზა ციო სის ტე მა  ყვე ლა ზე  აქ ტუ ა ლუ რი და პრი ო რი ტე ტუ ლია ქალ თა ჯგუ ფე ბის თვის და მა თი 
უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის მა ღალ ნიშ ნულ ზე მი უ თი თებს.  

გა მო კი თხულ თა 40% ამ ბობს, რომ მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტრან სპორ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
სა კი თხი. 35,33% სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვა ზე აკე თებს აქ ცენტს. 30% თვლის, რომ 
პრი ო რი ტე ტუ ლია სოფ ლის ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბა. სკო ლა ში არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე
ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი აღელ ვებს გა მო კი თხულ თა 23,33%ს. ბავ შვის მოვ ლის 
მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბია პრი ო რი ტე ტუ ლი 21,33%ის თვის. ამ დე ნი ვე ადა მი ა ნი სა ნი აღ ვრე არ ხე
ბის არარ სე ბო ბა ზე ითხოვს ყუ რა დღე ბას. წყლის გაყ ვა ნი ლო ბა და სას მე ლი წყლის არარ სე ბო ბა 
პრობ ლე მებს უქ მნის 20,66%ს. ფე ხით მო სი ა რუ ლე ე ბის თვის ტრო ტუ ა რე ბის და ბორ დი უ რე ბის 
არარ სე ბო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა 19,33%ის თვის. 16,6% მი იჩ ნევს, რომ სკო ლის გა რე შე 
წრე ე ბი უნ და არ სე ბობ დეს ბავ შვე ბის თვის (დი აგ რა მა 7).
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სა ინ ტე რე სოდ ემ თხვე ვა ამ მო ნა ცე მებს ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ დან მი ღე ბუ ლი  პო ზი ცი აც  
ექ სპერ ტი სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის გა უ მარ თა ო ბას და წყლის პრობ ლე მას ეხე ბა:

„წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის-
თვის, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია და სას მე ლი 
წყლის მო წყო ბა.  სოფ ლე ბის ძი რი თად ნა წილ ში არის ჭე ბი, რომ ლი თაც სარ გებ ლობს მო სახ ლე ო-
ბა.  ზა ფხულ ში  და გვი ან შე მოდ გო მამ დე წყლე ბი შრე ბა და ჭებ ში წყა ლი თით ქმის არ არის. არ-
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ერ თი ა ნად მოგ ვა რე ბა ვერ ხერ ხდე ბა, რად გან ბი უ ჯეტ ში არ არის ამ დე ნი 
ფი ნა ნა სე ბი“ - ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი, თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი. 

რა ო დე ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელს ფეხ და ფეხ მის დევს ფო კუს -ჯგუ ფე ბით მი ღე ბუ ლი თვი სებ რი ვი მო-
ნა ცე მე ბიც: დის კუ სი ი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი უფ რო მკა ფი ოს ხდის ქალ თა სა ჭი რო ე ბებს:

„კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მა ჩვენს ქა ლაქ ში მწვა ვედ დგას. ვი ცით, რომ ეს ყვე ლა ფე რი დიდ თან-
ხებს უკავ შირ დე ბა, მაგ რამ ოდეს მე ხომ უნ და გა კეთ დეს?! დღემ დე ეს პრობ ლე მა მო უგ ვა რე ბე-
ლი ა“ - დ. გ., 39 წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

„ყვე ლაფ რის მოთ მე ნა შე იძ ლე ბა, მაგ რამ ქა ლი ვერ გაძ ლებს წყლის გა რე შე. რო გორც კი ზა ფხუ-
ლი დგე ბა, მა შინ ვე იწყე ბა წყლის დე ფი ცი ტი. გა მოც ვა ლეს სის ტე მა, თით ქოს უნ და მოგ ვა რე ბუ-
ლი ყო პრობ ლე მა, მაგ რამ მა ინც წყლის სიმ ცი რე ა, რო გორც ქა ლაქ ში, ასე ვე სოფ ლებ ში“ - ა.პ., 
61 წლის, ად გი ლობ რი ვი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

ქალ თა პრობ ლე მე ბის, ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ნუს ხა ში ხვდე ბა ბავ შვე ბის თვის გა სარ თო ბი ად გი-
ლე ბის კე თილ მო წყო ბა. 

„ჩე მი უბ ნი დან ცენ ტრა ლუ რი პარ კი შორ სა. პრობ ლე მა პირ ველ რიგ ში ბავ შვთა გა სარ თო ბი ად-
გი ლე ბის კე თილ მო წყო ბა ა,  ღმერ თის წყა ლო ბით მრავ ლად გვყავს პა ტა რე ბი, სხვა დას ხვა უბ ნი-
და ნაც ჩა მო დი ან ჩვენს ქუ ჩა ზე გა სარ თო ბად და ბავ შვთა გა სარ თო ბი ად გი ლე ბი უკე თე სად უნ და 
იყოს მო წყო ბი ლი, ამ დროს დე დე ბი უფ რო მშვი დად ვართ, რად გან ჩვე ნი შვი ლე ბის უსაფ რთხო-
ე ბა და ცუ ლი ა“ - ე.კ . 32 წლის, და საქ მე ბუ ლი.

ქალ თა ერ თი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ მრა ვალ შვი ლი ა ნო ბა ოთხი შვი ლით არ უნ და იზო მე ბო დეს და 
რა ი მე სა ხის პროგ რა მა უნ და არ სებ დეს სხვა კა ტე გო რი ის დე დე ბის თვის, რად გა ნაც მა თი მოწყ-
ვლა დო ბაც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა. 

„3 შვი ლის დე და ვარ, შე სა ბა მი სად, მრა ვალ შვი ლი ა ნად არ ვით ვლე ბი. მე ო თხეს თუ გა ვა ჩენ, იმ 
შემ თხვე ვა ში ვიქ ნე ბი მრა ვალ შვი ლი ა ნი, 3 შვილს ისე ვზრდი, დამ ხმა რეც არა ვინ მყავს, ჩემ ნა ირ 
კა ტე გო რი ას არა ვინ არ ეხ მა რე ბა, არც არა ნა ი რი შე ღა ვა თი არ არ სე ბობს, მა ინ ცდა მა ინც სო-
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი უნ და იყო, რომ რა მე პროგ რა მა ში მოხ ვდე“ - მ.გ., 31 წლის, უმუ შე ვა რი, 
ად გი ლობ რი ვი. 

გა მო იკ ვე თა მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუს თან მი მარ თე ბა ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. 

„ვარ მარ ტო ხე ლა დე და, მაგ რამ სტა ტუ სი არ გა მაჩ ნი ა. ოფი ცი ა ლუ რად არ მაქვს სა ბუ თი გა კე-
თე ბუ ლი. ბევრს აქვს ეს პრობ ლე მა და, ვფიქ რობ, ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი არ უნ და წყვეტ დეს 
ყვე ლა ფერს. კრი ტე რი უ მე ბია გა სა მარ ტი ვე ბე ლი, რომ ჩე მი კა ტე გო რი ის დე დე ბი მოხ ვდნენ დახ-
მა რე ბის კა ტე გო რი ში. წლე ბი ა, მარ ტო ვზრდი შვილს და იმი ტომ რომ სტა ტუ სი არ მაქვს, არც 
შე ღა ვა თე ბი მაქვს. ბავ შვი დე დის გვარ ზე თუ არის, მა შინ ით ვლე ბა დე და მარ ტო ხე ლად. ეს ბევრ 
პრობ ლე მას ქმნის“ - ნ.მ, 50 წლის, და უ საქ მე ბე ლი, დევ ნი ლი.

სა ჭი რო ე ბა თა ჩა მო ნათ ვალ ში ხვდე ბა ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტე ბი პენ სი ო ნე რე ბის თვის. 
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„წყალ ტუ ბოს სამ კურ ნა ლო მა სა ჟე ბი ყვე ლას თვის ცნო ბი ლი ა, მაგ რამ მკურ ნა ლო ბას ბევ რი  წყალ-
ტუ ბო ე ლი ვერ ახერ ხებს, იმი ტომ რომ პენ სი ო ნე რე ბის თვის საკ მა ოდ ძვი რი ა. ყო ველ თვის მქონ და 
ოც ნე ბად და დღე საც მაქვს წი ნა და დე ბა, ად გი ლობ რივ მე რი ას ჰქონ დეს სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი, ან 
თა ნა და ფი ნა სე ბის პროგ რა მა, ბევ რი მსურ ვე ლი გა მოჩ ნდე ბო და“ - ნ.მ., 54 წლის, და საქ მე ბუ ლი, 
ად გი ლობ რი ვი. 

თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ში კი დევ ერ თი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბა გაჟ ღერ და:

„18 წლის შემ დეგ, შშმ პი რი რო დე საც უკ ვე სახ ლში ჯდე ბა, მის თვის და საქ მე ბის ყვე ლა გზა 
ჩა კე ტი ლი ა. 18 წლამ დე ამ კა ტე გო რი ა ზე სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს. 18 წლის შემ დეგ მა თი სა ჭი-
რო ე ბა ნაკ ლე ბად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და უამ რა ვი ბა რი ე რი ხვდე ბათ ცხოვ რე ბა ში. ვი ყა ვი 
ერ თ-ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ქუ თა ის ში და ძა ლი ან მე სი ა მოვ ნა, რომ სწავ ლობ დნენ  ხელ ნა კე თი 
ნივ თე ბის გა კე თე ბას. სა სურ ვე ლი ა, მსგავ სი პროგ რა მე ბი წყალ ტუ ბო შიც იყოს“ - ხ.დ., 54 წლის, 
ად გი ლობ რი ვი, შშმ პი რის მშო ბე ლი.

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლო ბა რა ო დე ნობ რივ 
მაჩ ვე ნე ბელ ში გარ კვე ვით აი სა ხა. გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი  62% მი იჩ ნევს, რომ 
სე რი ო ზუ ლად აძ ლი ე რებს  მათ ში შებს გაზ რდი ლი კრი მი ნა ლი. მათ შო რის 71% ად გი ლობ რი ვი ა, 
10%  დევ ნი ლი. მომ დევ ნო ად გილ ზე სა ხელ დე ბა ალ კო ჰო ლიზ მი და ნარ კო მა ნია  36%. 26,66% 
სე რი ო ზულ საფ რთხეს ხე დავს სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტე ბის ექ სკა ლა ცი ის გან ვი თა რე ბის კუ
თხით. იმ დე ნი ვე ადას ტუ რებს, რომ გან სა კუთ რე ბით აფ რთხობს გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბა, 
რაც გაზ რდი ლი ავ ტო ა ვა რი ე ბის რიცხვს უკავ შირ დე ბა. 22% მო უ წეს რი გე ბელ ინ ფრას ტრუქ ტუ
რა ში ხე დავს სა შიშ რო ე ბას. 20% ამ ჩნევს, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის მა ღა ლი დო ნე ა. 
19,33%ის აზ რით, სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში უმ ცი რე სო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი ხა რის
ხი ა. 

„ვხე დავთ, რომ და ი წყო ბი ნე ბის და ყა ჩა ღე ბა. საზ რუ ნა ვი ისე დაც არ გვაკ ლდა და კი დევ ამის 
ში ში, ვინ მე არ შე მოგ ვი ვარ დეს, მე ტის მე ტი ა. ყვე ლა ფე რი ჩვენს ჯან მრთე ლო ბა ზე აი სა ხე ბა შემ-
დგომ ში“ - ნ.დ., 65 წლის, ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 

„სად იყო ამ დე ნი ავ ტო ა ვა რი ა, არ არის საგ ზაო წე სე ბი მო წეს რი გე ბუ ლი, „პრა ვას“ ყვე ლას აძ ლე-
ვენ და მან ქა ნის ტა რე ბა არ იცი ან, რამ დე ნი ახალ გაზ რდა და ი ღუ პა, გუ ლი მო გიკ ვდე ბა“ - ნ.გ., 
62 წლის, დევ ნი ლი.

კვლე ვი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ნა თელ ყოფს, ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში თუ რა 
ად გილს იკა ვებს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. 

ყვე ლა ზე მე ტი რეს პონ დენ ტი  38% აფიქ სი რებს, რომ პრობ ლე მა სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის
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ხი ა. აღ ნიშ ნულ მო ნა ცემს ოდ ნავ ჩა მორ ჩე ბა 35,33%, რომ ლის თვი საც სკო ლებ ში არ არ სე ბობს 
შე სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბა, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბი. 28,66% მი იჩ ნევს, რომ 
არა საკ მა რი სია პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გე ბი. 27,33% ასა ხე ლებს, რომ არ არ სე ბობს გა მარ თუ ლი 
სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა,  26%ის აზ რით, დის ტან ცი უ რი პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
შე სა ბა მი სი მა ღა ლი სიხ ში რის ინ ტერ ნე ტი არარ სე ბო ბა ხში რად იწ ვევს სე რი ო ზულ ხარ ვე ზებს 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით. 8,66%ის აზ რით, სკო ლა შორ საა სახ ლი დან, რაც გა ნათ
ლე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს ქმნის. 

V ბლო კი:   ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ერ თი ან სის ტე მა თა ჯაჭ ვში ერ თი რო მე ლი მე რგო ლის მოშ ვე ბა ახა
ლი რის კე ბის წარ მო შო ბას უკავ შირ დე ბა და პირ და პირ თუ ირი ბად ყვე ლა ზე მე ტად ჯან მრთე
ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის სეგ მენ ტში აი სა ხე ბა. ციფ რე ბის ენა ზე პირ და პირ იკი თხე ბა, რომ გა მო კი
თხულ ქალ თა დი დი ნა წი ლი  79,33% ცალ სა ხად ადას ტუ რებს, რომ მე დი კა მენ ტებ ზე არ სე ბუ ლი 
მა ღა ლი ფა სე ბი ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში არ სე ბულ რის კებს აძ ლი ე რებს, რაც საფ რთხეს კი დევ 
უფ რო ზრდის.

პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე მა თა ჩა მო ნათ ვალ ში უფა სო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის არარ სე ბო ბას 
ასა ხე ლებს გა მო კი თხულ თა 48,66%, რაც სე რი ო ზუ ლი სიგ ნა ლია სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი ა ნიშ ნებს. 25,33% პირ და პირ გვამ
ცნობს, რომ სა ზო გა დო ე ბა არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი ჯან დაც ვის პრობ ლე მებ ზე, რაც ერ თერთ 
სე რი ო ზულ პრობ ლე მად მი იჩ ნე ვა. 

18%ის აზ რით, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე ით ვლე ბა აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად და ეს პან
დე მი ამ გან სა კუთ რე ბით გა მოკ ვე თა (დი აგ რა მა 8).

„პან დე მი ამ იმ დე ნი რა მე დაგ ვა ნა ხა, ისე თი, რაც მა ნამ დე არ ვი ცო დით, პირ ველ რიგ ში ის, რომ 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი არ გვყავს საკ მა რი სი, მარ თა ლია პან დე მი ის თვის არ ვი ყა ვით მზად, 
მაგ რამ ვერ მო ხერ ხდა სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის გა და წყო ბა და მა ინც გვაკ ლია პერ სო ნა ლი სა-
ჭი რო ე ბის დროს“ - ნ.დ., 69 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„რა ტომ უნ და კეთ დე ბო დეს ყვე ლა რთუ ლი ოპე რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში. იმ დე ნი ფუ-
ლია გა დახ დი ლი თი თო ოპე რა ცი ა ში. მო ამ ზა დონ ჩვე ნი კად რე ბი, გა უშ ვან ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი და 
პრო ფე სი ო ნა ლებს მის ცენ მე ტი გა სა ქა ნი“ - ბ.გ., 51 წლის, პენ სი ო ნე რი, დევ ნი ლი.

კითხ ვა ზე, ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს რო გორ ახერ ხე ბენ პრობ ლე მის გა დაჭ რას აღ
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სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მო კი თხულ თა 44% თვით მკურ ნა ლო ბას ეწე ვა. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა
ფილ ტვრით ირ კვე ვა, რომ ეს პა სუ ხი 40დან 65წლამ დე ასა კის ქა ლებ მა გას ცეს.  34,66%, 
ძი რი თა დად, სარ გებ ლობს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვით  მა თუ უმე ტე სო ბა ად გი ლობ რი ვი ა. გა მო
კი თხულ თა 13,33% (ად გი ლობ რი ვი და დევ ნი ლი ქა ლე ბი) სამ კურ ნა ლოდ ექიმ ბაშს მი მარ თავს, 
რაც, შე საძ ლო ა, გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს შე და რე ბით და ბა ლი ფა სე ბით ან სან დო ო ბის მა ღა ლი 
ხა რის ხით. კერ ძო დაზ ღვე ვით სარ გებ ლობს 4,66%  მათ შო რის  უმ რავ ლე სო ბა ად გი ლობ რი ვი 
ქა ლი ა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ მარ ტო ხე ლა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი სა ერ თოდ არ არი ან კერ ძო 
დაზ ღვე ვით მო სარ გებ ლე თა კა ტე გო რი ა ში. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ არ სე ბულ რე ა ლო ბას, ეს სუ
რა თი არ იწ ვევს  გაკ ვირ ვე ბას, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის თვის კერ ძო დაზ ღვე ვა ფუ ფუ
ნე ბას წარ მო ად გენს.  

VI ბლო კი:  პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა

პი რა დი უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტში ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის თე მა მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს იკა
ვებს. მი ღე ბულ პა სუ ხებ ში არ სე ბუ ლი დის ბა ლან სი მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ჯერ 
კი დევ სა მუ შა ო ა. უმ რავ ლე სო ბა, ანუ გა მო კი თხულ თა 35,33% მი იჩ ნევს, რომ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო
ბის პრობ ლე მა აქ ტუ ა ლუ რი ა. 10%ის აზ რით  ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი. იმათ შო რის, ვინც პრობ
ლე მას ძა ლი ან აქ ტუ ა ლურს უწო დებს, 73,52% ად გი ლობ რი ვია და 11,76% დევ ნი ლი. 26,66% არ 
აღი ა რებს პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბას. 28%ს არ აქვს ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი. ჯერ კი დევ ჩა მო უ ყა
ლი ბე ბე ბე ლი პო ზი ცი ე ბი აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას თან მი მარ თე ბა ში ეფუძ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის გან
წყო ბას, რაც თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბით არის გამ ყა რე ბუ ლი (დი აგ რა მა 9).

„ბო ლო პე რი ოდ ში იმ დე ნი პრობ ლე მა გაჩ ნდა: გაზ რდი ლი ფა სე ბი პრო დუქ ტებ ზე, წამ ლებ ზე, 
უმუ შევ რო ბა, ძა ლა დო ბის პრობ ლე მამ უკა ნა პლან ზე გა და ი წი ა, გა ი ზარ და ქა ლე ბის სა დარ დე ბე-
ლი“ - ვ. დ., ად გი ლობ რი ვი, პენ სი ო ნე რი.

„ა უ ცი ლე ბე ლი ა, ქა ლე ბი ინ ფორ მი რე ბულ ნი იყ ვნენ თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, უნ და იცოდ-
ნენ, რომ სა ხელ მწი ფო იზ რუ ნებს მათ ზე. ამ მხრივ არის ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა, უმე ტეს შემ-
თხვე ვა ში მსხვერ პლმა არ იცის, რო გორ მო იქ ცეს, რა ბერ კე ტე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნოს“ - დ.ს., 
47 წლის, ად გი ლობ რი ვი. 

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი გვი დას ტუ რებს, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად გავ რცე ლე
ბუ ლია ფსი ქო ლო გი უ რი ფორ მის ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც სიტყ ვი ერ შე უ რაცხ ყო ფა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
ამ მო საზ რე ბას იზი ა რებს გა მო კი თხულ თა 62%. შემ დეგ მო დის 24,66%, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი 
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ტი პის ძა ლა დო ბას მი იჩ ნევს უპი რა ტე სად, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან კარ გვის 
აკ რძალ ვით, ფუ ლა დი სახ სრე ბით მა ნი პუ ლი რე ბით. ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, ცე მას, დამ ცი რე ბას მი
იჩ ნევს გავ რცე ლე ბულ ფორ მად გა მო კი თხულ თა 11,33%. რა ო დე ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელ ში კარ გად 
ჩანს, რომ გა მო კი თხულ თა  35,33%ის თვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა აქ ტუ ა ლუ რი ა. ძა ლი
ან აქ ტუ ა ლუ რად მი იჩ ნევს ამ პრობ ლე მას 10%. რა დი კა ლუ რი პო ზი ცია ფიქ სირ დე ბა და ნარ ჩენ 
გა მო კი თხუ ლებ ში. 26,66% ამ ტკი ცებს, რომ პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რი ა. 28% არ არის 
მზად ამ კითხ ვა ზე გას ცეს და დე ბი თი ან უარ ყო ფი თი პა სუ ხი. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს 
ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით მუ შა ო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. 

გა მო კითხ ვი დან ირ კვე ვა, რომ 62%-ის აზ რით, ძა ლა დო ბის ფორ მებს შო რის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე
ბუ ლი ფორ მა ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა ა. 24,66% აფიქ სი რებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა 
საკ მოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ა. 11,33%  ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას მი იჩ ნევს გავ რცე ლე ბულ ფორ მად, ხო
ლო 0,66%  სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას. 

არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის ფონ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გა გე ბა, რამ დე ნად არის მო სახ ლე ო ბა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლი მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სებ ზე. 24,66% აცხა დებს, რომ აქვს სერ ვი სებ
ზე მსგავ სი ტი პის ინ ფორ მა ცი ა. ზო გი ერთ მათ განს იც ნობს 38%, სა ერ თოდ არა ნა ი რი ინ ფორ მა
ცია არა აქვს 3,33%ს. 

პა სუ ხე ბი დან ირ კვე ვა, რომ გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ  81,08%მა, იცის ცხე ლი ხა ზის 
არ სე ბო ბა. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს და მათ სერ ვი სებს 18,91% იც ნობს. მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სე ბი ნაც ნო ბია 10,81%ის თვის. სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა ზე 
არ სე ბულ თავ შე საფ რებს იც ნობს 10,81%. კრი ზი სულ ცენ ტრებ ზე ინ ფორ მა ცი ას ფლობს 5,4%, 
ამ დე ნი ვე იც ნობს იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბას (დი აგ რა მა 10).

ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ან პო ტენ ცი ურ მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ პირ ველ-
წყა როდ 40,66% სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ასა ხე ლებს. 22,66% ინ ფორ მა ცი ას რა დი ო დან და ტე ლე ვი
ზი ი დან იღებს. ანა ლო გი უ რი რა ო დე ნო ბა 22,66% არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფორ მა ცი
ებს ეყ რდნო ბა. სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, გან ცხა დე ბე ბი 3,33%ის პირ ველ წყა რო ა, ცენ ტრა
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლის გან ინ ფორ მა ცი ას იღებს 2% (დი აგ რა მა 11).
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გა მო კითხ ვი დან ირ კვე ვა, არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია მო სახ ლე ო ბის თვის. 
57,33% აცხა დებს რომ არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მი ა; 8%ის თვის სა ერ თოდ არ არის ხელ მი
საწ ვდო მი.  ხელ მი საწ ვდო მო ბას ადას ტუ რებს 34,66% (დი აგ რა მა 12).

რამ დე ნად საკ მა რი სია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე 
რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი. ამ კითხ ვა ზე 26,66% აცხა დებს, რომ ნა წი ლობ რივ 
არის საკ მა რი სი. 17,33% ადას ტუ რებს, რომ სავ სე ბით საკ მა რი სი ა. 15,33% აფიქ სი რებს, რომ 
არა საკ მა რი სია არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი. 10,66%ის აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გამ რა
ვალ ფე როვ ნე ბა. 

VII ბლო კი: ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა

ეკო ლო გი ურ სეგ მენ ტში არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბი გა მო კი თხულ თა წუ ხილს იწ ვევს, კითხ ვა ზე, 
რო გო რია თქვენს ქა ლაქ ში/ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი სა ნი ტა რუ ლი სი ტუ ა ცია და სი ტუ ა ცია გა რე მოს 
დაც ვის კუ თხით, 28,66% აფიქ სი რებს, რომ ცუ დი სი ტუ ა ცი ა ა. 8,66%ის აზ რით, ძა ლი ან ცუ დია 
სი ტუ ა ცი ა. 6,53%ის აზ რით  ნორ მა ლუ რი ა, 6% სი ტუ ა ცი ას კარგს უწო დებს (დი აგ რა მა 13).
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ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად სა ხელ დე ბა  სა კა ნა ლი
ზა ციო სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ო ბა 36%.  სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არარ სე ბო ბას ასა ხე ლებს 30%. 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ერს მი იჩ ნევს ყვე ლა ზე სა ზი ა ნოდ 25,33%. სუფ თა წყალ თან არა ჯე რო ვა ნი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა აწუ ხებს 0,86%ს. 

VIII ბლო კი: ზო გა დი კითხ ვე ბი

ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე რო გო რია თვით მმარ თვე ლო ბას თან მო სახ ლე ო ბის 
ურ თი ერ თო ბა, ვის მი მარ თა ვენ და რა ინ ტენ სი ვო ბით, ამ სა კი თხებ ზე ინ ფორ მა ცი ას კვლე ვი დან 
მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გვი დას ტუ რებს: 46%ს არ მი უ მარ თავს თვით მმარ თვე ლო ბის თვის. 16,66%
ს იმი ტომ არ მი უ მარ თავს, რად გან არ სჯე რა შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის. 37,33% აცხა დებს, რომ 
ჰქო ნია თვით მმარ თვე ლო ბას თან ურ თი ერ თო ბა (დი აგ რა მა 13).

მომ დევ ნო კითხ ვი დან ირ კვე ვა, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის რა ფორ-
მას იყე ნე ბენ გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი. 

და სახ ლე ბის ან სოფ ლის კრე ბებს ეს წრე ბა 35,33%. 23,33% სარ გებ ლობს ელექ ტრო ნუ ლი ფორ
მით. საკ რე ბუ ლოს სხდო მებს იყე ნებს ურ თი ერ თო ბის თვის 15,33%. მე რი ის სხვა დას ხვა გან ყო ფი
ლე ბის ან გა რი შებს ის მენს 13,33%, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა ში მო ნა წი ლე ობს 10,66%, მრჩე
ველ თა საბ ჭო ებს მი მარ თავს 2%.
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გა მო კი თხულ თა 48%ის აზ რით, ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნებს მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს.  28,66% აცხა დებს, რომ არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი 
მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის  შე ფა სე ბის 
პრაქ ტი კა. 23,3% მი იჩ ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი არ ასა ხავს ცალ კე უ ლი მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს.

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებს დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი აქვთ. მე, მა გა ლი თად, ჩემს თავ ზე გა-
მოვ ცა დე და ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ. ჩე მი ოჯა ხის წევრს დას ჭირ და და ფი ნან სე ბა - ბე ბი ას, აი, 
ნა ხე ვარს რომ უფი ნან სე ბენ, ოპე რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით ერთ დღე ში დაგ ვიკ მა ყო ფი ლეს და 
კმა ყო ფი ლი ვარ“ - ნ.დ., 32 წლის, ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

„სი მარ თლე რომ გითხ რათ, უფ რო მე ტად მე ზობ ლე ბი დან ვი გებ პროგ რა მე ბის შე სა ხებ და სა ჭი-
რო ე ბის შემ თხვე ვა ში მივ დი ვარ მე რი ა ში და ვწერ გან ცხა დე ბას. ჩემ მა დე დამ თილ მა ერ თი წლის 
წინ გა ი კე თა ოპე რა ცია და თან ხის 50% მე რი ამ და ა ფი ნან სა. ეს მოხ და 24 სა ათ ში“ - დ.ს., 49 
წლის, ად გი ლობ რი ვი. 

„მო სახ ლე ო ბას თან უფ რო ახ ლოს რომ იყ ვნენ, უფ რო მე ტად ეცო დი ნე ბო დათ მა თი სა ჭი რო ე ბე-
ბი, ყვე ლა პროგ რა მა სა ჭი რო ა, რა თქმა უნ და, მაგ რამ ყო ველ წლი უ რად უნ და იც ვლე ბო დეს ეს 
პროგ რა მე ბი, ახა ლი უნ და ემა ტე ბო დეს, ამას ვერ ვგრძნობთ“ - მ.დ., 64 წლის, დევ ნი ლი.  

„მო სახ ლე ო ბამ არ იცის ბევ რი რამ, ბუკ ლეტ ში უნ და ეწე როს, ამ და ა ვა დე ბა ზე ადა მი ა ნი სად 
უნ და მი ვი დეს, რა დახ მა რე ბა ექ ნე ბა. მაგ., ჩე მი მე ზო ბე ლი სა მი შვი ლის დე და სა ნამ პრობ ლე-
მის გა მო არ მი ვი და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არც იცო და, რომ გარ კვე უ ლი დახ მა რე ბა ეკუთ ვნო და“ 
- რ.დ., 39 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

რას იწ ვევს ჩა მოთ ვლი ლი პრობ ლმე ბი, რო მე ლიც ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ყვე ლა სეგ მენ ტში 
ფიქ სირ დე ბა. გა მო კითხ ვი დან ირ კვე ვა, რომ ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის გაზ რდი ლი საფ რთხე 
ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე. 76,66% მი იჩ ნევს, რომ გაზ რდი ლია სტრე
სი, და ძა ბუ ლო ბა. უი მე დო ბა სა და მო მავ ლის შიშ ზე მი ა ნიშ ნებს 44,66%. მა ღა ლი და უც ვე ლო ბის 
შეგ რძნე ბა  აწუ ხებს 44,66%ს.  ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის სიმ რავ ლეს 
ამ ჩნევს 42%, გა მოკ ვე თილ ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებს  35,33%, სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა რი ზა
ცი ას კი  9,33%. ასე თი ვე მო ნა ცე მი გახ ში რე ბულ ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის, ქალ ზე ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვებ ზე მი უ თი თებს.
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დას კვნა

მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე თვალ ში სა ცე მი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტე ბი დან ქა ლე ბის თვის გან სა კუთ რე ბით პრი ო რი ტე ტუ ლია ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის, სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის, წყლის მი წო დე ბის, ში და ტრან სპორ ტის  გა უ მარ თა ო
ბის პრობ ლე მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. მო ნა ცე მებ ში იკი თხე ბა ასე ვე ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გან
ვი თა რე ბის კუ თხით ხე ლის შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა. გა მოკ ვე თი ლია 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ზე, 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სებ ზე. 

რე კო მენ და ცი ე ბი

	ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის და რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ-
მნის მიზ ნით

	ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რი სა და მა თი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის  მიზ ნით ად გი-
ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლუ რი პრო ექ ტე ბის და ნერ გვა და ამოქ მე დე ბა  

	ქალ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი საგ რან ტო პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა მცი რე ბიზ ნე-
სის გა საძ ლი ე რებ ლად

	სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა, თვით და საქ მე ბულ ქალ თა მხარ და ჭე-
რის მიზ ნით

	ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის გან საზ ღვრით, შე სა ბა მი სი პრო-
ექ ტე ბის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯებ ში

	სა გან მა ნათ ლებ ლო- სა ინ ფორ მა ციო მუ შა ო ბის გაძ ლი ე რე ბა ქალ თა უფ ლე ბებ ზე, ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის ად გი ლობ რივ სერ ვი სებ ზე, შე სა ბა მი სი კამ პა ნი ე ბის ჩა ტა რე ბით, მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდის მიზ ნით.

	ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა, ქალ თა/ გო გო ნა თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე-
ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა ად გი ლებ ზე.

	სა მე დი ცი ნო სკრი ნინგ პროგ რა მებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის თვალ საზ რი სით აღ ნიშ-
ნუ ლი პროგ რა მე ბის ად გილ ზე, სოფ ლებ ში ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა

	სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე, 
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი უ ლი ფლა ე რე ბის, სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბის გავ რცე ლე ბით. 

	ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა, 
ქალ თა ჯგუ ფე ბის, აქ ტი ვის ტე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა და ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი 
ას პექ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა.    
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

ხონისმუნიციპალიტეტი

ლარისა შენგელია

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და  მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და  კონ ფლიქ ტე ბის გან
ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი,  
სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის  საფ
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი  ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას და  მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა 
და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  
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ძი რი თა დი ნა წი ლი

I ბლო კი: დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი

გა მო კი თხულ თა ასა კი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 18დან  30  წლამ დე  82 (45,55%), 31დან  
45 წლამ დე  63 (35%), 46  დან 65 წლამ დე  29 (16,11%) და  65  წელს ზე ვით  6 (3,3%).
სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტუ სის მი ხედ ვით მაჩ ვე ნე ბე ლი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: დევ ნი ლი  20 
(11,11%), ად გი ლობ რი ვი  145 (80,55%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  16 (8,88%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
დე და  5 (2,77%), მარ ტო ხე ლა დე და  7 (3,88%), შშმ პი რი  3 (1,66%).

კითხ ვა ზე - საქ მი ა ნო ბის ტი პი, მო ნა ცე მე ბი ასე თი ა: სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბუ ლი  60 
(33,33%), კერ ძო/ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბუ ლი  12 (6,66%), სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი  9  (5%), სტუ დენ ტი  22 (1,11%), უმუ შე ვა რი  52 (28,88%), 
მათ შო რის: დევ ნი ლი  9 (17,30%), ად გი ლობ რი ვი  34  (65,38%),  მარ ტო ხე ლა დე და  0, მრა
ვალ შვი ლი ა ნი დე და  1 (1,92%).
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II ბლო კი: ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

შე კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლია  თქვე ნი  და თქვე ნი ოჯა ხის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი 
წყა რო? მო ნა წი ლე ებს შეძ ლოთ 2 პა სუ ხის შე მო ხაზ ვა. სა ბო ლო ოდ მი ვი ღეთ ასე თი სუ რა თი:

სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა  98 (54,44%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  5 (5,10%), ად გი ლობ რი ვი  92 
(93,87%),  მარ ტო ხე ლა დე და  3 (3,06%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  1 (1,02%). ამას გარ და სხვა 
წყა რო ე ბი: პენ სია  38   (21,11%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხის შემ წე ო ბა  14 (7,77%),  დევ
ნი ლის შემ წე ო ბა  12 (6,66%), სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი  42 (23,33%), 
მცი რე ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი  25  (13,88%), ფუ ლა დი გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი
დან  40 (22,22%), ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბა  8 (4,44%). 

მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დაა 5. მათ გან 3ის შე მო სავ ლის წყა როა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა, ერ თის  პენ
სია და ფუ ლა დი გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან და ერ თის  სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა და დევ
ნი ლის შემ წე ო ბა. მარ ტო ხე ლა დე და სულ არის 7, ამათ გან: 1 იღებს სა ხელ ფა სო შე მო სა ვალს, 1 
იღებს სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან შე მო სა ვალს, 1  სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას +პენ სი ა+ ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან, 1 სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას + პენ სი ას, 1 პენ სი ას + ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან, 1  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის შემ წე ო ბას, 1  ფუ ლად გზავ ნილს 
საზ ღვარ გა რე თი დან +სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან შე მო სა ვა ლი.

შე კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, რა შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი არ სე ბობს ქა ლე ბის ეკო ნო-
მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის? ქალ ბა ტო ნებს შე ეძ ლოთ აერ ჩი ათ 3 სა სურ ვე ლი პა სუ ხი და შე სა
ბა მი სად პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი  100 (55,55%), და ბა ლი  
ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი  114 (63,33%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  14 (12,28%), ად გი ლობ რი ვი  93 
(81,57%); იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში  69 (38,33%), ინ ფლა ცია და მა ღა
ლი ფა სე ბი საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე, მე დი კა მენ ტებ ზე, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თებ ზე  44 (24,44%),  
ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე /ა რა ე ფექ ტუ რო ბა მცი რე 
ბიზ ნე სის, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის  30 (16,66%), მა ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი და კრე
დი ტე ბი 36 (20%), კო ვიდ19ის შე დე გად შეწყ ვე ტი ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნა ში ხელ შე
წყო ბა  26 (14,44%), მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის 
(მათ შო რის, ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ ვის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბი სკო ლებ სა და ბა ღებ ში, 
მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის), რა თა ქა ლებს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეთ, 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში  38  (21,11%), მათ შო რის: 4 დევ ნი ლი (10,52%), 
31 ად გი ლობ რი ვი (81,57%), 3 მარ ტო ხე ლა დე და (7,89%) და 2 მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (5,26%).
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ფო კუს ჯგუ ფებ ში მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს იმა ზე, თუ რა შე უ წყობ და ხელს ქა ლებს გაძ ლი ე რე
ბა ში. მათ შო რის, გაჟ ღერ და ასე თი მო საზ რე ბე ბი.

თ.პ., 27 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა და მა თი 
და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბა. გარ კვე უ ლი ჯგუ ფი უნ და მუ შა ობ დეს პრო დუქ ტის ბა ზარ ზე გა ტა ნა სა 
და წარ მა ტე ბუ ლი მარ კე ტინ გის წარ მო ე ბა ზე. 

ნ.ჯ., 55 წ., ქა ლი, დი ა სახ ლი სი: სა ჭი როა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის გზა ზე არ სე ბუ ლი კულ ტუ რულ 
რე ლი გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი წი ნა ღო ბე ბის გა და ლახ ვა.

ი.ბ., 63 წ.,  ქა ლი, პე და გო გი: ქა ლე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში არ არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი უფა სო კურ
სე ბის შე სა ხებ.  

ს.გ., 22 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: აუ ცი ლე ბე ლია ფუ ლა დი სახ სრე ბი, საქ მი ა ნო ბის ხელ შე წყო ბის
თვის ის მი მაჩ ნია პრი ო რი ტე ტუ ლად.

ნ.კ., 54 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: კარ გია მცი რე გრან ტე ბის გა მო ყო ფა სოფ ლებ ში, თე მებ ში, რომ 
ხალ ხი და საქ მდეს.

შე კითხ ვა ზე - სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის რო მელ (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა-
რე ბის, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის) სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე ფლობ თ/გქონ დათ ინ ფორ მა-
ცია (შე გიძ ლი ათ შე მო ხა ზოთ 3მდე პა სუ ხი), პა სუ ხე ბი ასე თი ა: დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო ე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა  31 (17,22%),  აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში  124 (68,88%), მათ შო რის: 
13 დევ ნი ლი (10,48%) და 106 ად გი ლობ რი ვი (85,48%), და ნერ გე მო მა ვა ლი  53 (29,44%), სა ერ თა
შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბი  27 (15%),  სხვა დას ხვა 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის /გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მა  56 (31,11%),  არ  აქვს ინ ფორ მა ცია 38 
რე პონ დენტს (21,11%).
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კითხ ვა ზე - თქვე ნი აზ რით, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი რე მე წარ მე ო ბის, თვით და საქ მე ბის ხელ-
შე წყო ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის შე საქ მე ლად ყვე ლა ზე მე ტად რა არის სა ჭი რო? 
(გთხოვთ შე მო ხა ზოთ სა მი პა სუ ხი) ასე თი პა სუ ხე ბი და ფიქ სირ და: 

ხელ მი საწ ვდო მი კრე დი ტე ბი  112 (62,22%), მათ შო რის  დევ ნი ლე ბი 14 (12,5%), ად გი ლობ რი ვე ბი 
 88 (78,57%); საგ რან ტო პროგ რა მე ბი  54 (30%), მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბი  51 
(28,33%), სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი  79 (43,88%), ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბის პროგ რა მე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სა სათ ბუ რე და სხვა ტი პის საქ მი ა ნო ბე ბის მხარ და სა ჭე
რად  46 (25,55%), მო სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბა არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე  73 
(40,55%),  სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბი და დახ მა რე ბა ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის წე რა ში   29 (16,11%).

შე კითხ ვა ზე - ძი რი თა დად სა ი დან იღებთ ინ ფორ მა ცი ებს ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, ვინ არის თქვე ნი პირ-
ველ წყა რო (შე გიძ ლი ათ შე მო ხა ზოთ სა მი პა სუ ხი)  პა სუ ხე ბი ასე გა მოჩ ნდა:  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  104 (57,77%), ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის /სა მი ნის ტროს ვებ
გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  36 (20%), სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი/ სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბი თემ ში 
 10 (5,55%), მე რის წარ მო მად გე ნე ლი თემ ში  19 (10,55%), ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტი  9 (5%), 
ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო  81 (45%), ონ ლა ინ მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი  82 (45,55%), 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  14 (7,77%),  მე ზობ ლე ბი/ ნაც ნო ბე ბი  52 (28,88%).

ინ ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბით ქა ლე ბის აზ რი ორად გა ი ყო. ნა წი ლი თვლის, რომ ყვე ლა ინ
ფორ მი რე ბუ ლი ა, ნა წი ლი კი ნაკ ლე ბინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას ხე დავს მო სახ ლე ო ბა ში.

ა.შ., 32 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი: მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი ნა წი ლის თვის ინ ფორ მა ცი
ის პირ ვ.ლწყა როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 

ა.ფ., 30 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ვარ ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ სე ბულ სერ ვის ზე, ბო ლო წლე ბი ა, 
მო სახ ლე ო ბა არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლი გახ და, 
რა შიც დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს და არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს.
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ს.ე., 22 წ., ქა ლი, მარ ტო ხე ლა დე და, და საქ მე ბუ ლი: ახალ გაზ რდე ბი და ის პი რე ბი, რომ ლე ბიც 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით ვსარ გებ ლობთ, უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი ვართ, ვიდ რე მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბი. 

ნ.კ., 54 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი ჩვე ნი 
მო სახ ლე ო ბის თვის ცნო ბი ლი ა. გე ბუ ლო ბენ ინ ტერ ნე ტის ან მე ზობ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით და სარ
გებ ლო ბენ სერ ვი სე ბით.

მ.პ., 37 წ.,  ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა „სათ ნო ე ბის სახ ლის“ შე სა ხებ მთელ მა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა იცის  აქა უ რი 140 ბე ნე ფი ცი ა რი და ნაც და ინ ტერ ნე ტი და ნაც.

შე კითხ ვა ზე - რა გიშ ლით ხელს თქვენ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში? პა სუ ხე ბი ასე გა-
მო ი ყუ რე ბა:

 არ ვინ ტე რეს დე ბი ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი 
პროგ რა მე ბით 37 (20,55%), მათ შო რის: 3 დევ ნი ლი  (8, 10%) და 33 ად გი ლობ რი ვი (89,18%)

 არა საკ მა რი სი კო მუ ნი კა ცია და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის გან 123 (68,33%), მათ შო რის: 17 დევ ნი ლი (13,82%) და 99 ად გი ლობ რი ვი (80,48%)

 არ მაქვს ინ ტერ ნე ტი  13 (7,22%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  0, ად გი ლობ რი ვი  9 (69,23%), სო
ცი ა ლუ რად  და უც ვე ლი  3 (23,07%), მარ ტო ხე ლა დე და  1 (7,69%)

ერ თერთ ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად მი იჩ ნე ვენ ინ ტერ ნე ტის პრობ ლე მას.
ქ. ყ., 58 წ., და საქ მე ბუ ლი: პენ სი ო ნე რებს ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ. ამი ტომ სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბას
თან მე ტი კონ ტაქ ტი, მე ტი მოს მე ნა და პი არ კამ პა ნი ა.

III ბლო კი: სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა

კითხ ვა ზე - თქვენ თვის ყვე ლა ზე მე ტად რა ფაქ ტო რი უქ მნის ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხეს სა სურ-
სა თო უსაფ რთხო ე ბას, სა დაც  2 ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი პა სუ ხის შე მო ხაზ ვა შე ეძ ლოთ, პა სუ-
ხე ბი ასე თი ა: 

- მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტე ბი  171 (95%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  20 (11,69%), ად გი
ლობ რი ვი  145 (84,79%).

 ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არარ სე ბო ბა  128 (71,11%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  12 (9,37%), ად
გი ლობ რი ვი  110 (85, 93%)

 სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ სე ბო ბა  20 (11,11%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  3 
(15%), ად გი ლობ რი ვი 15 (75%).
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IV ბლო კი: სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა

კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლი  სა კი თხია  თქვენ თვის და თქვენს თემ ში მცხოვ რე ბი ქა-
ლე ბის თვის  უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი და აქ ტუ ა ლუ რი (გთხოვთ შე მო ხა ზოთ 3 ძი რი თა დი პა სუ ხი), 
შემ დე გი პა სუ ხე ბი გა მოჩ ნდა:

სო ფელ ში შე მო მა ვა ლი ცენ ტრა ლუ რი გზის მო წეს რი გე ბა  31 (17,22%),  სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის 
გა კე თე ბა  31 (17,22%),  სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვა   32 ( 17,77%),  სოფ ლის ში და 
გზე ბი მო წეს რი გე ბა  64 (35,55%), წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის და სას მე ლი წყლის მი წო დე
ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა  50 (27,77%), ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  42 
(23,33%), სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბი სო ფელ ში (სა ლო ნი, სამ კერ ვა ლო და ა.შ.) 
 29 (16,11%), გა რე გა ნა თე ბის გა მარ თვა  37 (20,55%), ფე ხით მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბარ დი უ
რე ბის, ტრო ტუ ა რე ბის მო წეს რი გე ბა  52 (28,88%), სა ბავ შვო ბა ღე ბი  13 (7, 22%), სკო ლა ში 
არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი  31 (17,22%), სკო ლის
გა რე შე წრე ე ბი ბავ შვე ბის თვის  46 (25,55%), ბავ შვის მოვ ლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი (სკო ლის 
და ბა ღის შემ დგო მი) და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის  32 (17,77%)

პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს და ის ვა სხვა დას ხვა აქ
ცენ ტი.

ე.ჯ., 36 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ჩვენ გვაქვს ჯან დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ
ლე ბით ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი და სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა. არ არის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ადა მი ა ნი, ვი საც მო უ მარ თავს და არ მი ე ღოს დახ მა რე ბა. წელს რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა
რე ბის ფონ დის ფარ გლებ ში არა ერ თი მსხვი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი მოგ ვარ დე ბა. ად
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი და ნაც ისე თე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: გა რე გა ნა თე ბა, სა ნი აღ ვრე არ ხე ბი... არის 
ინი ცი ა ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯეტ ში აუ ცი ლებ ლად იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

გ.მ., 33 წ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: დღე ი სათ ვის  მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა კო ვიდ პან
დე მი ა, რო მელ თან ბრძო ლა ში ჩარ თუ ლია ყვე ლა  სტრუქ ტუ რა. ჯან დაც ვა სრუ ლი ად მო ბი ლი ზე
ბუ ლი ა.
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თ.ბ., 42 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რვი ექ სპერ ტი:  პირ ვე ლია  და საქ მე ბის პრობ ლე მა.  პრობ ლე მაა 
და ბა ლი ხელ ფა სე ბიც.  მაგ., სა ბავ შვო ბა ღებ ში იმ დე ნად და ბა ლი ხელ ფა სი ა, რომ და საქ მე ბუ
ლის თვის მა ინც პრობ ლე მა ა. გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მაც გვაქვს. სწო რი მიგ ნე ბაა პრო ფე სი უ ლი 
გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბი. ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, და კომ პლექ ტდეს სას
წავ ლო კურ სე ბი.   

მ.გ., 51 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: პან დე მი ის პი რო ბებ ში პრი ო რი ტე ტი ენი ჭე ბა ჯან
დაც ვას და სო ცი ა ლურ სა კი თხებს. ჩვენ ყვე ლა რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბა შევ ძე ლით სწრა ფად, 
რა თა კო ვიდს გავ მკლა ვე ბო დით, მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფებს სა დი ლი მიჰ ქონ დათ 70 წელს გა და ცი
ლე ბუ ლე ბი სათ ვის, 470 ოჯახს და ვეხ მა რეთ ბიზ ნეს სექ ტორ თან ერ თად.

თ.პ., 27 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ადა მი ა ნე ბი აწყ დე ბი ან ისეთ პრობ ლე მებს, რო გო რი ცაა სა მე დი
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა, ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბი, მიგ რა ცი ის ზრდა.

ა.შ., 32 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი: პან დე მი ის დროს მი ზე ზი ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა ა.

ი.ბ., 63 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი:  ჩემს თემ ში პრი ო რი ტე ტუ ლია სკვე რე ბი სა და მი ნის ტა დი ო ნე ბის 
აღ დგე ნა  კე თილ მო წყო ბა. გა ნათ ლე ბუ ლი ახალ გაზ რდის თვის, სა ჭი როა სპორ ტუ ლი აქ ტი ვო ბა,  
ად გი ლი, სა დაც დე დე ბი თა ვი ანთ პა ტა რებს გა ა სე ირ ნე ბენ, მცი რე გა სარ თობ სერ ვისს შეს თა
ვა ზე ბენ. აქამ დე ამ სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბას არა პერ სპექ ტი უ ლად ვუ ყუ რებ დი, თუმ ცა ფონ დი 
„სო ხუ მის“ დახ მა რე ბით და შე მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წყა ლო ბით, ვფიქ რობ, ამ 
ორ სა კითხს გა დავ ჭრით.

ნ.კ., 25 წ., ქა ლი, მა გის ტრან ტი: ახალ გაზ რდე ბი, რომ ლებ მაც მი ვი ღეთ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა და 
შე ვი ძი ნეთ სა სურ ვე ლი პრო ფე სი ე ბი, ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის რე ა ლი ზე ბას ვერ ვა ხერ ხებთ 
ჩვენს ქა ლაქ ში, აქ არ არის სა მუ შაო ად გი ლე ბი. ქა ლა ქი კარ გავს ჯან სა ღად მო აზ როვ ნე ახალ
გაზ რდულ რე სურსს.  

ს.გ., 25 წ., ქა ლი: ჩემ თვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტრან სპორ ტის  პრობ ლე მა ა, არ მოძ რა ობს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტი და ყო ველ დღი უ რად მი წევს ქა ლა ქამ დე არ სე ბუ ლი მან ძი ლის ფე
ხით გავ ლა, რომ დრო უ ლად გა მოვ ცხად დე სამ სა ხურ ში. 

ს, ე., 22 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: პრი ო რი ტე ტუ ლია ეკო ნო მი კუ რი და სა სურ სა თო პრობ ლე მა. 
ვარ და საქ მე ბუ ლი, მაგ რამ ანაზ ღა უ რე ბა არ არის საკ მა რი სი  იზ რდე ბა სა სურ სა თო პრო დუქ ტე
ბის ფა სე ბი,  ვერ ვა ხერ ხებთ მათ შე ძე ნას. 

ე.უ., 30 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ეპი დე მი ო ლო გი უ რი სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, ვართ ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბა ზე და მუ შა ო ბა ზე. სწრაფ ინ ტერ ნეტ ზე არ გვაქვს წვდო მა ჩვენს თემ ში.

მ. პ., 37 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ვცხოვ რობ ცენ ტრა ლურ გზა ზე და მინ და ლამ პი ო ნე ბის გა ნა
თე ბა.  უნ და მო წეს რიგ დეს ტრო ტუ ა რე ბიც.

ა. წ., 40  წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ვცხოვ რობ ცენ ტრა ლურ გზა ზე, არის სა ში ში მო სახ ვე ვე ბი. 
ხში რია მსხვერ პლით დამ თავ რე ბუ ლი ავა რი ე ბი. სა ჭი როა ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რის, ე.წ. მწო ლი ა რე 
პო ლი ცი ე ლის მო წყო ბა.

ი.ჯ., 50 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: კარ გი ა, გვქონ დეს ბავ შვთა  გა სარ თო ბი მო ე და ნი.

მ.მ., 50 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ამ ჯე რად ყვე ლა ზე პრობ ლე მუ რია ჩვენ თვის მი წის და მუ შა ვე ბა 
და  ტრაქ ტო რით მომ სა ხუ რე ბა.



67

კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მელს მი იჩ ნევთ, ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
უსაფ რთხო ე ბის თვის (გთხოვთ შე მო ხა ზოთ 2 თქვენ თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი პა სუ ხი) პა სუ ხე ბი ასე 
გა მო ი ყუ რე ბა:

 კრი მი ნა ლის ზრდა  98 (54,44%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  14 (14,28%), ად გი ლობ რი ვი  76(77,55%)

 გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბა  56 (31,11%)

 ალო კო ჰო ლიზ მი/ ნარ კო მა ნია  93 (51,66%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  14 (15,05%), ად გი ლობ რი
ვი  71 (76, 34%)

 სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბა  42 (23,33%)

 მო უ წე რი გე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  26 (14,44%)

 დის კრი მი ნა ცი ის და შე უწყ ნა რებ ლო ბის მა ღა ლი დო ნე  38 (21,11%)

 უმ ცი რე სო ბე ბის, გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პი რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ 
ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი ხა რის ხი  23 (12,77%)

შე კითხ ვა ზე - აქვთ თუ არა თქვენს შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს ან ნაც ნო ბებს ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო 
გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა, ასე თი პა სუ ხე ბია და ფიქ სი რე ბუ ლი: კი  82 (45,55%), არა  14 (7,77%), 
მათ შო რის: დევ ნი ლი  1 (7,14%), ად გი ლობ რი ვი  12, ამათ გან ერ თი არის სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი (85, 71%), მარ ტო ხე ლა დე და  0, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  0, სო ცი ა ლუ რად  დაც ვე ლი  1  
(7,14%), შშმ პი რი  0

 ნა წი ლობ რივ  84 (46,66%), მათ შო რის:  დევ ნი ლი  9 (10,71%), ად გი ლობ რი ვი  70 (83,33%), 
მარ ტო ხე ლა დე და   2 (2, 3%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  0, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  8 (9,52%)
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კითხ ვა ზე - თუ შე მო ხა ზეთ „ა რა“ ან „ნა წი ლობ რივ“, რა არის ამის მი ზე ზი (შე მო ხა ზეთ 2 ყვე ლა ზე 
ძი რი თა დი) პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი  86 (47,77%),  არა საკ მა რი სი 
პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გი  50  (27,77%), გა უ მარ თა ვი სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (ა მორ ტი
ზე ბუ ლი, სა რე მონ ტო შე ნო ბა, გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა, წყლის არარ სე ბო ბა და ა.შ.) 
 28 (15,55%), სკო ლა შორ საა სახ ლი დან  11 (6,11%), სკო ლა ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი
ლო ბის არარ სე ბო ბა (კომ პი უ ტე რე ბი, ინ ტერ ნე ტი, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბი 
(ფი ზი კა, ქი მი ა, ბი ო ლო გია და ა.შ)  38 (21,11%), და ბა ლი ხა რის ხის ინ ტერ ნე ტი (დის ტან ცი უ რი 
სას წავ ლო პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად)  56 (31,11%)

შე კითხ ვა ზე - ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა თქვენ თვის, ოჯა ხის წევ რის თვის ან თქვე ნი ნაც ნო ბე ბის-
თვის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა: კი  94  (52,22%),     არა    11 (6,11%), ნა წი ლობ რივ  75 (41,66%)

შე კითხ ვა ზე - რას მი იჩ ნევთ პრობ ლე მად უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად, პა სუ ხე ბი ასე თი ა: 
არ არ სე ბობს სკო ლებ ში პრო ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო  კურ სე ბი, რაც აფერ ხებს აბი ტუ რი ენტს 
მის თვის სა უ კე თე სო პრო ფე სი ის არ ჩე ვა ში  33 (18,33%), რე გი ო ნი დან სტუ დენ ტის თვის ქა ლაქ
ში ხელ მი უწ ვდო მე ლი უფა სო სა ცხოვ რე ბე ლი  46 (25,55%), სწავ ლე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი  87 
(48,33%),  სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი   14 (7,77%)

V ბლო კი:   ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

მომ დევ ნო კითხ ვის - ჩა მოთ ვლილ თა გან ჯან დაც ვის კუ თხით რო მე ლი პრობ ლე მაა უფ რო აქ-
ტუ ა ლუ რი  და პრი ო რი ტე ტუ ლი თქვენს ოჯახ ში ან თემ ში  (გთხოვთ შე მო ხა ზოთ სა მი პა სუ ხი) 
პა სუ ხი ასე თი ა:

 პირ ვე ლა დი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტის არარ სე ბო ბა  24 (13,33%), მათ შო რის: 
დევ ნი ლი  7 (29,16%),  ად გი ლობ რი ვი  16 (66,66%) 

 სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე  39 (21,66%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  6 (15,38%), ად გი
ლობ რი ვი  32 (82, 05%)

 უხა რის ხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა  80 (44,44%), მათ შო რის:  დევ ნი ლი  9 (11,25%), ად გი
ლობ რი ვი  66 (82,5%)

 მა ღა ლი ფა სე ბი მე დი კა მენ ტებ ზე  138 (76,66%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  14 (10,14%),  ად გი
ლობ რი ვი  113 (81,88%)

 არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე  35 (19,44%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  2 
(5,71%), ად გი ლობ რი ვი  30 (85,71%)

 უფა სო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბა ად გილ ზე, სოფ ლებ ში  53 (29,44%), მათ შო რის: 
დევ ნი ლი  5 (9,43%), ად გი ლობ რი ვი  44 (83,01%)

 რეპ რო დუქ ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა  23 (12,77%), მათ შო რის: დევ ნი ლი 
 2 (8,69%), ად გი ლობ რი ვი  18 (78, 26%)

 უფა სო სა მე დი ცი ნო სკრი ნინ გპროგ რა მე ბი გო გო ნე ბი სა და ქა ლე ბი სათ ვის 35 (19,44%), მათ 
შო რის: დევ ნი ლი  3 (8,57%), ად გი ლობ რი ვი  26 (74,28%)

 იგპ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის 
სიმ ცი რე  6 (3,33%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  0, ად გი ლობ რი ვი  6 (100%)
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ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბი და კონ კრეტ და თვი სებ რი ვი კვლე ვის სა შუ ა ლე ბით.

მ.გ., 51 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ჩა ვა ტა რეთ კვლე ვა და აღ მოჩ ნდა, რომ გვყავს 1046 
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ბე ნე ფი ცი ა რი. რაც შე ე ხე ბა კო ვიდს ყვე ლა ხო ნელს ერ თჯე რა დად 
ეძ ლე ვა 150 ლა რი, რა თა ჩა ი ტა როს ნე ბის მი ე რი სა ხის მის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა მე დი ცი ნო შე
მოწ მე ბა... 

ლ.კ., 59 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: გა ი ზარ და უსი ნათ ლო თა, ავ თვი სე ბი ა ნი სიმ სივ
ნით და ვა დე ბულ თა, შშმ პი რე ბის სა მე დი ცი ნო პა კე ტე ბი, მა თი მე დი კა მენ ტე ბით სტა ცი ო ნა ლუ რი 
და ამ ბო ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა. გან ვა ახ ლეთ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის საბ ჭო, თავ
მჯდო მა რეა ქა ლა ქის მე რი, საბ ჭოს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა. 

კითხ ვა ზე - ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს, რო გორ ახერ ხებთ პრობ ლე მის გა დაჭ რას? ასე-
თი პა სუ ხე ბი გა ი ცა: თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მა  72 (40%),  თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს კერ ძო დაზ ღვე ვა  24 (13,33%),  
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას, ძი რი თა დად, იღებთ საზ ღვარ გა რეთ  3 (1,66%), მი მარ თავთ ექიმ
ბაშს  13 (7,22%), ეწე ვით თვით მკურ ნა ლო ბას  58 (32,22%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  8 (13,79%), 
ად გი ლობ რი ვი  46 (79,31%)
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VI ბლო კი:   პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა

მომ დევ ნო კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, რამ დე ნად აქ ტუ ა ლუ რია ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მა თქვენ თვის ან თქვენს თემ ში? მო ნა წი ლე ე ბი ასე მი იჩ ნე ვენ:

აქ ტუ ა ლუ რია                                      73 (40,55%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  10 (13,69%), ად გი ლობ რი ვი  57 (78,08%), 
მარ ტო ხე ლა  2 (2,73%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  3 (4,10%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  7  (9, 
58%), უმუ შე ვა რი  22 (30,13%)

 ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია  22 (12,22%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  4 (18,18%), ად გი ლობ რი ვი  17 
(77,27%), მარ ტო ხე ლა  1 (4,54%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და   0, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  1 
(4,54%), უმუ შე ვა რი  4 (18,18%)

 არ არის აქ ტუ ა ლუ რი  52 (28,88%)

 არ მაქვს პა სუ ხი  33 (18,33%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  2  (6,06%), ად გი ლობ რი ვი  29 (87, 87%)
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თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, ჩა მოთ ვლილ თა გან, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის რო მე ლი ფორ მაა ყვე ლა ზე 
გავ რცე ლე ბუ ლი თქვენს თემ ში? ამ კითხ ვა ზე შემ დე გი პა სუ ხე ბი ა: ფი ზი კუ რი (ცე მა, დამ ცი რე ბა 
ძა ლია გა მო ყე ნე ბით და ა.შ)  31 (17,22%), ფსი ქო ლო გი უ რი (დამ ცი რე ბა, სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ
ყო ფა, ლან ძღვა გი ნე ბა, უგუ ლე ბელ ყო ფა და სხვა)  115 (63,88%), ეკო ნო მი კუ რი (ფუ ლა დი სახ
სრე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა, ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯა ხის ერთ წევ რზე, ფუ ლის წარ თმე ვა, 
ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან კარ გვის აკ რძალ ვა და ა.შ.)  32 (17,77%), სექ სუ ა ლუ რი (გა უ პა ტი უ რე ბა, 
სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის და ძა ლე ბა, ადევ ნე ბა)  2 (1,11%)

შე კითხ ვა ზე - გაქვთ თუ არა ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ (ად გილ მდე ბა რე ო ბა, ტე ლე ფო ნი, რა კონ კრე ტულ მომ სა ხუ რე ბას აწ ვდის)? პა სუ ხე ბი 
ასე თი ა: დი ახ  48 (21,66%),  არა  73  (40,55%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  9 (12, 32%), ად გი ლობ
რი ვი  56 (76, 71%),  ზო გი ერ თი მათ გა ნი  59 (32,77%)

თუ კი იც ნობთ, ჩა მოთ ვა ლეთ რო მე ლი:

•	 სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი  8 (4,44%)

•	 სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი თავ შე საფ რე ბი 13 
(7,22%)

•	 სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რე ბი  5 (2,77%)

•	 ცხე ლი ხა ზი  96 (53,33%)

•	 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და მა თი სერ ვი სე ბი  14 (7,77%)

•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი  14 (7,77%)

•	 ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  10 (5,55%)

ე.ჯ., 36 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: გვაქვს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის ბი ნის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა, რაც სი ახ ლე არის ჩვენს ბი უ ჯეტ ში. ვცდი ლობთ, ადა მი ა ნებს  სო ცი
ა ლუ რი ქსე ლით თუ  შეხ ვედ რე ბით, მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცი ა.

შე კითხ ვა ზე - რა წყა რო დან მი ი ღეთ ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ან პო ტენ ცი ურ 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ? პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: ტე ლე
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ვი ზი ა, რა დიო  62 (34,44%), სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი  93 (51,66%), შეხ ვედ რე ბი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან  11 (6,11%), შეხ ვედ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ
თან  10 (5,55%), სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, გან ცხა დე ბე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად
გი ლებ ში  4 (2,22%)

თ.ბ., 42 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ნა წი ლი მეტ ინ ფორ მა ცი ას 
ფლობს, არის მე ო რე კა ტე გო რია   ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი. ბევრს ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა არა 
აქვს. კო რო ნას დროს, რო დე საც დის ტან ცი ურ მუ შა ო ბა ზე გა და ვე დით, ამან უფ რო იჩი ნა თა ვი. 
პრო ცენ ტუ ლად დიდ ნა წილს არ აქვს ინ ტერ ნე ტი. ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია და მი სი პირ
ველ წყა რო ინ ტერ ნე ტი ა, თუ მო ინ დო მებს ადა მი ა ნი, შე უძ ლია მი ი ღოს ინ ფორ მა ცი ა.  

კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია თქვე ნი ქა-
ლა ქის (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, სოფ ლის) მო სახ ლე ო ბის თვის პა სუ ხი შემ დეგ ნა ი რი ა: ხელ მი საწ ვდო მია 
 64 (35,55%), არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მია  106 (58,88%), სა ერ თოდ არ არის ხელ მი საწ
ვდო მი  10 (5,55%)

შე კითხ ვა ზე - მი გაჩ ნი ათ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ქალ თა მი მართ ძა ლა-
დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი ა? პა სუ ხი ასე თი ა: დი ახ 17 (9,44%), 
არა 35 (19,44%), ნა წი ლობ რივ 56 (31,11%), არ ვფლობ ინ ფორ მა ცი ას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ 55 (30,55%), აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გამ რა
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ვალ ფე როვ ნე ბა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბა 17 (9,44%)

თვი სებ რივ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა გარ კვე უ ლი პა სუ ხე ბი:

თ.პ., 27 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: აუ ცი ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბას მე ტი ინ ფორ მი რე ბა, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში თა ვი არ შე ი კა ვონ მი მარ თვი ა ნო ბის გან. 

ა.შ., 32 წ., ქა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი: პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი არას დროს არ არის, თუმ ცა 
საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ა.

ნ.ჯ., 55 წ., ქა ლი, დი ა სახ ლი სი: არ არის საკ მა რი სი, რად გან ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა კვლავ 
გრძელ დე ბა. 

თ.ნ., 28 წ., ქა ლი, სტუ დენ ტი, და საქ მე ბუ ლი: პრობ ლე მას წარ მო ად გენს რომ მსხვერპლ ქალს არ 
აქვს წა სას ვლე ლი, ზო გი ერთ რე გი ონ ში არის თავ შე საფ რე ბი თუმ ცა იქაც მსხვერპლს გარ კვე უ ლი 
დრო ის მან ძილ ზე შე უძ ლია ყოფ ნა, ხო ლო შემ დეგ  კი ის თავ შე საფ რის გა რე შე რჩე ბა. 

ი.ბ., 63 წ., ქა ლი, პე და გო გი: დღეს უამ რა ვი ქა ლია ძა ლა დო ბის მხსხვერ პლი, მათ აქვთ და უც ვე
ლო ბის გან ცდა, ვერ მი მარ თა ვენ სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს. ბევ რმა არ იცის, რო გორ მო იქ
ცეს ამ დროს.  

ს.გ., 22 წ. ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი, არ 
არის საკ მა რი სი და მას სჭირ დე ბა უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბა, უნ და იქ ნეს ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
დო ნე ამაღ ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში თა ვი არ შე ი კა ვონ მი მარ თვი
ა ნო ბის გან.

ნ.კ., 25 წ., ქალ ბა ტო ნი, მა გის ტრან ტი: ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სტა ტის ტი კა სა გან გა შო ა. აქ
ტი უ რად უნ და ეწყო ბო დეს ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ სხვა დას ხვა დის კუ სი ა, ტრე ნინ გი. მოწ ვე უ ლი 
უნ და იყ ვნენ კომ პე ტენ ტუ რი პი რე ბი. ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს მი აწ ვდი ან იმ პროგ რა მე ბის 
თუ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მათ დაც ვას ემ სა ხუ რე ბა.  

VII ბლო კი: ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა

შე კითხ ვა ზე - რო გო რია თქვენს ქა ლაქ ში/ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი სა ნი ტა რუ ლი სი ტუ ა ცია და სი ტუ-
ა ცია გა რე მოს დაც ვის კუ თხით, ხუთ ბა ლი ა ნი სის ტე მის მი ხედ ვით? პა სუ ხე ბი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: 
ძა ლი ან ცუ დი  11 (6,11%), ცუ დი  44 (24,44%), ნორ მა ლუ რი  112 (62,2%), კარ გი  12 (6,66%),  
ძა ლი ან კარ გი  1 (0,55%)



74

შე კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლია ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი თქვენს თემ ში, პა სუ ხე ბი: და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი  70 (38,88%),სუფ თა წყალ თან 
არა ჯე რო ვა ნი ხელ მი საწ ვდო მო ბა  25 (13,88%),  სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ო ბა  30 
(16,66%), სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არ არ სე ბო ბა ან გა უ მარ თა ო ბა  55 (30,55%)

თვი სებ რივ კვლე ვა შიც გა მო იკ ვე თა გარ კვე უ ლი მო საზ რე ბე ბი ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებ თან და
კავ ში რე ბით, მა გა ლი თად,

ქ.კ., 37 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა ეკო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა, რო
მელ საც იწ ვევს მან ქა ნე ბის გა მო ნა ბოლ ქვი. 

VIII ბლო კი: ზო გა დი კითხ ვე ბი

მომ დევ ნო კითხ ვა ზე - მი გი მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, ან სხვა 
სა ხელ მწი ფო რგო ლის თვის რა ი მე პი რა დი, სამ სა ხუ რე ობ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის გა და-
საჭ რე ლად, პა სუ ხე ბი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: დი ახ  57 (31,66%), არა  96 (53,33%), არ მი მი მარ თავს, 
რად გან არ მჯე რა, რომ მას შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა  27 (15%)

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს გა მოვ ლინ და ადა მი ან თა რამ დე ნი მე კა ტე გო რი ა: ზოგს მი უ მარ თავს 
და მო უგ ვა რე ბია თა ვი სი პრობ ლე მა, ზოგს არ მი უ მარ თავს, ზოგს ჯერ არ მი უ მარ თავს, მაგ რამ 
მხარ და ჭე რის იმე დი აქვს. რამ დე ნი მე პა სუ ხი:

თ.ნ., 28 წ., ქა ლი, სტუ დენ ტი, და საქ მე ბუ ლი: მი მი მარ თავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბის თვის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის თვის, მე დი კა მენ ტე ბით დახ მა რე ბის თვის, რაც მა თი მხრი დან 
დაკ მა ყო ფილ და.

თ.ჭ., 85 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მი მი მარ თავს, მო უს მე ნი ათ და დახ მა რე ბაც გა უ წე ვი ათ შეძ ლე
ბის დაგ ვა რად.

ი.ბ., 63 წ., ქა ლი: მე მი მი მარ თავს, ვი სარ გებ ლე თა ნა და ფი ნან სე ბით.  უყუ რა დღე ბოდ არ და ტო
ვეს ჩე მი მი მარ თვა გა რე გა ნა თე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში და დღეს ჩემს ქუ ჩას აქვს გა რე 
გა ნა თე ბა. 

ს.გ., 22 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: არ მი მი მარ თავს. თუ დამ ჭირ დე ბა, აუ ცი ლებ ლად მივ მარ თავ. 
იმე დი მაქვს, შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა იქ ნე ბა მა თი მხრი დან.



75

ე.უ., 30 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ჩემს ირ გვლივ ახ ლობ ლებ მა მი მარ თეს ოპე რა ცი ის და სა ფი ნან
სებ ლად მე რი ას და დახ მა რე ბა გა უ წი ეს შე სა ბა მი სად. 

ა.წ., 40 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მი მი მარ თავს და იყო მყი სი ე რი რე გი რე ბა.

მ.პ., 37 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მივ მარ თე, ძვი რა დღი რე ბუ ლი ანა ლი ზე ბი იყო სა ჭი რო, დაგ ვი
ფი ნან სეს.

მ.მ., 50 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: ოპე რა ცია დამ ჭირ და, ნა წი ლობ რივ და მი ფი ნან სეს და ჩე მი ჯან
მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა.

შე კითხ ვა ზე - ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის 
რა ფორ მა გა მო გი ყე ნე ბი ათ ?პა სუ ხე ბი ასე თია - და სახ ლე ბის /სოფ ლის კრე ბე ბი  70 (38,88%), 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე დას წრე ბა  5 (2,77%),  მე რის, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის მოს
მე ნა  12 (6,66%), პე ტი ცია  12 (6,66%), მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ 
პირ თა  საბ ჭო  8 (4,44%),  სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა  3 (1,66%), კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტრო
ნუ ლი ფორ მა (ელ ფოს ტით მი მო წე რა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი წე რი ლის თვის 
გან კუთ ვნი ლი ფან ჯა რა)  70 (38,88%)

ამ კითხ ვის პა სუ ხებ ში ფო კუს ჯგუ ფე ბის დროს გა მოჩ ნდა, რომ ნა წი ლი იყე ნებს სხვა დას ხვა 
ფორ მას, ხო ლო ნა წი ლი უკ მა ყო ფი ლოა იმით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა არ სწავ ლობს მის სა ჭი რო ე
ბებს და არის კო მუ ნი კა ცი ის დე ფი ცი ტი. 

თ.პ., 27 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: სოფ ლის წარ მო მად გენ ლე ბის გან კონ ტაქ ტით მი ი ღე ბა ინ ფორ
მა ცი ა.  

ქ.კ., 37 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცია და კონ სულ ტა ცი ე ბი არ არის ხში
რი და არც იმის შეს წავ ლა ხდე ბა, თუ რამ დე ნად კმა ყო ფი ლია მო სახ ლე ო ბა.  

თ.პ., 28 წ., ქა ლი, სტუ დენ ტი, და საქ მე ბუ ლი: მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა მეტ ნაკ ლე
ბად ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი თუ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, თუმ ცა არც თუ ისე ხში რად. 

თ. ჭ., 85 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი:  დღე ვან დელ პი რო ბებ ში ფეხ ზე დამ დგა რი სა ხელ მწი ფო შე არ
ყია ეკო ნო მი ურ მა პრობ ლე მებ მა. ვი საც არ უნ და კი თხოთ პრობ ლე მებ ზე გე სა უბ რე ბათ, მაგ რამ 
არა ვინ იკ ვლევს მი ზე ზებს.

ი.ბ. 63 წ., ქა ლი, პე და გო გი: სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა გა ნიც დის კო მუ ნი კა ცი ის დე ფი ციტს, სა ხელ
მწი ფოს სიძ ლი ე რეს ძლი ე რი სო ფე ლი წარ მო ად გენს, ამი ტო მაც სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სო
ფელ ზე უნ და იყოს მორ გე ბუ ლი. 

ნ.კ., 25 წ., ქა ლი, მა გის ტრან ტი: კო მუ ნი კა ცი ი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის მხრივ მიდ გო მა გან სხვა
ვე ბუ ლია სო ფელ სა და ქა ლა ქის მხრივ. ახალ გაზ რდუ ლი კავ ში რე ბის ლი გის უფა სო წრე ე ბის შე
სა ხებ უმ რავ ლე სო ბამ არც კი იცის ჩემს სო ფელ ში, არა და, ბევ რი ნი ჭი ე რი ბავ შვი ა, რო მე ლიც 
უსახ სრო ბის გა მო ვერ ახერ ხებს სხვა დას ხვა წრე ზე სი ა რულს.

გ.მ., 33 წ., კა ცი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი პა ტა რა ა, მო სახ ლე ო ბას თან 
მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცია გვაქვს. ყო ველ თვის მზად ვართ მა თი პრობ ლე მე ბის მო სას მე ნად. ამი
სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მი ღე ბის დღე ე ბი არ გვჭირ დე ბა. ვცდი ლობთ, რე ა ლუ რად გა დავ ჭრათ 
პრობ ლე მე ბი და არ შე მო ვი ფარ გლოთ მხო ლოდ გან ცხა დე ბე ბის გან ხილ ვით.

ე.ჯ., 36 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: თვით მმარ თვე ლო ბა ინ ტერ ნე ტის, ვებ გვერ დის, ფე
ის ბუქ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბით ახ დენს მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ
მი რე ბუ ლო ბას. ოფი ცი ა ლუ რად მერ თან მი ღე ბის დღე ე ბია სამ შა ბა თი და ხუთ შა ბა თი. მუ ნი ცი
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პა ლი ტე ტებს არ აქვს ის ფუ ფუ ნე ბა, რომ კვლე ვე ბი აწარ მო ოს. ეს საკ მა ოდ ძვი რა დღი რე ბუ ლი 
სი ა მოვ ნე ბაა და არ ხორ ცი ელ დე ბა. მაგ რამ ჩვენ წარ მა ტე ბუ ლად ვთა ნამ შრომ ლობთ იმ არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბენ და ძა ლი ან კარ გად ვი
ყე ნებთ იმ კვლე ვის შე დე გებს. ბო ლო დროს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი ემ სა ხუ რე ბო და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მუ შა ო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა
რის ხის დად გე ნას და ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის შეს წავ ლას. ფონ დი „სო ხუ მის“ 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში წარ მა ტე ბით გან ვა ხორ ცი ე ლეთ ორი პრო ექ ტი და მათ სა ფუძ ველ ზე დღეს 
გვაქვს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ცხე ლი ხა ზი და მო დერ ნი ზე ბუ ლი ვებ გვერ დი. ეს ორი სერ ვი სი ძა ლი ან 
ეფექ ტუ რი ა, გა ი ზარ და მო მარ თვი ა ნო ბა, მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა. ჩვენ თან ხელ მი საწ ვდო მია 
ად გი ლობ რი ვი ვი ზი ტი, ცხელ ხაზ ზე და რეკ ვა, წე რი ლო ბით მო მარ თვი ა ნო ბა არის ძა ლი ან ეფექ
ტუ რი სა შუ ა ლე ბა. 

მ.გ., 51 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი:  კო მუ ნი კა ცია ყო ველ თვის აქ ტი უ რი ა. ხში რად იმარ
თე ბა სოფ ლის კრე ბე ბი და წარ მოდ გე ნილ პრობ ლე მებს ყო ველ თვის მოყ ვე ბა ჩვე ნი მხრი დან 
სწრა ფი რე ა გი რე ბა.

შე კითხ ვა ზე - რამ დე ნად  მორ გე ბუ ლია (ან ასა ხა ვენ) ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი წო-
დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი და პროგ რა მე ბი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს? 
პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა: ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნებს მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს  78  (43,33%), პროგ რა მე ბი არ ასა ხა ვენ ცალ კე უ ლი მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს    49 (27,22%), არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი 
მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის  და პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის  შე ფა სე ბის 
პრაქ ტი კა 53 (29,44%)

თ. ბ., 42 წ., ქა ლი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ხონ ში გახ სნი ლი ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბის ცენ
ტრი მორ გე ბუ ლია სა ჭი რო ე ბებს, არის უფა სო კურ სე ბი  კომ პი უ ტე რის, ბუ ღალ ტე რი ი სა ენე ბის 
შეს წავ ლის. 

მ.გ., 51 წ., ქა ლი,  ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ვცდი ლობთ, სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა თი თო ე ულ ადა
მი ან ზე იყოს მორ გე ბუ ლი. მო მარ თვი ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ცვლი ლე ბე ბი შე ვი ტა ნეთ აუ ტის ტი 
ბავ შვე ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მა ში. თუ კი აქამ დე ასა კი გან საზ ღვრუ ლი იყო 0დან 7 
წლამ დე  ახ ლა გავ ზარ დეთ 15 წლამ დე. სულ 16 აუ ტის ტი ბავ შვი ა, თი თო ე ულს 200 ლა რი გა
და ე ცე მა ყო ველ თვი უ რად. ჩვენ წი ნა პლან ზე გვყავს ბავ შვე ბი, გა დავ წყვი ტეთ შე იქ მნას მე რი ა ში 
ბავ შვებ ზე მხარ და ჭე რი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც სრულ ყო ფი ლად შე ის
წავ ლის ბავ შვთა პრობ ლე მებს. ვფიქ რობთ ხონ ში დრო ე ბი თი სა ცხოვ რი სის შექ მნა, სა დაც ბე ნე
ფი ცი ა რი 10 დღე დარ ჩე ბა. მი სი ბი ნის ქი რა და სამ ჯე რა დი კვე ბა და ფი ნან სე ბუ ლი იქ ნე ბა მე რი ის 
მი ერ. ყო ველ დღე მე რი ა ში 30მდე წე რი ლი შე მო დის, ამი ტომ მუ შა ო ბა მარ თლაც რუ ტი ნუ ლი ა.

ლ.კ., 59 წ., ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი: ბე ნე ფი ცი ა რებს, ვი საც აქვთ მხედ ვე ლო ბის მკვეთ რი შეზ
ღუდ ვა, თვე ში ვაძ ლევთ 50 ლარს, ასე თი 56 ადა მი ა ნია ხონ ში. რე ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რა მაც 
ეფექ ტუ რი ა. ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც და ვაბ რუ ნეთ ოჯა ხებ ში, თავს გრძნო ბენ კომ ფორ ტუ ლად. ამ 
პროგ რა მის მი ზა ნი ოჯა ხე ბის გაძ ლი ე რე ბა. 4 ასეთ ოჯახს გა ვუ წი ეთ დახ მა რე ბა. პროგ რა მა 3 
წე ლია მუ შა ობს, თი თო ე ულ ოჯახს ვაძ ლევთ 1500 ლარს წე ლი წად ში. ხონ ში მოქ მე დებს სა ო ჯა ხო 
ტი პის სას ტუმ რო, სა დაც ცხოვ რობ და ერ თერ თი ასე თი ოჯა ხი და ამ პროგ რა მით მი ღე ბუ ლი 
თან ხით დე დამ შეძ ლო შვი ლებ თან ერ თად სას ტუმ რო დან გას ვლა და ახა ლი ცხოვ რე ბის და წყე ბა.

თ.პ., 27 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა   სა მუ შა ოს 
მო ძი ე ბის მიზ ნით ისი ნი ტო ვე ბენ ქვე ყა ნას. 
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ქ.კ., 37 წ., ქა ლი, და საქ მე ბუ ლი: შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებს უჭირთ  და საქ
მე ბა, გა და ად გი ლე ბა, რად გან ქა ლაქ ში არ არის მათ თვის სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბა.

თ.ნ. 28 წ., სტუ დენ ტი, და საქ მე ბუ ლი: რე გი ო ნებ ში უფ რო მე ტად შშმ პი რებს სჭირ დე ბათ დახ მა
რე ბა.

ა.ფ., 30 წ., ქალ ბა ტო ნი, და საქ მე ბუ ლი: დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა სა მიზ ნე 
ჯგუფს სჭირ დე ბა გარ კვე უ ლი ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბით დახ მა რე ბა. ამ ჯგუ ფე ბი დან გან სა
კუთ რე ბულ დახ მა რე ბას მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი სა ჭი რო ე ბენ.

ს.ე., 22 წ., და საქ მე ბუ ლი: ჩემ თვის შშმ პი რე ბი არი ან ის სა მიზ ნე ჯგუ ფი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე 
მე ტად სა ჭი რო ებს მსგავ სი პროგ რა მე ბით დახ მა რე ბას.

ს.გ., 22 წ., და საქ მე ბუ ლი: ჩემ თვის პრი ო რი ტე ტულ სეგ მენტს მო ხუ ცე ბი წარ მო ად გენს, რომ ლე
ბის თვი საც მე დი კა მენ ტე ბი აუ ცი ლე ბე ლი ა.

ნ.კ., 25 წ., მა გის ტრან ტი: გა მოვ ყოფ დი ნი ჭი ერ ახალ გაზ რდებს, მათ სჭირ დე ბათ სა კუ თა რი თა
ვის რე ა ლი ზე ბა, რომ არ მო უ წი ოთ სხვა ქა ლა ქებ სა თუ ქვეყ ნებ ში გა დახ ვე წა. მათ სჭირ დე ბათ 
ჩვე ნი ხელ შე წყო ბა და მა თი ხელ შე წყო ბა არის წარ მა ტე ბის გზა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და თე მის.

ბო ლო შე კითხ ვა ზე- თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის გაზ რდი ლი საფ რთხე 
(ე კო ნო მი კუ რი, სა სურ სა თო, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ჯან მრთე ლო ბის, პი რა დი, ეკო ლო გი უ რი)  რო გორ 
აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის  მდგო მა რე ო ბა ზე? (შე მო ხა ზეთ 3 ყვე ლა ზე ძი რი თა დი) პა სუ ხე ბი ასე თი ა: 
გაზ რდი ლია სტრე სი, და ძა ბუ ლო ბა  136 (75,55%), თავს იჩენს ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი  76 (42,22%), გა მოკ ვე თი ლია  უი მე დო ბა, მო მავ ლის ში ში  79 (43,88%), 
იზ რდე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მი  66 (36,66%), იკ ვე თე ბა სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა რი ზა ცია 
და კონ ფლიქ ტე ბი  21 (11,66%),  გახ ში რე ბუ ლია ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის, ქალ ზე ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბი  29 (16,11%),  იზ რდე ბა ქალ თა მიგ რა ცია და გა ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის რიცხ ვი  70 
(38,88%), მა ღა ლია  და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა  24 (13,33%).
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რე კო მენ და ცი ე ბი

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს რეს პონ დენ ტებ მა ისა უბ რეს იმა ზეც, რა უნ და გა კეთ დეს, რა გა
მოწ ვე ვე ბია მათ თემ ში თუ ზო გა დად მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ამ მო საზ რე ბე ბის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა 
სა რე კო მენ და ციო წი ნა და დე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა:

•	 მი ზან შე წო ნი ლი ა, ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლოს ქალ თა ეკო ნო მი კურ 
გაძ ლი ე რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი;

•	 სა სურ ვე ლია ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბით მცი რე სა წარ მო ე ბის და
ფუძ ნე ბა, სა დაც ქა ლე ბი შეძ ლე ბენ გარ კვე უ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლას და მუ შა ო ბას; 

•	 სა სურ ვე ლია ქალ თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შექ მნა ში;

•	 სა სურ ვე ლია მე ტი ცო ცხა ლი თუ ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცია ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გაც ნო
ბი სა და შეს წავ ლის მიზ ნით  უწყ ვე ტი დი ა ლო გის რე ჟი მი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და მა თი მოგ ვა რე ბი სათ ვის;

•	 სა სურ ვე ლია ად გი ლობ რი ვი ან  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის შეხ ვედ
რე ბი ქა ლებ თან და შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბით მა თი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ხელ შე წყო
ბა; 

•	 სა სურ ვე ლია არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შეს წავ ლა, შე სა ბა მი სი კო რექ ტი რე ბა 
და სა ჭი რო ე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ახა ლი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა;

•	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის მაქ სი მა ლუ რად ამოქ მე დე ბა: 
ცხე ლი ხა ზი, პე ტი ცი ა;

•	 მი სა სალ მე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა მოს წავ ლე 
ა ხალ გაზ რდო ბის სახ ლთან და ზრდას რულ თა ცენ ტრთან  უფა სო სას წავ ლო წრე ებ სა თუ 
კურ სებ ში მე ტი ადა მი ა ნის, მათ შო რის მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ხელ შე წყო ბა;

•	 კვლე ვის დროს გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სხვა დას ხვა პრობ ლე მის მოგ
ვა რე ბა: შინ მოვ ლის სერ ვი სის შექ მნა; გა რე გა ნა თე ბე ბი, გზებ ზე ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რის, ე.წ. 
მწო ლი ა რე პო ლი ცი ე ლის მო წყო ბა, ბავ შვთა  გა სარ თო ბი მო ედ ნე ბის და სკვე რე ბის მო წყო ბა, 
ხე ლის შე წყო ბა მი წის და მუ შა ვე ბა ში.
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

სენაკისმუნიციპალიტეტი

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და  მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და  კონ ფლიქ ტე ბის გან
ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი,  
სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის  საფ
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი  ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას და  მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა 
და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  

კვლე ვის  მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

კვლე ვის მი ზა ნი: სა ზო გა დო ე ბა ში ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის და სამ
კვიდ რებ ლად  მთა ვარ ფუნ და მენტს წარ მო ად გენს  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა გენ დე რუ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ამ  მი მარ თუ ლე ბით არ სე
ბულ პრობ ლე მა თა გა მოვ ლე ნას და სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას. 
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აღ ნიშ ნუ ლი მოკ ვლე ვის მი ზა ნია სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა  
გენ დე რუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

კვლე ვა ჩა ა ტა რა კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლმა ფონ დმა „სო ხუმ მა“  2021 წლის 1 აპ რი ლი დან 
25 აპ რი ლის ჩათ ვლით. დაკ ვე თის შე რუ ლე ბი სას, სა ვე ლე სა მუ შა ო ებ ში ჩარ თუ ლი იყო 18 პი რი, 
რო მელ თა გა დამ ზა დე ბა მოხ და წი ნას წარ ტრე ნინ გე ბის და ვორ კშო პე ბის  გზით. გა მო კითხ ვა ში 
სა მიზ ნე ექ სპერ ტე ბად ჩარ თულ ნი იყ ვნენ სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, კულ ტუ რის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, გენ დე რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი გან
ყო ფი ლე ბე ბის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი. ფონ დი „სო ხუ მი“ მად ლო ბას უხ დის აღ ნიშ ნულ პი რებს 
მხარ და ჭე რი სა და გა ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი სათ ვის. 

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა ეფუძ ნე ბა რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი შე დე გე ბის კონ სო
ლი და ცი ით მი ღე ბუ ლი მა სა ლის ანა ლიზს. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი  ან კე ტა. 
რო მე ლიც გუგლ ფორ მა ში  გან თავ სდა და ან კე ტი რე ბის პრო ცე სი ონ ლა ინ ფორ მა ტით წა რი მარ
თა. თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის  მი სა ღე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ფო კუ სუ რი დის კუ სი ის მო დე ლი 
და 4 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დი. 

ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ან კე ტა მო ი ცავ და 8  ბლოკს,  პირ ვე ლი ბლო კი, ძი რი თა დად, დე მოგ რა
ფი ულ მა ხა სი ა თე ბელს ასა ხავ და, და ნარ ჩე ნი ბლო კე ბის კითხ ვა რი ეხე ბო და ადა მი ა ნუ რი უსაფ
რთხო ე ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრას ეკო ნო მი კუ რი, სა სურ სა თო, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ჯან მრთე ლო
ბის, პი რა დი, ეკო ლო გი უ რი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით. ბო ლო, მერ ვე ბლოკ ში გა ერ თი ან და ზო გა დი 
კითხ ვე ბი. სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რა ო დე ნობ რი ვი ან კე ტი რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი იყო 
153 ქა ლი. თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის პრო ცეს ში რეს პონ დენ ტე ბად სულ ჩარ თუ ლი 
იყო 28 პი რი, მათ შო რის ერ თი მა მა კა ცი (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი). 

სულ სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან აღ ნიშ ნულ გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ობ და 181 ადა მი ა ნი (180 
ქა ლი, ერ თი მა მა კა ცი).  

I ბლო კი: კვლე ვის სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი

სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით კვლე ვა ში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ:  დევ
ნი ლე ბი, ად გი ლობ რი ვე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა 
დე დე ბი, შშმ პი რე ბი და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, პე და გო გე ბი, ექი მე ბი, მე წარ მე ე ბი, თე მის ლი დე
რე ბი, სტუ დენ ტე ბი, პენ სი ონ ერე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი  და სხვ. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა  ასა კობ რი ვი ზღვა რი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა
წილ და: გა მო კი თხულ თა გან 18დან 30 წლამ დე კა ტე გო რი ა ში მოხ ვდა 35,06% ქა ლი. ანა ლო გი უ რი 
რა ო დე ნო ბა და ფიქ სირ და 31დან 45 წლამ დე  კა ტე გო რი ა ში  – 35,06%. სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 
21,42% მოხ ვდა 45დან 65 წლამ დე ასა კობ რივ კა ტე გო რი ა ში. გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ქალ თა 
შე და რე ბით მცი რე ნა წი ლი  7,84% 65 წელ საა გა და ცი ლე ბუ ლი. 

სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით გა მო კითხ ვა ში ჩარ თულ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა  
60,78% ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რე ბი ა, 26,79%  აფხა ზე თი დან დევ ნი ლი, 17,64% კი სო ცი ა ლუ რად 
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და უც ვე ლის სტა ტუ სის მა ტა რე ბე ლი ა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ გა მო კითხ ვა ში მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
დე დის სტა ტუ სით ჩარ თუ ლი იყო  8,49% ქა ლი, ხო ლო მარ ტო ხე ლა დე დის სტა ტუ სის მქო ნე ქა
ლე ბის რიცხ ვმა 10,45% შე ად გი ნა, რაც ამ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის სა შუ
ა ლე ბას იძ ლე ვა. გა მო კი თხულ თა 33% სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა. გა მო კითხ ვა ში მოხ ვდა 1,30% 
შშმ ქა ლი, თუმ ცა ეს რა ო დე ნო ბაც ღი რე ბუ ლია ამ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მო
სავ ლე ნად (დი აგ რა მა 1).

საქ მი ა ნო ბის ტი პის მი ხედ ვით გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა 32,67% უმუ შე ვა რი ა, 
მომ დევ ნო ად გილს იკა ვებს სტუ დენ ტე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 18,30%. სა ერ თო მაჩ ვე ნებ ლის 
16,99% სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მით არის და კა ვე ბუ ლი. აღ ნიშ ნულ მო ნა ცემს მცი რე დით ჩა
მორ ჩე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა  15,03%. კერ ძო ბიზ ნეს ში ჩარ თულ თა 
კა ტე გო რი ა ში მოხ ვდა გა მო კი თხულ თა 9,15%. კერ ძო/ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტორ ში და
ქი რა ვე ბუ ლი ქა ლე ბის რიცხ ვმა 6,53% შე ად გი ნა. გა მო კი თხულ თა შო რის „სხვა“ ასარ ჩევ კა ტე გო
რი ა ში 1,30% პენ სი ო ნე რი ქა ლი მოხ ვდა.  

თუ გა დავ ხე დავთ კა ტე გო რი ა თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბას შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ მი ღე ბულ 
მო ნა ცე მებ ში თით ქმის ყვე ლა სფე რო ში მოღ ვა წე ქალ თა სა ჭი რო ე ბაა წარ მოდ გე ნი ლი (დი აგ რა მა 
2).

II ბლო კი: ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

ეკო ნო მი კუ რი სიძ ლი ე რე და სტა ბი ლუ რო ბა ოჯა ხის ფი ნან სურ შე მო სა ვალს ეფუძ ნე ბა, რაც ხში
რად შე მო სავ ლის სტა ბი ლუ რო ბით გა ნი საზ ღვრე ბა. ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი სუ რა
თი გვიჩ ვე ნებს, მო სახ ლე ო ბის ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი რა წყა რო ზეა მიბ მუ ლი. გა მო კი თხულ თა 
33,98% სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბას მი იჩ ნევს შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როდ. 25,49%ის თვის ფუ
ლა დი გზავ ნი ლე ბია ოჯა ხის შე მო სავ ლის წყა რო, რა საც სა ფუძ ვლად უდევს ამ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ქალ თა მა ღა ლი მიგ რა ცია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში. პენ სია შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა როა 
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22,97%ის თვის. 14,97% სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა შია ჩარ თუ ლი და აქე დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლით 
საზ რდო ობს. ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბას იყე ნებს 15,03%. 14,37% მცი რე ბიზ ნე სი დან იღებს შე მო
სა ვალს, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხის შემ წე ო ბა კი შე მო ხა ზა 12,41%მა (დი აგ რა მა 3).

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვან შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად სა ხელ-
დე ბა და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი, რა საც ეთან ხმე ბა 67,32%. აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებს 
ოდ ნავ ჩა მორ ჩე ვა 63,39%, რო მელ თა აზ რით, და ბა ლი  ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი 
გაძ ლი ე რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რებ ში მო ი აზ რე ბა. 41,83%ის თვის ასე თი ბა რი ე რი იძუ ლე
ბი თი მიგ რა ცი ა ა, რაც ქვეყ ნი დან მუ შა ხე ლის გა დი ნე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. ინ ფლა ცია და 
მა ღა ლი ფა სე ბი მი იჩ ნე ვა 14,37%ის თვის ეკო ნო მი კის გაძ ლი ე რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად, 
ხო ლო გა მო კი თხულ თა 22,87% მა ღალ პრო ცენ ტი ან სეს ხებს და კრე დი ტებს ასა ხე ლებს. გა მო კი
თხულ თა 12,41% ამ ბობს, რომ არ არ სე ბობს ბიზ ნე სის თვის ხე ლის შემ წყო ბი გა რე მო, ზუს ტად 
იგი ვე რა ო დე ნო ბის რეს პონ დენ ტის აზ რით, პან დე მი ის გა მო შეწყ ვე ტი ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის 
აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რის გა რე შე. თუ ქა ლებს და საქ მე ბის კუ თხით 
არ ექ ნათ მხარ და ჭე რა, თუნ დაც ბავ შვე ბის მოვ ლის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბი ბა ღებ ში, 
სკო ლებ ში, ამ პი რო ბებ ში მარ ტო ხე ლა დე დებს, მრა ვალ შვი ლი ან ქა ლებს ძა ლი ან გა უ ჭირ დე ბათ 
ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თვა  ამ მო საზ რე ბას ეთან ხმე ბა გა მო კი თხულ თა 11,76%.

„ვი საც მუ შა ო ბა შე უძ ლი ა, სა ქარ თვე ლო დან მი დის. კაცს ვერ იშო ვი დამ ხმა რეს. რა მე რომ 
გა გი ჭირ დეს. ამას წი ნათ ჩემს ქუ ჩა ზე მე ზო ბე ლი გარ და იც ვა ლა და კა ცე ბი ვერ იშო ვეს. ახ ლა 
ქა ლე ბის მოგ რა ცი აც გა ი ზარ და. რა ააყ ვა ვებს ჩვენს ეკო ნო მი კას? აღარ დარ ჩა მუ შა ხე ლი“ - 
მ.ბ., 57 წლის, და საქ მე ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი.

„ბან კებს იმ ხე ლა პრო ცენ ტე ბი აქვს ვერ მი ე კა რე ბი, ვინც ბან კი დან აღე ბუ ლი სეს ხით საქ მე 
წა მო ი წყო, ყვე ლა გა კოტ რდა. ახ ლა უკ ვე ყვე ლა და ში ნე ბუ ლი ა, ბან კებს არა ვინ ენ დო ბა“ - მ.ბ., 
42 წლის, დევ ნი ლი.

თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ში ფიქ სირ დე ბა, რომ პან დე მია ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი, სე რი ო ზუ ლი 
შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი გახ და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის. მო ნა წი ლე თა აზ რით, ამ ბა რი
ე რის და საძ ლე ვად ახა ლი მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის შექ მნაა აუ ცი ლე ბე ლი. 

„ერ თი წე ლი რომ ბიზ ნესს გა ა ჩე რებ, ჩათ ვა ლე, რომ ის დამ თავ რე ბუ ლი ა. სა ხელ მწი ფო თუ არ 
და ეხ მა რა ხალხს, ძა ლი ან ძნე ლია ყვე ლაფ რის თა ვი დან და წყე ბა. ახ ლაა სა ჭი რო რაც შე იძ ლე-
ბა მე ტი და მე ტი პროგ რა მა, რომ ხალ ხმა შეძ ლოს საქ მის ხე ლახ ლა წა მო წყე ბა. ერ თჯე რა დი 
დახ მა რე ბე ბი ვე რა ფერს შეც ვლის“ - ფ.დ., 61 წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა ცხად დეს, რამ დე ნად არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო-
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სახ ლე ო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მებ ზე. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას (50,98%) ახ სენ დე ბა „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო“,  
30,06%ის თვის ნაც ნო ბი აღ მოჩ ნდა პროგ რა მა „და ნერ გე მო მა ვა ლი.“ დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა
რო ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მებ ზე აქვს გარ კვე უ ლი სა ხის ინ ფორ მა ცია გა მო კი თხულ თა 
26,79%ს. 22,22% აცხა დებს, რომ სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის პროგ რა მებ ზე აქვთ ინ ფორ მა ცი ა. სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მას  
იც ნობს სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 25,49%. ამ ფონ ზე სე რი ო ზულ დის ბა ლანსს ქმნის იმ მო ქა ლა ქე თა 
გა ნა ცხა დი, რომ ლებ საც სა ერ თოდ არა აქვთ არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცია მსგავს პროგ რა მებ ზე. თუ 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ რე ა ლო ბას, რომ ასე თი კონ ტინ გენ ტი 30,71%ი ა, მკა ფი ოდ იკ ვე თე ბა ინ
ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.  

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი რე მე წარ მე ო ბის, თვით და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი 
გა რე მო პი რო ბე ბის შე საქ მე ლად ყვე ლა ზე მე ტად რა არის სა ჭი რო? - აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე გა-
მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა - 59,47% ხელ მი საწ ვდომ კრე დი ტებს ასა ხე ლებს. მცი რე ბიზ ნე სის 
ხელ შე წყო ბის პროგ რა მებს შე უძ ლია ხელ საყ რე ლი გა რე მოს შექ მნა  ასე თია გა მო კი თხულ თა 
53,59%ის მო საზ რე ბა. 43,13% მი იჩ ნევს, რომ საგ რან ტო პროგ რა მე ბის სიმ რავ ლე მნიშ ვნე ლო
ვან ეფექტს მოგ ვცემ და ამ მი მარ თუ ლე ბით. სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის და ნერ გვას 
მი იჩ ნევს გა მო სავ ლად გა მო კი თხულ თა 35,94%. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სა სათ ბუ რე და სხვა ტი
პის საქ მი ა ნო ბე ბის მხარ და ჭე რა ხელ საყ რელ პი რო ბებს შექ მნი და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის გან ვი
თა რე ბი სათ ვის, ადას ტუ რებს 21,56%. ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის წე რა ში სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სებს 
ითხოვს 6,53%, 29,41% კი პირ და პირ მი ა ნიშ ნებს, რომ მო სახ ლე ო ბას მე ტი ინ ფორ მი რე ბა სჭირ
დე ბა არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე (დი აგ რა მა 4).

 

თუ გა დავ ხე დავთ მი ღე ბულ მო ნა ცე მებს, კარ გად ჩანს, რომ გარ კვე ულ ნა წილ თან ჯერ კი დევ 
სა მუ შა ოა ინ ფორ მა ცი ის დე ფე ცი ტის შე სავ სე ბად. ამავ დრო უ ლად აშ კა რა ა, რომ გა მო კი თხულ თა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ფლობს ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე. მომ დევ ნო შე კითხ ვა 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, გა ირ კვეს, სა ი დან იღე ბენ მო ქა ლა ქე ე ბი ინ ფორ მა ცი ას ეკო ნო მი კუ რი 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. გა მო კითხ ვა ში 45,09% პირ ველ წყა როდ ასა ხე ლებს რა დი ო/ ტე ლე ვი ზი ას. 
მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დით სარ გებ ლობს და სწო რედ აქე დან იღებს 
ინ ფორ მა ცი ას 40,52%. იგი ვე რა ო დე ნო ბა ამ ბობს, რომ ონ ლა ინ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს, სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებს ეყ რდნო ბა. სა ინ ფორ მა ციო და ფებს, სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცელს იყე ნებს პირ ველ წყა
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როდ 22,22%, ხო ლო 26,79%ის თვის მე ზო ბე ლი ან ნაც ნო ბი ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის მიმ წო დე ბე ლი 
და გა მავ რცე ლე ბე ლი. შე და რე ბით მცი რე ნა წი ლი  11,11% მე რის წარ მო მად გენ ლის გან მი ღე ბუ
ლი ინ ფორ მა ცი ით სარ გებ ლობს.

გა მო კითხ ვა ადას ტუ რებს, რომ ცენ ტრა ლუ რი სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დებს იყე ნებს 16,33%. არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს პირ ველ წყა როდ ასა ხე ლებს მხო ლოდ 1,37%, რაც, შე საძ ლო ა, გან
პი რო ბე ბუ ლი იყოს სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
სიმ ცი რით. აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის შე სავ სე ბად სა გუ ლის ხმოა არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, რო-
გორც ინ ფორ მა ცი ის გა მავ რცე ლებ ლის რო ლის და მი სი ის გაზ რდა. 

„სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი არის ძი რი თა დი წყა რო, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბას აგე ბი ნებს უახ ლეს ინ-
ფორ მა ცი ებს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ თან ნე ბის მი ე რი მო ქა ლა ქის კო მუ ნი კა ცია ხელ მი საწ ვდო-
მი ა. მო სახ ლე ო ბაც ავ რცე ლებს ერ თმა ნეთ ში ინ ფორ მა ცი ას“ - ნ.გ., 49 წლის, ად გი ლობ რი ვი, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

„მო სახ ლე ო ბა არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი ბევრ პროგ რა მა ზე, რა საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ახორ ცი ე-
ლებს. სა სურ ვე ლი ა, ბუკ ლე ტე ბის სა ხით იბეჭ დე ბო დეს და ურიგ დე ბო დეს მო სახ ლე ო ბას, ვი ნა ი-
დან მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს არ გა აჩ ნია ინ ტერ ნე ტით მოს მსა ხუ რე ო ბის უნარ -ჩვე ვე ბი“ - დ.გ., 
34 წლის, დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

„თუ მო სახ ლე ო ბის თვის არ არის ინ ტერ ნე ტი ხელ მი საწ ვდო მი, მას ჰყავს სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი 
და მის გან შე უძ ლია მი ი ღოს ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ა. სოფ ლი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხის 
გა და საწყ ვე ტად ტარ დე ბა კრე ბე ბი, სა დაც მო სახ ლე ო ბა ღე ბუ ლობს მო ნა წი ლე ო ბას. სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბიც იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ მერ საც მის წე რონ თა ვი ან თი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ. 
ასე ვე არ სე ბობს მე რი ის ცხე ლი ხა ზი, სა დაც მო სახ ლე ო ბა ღე ბუ ლობს ამომ წუ რავ ინ ფორ მა ცი-
ებს“ - დ.ლ., 34 წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

„ჩემ თვის ინ ფორ მა ცი ის მთა ვარ წყა როს წარ მო ად გენს მე რი ის ოფი ცი ა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი 
გვერ დი. აქ თავ მოყ რი ლია ყვე ლა ის საქ მი ა ნო ბა, რა საც მე რია ახორ ცი ე ლებს. და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბის თვის ეს ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი ა, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტო რე ბი, 
რომ სოფ ლად მცხოვ რე ბი სა შუ ა ლო ასაკ ზე მე ტი მო სახ ლე ო ბის თვის ეს სერ ვი სი არ არის ხელ-
მი საწ ვდო მი და ამი ტო მაც სა სურ ვე ლია და ი ნერ გოს სხვა ალ ტერ ნა ტი ვე ბი“ - ი.რ., 38 წლის, ად-
გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

„მე რო გორც პენ სი ო ნერს, არ მაქვს ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბის სა შუ ა ლე ბა და ამი ტომ ინ ფორ-
მა ცი ას, ძი რი თა დად, ვი ღებ მე ზობ ლე ბის გან, ახ ლობ ლე ბის გან. შე იძ ლე ბა ყო ვე ლი წლის და სა-
წყის ში გა მო ი ცეს ბუკ ლე ტე ბი, სა დაც ჩა წე რი ლი იქ ნე ბა მე რი ის ყვე ლა პროგ რა მა. ჩა ხე დავს და 
იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი“ - მ.ს., 68 წლის, პენ სი ო ნე რი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, ად გი ლობ რი ვი.

სა ინ ტე რე სო ვერ სი ებს გვთა ვა ზობს გა მო კი თხულ თა ის კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც ვერ ან არ იღებს 
სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას. რა გიშ ლით ხელს თქვენ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში? - აღ ნიშ-
ნულ კითხ ვა ზე 68,62% მკა ფი ოდ აცხა დებს, რომ არა საკ მა რი სი კო მუ ნი კა ცი აა მო სახ ლე ო ბა სა და 
სა ხელ მწი ფო უწყე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის. 19,60% არ ინ ტე რეს დე ბა სა ხელ მწი ფო და ად
გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბით, რა საც სა ფუძ ვლად უდევს ნი ჰი ლიზ მი და უნ დობ ლო ბა.

„არ მჯე რა ასე თი პროგ რა მე ბის, მი ი ღებ კონ კურ სში მო ნა წი ლე ო ბას და მე რე ისე თი ვინ მე ე ბი 
იმარ ჯვე ბენ, გა გიკ ვირ დე ბა“ - მ.ფ., 37 წლის, უმუ შე ვა რი. 

ყუ რად სა ღე ბია ის ფაქ ტიც, რომ 9,80% ინ ფორ მა ცი ას ვერ იღებს ინ ტერ ნე ტის არ ქო ნის გა მო. 
ვი საც აქვს ინ ტერ ნე ტი, ისი ნიც ვერ ფლო ბენ შე სა ბა მის უნა რებს, ეძე ბონ ელექ ტრო ნულ პორ
ტალ ზე სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია (დი აგ რა მა 5). 
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„ვერც ვე რა ფერს გა ვი გებთ ინ ტერ ნე ტით, რად გან არაგ ვაქვს. რომც გვქონ დეს ინ ტერ ნე ტი, 
მარ ტო ფე ის ბუ ქი ხომ არ არის, ნა ხე ვარ ზე მე ტი ვერ შე დის იმ სა იტ ზე, სა დაც ასე თი პროგ-
რა მე ბი ა“ - მ.დ., 61 წლის, პენ სი ო ნე რი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

„სე ნა კის მე რი ას ძა ლი ან კარ გად აქვს გა კე თე ბუ ლი ფე ის ბუქ გვერ დი. ინ ფორ მა ცია ყვე ლა-
სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი ა. სამ წუ ხა როდ, ზოგ ჯერ თვი თონ მო სახ ლე ო ბას ნაკ ლე ბად აქვს ამის 
სურ ვი ლი. ხშირ შემ თხვე ვა ში მო სახ ლე ო ბა ში არ არის საკ მა რი სი ცოდ ნა, თუ რო გორ გა მო ი-
ყე ნოს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი“ - მ.ქ., 48 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

 

III ბლო კი: სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა

სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბი, ძი რი თა დად, საკ ვე ბი პრო
დუქ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და ხა რისხს უკავ შირ დე ბა. გა მო კი თხულ თა 83,66% ყვე ლა ზე მეტ საფ
რთხეს ხე დავს პრო დუქ ტე ბის გაზ რდილ ღი რე ბუ ლე ბა ში,  მათ შო რის 21,09% დევ ნი ლია და 
50%  ად გი ლობ რი ვი. 68,62%ის თვის ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არარ სე ბო ბაა გან სა კუთ რე ბუ ლი 
საფ რთხე. 12,41% მთა ვარ პრობ ლე მად მი იჩ ნევს მათ სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ
სე ბო ბას, რაც სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტში არ სე ბულ რისკს მაღ ლა სწევს. 

IV ბლო კი: სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტში გა მო კითხ ვა, ძი რი თა დად, თემ ში არ სე ბუ ლი 
პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის გან საზ ღვრას ეფუძ ნე ბა. გა მო კი თხუ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ
დათ, ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა გა ნე საზ ღვრათ. მი ღე ბუ ლი მო
ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ 41,83% პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებ ში სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის არარ სე ბო ბას 
მი იჩ ნევს. 35,29% სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვას ასა ხე ლებს პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე
მებ ში. 32,67% თე მის თვის აქ ტუ ა ლურ სა კი თხად მი იჩ ნევს სოფ ლის ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბას. 
28.75%ის თვის ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბაა პრი ო რი ტე ტუ ლი, 26.79%ს აწუ
ხებს წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის და სას მე ლი წყლის მი წო დე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 
ფე ხით მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბარ დი უ რე ბის, ტრო ტუ ა რე ბის მო წეს რი გე ბა  მნიშ ვნე ლო ვან პრობ
ლე მად მიჩ ნე ვა 20,26%ის თვის. გა რე გა ნა თე ბე ბის გა მარ თვის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი ა ნიშ ნებს 
16,99%. სო ფელ ში სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბის  სამ კერ ვა ლო ე ბის, სა ლო ნე ბის 
 არარ სე ბო ბას აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად მი იჩ ნევს 11,76%. სკო ლის გა რე შე წრე ე ბის არარ სე ბო ბა 
აღელ ვებს გა მო კი თხულ თა 13,72%ს. 11,76%ის თვის და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის ბავ შვის მხარ
და ჭე რის სერ ვი სე ბია აქ ტუ ა ლუ რი (დი აგ რა მა 6).
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მო ნა წი ლე თა მხრი დან ფო კუ სუ რი ინ ტერ ვი უ თი მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი რა ო დე ნობ რივს ემ თხვე
ვა. რო გორც ირ კვე ვა, სა ნი აღ ვრე და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის არარ სე ბო ბა უსაფ რთხო ე ბის 
კომ პე ნენ ტში სე რი ო ზულ საფ რთხეს უქ მნის მო სახ ლე ო ბას, გან სა კუთ რე ბით ქა ლებს, სა ხელ დე ბა 
კონ კრე ტუ ლი თე მიც, მა გა ლი თად, დევ ნილ თა და სახ ლე ბა, ე.წ. „სამ ხედ რო ქა ლა ქი“, სა დაც აღ
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა უფ რო მას შტა ბუ რად ჩანს.    

„სე ნაკ ში უმ თავ რეს პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სა ნი აღ ვრე და სა კა ნა ლი ზა ციო არ ხე ბის გა მიჯ-
ვნის არარ სე ბო ბა. მა გა ლი თად, დევ ნილ თა და სახ ლე ბა ში ეს პრობ ლე მა წლე ბი ა, არ სე ბობს, წვი-
მის დროს წყლით ივ სე ბა სარ და ფე ბი. ქუ ჩე ბი მთლი ა ნად იტ ბო რე ბა. 2008 წელს ჩა ტარ და სა-
რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი, რის შე დე გა დაც ძვე ლი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა მო შა ლეს და გა ა კე თეს 
ახა ლი, რო მე ლიც არ ჩა ე დი ნე ბა ცენ ტრა ლურ კო ლექ ტორ ში, რად გან დახ რი ლო ბა აქვს უკან, რაც 
იწ ვევს კა ნა ლი ზა ცი ის მა სე ბის სა ნი აღ ვრე არ ხში ჩა დი ნე ბას, შე სა ბა მი სად, წყა ლი ეზო ში ამო დის 
და იტ ბო რე ბა“ - მ.ს., 45 წლის, დევ ნი ლი. 

„სას მე ლი და ტექ ნი კუ რი წყლის მცი რე რე სურ სია სო ფელ ში. სო ფელს არ აქვს წყალ მო მა რა გე ბა, 
ხო ლო გა ზა ფხუ ლი დან შე მოდ გო მამ დე ჭებ ში და ჭა ბურ ღი ლებ ში წყლის დო ნე იკ ლებს. წე ლი-
წა დის ამ დროს მო სახ ლე ო ბა ტექ ნი კურ წყალს ეზი დე ბა მდი ნა რე ტე ხუ რა დან, ხო ლო სას მე ლი 
წყა ლი იძუ ლე ბუ ლია შე ი ძი ნოს.  მე რი ას მივ მარ თეთ რამ დენ ჯერ მე გან ცხა დე ბით, მაგ რამ არ გა-
აჩ ნი ათ ფი ნან სუ რი რე სურ სი ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად“.

მო ქა ლა ქე თა პო ზი ცი ებს მთლი ა ნად იზი ა რებს ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტიც. პი რის პირ ინ ტერ ვი უ
დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით და უ ფა რა ვად სა უბ რობს, რომ ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი 
სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის დღემ დე სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს:

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მაა სა კა ნა ლი ზა ციო ქსე ლის  არარ სე ბო ბა. 
სა კა ნა ლი ზა ციო არ ხე ბი ჩა ე დი ნე ბა სა ნი აღ ვრე არ ხებ ში და ეს იწ ვევს, რა თქმა უნ და, უდი-
დეს უსი ა მოვ ნე ბას და დის კომ ფორტს. პრობ ლე მას არ თუ ლებს გა მარ თუ ლი წყალ გაყ ვა ნი ლო-
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ბის სის ტე მის არარ სე ბო ბა. ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ უბ ნებ ში ფაქ ტობ რი ვად წყალ გაყ ვა ნი ლო ბა 
უვარ გი სი ა, ხში რად ხდე ბა გა მორ თვე ბი, სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბის ან ავა რი ე ბის გა მო, რაც 
იწ ვევს მო სახ ლე ო ბის გა ღი ზი ა ნე ბას“ - ვ.ფ., ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი ეფუძ ნე ბა და ცუ ლო ბის, სტა ბი ლუ რო ბის შეგ
რძნე ბას. კითხ ვა ზე - რო მელს მი იჩ ნევთ ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ-
რთხო ე ბის თვის? - გა მო კი თხულ ქალ თა მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 66,01% კრი მი ნა ლის ზრდას ასა ხე
ლებს. მათ შო რის 25,71% დევ ნი ლი ა, 59,40%  ად გი ლობ რი ვი. ქა ლებს გან სა კუთ რე ბით აწუ ხებთ 
თემ ში გავ რცე ლე ბუ ლი ალ კო ჰო ლიზ მი და ნარ კო მა ნია  49,67%.  გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბა 
აში ნებს გა მო კი თხულ თა 25,49%ს. მო უ წეს რი გე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 17,64%ის თვის გან
სა კუთ რე ბუ ლი მღელ ვა რე ბის სა განს წარ მო ად გენს. გა მო კი თხულ თა 15,03%ს სა ქარ თვე ლო ში 
კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბა აღელ ვებს. 17,64% მი იჩ ნევს, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში არ
სე ბუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა. უმ ცი რე სო ბე ბის, გან
სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა
წი ლე ო ბის და ბალ ხა რისხს ამ ჩნევს 11,11% (დი აგ რა მა 7).

„ჩვენს  თემ ში არის სა მან ქა ნო გზა, სა დაც არის მკვეთ რი მო სახ ვე ვი. ხში რია ამ ად გი ლას ავ-
ტო საგ ზაო შემ თხვე ვე ბი. სა სურ ვე ლია და მონ ტაჟ დეს „ჭკვი ა ნი კა მე რე ბი“ ან ე.წ. ,,მწო ლი ა რე 
პო ლი ცი ე ლი“- სიჩ ქა რის შემ ზღუ და ვი ბა რი ე რი, რაც თა ვი დან აგ ვა რი დებს სა ვა ლა ლო შემ-
თხვე ვებს. ეს პრობ ლე მე ბი აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზეც“ - მ.ს., 
49 წლის, ად გი ლობ რი ვი. 

„სა ბავ შვო ბაღ ში მი სას ვლე ლი გზის გა უ მარ თა ო ბის გა მო, მშობ ლებს უჭირთ ბავ შვე ბის ბა-
ღამ დე მიყ ვა ნა, რად გან სა მან ქა ნო გზა წარ მო ად გენს ცენ ტრა ლურ ავ ტო მა გის ტრალს, სა დაც 
დი დი ინ ტენ სი ვო ბით მოძ რა ო ბენ ე.წ. ტრა ი ლე რე ბი და ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა ტრო ტუ ა რე ბის 
არარ სე ბო ბის გა მო, გა და ად გი ლე ბა სა ში ში ა“ - ვ.დ., 34 წლის, ად გი ლობ რი ვი, მრა ვალ შვი ლი-
ა ნი დე და. 
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„სას ტუმ რო ,,ვერ სა ლის“ მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე პრაქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს ტრო ტუ ა რი, 
არ არის მან ქა ნე ბის პარ კინ გის თვის გა მო ყო ფი ლი ად გი ლი, რაც იწ ვევს ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა 
გზის და კა ვე ბას. ად რე აქ ავ ტო მო ბი ლე ბის მოძ რა ო ბა იყო ცალ მხრი ვი და სი ტუ ა ცი აც მეტ -
ნაკ ლე ბად უკე თე სი იყო. სა სურ ვე ლი ა, აღ დგეს ად რე არ სე ბუ ლი ეს რე გუ ლა ცი ა“ - ნ.კ., 56 
წლის, ად გი ლობ რი ვი.

ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის მა ღა ლი ხა რის ხის ინ დი კა
ტო რი ა. გა მო კითხ ვი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ  64,05%ს მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
აქვთ გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა. ამ კა ტე გო რი ა ში მოხ ვდა მარ ტო ხე ლა დე და  14,28%, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი ქა ლი  10,20%. მხო ლოდ 23,52% ადას ტუ რებს, რომ  ხე ლი მი უწ ვდე ბა გა ნათ
ლე ბა ზე, 12,41%ის პა სუ ხი კი უარ ყო ფი თი ა. 

უარ ყო ფით პა სუ ხებ ში  ძი რი თად მი ზე ზად 49,67% ასა ხე ლებს დის ტან ცი უ რი სას წავ ლო პრო ცე
სის არას რულ ფა სოვ ნად ჩა ტა რე ბას, და ბა ლი ხა რის ხის ინ ტერ ნეტს. 27,45% მი იჩ ნევს, რომ სკო
ლებ ში არ არის სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბა და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბი. 26,14% 
სწავ ლე ბის და ბალ ხა რისხს მი იჩ ნევს სე რი ო ზულ მი ზე ზად. 24,83% პრობ ლე მას ხე დავს არა საკ
მა რი სი პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გე ბის რა ო დე ნო ბა ში. 15,68% ამ ბობს, რომ სკო ლა სახ ლი დან 
შორ სა ა. 4,57%ის აზ რით, გა უ მარ თა ვი სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს. 

„ჩვენს თემ ში, ვფიქ რობ, პრობ ლე მა ტუ რია გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მა. ბავ შვებს ინ ტერ ნე ტი არ 
აქვთ, გაკ ვე თი ლებს პან დე მი ის გან მავ ლო ბა ში ვერ ეს წრე ბი ან და მა სა ლას არი ან ჩა მორ ჩე ნი-
ლე ბი. გამ გე ო ბამ ხე ლი უნ და შე უ წყოს სოფ ლე ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ას“ - ვ.გ. 39 წლის, ად გი-
ლობ რი ვი.

„სო ფელ ში არ არის სტა დი ო ნი, სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა ზე ზედ მე ტია ლა პა რა კი. კლუ ბი კი 
გვაქვს, მაგ რამ მო უ წეს რი გე ბე ლი ა. რა ქნან ახალ გაზ რდებ მა, რი თი და კავ დნენ?!“ - ც.ფ., 44 
წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.

„სა მი შვი ლი მყავს  და უამ რა ვი პრობ ლე მა მაქვს სწავ ლას თან და კავ ში რე ბით. ყვე ლა სა გან ში 
ვერ ვამ ზა დებ. ძვი რია და ამ დე ნი თან ხა არა მაქვს“ - მ.დ., 31 წლის, მარ ტო ხე ლა დე და.

„მე ცო დე ბა ჩე მი ახალ გაზ რდო ბა, მთელ სე ნაკ ში ერთ სა ინ ტე რე სო ად გილს ვერ ნა ხავ, რომ 
ახალ გაზ რდე ბი შე იკ რი ბონ და რა მე მო ა წყონ. დევ ნილ თა და სახ ლე ბას აქვს სა თე მო ორ გა-
ნი ზა ცი ა, აქ ბევ რი პროგ რა მაა ახალ გაზ რდე ბის თვის. ასე თი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უფ რო 
მე ტი უნ და იყოს, ახალ გაზ რდებს რე ა ლი ზე ბის სა შუ ა ლე ბა უნ და მი ე ცეთ“ - მ.ს., 36 წლის, ად-
გი ლობ რი ვი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და. 

გა მო კითხ ვი დან ცნო ბი ლი ხდე ბა, რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა. მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ით, 64,05% ამ ბობს, რომ ნა წი ლობ რივ არის ხელ მი საწ ვდო მი. 33,33%ს და დე ბი თი 
პა სუ ხი აქვს. 6,53% მი იჩ ნევს, რომ მათ თვის არ არის ხელ მი საწ ვდო მი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბა. 47,71% ძი რი თად მი ზე ზად სწავ ლე ბის მა ღალ სა ფა სურს ასა ხე ლებს, 28,75% აღი ა რებს, 
რომ რე გი ო ნი დან ჩა მო სუ ლი სტუ დენ ტე ბის თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლია უფა სო სა ცხოვ რე ბე ლი, რაც 
სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა. 18,95%ის აზ რით, არ არ სე ბობს სკო ლებ ში პრო ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო 
კურ სე ბი, რაც აფერ ხებს აბი ტუ რი ენტს, შე არ ჩი ოს მის თვის სა უ კე თე სო პრო ფე სი ა.
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V ბლო კი:   ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის მა ღალ კო ე ფი ცინტს ხშირ შემ თხვე ვა ში გან საზ ღვრავს ჯან
დაც ვის პროგ რა მე ბის სიმ რავ ლე, უფა სო სკრი ნინგ პროგ რა მე ბი, პრო ფე სი ო ნა ლი მე დი კო სე ბის 
არ სე ბო ბა, ხა რის ხი ა ნი მე დი კა მენ ტე ბი და მკურ ნა ლო ბა. გა მო კითხ ვი დან მი ღე ბუ ლი ციფ რე ბი 
რე ა ლუ რად ასა ხავს ქალ თა და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მი მართ 
და გვიჩ ვე ნებს  ჯან დაც ვის კუ თხით პრობ ლე მა თა აქ ტუ ა ლუ რო ბას და პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას მათ 
ოჯა ხებ ში, ან თემ ში. გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი 73,85% მკა ფი ოდ მი ა ნიშ ნებს, რომ  გან სა
კუთ რე ბუ ლი საფ რთხეა მათ თვის მე დი კა მენ ტე ბის მა ღა ლი ფა სე ბი. 35,29%ს აში ნებს უხა რის ხო 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. ის, რომ სოფ ლებ ში, ად გი ლებ ზე არ არ სე ბობს უფა სო სა მე დი ცი ნო 
კვლე ვე ბი აღელ ვებს 32,02%ს. 25,49% ამ ბობს, რომ მო სახ ლე ო ბას არა აქვს ინ ფორ მა ცი ე ბი 
ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე, რაც ამ სფე რო ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს. 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე ში საფ რთხის ელე მენ ტებს ხე დავს 24,83%. გო გო ნე ბი სა და 
ქა ლე ბი სათ ვის უფა სო სა მე დი ცი ნო სკრი ნინგ პროგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბით პრი ო
რი ტე ტუ ლია 15,68%ის თვის. 13,72% ფიქ რობს, რომ მო სახ ლე ო ბას რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე
ლო ბა ზე და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა აქვს და ამ პრობ ლე მას მი იჩ ნევს პრი ო რი ტე ტუ ლად. 8,49%ის თვის 
კი იგპ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის 
სიმ ცი რეა აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა (დი აგ რა მა 8).

ჯან დაც ვის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მა თა სიმ რავ ლე კარ გად აი სა ხა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე
ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით: 
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„სო ფელ ში არის ამ ბუ ლა ტო რი ა, მაგ რამ ვერ ვი ღებთ ავად მყო ფებს, რად გან არ არის პი რო ბე-
ბი, გა უ მარ თა ვია ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. მო ხუ ცებს უჭირთ ქა ლაქ ში გა და ად გი ლე ბა, ამი ტომ თუ 
ძა ლი ან არ გა უ ჭირ დათ ექიმ თან არ მი დი ან. ამ ხე ლა სო ფელ ში არ არის აფ თი ა ქი. ეს მთე ლი 
სოფ ლის პრობ ლე მა ა“ - მ.ს., 59 წლის, ად გი ლობ რი ვი, ძვე ლი სე ნა კი.

„ა უ ცი ლე ბე ლია ხან დაზ მუ ლე ბის დე ტა ლუ რი ინ ფორ მი რე ბა სა ყო ველ თაო ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე, ასე ვე ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო და 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე. დე და ჩე მი რამ დე ნი ხა ნია ავად მყო ფობს. მი სი პენ სია წამ ლებს არ 
ყოფ ნის და სულ ახ ლა ხან გა ვი გე ერ თლა რი ა ნი წამ ლე ბის შე სა ხებ. და ისიც შემ თხვე ვით. უნ და 
იყოს ასე თი ინ ფორ მა ცი ე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის ცნო ბი ლი“ - ს.დ., ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ-
რად და უც ვე ლი. 

„ხან დაზ მულ თა უმ რავ ლე სო ბას ჯან მრთე ლო ბის ცუ დი მდგო მა რე ო ბა აქვს. ამი ტომ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ა, გა ი ზარ დოს სა მე დი ცი ნო სერ ვი სებ სა და მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა; გა ა-
კე თონ პე რი ო დუ ლად აქ ცი ე ბი მო თხოვ ნად წამ ლებ ზე. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე შეს წავ ლილ იქ ნას სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის და ხან დაზ მუ ლე ბის სა მე დი ცი ნო სა-
ჭი რო ე ბე ბი, რა შიც აქ ტი უ რად უნ და ჩა ერ თონ რწმუ ნე ბუ ლი და სოფ ლის დე პუ ტა ტი“ -  მ.ა., 
59 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„ძა ლი ან არ თუ ლებს მდგო მა რე ო ბას ყო ველ დღი უ რად გაზ რდი ლი  ფა სე ბი მე დი კა მენ ტებ ზე, 
რაც პენ სი ით ძნე ლი შე სა ძე ნი ა, კარ გი იქ ნე ბო და, რომ წამ ლე ბის ფა სე ბი და რე გუ ლირ დეს და 
ყო ველ 10-15 დღე ში არ მერ ყე ობ დეს, მარ თა ლი ა, არ სე ბობს პენ სი ო ნე რე ბის თვის ია ფი წამ ლე-
ბი ჯან დაც ვის სა მი ნის რტოს მი თი თე ბით, მაგ რამ იმ ჩა მო ნათ ვალ ში ბევ რი ისე თი წა მა ლი არ 
არის რაც სის ტე მა ტუ რად მჭირ დე ბა“ - მ.ს., 66 წლის, დევ ნი ლი, პენ სი ო ნე რი.

რო გორ ახერ ხებსს მო სახ ლე ო ბა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი პრობ ლე მის დაძ ლე ვას, რა სა შუ ა ლე ბებს 
იყე ნებს ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს? - გა მო კითხ ვი დან იკ ვე თე ბა, რომ 39,86% ის 
მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯებს  ძი რი თა დად ფა რავს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა. ყუ რად სა ღე
ბია ის ფაქ ტი, რომ მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით 33,98% ეწე ვა თვით მკურ ნა ლო ბას, რაც არა ერ თი 
მი ზე ზით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

„დრო უ ლად ვინ მი დის ექიმ თან?! რო ცა ფეხ ზე დად გო მას ვერ შეძ ლებ, მხო ლოდ მა შინ შე-
იძ ლე ბა ექიმს მი ა კი თხო. თუ არა და და ვა ტა რებთ ჩვენს და ა ვა დე ბებს და ვმუ შა ობთ, სა ნამ 
შეგ ვიძ ლი ა. ჩვენ თვი თონ ვმკურ ნა ლობთ, სა ნამ ჯან მრთე ლო ბა მოგ ვცემს ამის სა შუ ა ლე ბას, 
რო ცა გარ თულ დე ბა მდგო მა რე ო ბა მხო ლოდ მა შინ შე იძ ლე ბა, ექიმს მივ მარ თოთ“ - მ.ბ, 48 
წლის, და საქ მე ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი.

VI ბლო კი:  პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა

ამ ბლოკ ში ძი რი თა დი ფო კუ სი გა კეთ და ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე: გა მო კითხ ვამ ცალ-
სა ხად და ა დას ტუ რა, რომ ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას აქ ტუ ა ლუ რად მი იჩ ნევს 49,01%, ხო ლო ძა ლი ან 
აქ ტუ ა ლუ რად  5,88%. თუმ ცა ყუ რად სა ღე ბია ის ფაქ ტი, რომ გა მო კი თხულ თა 26,79%ის თვის 
პრობ ლე მა დღემ დე არ არის აქ ტუ ა ლუ რი. კი დევ უფ რო სა გან გა შოა 24,18%ის პო ზი ცი ა, რომ
ლე ბიც აცხა დე ბენ, რომ ამ კითხ ვა ზე სა ერ თოდ პა სუ ხი არა აქვთ (დი აგ რა მა 9).
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გა მო კი თხუ ლე ბი ძა ლა დო ბის გავ რცე ლე ბულ ფორ მებ ში ფსი ქო ლო გი უ რი ფორ მის ძა ლა დო ბას 
ასა ხე ლე ბენ  61,43%, ხო ლო 19,60% მი იჩ ნევს, რომ ყვე ლა ზე მე ტად ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის 
ფორ მე ბია გავ რცე ლე ბუ ლი. გა მო კი თხულ თა 18,95% ამ ტკი ცებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბის 
ფორ მე ბიც საკ მა ოდ სა ყუ რა დღე ბო ფორ მა ა.

„ყველ გან ის მის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, მაგ რამ კულ ტუ რა და ტრა დი ცი უ ლი და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბი საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლად წარ მოგ ვიდ გენს ქა ლის ფუნ ქცი ებს ოჯახ სა და სა მე-
წარ მეო საქ მი ა ნო ბის კუ თხით, ქა ლი კუხ ნა ში, გა რე თა საქ მე ში - მა მა კა ცი. ასე თი ტენ დენ ცია 
მა ინც ძლი ე რია სო ფელ ში“ - მ.ჩ., 57 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„ქა ლი ოჯახ ში უნ და მუ შა ობ დეს, ასე თვლი ან სოფ ლის კა ცე ბი. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში 
ქა ლებს  არ ეკი თხე ბი ან, შე მო სულ თან ხა საც ქმრე ბი გან კარ გა ვენ. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა 
მხო ლოდ ფურ ცლის თე მა ა. ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა არ მი იჩ ნე ვა ძა ლა დო ბად“ - ლ.გ., 32 
წლის, ად გი ლობ რი ვი.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გარ კვე ვა, სა ი დან იღებს, ან რა სა ხის ინ ფორ მა ცია ფლობს მო სახ ლე ო
ბა მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სებ ზე. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა 50,32%  ამ ბობს, რომ 
ზო გი ერთ მათ განს იც ნობს. რო გორც 20,26% ამ ბობს, კარ გად იც ნობს არ სე ბულ სერ ვი სებს. 
29,41%ს არა აქვს არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცი ა. 

მა თი 48,38%, ვინც და დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა, ასა ხე ლებს, რომ მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ
ვი სე ბი დან იცის ცხე ლი ხა ზის ნო მე რი. თავ შე საფ რის არ სე ბო ბა იცის 12,90%მა. ამ დე ნი ვე პრო
ცენ ტი ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე და უფა სო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სერ ვი სებს იც ნობს მხო ლოდ 6,45%. კრი ზი სი სულ 
ცენ ტრებ ზე ინ ფორ მა ცია არ ცერთ რეს პონ დენტს არ აქვს. 

 „პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც არ სე ბობს ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე საძ ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა-
რე, საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ა. პრობ ლე მა არის ის, რომ მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მა სებ მა არ იცი ან 
ამ პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. სა სურ ვე ლი ა ამ პროგ რა მე ბის გაც ნო ბა მო სახ ლე ო ბის თვის“ -მ.დ., 42 
წლის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.

„ახ ლა, ამ შეხ ვედ რა ზე გა ვი გე, რომ ყო ფი ლა რა ღაც დახ მა რე ბა და მხარ და ჭე რა ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის. ვი სურ ვებ დი, უფ რო მე ტი ვი ცო დე, რა პროგ რა მე ბია და სა და ა, ან 
ვის მი ვა კი თხო. ჩვენ მა რწმუ ნე ბულ მა არ იცის ამის შე სა ხებ? უნ და გვი ამ ბოს“ - ვ.გ., 32 წლის, 
ად გი ლობ რი ვი. 
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„სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს პროგ რა მა, რო მელ საც ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
პროგ რა მა ჰქვი ა. ძა ლა დო ბის მსხვერპლ სუ ბი ექ ტებს, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ შე მა კა ვე ბელ 
ორ დერს პო ლი ცი ის გან, ეძ ლე ვათ ერ თჯე რა დი 200-ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა. მსხვერ პლი შე იძ ლე ბა 
იყოს რო გორც ქა ლი, ასე ვე კა ციც. ამ პროგ რა მის ფარ გლებ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლს მე რია 
უზ რუნ ველ ყოფს ბი ნის ქი რით“ - ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი.

ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის წყა როდ ძი რი თა დი ნა-
წი ლი - 41,17% ტე ლე ვი ზი ებს ასა ხე ლებს. შემ დეგ ად გილ ზეა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით ინ ფორ მა ცი ის 
მიმ ღებ თა ნა წი ლი 35,29%. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მო ი აზ რებს პირ ველ წყა როდ 11,11%, 
ხო ლო მხო ლოდ 5,88% იღებს ინ ფორ მა ცი ებს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბის გან. 5,2% ასა ხე ლებს სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებს და სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლებს 
(დი აგ რა მა 10).

სა ინ ტე რე სო სა კი თხი ა, რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის. 
გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის პო ზი ცი ე ბი პრო ცენ ტებ ში შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი სა ხა: 48,36% აცხა
დებს, რომ არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მი ა, 44,44% ადას ტუ რებს  ხელ მი საწ ვდო მო ბას, ხო ლო  
48,36%ის აზ რით, სა ერ თოდ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. 

რამ დე ნად საკ მა რი სია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე რე-
ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი - ამ სა კი თხის მოკ ვლე ვით დას ტურ დე ბა, რომ 43,79%ის 
აზ რით ნა წი ლობ რივ არის საკ მა რი სი. 18,95% სა ერ თოდ არ იც ნობს არა ნა ირ პროგ რა მას. 15,68% 
ადას ტუ რებს, რომ ის პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც თვით მმარ თვე ლო ბა ში მუ შა ობს, სავ სე ბით საკ მა
რი სი ა. 11,11%ის აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბა. 

პროგ რა მა თა გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე სა უბ რო ბენ ფო კუს -ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე-
ბიც და თვით მმარ თვე ლო ბას თან შეხ ვედ რე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბას ადას ტუ რე ბენ. 
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„თვით მმარ თვე ლო ბა სა და მო სახ ლე ო ბას შო რის შეხ ვედ რის ფორ მა ტი სა სურ ვე ლია აუ ცი ლე ბე ლი 
გახ დეს. უნ და არ სე ბობ დეს მო სახ ლე ო ბის ჯგუფ თან სა ჯა რო შეკ რე ბე ბი, კრე ბე ბი. თუმ ცა არის 
შემ თხვე ვა, რო ცა პი რა დი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა არის სა ჭი რო. ამ შემ თხვე ვა ში ინ დი ვი დუ ა ლურ 
შეხ ვედ რას ვა ნი ჭებ უპი რა ტე სო ბას“ - ვ.ლ., 31 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა უნ და მო ი პო ვოს. ამის თვის სა ჭი რო ა, უშუ-
ა ლოდ გა ეც ნოს ად გი ლებ ზე პრობ ლე მებს. მე ტი აქ ტი უ რო ბაა სა ჭი რო. მო ქა ლა ქე მხო ლოდ პრობ-
ლე მის მო საგ ვა რებ ლად არ უნ და მი მარ თავ დეს ხე ლი სუფ ლე ბას პრობ ლე მამ დეც უნ და ჰქონ დეს 
კო მუ ნი კა ცი ა“ - მ.ხ., 51 წლის, ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 

„მთა ვა რი ა, უფ რო ეფექ ტი ა ნი გახ დეს კო მუ ნი კა ცია მო სახ ლე ო ბას თან. სა ჭი როა სა ინ ფორ მა ციო 
ფორ მა ტის შერ ჩე ვა. შე იძ ლე ბა შე იქ მნას უბ ნე ბის მი ხედ ვით მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც 
ინ ფორ მა ცი ას მი აწ ვდი ან მო სახ ლე ო ბას“ - დ.ზ., 48 წლის, დევ ნი ლი. 

VII ბლო კი: ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა

ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბის სეგ მენ ტში ქალ თა მღელ ვა რე ბას იწ ვევს ის არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე
ლი სი ტუ ა ცი ა, რო მე ლიც არ სე ბობს მათ თემ ში სა ნი ტა რუ ლი, გა რე მოს დაც ვის კუ თხით. მარ თა
ლი ა, უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ ნორ მა ლუ რია ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია  68,62%, თუმ
ცა 25,49% ნე გა ტი ურ შე ფა სე ბას იძ ლე ვა და ცუდს უწო დებს არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას.  5,88%ის
თვის ეკო ლო გი უ რი კუ თხით არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია ძა ლი ან ცუ დია (დი აგ რა მა 11).

ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად სა ხელ დე ბა: სა კა ნა ლი ზა ციო სის
ტე მის გა უ მარ თა ო ბა  30,71%, სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არარ სე ბო ბა ან გა უ მარ თა ო ბა  26,14%. 
29,41%ის აზ რით, და ბინ ძუ რე ბუ ლია ჰა ე რი. 13,72%ის თვის სუფ თა წყალ თან არა ჯე რო ვა ნი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბაა მთა ვა რი პრობ ლე მა. 

„და ბინ ძუ რე ბუ ლია რკი ნიგ ზის ტე რი ტო რი ა, ვი ნა ი დან ეს ობი ექ ტი წარ მო ად გენს რკი ნიგ ზის 
დე პარ ტა მენ ტის სა კუთ რე ბას, სე ნა კის მე რი ას არ აქვს უფ ლე ბა, იქ აწარ მო ოს ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბი (გა ნა თე ბა, გაწ მენ და). ამ ტე რი ტო რი ა ზე ხალ ხი მოძ რა ობს და სე რი ო-
ზუ ლი დის კომ ფორ ტი იქ მნე ბა“ - დ.ს., 42 წლის, ად გი ლობ რი ვი, და საქ მე ბუ ლი.
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„ჩვენს და სახ ლე ბა ში არ სე ბულ მა სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე ნუ რი მდგო მა რე ო ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ-
ვი ოს მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბა. არის ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე-
ლე ბის რის კე ბი. და ბინ ძუ რე ბულ წყალს, რო მე ლიც მი ე დი ნე ბა სა ნი აღ ვრე არ ხებ ში, სვამს პი-
რუტყ ვი. ამ პი რუტყ ვის ხორ ცი თა და რძით იკ ვე ბე ბა მო სახ ლე ო ბა. რა თქმა უნ და, არ სე ბობს 
სა შიშ რო ე ბა, გაჩ ნდეს ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ფაქტს, როპ 
პა ტა რებს კვე ბა ვენ ამ რძით და მაწ ვნით, კი დევ უფ რო რთუ ლი სი ტუ ა ცი ა ა“ - მ.დ., ქა ლი, 
დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 

VIII ბლო კი: ზო გა დი კითხ ვე ბი

ზო გად კითხ ვებ ში თავ მოყ რი ლია ისე თი სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც ნა თელს ხდის ადა მი ა ნუ რი უსაფ
რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის აღ მო საფხ ვრე ლად რო გო რია ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის რო ლი და რა ინ ტენ სი ვო ბით ხდე ბა კო მუ ნი კა ცი ა. 

კითხ ვა ზე, მი გი მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, ან სხვა სა ხელ მწი ფო 
რგო ლის თვის პი რა დი, სამ სა ხუ რე ობ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის გა და საჭ რე ლად? -გა მო კი-
თხულ ქალ თა 43,13% აცხა დებს, რომ არ მი უ მარ თავს. უარ ყო ფი თია 19,60%ის აზ რიც, რო მე
ლიც მი ზე ზად უნ დობ ლო ბას ასა ხე ლებს და აცხა დებს, რომ რე ა გი რე ბის იმე დი არ აქვს.  თვით
მმარ თვე ლო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ას ადას ტუ რებს გა მო კი თხულ თა 37,25% (დი აგ რა მა 12). 

„2013 წლის წყალ დი დო ბის დროს დი დი ზი ა ნი მი ად გა ჩემს სა ცხოვ რე ბელ სახლს. იმ დროს 
მე რი ის მხრი დან ყუ რა დღე ბა არ მომ კლე ბი ა, მაგ რამ პრობ ლე მა ისევ მო უგ ვა რე ბე ლი ა. გვაქვს 
გე ლო ლო გე ბის დას კვნა, რომ სახ ლი მდე ბა რე ობს მე წყერ სა შიშ ზო ნა ში და იქ ცხოვ რე ბა საფ-
რთხის შემ ცვე ლი ა. მე რე გაგ რძე ლე ბა არ ჰქო ნია ამ სა კითხს“ - მ.დ., 54 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„დე დის ავად მყო ფო ბის დროს ვი თხო ვე დახ მა რე ბა და მე ო რე, ჩე მი სა ცხოვ რებ ლის გვერ დით 
არ სე ბუ ლი სა ნი აღ ვრე არ ხის გაწ მენ და. ვერც ერ თი პრობ ლე მა ვერ მო მიგ ვარ და.  დი დი ზა რა ლი 
მო მად გა წყალ დი დო ბის დროს. ეს იყო წლე ბის წინ და დღეს უკ ვე მგო ნი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ აგ ვა რებს მსგავს პრობ ლე მებს. შე სა ბა მი სად, არ ვაქ ტი უ რობ მათ თან კო მუ-
ნი კა ცი ით. უფ რო მე ტიც, არა ნა ი რი სურ ვი ლი არ მიჩ ნდე ბა მათ თან ურ თი ერ თო ბის“ - მ.ს., 49 
წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„რო ცა გა ვი კე თე ოპე რა ცია და მომ ცეს სა ბუ თე ბი მე რი ა ში წარ სად გე ნად და ფი ნან სე ბის მო თხოვ-
ნის თა ო ბა ზე, შეგ ნე ბუ ლად არ მივ მარ თე მე რი ას, არ მქონ და და ფი ნან სე ბის იმე დი“ - ს.გ., 61 
წლის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 
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ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის ყვე ლა ზე  ეფექ ტი ან ფორ მა ტად 50,98% 
ასა ხე ლებს სოფ ლის კრე ბას. თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს, რომ მო სახ ლე ო ბა სწო რედ 
ამ კრე ბე ბი დან იღებს ყვე ლა ზე სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ 26,14% კო მუ ნი
კა ცი ის ელექ ტრო ნულ ფორ მას იყე ნებს. იმ რეს პონ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ეს წრე ბი ან 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მებს, 6,53%ი ა. ამ დე ნი ვე ის მენს მე რის ან გა რი შებს, ჩარ თუ ლია ბი უ ჯე ტი რე
ბის პრო ცეს ში, მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღია პე ტი ცი ა ში. 

რამ დე ნად პა სუ ხობს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი პროგ რა მე ბი მოწყ ვლა დი 
მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს? - გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი ადას ტუ რებს,  რომ 46,40%ის აზ რით, ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნებს მოწყ ვლა
დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს. გა მო კი თხულ თა 26,14% მი იჩ ნევს, რომ პროგ რა მე ბი 
არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის. 27,45% თავს იკა ვებს კა ტე გო რი უ ლი 
შე ფა სე ბის გან და აცხა დებს, რომ არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის და პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, რაც ამ კითხ ვა ზე 
უტყუ არ პა სუხს მოგ ვცემ და. 

თვი სებ რი ვი ინ ფორ მა ცი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ სულ უფ რო მეტ მნიშ
ვნე ლო ბას იძენს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ზე იყოს და ფუძ ნე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო პროგ
რა მე ბი და ყვე ლა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის ინ ტე რე სებს ასა ხავ დეს. 

„ა უ ცი ლე ბე ლი ა, ტარ დე ბო დეს კვლე ვე ბი, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
მსგავ სი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ არა ფე რი მსმე ნი ა. კო მუ ნი კა ცია მო სახ ლე ო ბას თან მხო ლოდ არ-
ჩევ ნე ბის პე რი ოდ ში არ უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს. ამას უნ და ჰქონ დეს სის ტე მა ტუ რი ხა სი ა თი 
და პროგ რა მე ბიც უნ და შე მუ შავ დეს კვლე ვე ბის შე დე გად“ - ს.დ., 42 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

„ჩემს მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნის თვის არა ნა ი რი პროგ რა მა არ მოქ მე დებს. გა და ვი ტა ნე 
ინ სულ ტი და არ შე მიძ ლია მუ შა ო ბა. ასა კის გა მო არ მეძ ლე ვა ინ ვა ლი დო ბის პენ სი ა. შე მიძ-
ლი ა, შე ვას რუ ლო ისე თი საქ მე, რო მე ლიც არ მო ი თხოვს ფი ზი კურ დატ ვირ თვას. იქ ნებ ჩე მი 
კა ტე გო რი ის ადა მი ა ნე ბის თვის შე მუ შავ დეს პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უ წყობს ჩვენს 
სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რი რე ბას“ - მ.დ., 53 წლის, ად გი ლობ რი ვი.

ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ეკო ნო მი კუ რი, სა სურ სა თო, სა ზო გა დო ებ-
რი ვი, ჯან მრთე ლო ბის, პი რა დი, ეკო ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე ბით ქალ თა ჯან მრთე ლო ბა ზე ნე გა ტი-
უ რად აი სა ხე ბა და სხვა დას ხვა პრობ ლე მა ში ვლინ დე ბა. გა მო კი თხულ ქალ თა 79,73% ადას ტუ
რებს, რომ გაზ რდი ლია სტრე სი და და ძა ბუ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში. 49,01% ჯან მრთრლო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ ზე აკე თებს აქ ცენტს. 

უი მე დო ბას და მო მავ ლის შიშს სე რი ო ზულ პრობ ლე მად აღიქ ვამს 47,05%. ამ დე ნი ვე რეს პონ
დენ ტი ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ზე მი ა ნიშ ნებს. 30,71%ის აზ რით, არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 
სა გან გა შოდ ზრდის ქალ თა მიგ რა ცი ას. 13,72% გახ ში რე ბულ ოჯა ხურ კონ ფლიქ ტებ ზე და ქალ ზე 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე იწყებს კონ ცენ ტრი რე ბას, 13,72%ს გან სა კუთ რე ბით აში ნებს სა ზო გა
დო ე ბის სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა რი ზა ცია და კონ ფლიქ ტე ბი. 12,41%ის აზ რით, ძა ლი ან მა ღა ლია 
და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა. 

დას კვნა: მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ
რი ვი პროგ რა მე ბის ცნო ბა დო ბის მიზ ნით მო სახ ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის გა ფარ თო ე ბა და სა ჭი
რო ე ბა თა შეს წავ ლით სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 
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რე კო მენ და ცი ე ბი

	 პრი ო რი ტე ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად შე სა ბა მი სი პროგ
რა მე ბის და ნერ გვა ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში. 

	 ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და შე
სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის შექ მნა. 

	 მო სახ ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით  მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფე ბის შექ მნა 
ად გი ლებ ზე და თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მებ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა.

	 ახალ გაზ რდუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა.

	 სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შექ მნა და ახალ გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბის და ნეგ ვა. 

	  გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის მიზ ნით, წა მა ხა ლი სე ბე
ლი პროგ რა მე ბი წარ ჩი ნე ბუ ლი მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის,  სტუ დენ ტე ბი სათ ვის. 

	ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის ანუ ლი რე ბის მიზ
ნით სოფ ლებ ში სა მე დი ცი ნო ჯან პუნ ქტე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გა მარ თვა და აღ ჭურ ვა.

	ცენ ტრა ლურ მა გის ტრალ ზე ადა მი ან თა უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით შე სა
ბა მის უწყე ბებ თან თვით მმარ თვე ლო ბის შუ ამ დგომ ლო ბით, „ჭკვი ა ნი კა მე რე ბის“, მწო ლი ა რე 
პო ლი ცი ე ლე ბის  და მონ ტა ჟე ბა.

	 მე რი ის სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ში ხან დაზ მულ თათ ვის მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვა.

	 სოფ ლებ ში სკრი ნინგ პროგ რა მე ბი ქალ თა და გო გო ნა თა ჯან მრთე ლო ბის პრე ვენ ცი ის მიზ
ნით. 

	 ად გი ლებ ზე მო ბი ლუ რი სა მე დი ცი ნო ჯგუ ფე ბის შექ მნა ხან დაზ მუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის.

	  ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ
ზე მო ქა ლა ქე თა, ქალ თა ინ ფორ მი რე ბა, სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბის და ბეჭ დვით და სხვა 
სა შუ ა ლე ბე ბით. 
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი

ლალი შენგელია

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს  სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და  მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და  კონ ფლიქ ტე ბის გან
ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი,  სა
მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის  საფ რთხე ე ბი 
ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი  ცხოვ რე ბის შე საძ ლებ
ლო ბას და  მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო
ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე.  

კვლე ვის მი ზა ნი და მე თო დე ბი

მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, რომ შემ დგომ ში მათ და ე
ფუძ ნოს მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი და გა მო ი ყოს სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბი მა თი მოგ ვა რე ბის თვის. 
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის და გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა ზუგ დი დის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და ფონ დი „სო ხუ მის“ პრო ექ ტის „გან ხეთ ქი ლე ბის დაძ ლე ვა  ხალ ხთა შო
რი სი ინი ცი ა ტი ვე ბი კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის თვის“ ფარ გლებ ში. 



98

კვლე ვა ში აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი ქალ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი. 2021 წლის აპ რილ ში ჯგუ ფის წევ რებ მა გა ი ა რეს სპე ცი ა ლუ რი სწავ ლე ბა და მუ შა ო ბა 
წარ მარ თეს რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა გუ ლის ხმობ და ონ ლა ინ კითხ ვა რის შევ სე ბას. კითხ ვა რი შედ გე ბა რვა 
ბლო კის გან: დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა, სა სურ სა თო უსაფ რთხო
ე ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა, ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა, პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა, 
ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა, ზო გა დი კითხ ვე ბი. მსგავ სი შე კითხ ვე ბი შე მუ შავ და თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის თვი საც, რო მე ლიც ჩა ტარ და ფო კუ სჯგუ ფის და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ
ტერ ვი უს ტექ ნი კით.

კვლე ვის მი ზა ნია ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა
რის ხის და გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა და მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე 
კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

რა ო დე ნობ რივ ონ ლა ინ კვლე ვა ში უნ და ჩარ თუ ლი ყო 150 ქა ლი, მაგ რამ კითხ ვა რი შე ავ სო  
უფ რო მეტ მა - 172-მა. მა თი ასა კობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი ასე თი ა: 18დან  30  წლამ დე  33 
(19,18%), 31დან 45 წლამ დე  66 (38,37%), 46დან 65 წლამ დე  53 (30,81%) და 65 წლის ზე ვით 
 20 (11, 62%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მიზ ნით გა ი მარ თა 4 ფო კუ სჯგუ ფი  ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ თან. 
პა რა ლე ლუ რად ჩა ტარ და 4 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ  რეს პონ დენ ტე ბად შე ირ ჩნენ ად გი ლობ
რი ვი ექ სპერ ტე ბი. თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის და სა ზუს ტებ ლად თუ გა სამ ყა რებ ლად. 

რა ო დე ნობ რი ვ კვლე ვა ში ჩარ თულ ქალ თა უმე ტე სო ბა იყო ად გი ლობ რი ვი  99 (57,55%), იყ ვნენ 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე მო ქა ლა ქე ე ბიც: დევ ნი ლი  62 (36,04%),  სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი  37 (21,51%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  15 (8,72%), მარ ტო ხე ლა დე და  13 (7,55%), შშმ 
პი რი  6 (3,48%).
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის თვის სა მიზ ნე ფო კუს ჯგუ ფე ბში მო ნა წი ლე ობ დნენ მარ ტო ხე ლა და მრა
ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლე ბი, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, შშმ პი რე ბი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ
ლი პი რე ბი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა სა მუ შაო სტა ტუ სის (ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა) ამ სახ ვე ლი 
სუ რა თი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბუ ლი  32 (18,60%), კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი (ინ დმე წარ მე, 
თვით და საქ მე ბუ ლი)  23 (13,37%), კერ ძო/ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სექ ტორ ში და ქი რა ვე
ბუ ლი  12 (6,97%), სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მით და კა ვე ბუ ლი  18 (10,46%), სტუ დენ ტი  14 
(8,13%), უმუ შე ვა რი  69 (40,11%). უმუ შე ვარ თა  შო რის: 22 დევ ნი ლია (31,88%), 43  ად გი ლობ
რი ვი (62, 31%), 1 მარ ტო ხე ლა დე და (1,44%) და 8 მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (11,59%).

შე კითხ ვა ზე, ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლია თქვე ნი და თქვე ნი ოჯა ხის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი 
წყა რო, სა დაც მო ნა წი ლე ებს შე ეძ ლოთ 2 პა სუ ხის შე მო ხაზ ვა, შემ დე გი მო ნა ცე მე ბია მი ღე ბუ ლი: 
სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა  61 (35, 46%), მათ შო რის: დევ ნი ლია 19 (31, 14%), ად გი ლობ რი ვი  21 
(34, 42%),  მარ ტო ხე ლა დე და  4 (6,55%) და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  4 (6,55%).

და ნარ ჩე ნი ჯგუ ფე ბის შე მო სავ ლის წყა რო თა მაჩ ვე ნებ ლე ბი ასე და ფიქ სირ და: 51 ადა მი ა ნის
თვის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა როა პენ სია (29, 65%), 36 რეს პონ დენ ტის თვის  სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხის შემ წე ო ბა (20, 93%), ხო ლო 45ის თვის  დევ ნი ლის შემ წე ო ბა (26, 16%). სა
ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს მი იჩ ნევს ძი რი თა დად 51 ქა ლი (29,65%), მცი რე 
ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვალს  16 (9, 30%), 19 ადა მი ა ნის თვის გან მსაზ ღვრე ლია ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლი საზ ღვარ გა რე თი დან  (11, 04%), ხო ლო ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
38 (22,09%).

ამათ გან ცალ კეა გა ფილ ტრუ ლი მო ნა ცე მი  დევ ნი ლი მარ ტო ხე ლა დე და. მა თი რა ო დე ნო ბა არის 
სა მი და მათ აქვთ შე მო სა ვა ლი სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბი სა და დევ ნი ლის შემ წე ო ბის სა ხით. რაც 
შე ე ხე ბა მარ ტო ხე ლა დე დას, კვლე ვა ში მხო ლოდ ერ თი იყო და მი სი შე მო სა ვა ლია სა ხელ ფა სო 
ანაზ ღა უ რე ბა.
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პა სუ ხის რამ დე ნი მე ვერ სია აქვს შე კითხ ვას - რა შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი არ სე ბობს ქა ლე-
ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის. ერ თის გარ და, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა ვერ სია იქ ნა შე მო
ხა ზუ ლი: და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი  92 (53, 48%),  და ბა ლი  ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი 
 85 (49, 41%), იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში  50 (29, 06%), ინ ფლა ცია და 
მა ღა ლი ფა სე ბი საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე, მე დი კა მენ ტებ ზე, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თებ ზე  89 (51, 
74%), ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე /ა რა ე ფექ ტუ რო ბა 
მცი რე ბიზ ნე სის, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის  29 (16, 86%), მა ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი 
და კრე დი ტე ბი  0, კო ვიდ19ის შე დე გად შეწყ ვე ტი ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნა ში ხელ შე
წყო ბა  31 (18, 02%)

შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად მი იჩ ნე ვა მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა და საქ მე ბუ ლი 
ქა ლე ბის თვის (მათ შო რის, ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ ვის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბი სკო ლებ სა 
და ბა ღებ ში, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის), რაც ხელს უშ ლის ქა
ლებს, რომ აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში. პა სუ ხის ამ ვა რი ანტს და დე ბი თად 
უპა სუ ხა 26მა გა მო კი თხულ მა (3, 48%), მათ შო რი სა ა: 7 დევ ნი ლი (26, 92%), 16 ად გი ლობ რი ვი 
(61, 53%) და 6  მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (23, 07%).
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით კი დევ უფ რო და კონ კრეტ და შე მა ფერ ხე ბე
ლი ფაქ ტო რე ბის და ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ოს ჩა მო ნათ ვა ლი:

„ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბას ხელს შე უ წყობს ტრე ნინ გე ბი და საგ რან ტო კონ კურ სე ბი. მაგ., ჭრა- კერ-
ვის ან კუ ლი ნა რი ის კურ სე ბი და შემ დეგ მცი რე და ფი ნა სე ბა“ (ჟ.ჯ., 46 წლის, დევ ნი ლი, და საქ-
მე ბუ ლი).

„მე პა ტა რა ბავ შვი მყავს და თუ ოჯახ ში ვიქ ნე ბი და საქ მე ბუ ლი, უკე თე სი იქ ნე ბა, იმი ტომ რომ 
ვერ ვტო ვებ“ (ნ.ს., 42 წ., დევ ნი ლი, დი ა სახ ლი სი).

„მქონ და პრო ექ ტი, მაქვს ფარ თი და მე ზობ ლად მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის და საქ მე ბა საც ვა პი რებ-
დი. არ გა მო ვი და. უნ და ფი ნან სდე ბო დეს ასე თი პრო ექ ტე ბი“ (მ.ქ., 52 წ., ად გი ლობ რი ვი, და საქ-
მე ბუ ლი).

„გან მუ ხურ ში გვაქვს ფარ თი საკ მა რი სი, რომ შე იქ მნას ჭრა- კერ ვის კურ სე ბი და მოხ დეს ქა ლე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა“ (ხ.ნ, 27 წ., დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი). 

შე კითხ ვა ზე - სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის რო მელ (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა-
რე ბის, მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის) სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე ფლობ თ/გქონ დათ ინ ფორ-
მა ცი ა, პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: ყვე ლა ზე მე ტად იც ნო ბენ პროგ რა მას „ა წარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“  127 (73, 83%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  49 (38, 58%), ად გი ლობ რი ვი  73 (57, 
48%), და ნარ ჩე ნი მო ნა ცე მე ბი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფის პროგ რა მა  16 (9, 30%), და ნერ გე მო მა ვა ლი  56(32,55%), სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბი  75 (43,60%), სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი გან ვი
თა რე ბის /გა დამ ზა დე ბის  პროგ რა მა  75 (43,60%) და სა ერ თოდ არ  აქვს ინ ფორ მა ცია 36 რეს
პონ დენტს, რაც გა მო კი თხულ თა 20,93%ს შე ად გენს.

სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი რე მე წარ მე ო ბის, თვით და საქ მე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი 
გა რე მო პი რო ბე ბის შე საქ მე ლად ყვე ლა ზე მე ტად რა არის სა ჭი რო? ამ კითხ ვა ზე  შე მო ი ხა ზა  სა
მი პა სუ ხი და გა ი ფილ ტრა ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით: ხელ მი საწ ვდო მი კრე დი ტე ბი 
 88 (51,16%), საგ რან ტო პროგ რა მე ბი  62 (36,04%), მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბი 
 99 (57,55%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  34 (34,34%), ად გი ლობ რი ვი  49 (49, 49%), სოფ ლის მხარ
და ჭე რის პროგ რა მე ბი  67 (38,95%),  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბი სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის, სა სათ ბუ რე და სხვა ტი პის საქ მი ა ნო ბის მხარ და სა ჭე რად  42 (24,41%), მო სახ ლე
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ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბა არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე  92 (53, 48%), სა კონ სულ ტა ციო 
სერ ვი სე ბი და დახ მა რე ბა ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის წე რა ში  55 (31,97%).

სა ი დან იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ებს ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა-
ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, ვინ არის პირ ველ წყა რო? გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი 
ასე თი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  39 (22,67%), ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის /სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუქ გვერ დი  19 (11,04%), სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი/ სა
ინ ფორ მა ციო და ფე ბი თემ ში  20 (11,62%), მე რის წარ მო მად გე ნე ლი თემ ში  26 (15,11%),  ად
გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტი  26 (15,11%), ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო  116 (67,44%), ონ ლა ინ მე დი ა სა შუ ა
ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი  65 (37,79%), არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  83 (48, 25%), 
მე ზობ ლე ბი/ ნაც ნო ბე ბი  67(38,95%).

ფო კუს ჯგუ ფებ ზეც აღი ნიშ ნა ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის შე სა ხებ:

- ინ ფორ მა ცი ას, ძი რი თა დად, ვი გებ მე გობ რის გან, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან. 

- მო სახ ლე ო ბა სარ გებ ლობს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით. 

- ორ სკო ლა ში ვას წავ ლი, ინ ფორ მა ცი ას ვი ღებ სკო ლი დან და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გვერ დი დან.

- ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან, დე პუ ტა ტის გან. 

- სოფ ლის წარ მო მად გე ნე ლი, დე პუ ტა ტი, მე რი ის სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ხვდე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, თემ ში არ არის ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა.

შე კითხ ვა ზე - რა გიშ ლით ხელს თქვენ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში? პა სუ ხე ბია ასე
თი ა: არ ვინ ტე რეს დე ბი ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი 
პროგ რა მე ბით 16 (9,30%), მათ შო რის 5 დევ ნი ლია (31, 25%) და 11 ად გი ლობ რი ვი (56, 25%).

პა სუ ხის სხვა ვერ სი ებ ზე ასე თი სუ რა თი გა მოვ ლინ და: არა საკ მა რი სი კო მუ ნი კა ცია და მო სახ ლე
ო ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან  122 (70, 93%), მათ შო რის: 
დევ ნი ლი  43 (35,24%),  ად გი ლობ რი ვი  75 (61,47%). არ აქვს ინ ტერ ნე ტი 30 რეს პონ დენტს 
(17,44%), მათ შო რი საა 11 დევ ნი ლი (36,66%), 15 ად გი ლობ რი ვი (50%), 2 მარ ტო ხე ლა დე და 
(6,66%), 14 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი (46,66%) და 2 მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (6,66%).
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„ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში ხელს გვიშ ლის ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბა“ (ხ.ბ., 27 წ., დევ ნი ლი, სო ცი-
ა ლუ რად და უც ვე ლი).

შე კითხ ვა ზე  გაქვთ თქვენ ან თქვენს ოჯა ხის წევ რებს სა შუ ა ლე ბა, გა მო ი ყე ნოთ ხა რის ხი ა ნი და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი? პა სუ ხე ბი არაა სა ერ თოდ ატ ვირ თუ ლი.

კითხ ვა ზე  თქვენ თვის ყვე ლა ზე მე ტად რა ფაქ ტო რი უქ მნის ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხეს სა სურ-
სა თო უსაფ რთხო ე ბას? ქა ლებს შე ეძ ლოთ, შე მო ე ხა ზათ ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი 2 ვერ სია და, 
შე სა ბა მი სად, პა სუ ხე ბიც ასე გა ნა წილ და:

მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტე ბი  152 (88,37%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  58 (38,15%), ად გი
ლობ რი ვი 85 (55,92%) 

ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არარ სე ბო ბა  124 (72,09%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  54 (43,54%),  ად
გი ლობ რი ვი  63 (50,80%)

სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ სე ბო ბა 43 (25%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  7 (16,27%), 
ად გი ლობ რი ვი  34 (79, 06%)

ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლი  სა კი თხია თქვენ თვის და თქვენს თემ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის თვის  
უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი და აქ ტუ ა ლუ რი, ამ შე კითხ ვა ზეც 3 ძი რი თა დი პა სუ ხის შე მო ხაზ ვა შე იძ
ლე ბო და და მო ნა ცე მე ბი ასე გა ნა წილ და: სო ფელ ში შე მო მა ვა ლი ცენ ტრა ლუ რი გზის მო წეს რი გე ბა 
 41 (23, 83%), სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გა კე თე ბა  52 (30, 23%), სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვა 
 56 (32,55%), სოფ ლის ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბა  89 (51,74%), წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის 
და სას მე ლი წყლის მი წო დე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა  29 (16, 86%), ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ
რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  52 (30,23%), სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბი სო ფელ ში (სა
ლო ნი, სამ კერ ვა ლო, და ა.შ.)  67 (38, 95%), გა რე გა ნა თე ბე ბის გა მარ თვა  41 (23,83%), ფე ხით 
მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბორ დი უ რე ბის, ტრო ტუ ა რე ბის მო წეს რი გე ბა  26 (15,11%), სა ბავ შვო ბა ღე ბი 
 6 (3,48%), სკო ლა ში არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი  
9 (5, 23%), სკო ლის გა რე შე წრე ე ბი ბავ შვე ბის თვის  21 (12,20%), ბავ შვის მოვ ლის მხარ და ჭე რის 
სერ ვი სე ბი (სკო ლის და ბა ღის შემ დგო მი) და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის  16 (9,30%).
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მებ მა და ა ზუს ტა პრობ ლე მე ბი, გა ირ კვა რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბა მათ მი მართ:

„ძი რი თა დი პრობ ლე მაა უმუ შევ რო ბა, პან დე მი აც და ე მა ტა. ახალ ბი ნებ ში შეგ ვა სახ ლეს, მაგ რამ 
დღემ დე სარ და ფებ ში წყა ლია და ბევ რი პრობ ლე მაა ამის გა მო“.

„ინ გირ ში ძა ან ცუ დი გზე ბი ა, არ არის სა ნი აღ ვრე ე ბი. ჭებ ში სა ერ თოდ წყა ლი არ გვაქვს, კა რებ-
თან გა დის წყა ლი და ჩვენ არ გვაძ ლე ვენ, ეს ქა ლა ქი სა ა ო“.

„გან მუ ხურ ში დევ ნილ თა ჩა სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მაა ცენ ტრა ლუ რი 
წყლის და ერ თე ბა და გა უ მარ თა ვი კა ნა ლი ზა ცი ა“.

„თემ ში არ არის აფ თი ა ქი, ბან კი. ეს შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი მო სახ ლე ო ბის თვის გან სა კუთ რე-
ბით პან დე მი ის დროს გახ და თვალ სა ჩი ნო“.

„მო სახ ლე ო ბა ში და რიგ და თეს ლე ბი და ბოს ტნის და სა მუ შა ვებ ლად  არ არის ტექ ნი კა“.

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის რეს პონ დენ ტებ მაც ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლეს არ სე ბულ პრობ ლე
მებ ზე. 

„ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლია სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა. ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ის პრინ ცი პით, ის სხვა 
მრა ვალ მი მარ თუ ლე ბა ზე ახ დენს სე რი ო ზულ გავ ლე ნას. გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბა ზე სო-
ცი ა ლურ მა პრობ ლე მებ მა, გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში იჩი ნა თა ვი. გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტრომ შექ მნა კარ გი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც ყვე ლა ნა ი რად უწყობ და 
ხელს მას წავ ლებ ლებს, ვირ ტუ ა ლურ საკ ლა სო ოთახ ში ჩა ე ტა რე ბი ნათ გაკ ვე თი ლე ბი. პრობ-
ლე მა, რო მელ საც წა აწყ დნენ ჩვე ნი კო ლე გე ბი, იყო წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან. მშობ ლებ მა, თა-
ვი ან თი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე (ბევ რმა პან დე მი ის გა მო სა მუ შაო ად გი ლი 
და კარ გა), ვერ შეძ ლეს ინ ტერ ნეტ პა კე ტე ბის შე ძე ნა, ზო გი ერთს არ ჰქონ და კომ პი უ ტე რი ან 
ტე ლე ფო ნი, რომ დას წრე ბო და ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლებს (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი გა ნათ ლე ბის 
სა კი თხებ ში).

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ახორ ცი ე ლებს სა მო ცამ დე სხვა დას ხვა სა ხის ქვეპ როგ რა მას სწო რედ ამ მი-
მარ თუ ლე ბით. 2020 წლის პირ ვე ლი სექ ტემ ბრი დან ჩვენ დაგ ვე მა ტა კი დევ ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა 
და ახა ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა - ბავ შვთა დაც ვის და მხარ და ჭე რის გან ყო ფი ლე ბა. ექ ვსშტა ტი ა ნი 
გან ყო ფი ლე ბაა და ეს არის კი დევ ახა ლი გა მოწ ვე ვა ჩვე ნი სამ სა ხუ რის თვის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის-
თვის (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის სა კი თხებ ში).

კითხ ვა ზე  ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მელს მი იჩ ნევთ ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
უსაფ რთხო ე ბის თვის, მო ნა წი ლე ებს შე ეძ ლოთ, შე მო ე ხა ზათ 2 პრი ო რი ტე ტუ ლი პა სუ ხი. შე დე
გად,  მო ნა ცე მე ბი ასე გან ლაგ და: კრი მი ნა ლის ზრდა  136 (79, 06%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  51 
(37,5%), ად გი ლობ რი ვი  81 (59,55%), გა უ მარ თა ვი საგ ზაო მოძ რა ო ბა  19 (11, 04%), ალო კო
ჰო ლიზ მი/ ნარ კო მა ნია  109 (63,37%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  43 (39,44%), ად გი ლობ რი ვი   59 
(54,12%); სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბა  42 (24,41%), მო უ წეს რი გე
ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  18 (10,46%), დის კრი მი ნა ცი ის და შე უწყ ნა რებ ლო ბის მა ღა ლი დო ნე 
 33 (19,18%), უმ ცი რე სო ბე ბის, გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პი რე ბის სა ზო გა
დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი ხა რის ხი  27 (15,69%).
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კითხ ვა ზე - აქვთ თუ არა თქვენს შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს ან ნაც ნო ბებს ხა რის ხი ან  სა შუ ა ლო 
გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მა, ასე თი პა სუ ხე ბი გა ი ცა: კი  55 (31,97%), არა  16 (9,30%. მათ შო რის:  
დევ ნი ლი  6 (37, 5%), ად გი ლობ რი ვი  8 (50%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  5 (31,25%), მარ ტო
ხე ლა დე და   1 (6,25%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  2 (12, 5%).

ნა წი ლობ რივ  101 (58, 72%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  45 (44,55%), ად გი ლობ რი ვი  51 (50,49%), 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  25 (24,75%), მარ ტო ხე ლა დე და  9 (8,91%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და 
 10 (9,90%).

შემ დე გი კითხ ვის პა სუ ხებ ში ახ სნი ლია მი ზე ზე ბი (რეს პონ დენ ტებ მა შე მო ხა ზეს 2 ყვე ლა ზე ძი რი-
თა დი): სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი  67 (38,95%), არა საკ მა რი სი პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გი  43 
(25%), გა უ მარ თა ვი სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (ა მორ ტი ზე ბუ ლი, სა რე მონ ტო შე ნო ბა, გა უ
მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა, წყლის არარ სე ბო ბა და ა.შ.)  28 (16,27%), სკო ლა შორ საა 
სახ ლი დან  23 (13,37%), სკო ლა ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის არარ სე ბო ბა (კომ პი
უ ტე რე ბი, ინ ტერ ნე ტი, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი საგ ნობ რი ვი კა ბი ნე ტე ბი (ფი ზი კა, ქი მი ა, ბი ო ლო გია და 
ა.შ.)  42 (24,41%), და ბა ლი ხა რის ხის ინ ტერ ნე ტი (დის ტან ცი უ რი სას წავ ლო პრო ცე სის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად)  94 (54,65%).

ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბით არა ერ თი კო მენ ტა რი გა კეთ და ფო კუს ჯგუ ფე ბის დროს, რაც გან
სა კუთ რე ბით გა მოვ ლინ და პან დე მი ის პი რო ბებ ში, ონ ლა ინ სწავ ლე ბი სას: ინ ტერ ნე ტის გა უ მარ თა
ო ბამ შე ა ფერ ხა მოს წავ ლე ე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის ჩარ თვა გაკ ვე თი ლებ ში. 

აღი ნიშ ნა ასე ვე მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ ზე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან.

„მე რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და ი ნერ გა ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რდე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა, ქვეპ-
როგ რა მა არის კონ კრე ტუ ლად იმ სტუ დენ ტე ბის მხარ და ჭე რა, ვინც სწავ ლობს საზ ღვარ გა რეთ, 
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გა ნი საზ ღვრე ბა სა მი ათა სი ლა რით და ირი ცხე ბა ერ თჯე რა დად. ეს პროგ რა მა და ფი ნან სუ რი სა-
ბი უ ჯე ტო კო დი აერ თი ა ნებს სხვა დას ხვა პროგ რა მას: მე რის სტი პენ დი ა, სხვა დას ხვა ნი ჭის მქო ნე 
ადა მი ა ნე ბის გამ გზავ რე ბის ხელ შე წყო ბა, ბავ შვე ბის და ახალ გაზ რდე ბის მხარ და ჭე რა (მე რი ის 
წარ მო მად გე ნე ლი).

შე კითხ ვას - ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა თქვენ თვის, ოჯა ხის წევ რის თვის ან თქვე ნი ნაც ნო ბე ბის-
თვის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, 59მა რეს პონ დენ ტმა და დე ბი თად უპა სუ ხა (34,30%), 9მ უარ ყო
ფი თად (5,23%), და ნარ ჩენ მა 104მა კი და ა ფიქ სი რა პა სუ ხის მე სა მე ვერ სი ა: „ნა წი ლობ რივ“ (60, 
46%).

კითხ ვა ზე - რას მი იჩ ნევთ პრობ ლე მად უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად, ასე თი პა სუ ხე ბია 
წარ მოდ გე ნი ლი: არ არ სე ბობს სკო ლებ ში პრო ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო  კურ სე ბი, რაც აფერ ხებს 
აბი ტუ რი ენტს მის თვის სა უ კე თე სო პრო ფე სი ის არ ჩე ვა ში  33 (19,18%), რე გი ო ნი დან სტუ დენ
ტის თვის ქა ლაქ ში ხელ მი უწ ვდო მე ლი უფა სო სა ცხოვ რე ბე ლი  64 (37, 20%), სწავ ლე ბის მა ღა ლი 
სა ფა სუ რი  68 (39,53%), სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი  5 (2, 90%).

ჩა მოთ ვლილ თა გან ჯან დაც ვის კუ თხით რო მე ლი პრობ ლე მაა უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი  და პრი ო რი-
ტე ტუ ლი თქვენს ოჯახ ში ან თემ ში,  ამ კითხ ვის სა პა სუ ხოდ მო ნა წი ლე ებ მა სა მი სა ვა რა უ დო 
პა სუ ხი შე მო ხა ზეს და ასე თი სუ რა თი მი ვი ღეთ: 

პირ ვე ლა დი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტის არარ სე ბო ბა  21 (12,20%), მათ შო რის: 
დევ ნი ლი  11 (52, 23%), ად გი ლობ რი ვი  9 (42,85%).

სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე  40 (23,25%), მათ შო რის: დევ ნი ლი   10 (25%), ად გი ლობ
რი ვი  27 (67, 5%).

უხა რის ხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა  56 (32,55%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  13 (23,21%), ად გი
ლობ რი ვი  29 (51,78%).

მა ღა ლი ფა სე ბი მე დი კა მენ ტებ ზე   133 (77,32%), მათ შო რის: დევ ნი ლი   48 (36,09%), ად გი
ლობ რი ვი  78 (58,64%).

არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე  69 (40,11%), მათ შო რის: დევ ნი ლი   21 
(30,43%), ად გი ლობ რი ვი  41 (59,42%).

უფა სო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბა ად გილ ზე, სოფ ლებ ში  71 (41,27%), მათ შო რის: 
დევ ნი ლი  24 (33,80%), ად გი ლობ რი ვი  45 (63,38%).

რეპ რო დუქ ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა  33 (19,18%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  8 
(24, 24%), ად გი ლობ რი ვი  24 (72, 72%).

უფა სო სა მე დი ცი ნო სკრი ნინგ პროგ რა მე ბი გო გო ნე ბი სა და ქა ლე ბი სათ ვის  36 (20, 93%), მათ 
შო რის:

დევ ნი ლი  14 (38,88%), ად გი ლობ რი ვი   19 (52,77%)

იგპ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის სიმ
ცი რე  25 (14,53%), მათ შო რის:  დევ ნი ლი   17 (68%), ად გი ლობ რი ვი  6 (24%).

ფო კუს ჯგუ ფის დროს ქა ლებ მა ისა უბ რეს ჯან დაც ვის კუ თხით არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე და მხარ
და ჭე რა ზეც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან. აღი ნიშ ნა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია კო კის ამ ბუ ლა ტო რი ის  
რე ა ბი ლი ტა ცი ა. სო ფელ ში უნ და იყოს აფ თი ა ქი და ყვე ლა ზე მო თხოვ ნა დი წამ ლე ბი.  ფო კუს 
ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა და ა ფიქ სი რეს, რომ თა ვად და მათ ახ ლობ ლებს დას ჭირ დათ მხარ და ჭე რა  
ჯან დაც ვის სფე რო ში და მი ი ღეს კი დეც. 
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„ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ვი ზი ტო ბა რა თია სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბის პროგ რა მა. ეს არის 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ძა ლი ან მდგრა დი პროგ რა მა. პროგ რა მის სა მიზ ნე ე ბი არი ან მრა-
ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, შშმ პი რის ოჯა ხი, ანუ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი. ეს თა-
ვის დრო ზე იყო ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბის ჩა ნაც ვლე ბით მი ღე ბუ ლი პროგ რა მა. მე ო რე 
პროგ რა მაა ხან დაზ მულ თა შინ მოვ ლის პროგ რა მა. პროგ რა მა ეხ მა რე ბა იმ ხან დაზ მულ მო ქა ლა-
ქე ებს, რომ ლებ საც არ ჰყავთ ოჯა ხის წევ რე ბი და არ შე უძ ლი ათ ჰი გი ე ნის და ყო ფი თი პრობ ლე-
მე ბის გა დაჭ რა. ერ თჯე რა დი ას ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა ჩა ნაც ვლდა სერ ვი სით, რო მე ლიც გა ცი ლე-
ბით უფ რო ძვი რი ღირს. 100-ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი ა. პე რი ო დუ ლო ბით მათ თან მი დის კვა ლი-
ფი ცი უ რი ჯგუ ფი. მულ ტი დის ციპ ლი ნურ ჯგუფ ში არის ექი მი, რო მე ლიც უწევს კონ სულ ტა ცი ას 
და დახ მა რე ბას. პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლია რო გორც ქა ლა ქის, ისე თე მის მო სახ ლე ო ბა. შარ შან 
და ვი წყეთ ახა ლი პროგ რა მა - ფა რი სებ რი ჯირ კვლის კი ბოს ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნა. 888 მა ღა ლი 
რის კის მქო ნე ქალ მა, რო მელ საც არა ნა ი რი სპე ცი ფი კუ რი სიმ პტო მა ტი კა არ ჰქონ და, ჩა ი ტა რა 
ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო სერ ვი სი, მოხ და დი აგ ნოს ტი რე ბა და ყვე ლა შემ თხვე ვა ში პროგ ნო ზი იყო 
კე თილ სა ი მე დო. რე გი ო ნის მო ნა პო ვა რია სკრი ნინგ ცენ ტრი, ჩე ხე თის კა რი ტა სის და მთავ რო ბის 
სე რი ო ზუ ლი ინ ვეს ტი ცი ა“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის სა კი თხებ ში).

შემ დე გი პა სუ ხე ბი და ფიქ სირ და კითხ ვა ზე - ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს, რო გორ ახერ-
ხებთ პრობ ლე მის გა დაჭ რას?
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ა) თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა  93 (34,06%), 
თქვენს მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა დად, ფა რავს კერ ძო დაზ ღვე ვა  22 (12,79%), სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბას, ძი რი თა დად, იღებთ საზ ღვარ გა რეთ  1 (0,58%),  მი მარ თავთ ექიმ ბაშს  12 (6,97%), 
ეწე ვით თვით მკურ ნა ლო ბას  43 (25%), მათ შო რის: დევ ნი ლია 19  (44,18%) და ად გი ლობ რი ვი 
 20 (46, 51%).

უმე ტე სო ბამ და დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, რამ დე ნად აქ ტუ ა ლუ რია 
ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა თქვენ თვის ან თქვენს თემ ში? 

აქ ტუ ა ლუ რია  101 (58, 72%,) მათ შო რის: დევ ნი ლი   35 (34,65%), ად გი ლობ რი ვი  64 (63,36%), 
მათ შო რის: მარ ტო ხე ლა დე და  7 (6,93%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  23 (22,72%), მრა ვალ შვი
ლი ა ნი დე და   9 (8,91%), უმუ შე ვა რი  38 (37,62%)

ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია  25 (14,53%), მათ შო რის: დევ ნი ლი  13 (52%), ად გი ლობ რი ვი  9 (36%), 
მარ ტო ხე ლა დე და  3 (12%), სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  4 (16%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  3 
(12%), უმუ შე ვა რი  8 (32%)

პრობ ლე მა არ არის აქ ტუ ა ლუ რი 11 რეს პონ დენ ტის თვის (6,39%) და არ აქვს პა სუ ხი 35ს (20,34%).
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შე კითხ ვა ზე - თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, ჩა მოთ ვლილ თა გან, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის რო მე ლი 
ფორ მაა ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი თქვენს თემ ში? პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და:

ფი ზი კუ რი (ცე მა, დამ ცი რე ბა ძა ლის გა მო ყე ნე ბით და ა.შ)  41 (23,83%), ფსი ქო ლო გი უ რი (დამ
ცი რე ბა, სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა, ლან ძღვა გი ნე ბა, უგუ ლე ბელ ყო ფა და სხვა)  88 (51,16%), 
ეკო ნო მი კუ რი (ფუ ლა დი სახ სრე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა, ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯა ხის ერთ 
წევ რზე, ფუ ლის წარ თმე ვა, ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან კარ გვის აკ რძალ ვა და ა.შ.)  41 (23,83%), 
სექ სუ ა ლუ რი (გა უ პა ტი უ რე ბა, სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის და ძა ლე ბა, ადევ ნე ბა)  2 (1,16%)

კითხ ვა ზე - გაქვთ თუ არა ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ (ად გილ მდე ბა რე ო ბა, ტე ლე ფო ნი, რა კონ კრე ტულ მომ სა ხუ რე ბას აწ ვდის)? შემ დე გი პა
სუ ხე ბი ა: დი ახ  73  (42,44%), არა  57  (33,13% ), მათ შო რის:  დევ ნი ლი  17 (29,82%), ად გი
ლობ რი ვი   38 (66,66%), ზო გი ერ თი მათ გა ნი და ა ფიქ სი რა 42მა (24,41%).

ამას მოს დევს ჩა მო ნათ ვა ლი: სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრე ბი  22 (12,79%), სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი 
თავ შე საფ რე ბი  17 (9,88%), სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რე ბი  8 (4,65%), ცხე ლი ხა ზი  
62 (36, 04%), არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და მა თი სერ ვი სე ბი  29 (16,86%), მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სე ბი  0, ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  18 (10%).

ამ კუ თხით სრუ ლი ინ ფორ მა ცია იქ ნა მი ღე ბუ ლი ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს, თუმ ცა 
ამ პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ჯერ კი დევ ბევ რმა არ იცის.

„მე რი ა ში გვაქვს რი გი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ინერ გე ბო და, გა მომ დი-
ნა რე იმ გა მოწ ვე ვე ბი დან და რე ა ლო ბი დან, რომ ლის წი ნა შეც დგას ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბა. ფუნ ქცი-
ო ნი რებს ქალ თა და ოჯა ხის  ძა ლა დო ბის  მსხვერ პლთა სა რე ა ბი ლი ტა ციო კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი. 
უფ რო მდგრა დი აღ მოჩ ნდა ის პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც და ვი წყეთ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან ერ-
თად, ანუ რო დე საც მულ ტი სექ ტო რუ ლი და ინ ტე რე სე ბა გა მო იკ ვე თა. თავ შე საფ რის მო სარ გებ ლე 
ბე ნე ფი ცი ა რე ბის - ქა ლე ბის და ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბა იზ რდე ბა წლი დან წლამ დე. ჩვენ თან ფუქ-
ცი ო ნი რებს უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სია (პო ლი ცი ა, პრო კუ რა ტუ რა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა, 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი), რო მე ლიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ახ დენს ამ მი მარ თუ ლე ბით ცნო ბი-
ე რე ბის ამაღ ლე ბას“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი).

„ჩვენ გვაქვს დღის ცენ ტრი და თავ შე სა ფა რი. რე გუ ლა ცი ე ბის მოხ სნის თა ნა ვე და ი წყო ბე ნე ფი ცი-
არ თა რა ო დე ნო ბის ზრდა. რე გუ ლა ცი ე ბის დროს თით ქოს შემ ცირ და ძა ლა დო ბა. სი ნამ დვი ლე ში 
კი არ შემ ცირ და, უბ რა ლოდ არ რე კავ დნენ, შე იძ ლე ბა ვერც რე კავ დნენ. ზუგ დი დის მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტი არის ერ თ-ერ თი ფლაგ მა ნი სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან შე და რე ბით - მა გა ლი თად 
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მოგ ვყავს, რო გორც სენ სი ტი უ რი გენ დე რის და ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბის მი მართ. პირ ვე ლად ზუგ-
დიდ ში და ი ნერ გა პროგ რა მა - ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის. თუ ად რე 
იყო მუ ნი ცი პა ლუ რი თან ხა - 800 ლა რი და აძ ლევ დნენ მსხვერპლს, შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტა ცი ის 
წარ დგე ნის შემ დგომ, ახ ლა ით ვა ლის წი ნე ბენ სხვა დას ხვა ფაქ ტორს: რამ დე ნი შვი ლი ჰყავს, რა 
პი რო ბებ შია და ა.შ. პროგ რა მა მუ შა ობს და ეს კარ გი ა. თავ შე სა ფა რი არის რე გი ო ნა ლუ რი და 
მთლი ა ნად სა მეგ რე ლო დან მო დი ან ბე ნე ფი ცი ა რე ბი. გად მო დი ან აფხა ზე თი და ნაც“ (ად გი ლობ რი-
ვი ექ სპერ ტი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ში).

შე კითხ ვას - რა წყა რო დან მი ი ღეთ ინ ფორ მა ცია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ან პო ტენ ცი ურ მსხვერ-
პლთა დახ მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ? რეს პონ დენ ტებ მა შემ დე გი პა სუ ხე ბი გას ცეს:

ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო  83 (48,25%), სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი  38 (22,09%), შეხ ვედ რე ბი არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან  46 (26,74%), შეხ ვედ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ
ლებ თან  1 (0,57%), სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, გან ცხა დე ბე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის 
ად გი ლებ ში  3 (1,74%).

„მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლე ბის, მა ჟო რი ტა რე ბის მხრი დან. 
ჩვენ ყვე ლა ინ ფორ მა ცია გამ ჭვირ ვა ლედ გვი დევს სო ცი ა ლურ ქსელ ში“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე-
ლი). 

„ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი რე კავს 112-ში და პო ლი ცი ას გად მოჰ ყავს ჩვენ თან. მაგ რამ არის შემ-
თხვე ვე ბი, რო დე საც პო ლი ცი ა ში არ რე კა ვენ იმი ტომ, რომ არ უნ დათ, ქმა რი და ი ჭი რონ და 
პირ და პირ მო დი ან თავ შე სა ფარ ში. დღის ცენ ტრში და დი ან ქა ლე ბი, რომ ლებ საც არ სჭირ დე ბათ 
თავ შე სა ფა რი, მაგ რამ სჭირ დე ბათ გარ კვე უ ლი სერ ვი სე ბი, ფსი ქო თე რა პი ის კურ სი, იუ რის ტის, 
სოც მუ შა კის დახ მა რე ბა. პო ლი ცი ის ინ ფორ მა ცია უკ ვე იცი ან - ტე ლე ვი ზი ე ბი დან, ვი დე ორ გო-
ლე ბი დან, მე სი ჯე ბიც მო დის. არის შემ თხვე ვე ბი, რო ცა პირ და პირ მი დი ან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
ან შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი აქვს და პო ლი ცი ე ლი ეუბ ნე ბა, შე გიძ ლი ათ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გარ-
კვე უ ლი სერ ვი სი მი ი ღოთ. არის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ნაც ნო ბო ბით, ვი ღაც იმის და ქა ლი ა, იმის 
მე ზო ბე ლია და ა.შ.“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ში).
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„მიყ ვარს აპე ლი რე ბა ერ თი აღ მო სავ ლუ რი სიბ რძნით „ი ცი - ნიშ ნავს, შე გიძ ლი ა“, ანუ ეს არის 
რო გორც თვით მმარ თვე ლო ბის, ასე ვე მო ქა ლა ქის სტრა ტე გი ა. ჩვენს ხელთ არ სე ბულ ყვე ლა ნა ირ 
რე სურსს ვი ყე ნებთ. გვაქვს მო ქა ლა ქე ებ თან ურ თი ერ თო ბის სხვა დას ხვა ფორ მა ტი - გარ და სტან-
დარ ტუ ლი სა, ის, რომ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია გან ცხა დე ბის შე მო ტა ნა, რო გორც პი რა დად ასე ვე 
ელექ ტრო ნუ ლად, არის ბეჭ დვი თი გა მომ ცემ ლო ბა და პე რი ო დუ ლად მი ე წო დე ბა მო სახ ლე ო ბას 
გა ზე თის სა ხით. აქ ტი უ რია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, ცხე ლი ხა ზი“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა-
ლურ და ჯან დაც ვის სა კი თხებ ში).  

შე კითხ ვა ზე - თქვე ნი მო საზ რე ბით, არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია თქვე ნი 
ქა ლა ქის (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, სოფ ლის) მო სახ ლე ო ბის თვის - პა სუ ხის სა მი ვა რი ან ტი გა მო იკ ვე
თა: ხელ მი საწ ვდო მია  38 (22,09%), არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მია  108 (62,79%),  სა ერ თოდ 
არ არის ხელ მი საწ ვდო მი  26 (15,11%).

შე კითხ ვა ზე - მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ქალ თა მი-
მართ ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი ა? პა სუ ხე ბის სხვა დას
ხვა ვერ სია და ფიქ სირ და ა: დი ახ  5 (2,90%), არა  39 (22,67%), ნა წი ლობ რივ   66 (38,37%), არ 
ვფლობ ინ ფორ მა ცი ას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ 
 31 (18,02%), აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის 
სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბა  31 (18,02%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლებ მაც სა ინ ტე რე სო მო მენ ტე ბი წარ მო ა ჩი ნა:

„აქ ტი უ რად მოგ ვმარ თა ვენ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი. ზუგ დი დი იყო ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, რო მელ მაც და ნერ გა დახ მა რე ბის პროგ რა მა. 100-დან 800 ლა რამ დე ეს არის 
ერ თჯე რა დი, შე იძ ლე ბა  სიმ ბო ლუ რი  მე ქა ნიზ მი პირ ვე ლა დი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის. უფ რო ეფექ ტი-
ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნია თავ შე საფ რე ბი და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ-
რა მე ბი“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი). 

„ძა ლა დო ბის კუ თხით არის ბი ნის და ქი რა ვე ბის პროგ რა მა და ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა. ამით  
სარ გებ ლო ბენ ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი. ბი ნის პროგ რა მა კარ გი ა, მაგ რამ მცი რე დია თან ხა, 100 და 
150 ლა რად ზუგ დიდ ში უკ ვე ვე რა ფერს ვერ იშო ვი ისეთს, რომ  ნორ მა ლუ რი სა ყო ფა ცხოვ რე ბო 
პი რო ბე ბი გქონ დეს, ბავ შვე ბით რომ იცხოვ რო“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ-
ში).

„ჩვენ გვაქვს პრო ექ ტე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა. ერ თ-ერ თმა აპ ლი კან ტმა პრო ექ ტი და-
წე რა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის, სა ბუ ღალ ტრო და სხვა მი მარ თუ ლე ბით პრო ფე სი ის 
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და უფ ლე ბის და და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვით. პროგ რა მის 80%-ზე მეტ მა ბე ნე ფი ცი არ მა და ი წყო  
მუ შა ო ბა. პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის და კო მი სი უ რი გან ხილ ვის დროს აქ ცენტს ვა კე თებთ იმა ზე, 
რომ თევ ზი კი არ მივ ცეთ, თევ ზის ჭე რა ვას წავ ლოთ ჩვენს ბე ნე ფი ცი ა რებს, რა თა გაძ ლი ერ დნენ 
და შეძ ლონ და მო უ კი დებ ლად ოჯა ხის რჩე ნა“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ და ჯან დაც-
ვის სა კი თხებ ში).  

ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე ბის აზ რით, ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი 
საკ მა რი სი ა, გარ კვე უ ლი წვლი ლი მი უძღ ვით არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ საც  ტრე ნინ გე ბით 
და პრო ექ ტე ბით. მე ო რე ნა წი ლის თქმით, პროგ რა მე ბი არა საკ მა რი სი ა.

ასე თია პა სუ ხე ბი შე კითხ ვა ზე - რო გო რია თქვენს ქა ლაქ ში/ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი სა ნი ტა რუ ლი 
სი ტუ ა ცია და სი ტუ ა ცია გა რე მოს დაც ვის კუ თხით, ხუთ ბა ლი ა ნი სის ტე მის მი ხედ ვით?

ძა ლი ან ცუ დი 11 (6, 39%), ცუ დი  15 (8, 72%), ნორ მა ლუ რი  123 (71,51%),  კარ გი  21 
(12,20%), ძა ლი ან კარ გი  2 (1,16%).

ფო კუს ჯგუ ფებ ში ქა ლებ მა რამ დე ნი მე პრობ ლე მუ რი სა კი თხი წა მოს წი ეს: 

- მა წან წა ლა ძაღ ლე ბი ძა ლი ან გვა წუ ხებს, სა დარ ბა ზო ში ფე კა ლი ე ბი ა, ან ტი სა ნი ტა რი ა ა. 

- ცხო ველ თა თავ შე სა ფა რი არ არის, ჩვენ რამ დენ ჯერ მე და ვუ კავ შირ დით კონ კრე ტულ ადა მი ა-
ნებს, მაგ რამ წა იყ ვა ნენ, აც რას გა უ კე თე ბენ და  უკან აბ რუ ნე ბენ. 

- ან ტი სა ნი ტა რი ა ა, წყლის პრობ ლე მა ა. სა ჭი როა სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რებ ზე ხელ წვდო მა. 

შემ დე გი პა სუ ხე ბი და ფიქ სირ და შე კითხ ვა ზე - ჩა მოთ ვლილ თა გან, რო მე ლია ეკო ლო გი უ რი პრობ-
ლე მა თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი თქვენს თემ ში: და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი  50 (29,09%), 
სუფ თა წყალ თან არა ჯე რო ვა ნი ხელ მი საწ ვდო მო ბა  19 (11,04%), სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის 
გა უ მარ თა ო ბა  43 (25%), სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არარ სე ბო ბა/ გა უ მარ თა ო ბა  60 (34,88%).

შე კითხ ვა ზე - მი გი მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, ან სხვა სა ხელ-
მწი ფო რგო ლის თვის რა ი მე პი რა დი, სამ სა ხუ რე ობ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის გა და საჭ რე-
ლად?  რეს პონ დენ ტებ მა ასე უპა სუ ხეს: დი ახ  76 (44,18%), არა  63 (36,62%), არ მი მი მარ თავს, 
რად გან არ მჯე რა, რომ მას შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა  33 (19,18%).
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ფო კუს ჯგუ ფე ბი სა და ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს გა მოვ ლინ და ორი პო ზი ცი ა.

„ვარ აქ ტი უ რი. მა ინც ვე რა ნა ირ პრო ექ ტში ვერ გა ვე დი. ტრე ნინ გებს გა ვივ ლი და ბო ლოს მა ინც 
არ არის ხელ შე წყო ბა. სათ ბუ რი მქონ და, მივ მარ თე მე რი ას, ქარ მა რომ გა მი ნად გუ რა, სუ რა თე ბი 
და ვურ თე, არა ნა ი რი ყუ რა დღე ბა არ მო მაქ ცი ეს. ნამ ცხვრებს ვა ცხობ და მინ და, თა ვი ვირ ჩი ნო, 
მა ინც არა ფე რი არ არის“ (ა.ბ., 40 წ., დევ ნი ლი, და უ საქ მე ბე ლი). 

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ებ მა და ა ფიქ სი რეს პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის დახ მა რე ბით მოგ ვარ და: 

- მივ მარ თე ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი დახ მა რე ბის თვის და მყი სი ე რი და დე ბი თი პა სუ ხი მი ვი ღე.

- სა ა ხალ წლოდ წყლის ტუმ ბო გა ფუჭ და და სახ ლე ბა ში და წყა ლი არ გვქონ და. მე რი ის ინი ცი-
ა ტი ვით, სა რე ზერ ვო ფონ დი დან ერთ დღე ში შე ი ძი ნეს - და უ ყოვ ნე ბე ლი რე ა გი რე ბა იყო მა თი 
მხრი დან.

- მივ მარ თე ჯან დაც ვის პროგ რა მას და და მი ფი ნან სეს ძვი რა დღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი. 

- მე უღ ლის ოპე რა ცია და ა ფი ნან სეს 70%-ით.

- ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი დახ მა რე ბა დაგ ვჭირ და და რამ დენ ჯე რაც მივ მარ თეთ, ყო ველ თვის და-
დე ბი თი პა სუ ხი მი ვი ღეთ.  ამ მხრივ ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ. 

- კო კის სა ჯა რო სკო ლას გა უ კეთ და სა პირ ფა რე შო ე ბი, მოხ და გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა.

- შე მო კავ და სოფ ლის სა საფ ლა ო ე ბი.

- გა მოვ ყოფ ჯან დაც ვის პროგ რა მას. ჩე მი ავად მყო ფი და ჩარ თუ ლი იყო მომ ვლე ლის პროგ რა მა-
ში. უსარ გებ ლია მე დი კა მენ ტე ბის პროგ რა მი თაც. 

აღი ნიშ ნა სა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბიც:

- ყო ვე ლი წვი მის პე რი ოდ ში სა ნი აღ ვრე ებ ზე წყა ლი არ გა დის, მი მი მარ თავს წე რი ლო ბი თაც, ისე-
დაც, მაგ რამ დღემ დე მო უგ ვა რე ბე ლი ა. გვე უბ ნე ბი ან, გა კეთ დე ბა, გა კეთ დე ბა და 5 წე ლი წა დი ა, 
არ გა კეთ და. კი, რე ა გი რე ბა იყო, შე დე გი - არა ფე რი.

- ჩემს შვილს, რო გორც კონ ფლიქ ტის პი რა სოფ ლის სტუ დენტს, და ფი ნან სე ბა ჰქონ და მი ღე ბუ-
ლი. სა ბო ლო ოდ აღ მოჩ ნდა, რომ მას ორი წლის სწავ ლის თან ხა აქვს გა და სახ დე ლი. მივ მარ თე 
მე რი ას, გუ ბერ ნი ას, მივ წე რე წე რი ლი გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს, მაგ რამ დღემ დე არ არის პა-
სუ ხი.
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- ერ თჯე რად შემ წე ო ბა ზე მაქვს გა ნა ცხა დი შე ტა ნი ლი, თუმ ცა არც და დე ბი თი და არც უარ ყო-
ფი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ ეტა პამ დე არ მომ სვლი ა.

- თუ შე ვა წუ ხებთ, გვპირ დე ბი ან, გა გი კე თებთ ყვე ლა ფერს, მაგ რამ არა ვინ არა ფერს არ გვი კე-
თებს. 

შე კითხ ვა ზე - ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის 
რა ფორ მა გა მო გი ყე ნე ბი ათ? რეს პონ დენ ტებ მა შემ დე გი პა სუ ხე ბი და ა ფიქ სი რეს: და სახ ლე ბის /
სოფ ლის კრე ბე ბი  105 (61, 04%), საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე დას წრე ბა  13 (7,55%), მე რის, მე რი ის 
სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის მოს მე ნა  8 (4,65%), პე ტი ცია  3 (1,74%), მე რის მრჩე ველ თა საბ
ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო  13 (7,55%), სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა  1 (0,58%), 
კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მა (ელ ფოს ტით მი მო წე რა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე 
არ სე ბუ ლი წე რი ლის თვის გან კუთ ვნი ლი ფან ჯა რა)  29 (16,86%).

ჩარ თუ ლო ბის ფორ მებ ზე გა ა მახ ვი ლეს ყუ რა დღე ბა ფო კუს ჯგუ ფე ბის და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ
ვი უ ე ბის რეს პონ დენ ტებ მაც.

„ვმო ნა წი ლე ობ დი სოფ ლის მხარ დაჭ რის პროგ რა მის შეხ ვედ რა ზე, სა დაც გა ნი ხი ლე ბო და ში და 
გზე ბის მო წეს რი გე ბა, შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი გი ორ გი შენ გე ლია და 
მი სი წარ მო მად გენ ლე ბი“.

„ვეს წრე ბო დი სოფ ლის მხარ და ჭე რის შეხ ვედ რას. გა კეთ და გზე ბი, ბო გი რე ბი“.

„თვით მმარ თვე ლო ბის კა რე ბი ღია არის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის. ჩვენ თვის მი სა ღე ბია ყვე ლა ნა ი რი 
ფორ მა: შეხ ვედ რე ბი, პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია თუ გან ცხა დე ბე ბი. ჩვე ნი პროგ რა მე ბი ცნო ბი ლია 
ყვე ლას თვის, მაგ რამ გას ვლით შეხ ვედ რა ზე გა მოვ ლე ნი ლა თუნ დაც რამ დე ნი მე მო ქა ლა ქე, ვი საც 
არ ჰქონ და ინ ფორ მა ცი ა. ეს ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნაა და ამი ტომ შე უძ ლე ბე ლი ა, იყო კმა ყო ფი ლი 
იმ ფორ მა ტით, რაც გაქვს. კო ვიდ-19 პან დე მი ას რაც შე ე ხე ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და კერ ძო 
სექ ტო რის შე მო წი რუ ლო ბით 5000-მდე ოჯახს გა და ვე ცით ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა. იყო ფსი-
ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა. არ გა ჩე რე ბუ ლა ცხე ლი ხა ზი, 24-სა ა თი ან რე ჟიმ ში გვი რე კავ დნენ მო ქა-
ლა ქე ე ბი. პრო დუქ ტებ თან ერ თად ჩვენ მიგ ვქონ და სწო რი ინ ფორ მა ცი ა. ისი ნი გრძნობ დნენ, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბა მათ გვერ დით იყო. სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გან ყო ფი ლე ბას 2020 წლის ბო ლოს 
და ე მა ტა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ფუნ ქცი ა, გა ნი საზ ღვრა გენ დე რულ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის-
მგე ბე ლი პი რი. მი უ ხე და ვად პან დე მი ი სა, გან ყო ფი ლე ბამ სე რი ო ზუ ლი კვლე ვა ჩა ა ტა რა სხვა დას-
ხვა მი მარ თუ ლე ბით, მოხ და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი. წელს ვფიქ რობთ, გან ვავ რცოთ ეს კვლე ვა, 
სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბიც მო ვიც ვათ. ერ თ-ერ თი მო ნა პო ვა რი არის ის, რომ ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი-
ულ ერ თე ულ ში გა დამ ზად და ქა ლე ბის გან შემ დგა რი სა კონ ტაქ ტო ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც იქ ნე ბი ან 
ჩვე ნი დეს პა ნე ბი, ანუ ვცდი ლობთ, მო ვი პო ვოთ ინ ფორ მა ცია აქ ტუ ა ლურ გენ დე რულ თე მებ ზე, 
გა მოწ ვე ვებ ზე და თვით მმარ თვე ლო ბა შე ე ხი დოს მათ პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში“ (ად გი ლობ რი ვი 
ექ სპერ ტი სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის სა კი თხებ ში). 

„მო ქა ლა ქე ე ბი აქ ტი უ რად ეს წრე ბი ან სოფ ლის კრე ბებს და ად გილ ზე გა ნი ხი ლა ვენ რიგ პრობ ლე-
მებს. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ბევ რი ფორ მა არ სე ბობს. არის კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
ფორ მე ბი, ამავ დრო უ ლად საკ რე ბუ ლომ შეძ ლო, და ე ნერ გა კარ გი პრო ექ ტე ბი. ესეც ჩარ თუ ლო ბის 
ერ თგვა რი მე ქა ნიზ მე ბი ა. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი და მწვა ნე ბი უ ჯე ტი, რაც გუ ლის ხმობს კონ კრე-
ტუ ლი სა კი თხე ბის და ფიქ სი რე ბას, პრო ექ ტის შედ გე ნას, არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას. ეს პრო ექ ტე ბი 
არის დამ ხმა რე მე ქა ნიზ მე ბი თვით მმარ თვე ლო ბა სა და მო ქა ლა ქე ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის 
გაღ რმა ვე ბის თვის. ინ ტე რე სე ბის შე ჯე რე ბა ან აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა არის ურ თი ერ თო ბის კულ-
ტუ რა“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი).
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შე კითხ ვა ზე - რამ დე ნად  მორ გე ბუ ლია (ან ასა ხა ვენ) ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი წო-
დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი და პროგ რა მე ბი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს? 
რამ დე ნი მე პა სუ ხი ა: ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი
ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს   36 (20,93%), პროგ რა მე ბი არ ასა ხა ვენ ცალ კე უ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს  66 (38,37%), არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის 
სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის  და პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის  შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა  70 
(40, 69%).

თვი სებ რივ კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა ის, რაც აქამ დე გა კეთ და და ისიც, რაც უნ და გა კეთ დეს მოწყ
ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის თვის.

„უფ რო შშმ პი რებ ზე ვი ტყო დი, მათ არ გა აჩ ნი ათ ტრან სპორ ტი, გა და ად გი ლე ბის სა შუ ა ლე ბა. 
მაგ., ეტ ლით მო სარ გებ ლე ადა მი ა ნი ტაქსს გა მო ი ძა ხებს, უა რი უთ ქვამთ იმი ტომ, რომ ცნობ დნენ 
მის ნო მერს და ეზა რე ბო დათ ელე მენ ტა რუ ლი მო სა ხუ რე ბა“ (ჟ.ჯ., 46 წ., დევ ნი ლი, და საქ მე ბუ-
ლი). 

და ფიქ სირ და სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბიც: მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი,  
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, ობ ლე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი. 

„მე რი ის ყვე ლა პროგ რა მა მორ გე ბუ ლია ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებ ზე, შრო-
მი სუ უ ნა რო ებ ზე, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცებ ზე. ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვდი ან სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბი, 
მოგ ვმარ თავს მე ზო ბე ლი ან ოჯა ხის წევ რი, რო მელ საც გა ნა ცხა დი შე მო აქვს. კო მი სია ად გილ ზე 
ეც ნო ბა მდგო მა რე ო ბას. ჩვენ ყო ველ წლი უ რად გვი წევს თან ხე ბის გაზ რდა, რად გან მო მარ თვი ა-
ნო ბა იზ რდე ბა. პი რო ბი თად, თუ წი ნა წელს იყო 65, წელს გვყავს 70 და ფი ნან სე ბუ ლი ბავ შვი და 
მომ ლო დი ნე ში გვყავს 6. 120 მო ქა ლა ქემ დე გვყავს ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა ში ჩას მუ-
ლი. გვაქვს სახ ლე ბის  მშე ნებ ლო ბის  პროგ რა მა. თუ მო ქა ლა ქეს აქვს მი წის ნაკ ვე თი, ვუ შე ნებთ 
სახლს. ეს მდგრა დი გან სახ ლე ბის პროგ რა მა ა. სახ ლის მშე ნებ ლო ბა რამ დე ნი მე ათა სი ლა რი 
ჯდე ბა. ჩვენ წე ლი წად ში ვაკ მა ყო ფი ლებთ 20 სახ ლის მშე ნებ ლო ბას. ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
გარ კვე ულ ჩარ ჩო ებ ში ჯდე ბა. უნ და მო ვახ დი ნოთ ამ თან ხე ბის  მაქ სი მა ლუ რად სწო რად გა ნა-
წი ლე ბა. ჩვენ მოგ ვმარ თეს მშობ ლებ მა, რო მელ თაც ჰყავთ შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტის მქო ნე ბავ შვე ბი. 
აგ რეთ ვე ფუნ ქცი ო ნი რებს შშმ პირ თა საბ ჭო, სა მო ქა ლა ქო საბ ჭო, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო. ეს საბ ჭო ე ბი გვაძ ლე ვენ რე კო მენ და ცი ებს, რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა და ი ნერ-
გოს ახა ლი პროგ რა მა“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი).

„ვერ გან საზ ღვრავ, ვის ნაკ ლე ბად და ვის მე ტად სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა. ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე-
რე ბა ზე უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტე ბი, და საქ მე ბა ზე. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ზე მე ტი ყუ რა დღე ბის 
მიქ ცე ვაა სა ჭი რო, თუნ დაც ტექ ნი კით აღ ჭურ ვა, ისე თი ტრაქ ტო რე ბით, რომ შე ეძ ლოთ მი წის 
და მუ შა ვე ბა და ხელ მი საწ ვდო მი იყოს. არის სხვა პრობ ლე მე ბიც. ვთქვათ, მსხვერ პლი უნ და გა-
ვი დეს თავ შე საფ რი დან, მივ მარ თავთ იმ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, სა დაც არის მი წე რი ლი (ზუგ დი დი 
მარ ტო ზუგ დი დის მი წე რის მქო ნე ადა მი ა ნებს ეხ მა რე ბა). რო დე საც ვე კი თხე ბით, რა გაქვთ აბა, 
რომ და ეხ მა როთ, გვე უბ ნე ბი ან: „ჩვენ არა ფე რი არ გვაქვს“.  მო მარ თვი ა ნო ბა არ იყო და არ გაგ-
ვით ვა ლის წი ნე ბი ა ო. რო დე საც ვე უბ ნე ბით,  რო გორ მოგ მარ თოს, რო ცა არ გაქვს. „რო ცა იქ ნე ბა, 
მე რე გა ვით ვა ლის წი ნებ თო“. მოქ ნილ ბი უ ჯეტს  ვერ აკე თე ბენ, ან არ არი ან სენ სი ტი უ რე ბი თე მის 
მი მართ“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ში).

„ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბა, გან სა კუთ რე ბით, პან დე-
მი ის პი რო ბებ ში. ეს ადა მი ა ნე ბი ხში რად ყო ველ დღი უ რი ქი რის სა ნაც ვლოდ მუ შა ობ დნენ და ამ 
მწი რი შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩნენ. მათ კი ოჯა ხე ბი ჰყავთ, ბავ შვე ბი, რო მელ თა ცხოვ რე ბა ზე 
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აი სა ხე ბა სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი. მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა თუნ დაც მცი რე სა წარ მო ებ ში და 
ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის ხელ შე წყო ბა შე ამ ცი რებ და არ სე ბულ პრობ ლე მებს. სა ჭი რო ე ბე ბის შეს-
წავ ლა ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვის, მა თი მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლის გზით. სკო ლებ შიც პე-
რი ო დუ ლად ხდე ბა მო ნა ცე მე ბის მო ძი ე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის და შშმ მოს წავ ლე ებ ზე. შინ 
სწავ ლე ბა ზე გა დაყ ვა ნას სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში სკო ლა უზ რუნ ველ ყოფს. ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბა სკო ლე ბი დან, მაგ., ეტ ლით მო სარ გებ ლე, სმე ნი თი პრობ ლე მე ბის ბავ შვებ ზე და მა თი 
სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი მეტ ნაკ ლე ბად შეს წავ ლი ლი ა, უბ რა-
ლოდ, ყვე ლა პრობ ლე მის აღ მოფხ ვრა და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სებ თან“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი 
გა ნათ ლე ბის სა კი თხებ ში).  

„შშმ პი რე ბი ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა. 2024 წელს, რო დე საც კა ნო ნი შე ვა ძა ლა ში და 
ჩვენ მოგ ვე თხო ვე ბა სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბა, არ უნ და ვი ყოთ ცა რი ე ლი ხე ლე ბით, გვქონ დეს გა-
მარ თუ ლი სის ტე მა. ყო ველ წელს ჩვენ გვაქვს ჩვე ნი მთა ვა რი მე სი ჯი. წელს არის - ხა რის ხი. ჩვენ 
გვაქვს ბევ რი პროგ რა მა. მა გა ლი თად, შინ მოვ ლის, მომ ვლე ლის პროგ რა მა მო ი აზ რებს და ლო-
გი ნე ბუ ლი ან შშმ პი რის, ეტ ლით მო სარ გებ ლე ავად მყო ფის მოვ ლის თან ხის უზ რუნ ველ ყო ფას. 
ჩვენ გვინ და, რომ ამ მო ქა ლა ქე ებს ხა რის ხი ა ნი სერ ვი სი მი ვა წო დოთ. ყვე ლა პროგ რა მა ში გვაქვს 
ბა ზე ბი. წლის გან მავ ლო ბა ში ხდე ბა ამ ბა ზე ბის ში ნა არ სობ რი ვი ანა ლი ზი. ჩვენ ყო ველ დღი უ რად 
გვაქვს ათო ბით ადა მი ან თან კო მუ ნი კა ცი ა. ვა ფიქ სი რებთ იმ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მებს, რომ ლე-
ბიც ჯერ ჯე რო ბით არ ასა ხუ ლა ჩვენს პროგ რა მა ში. შემ დეგ, რო დე საც სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ზე 
მი დის მუ შა ო ბა, ყვე ლა კონ კრე ტულ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით ვა ტა რებთ შეხ ვედ რას და-
ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან, დარ გის ექ სპერ ტებ თან. ვე კი თხე ბით სა ზო გა დო ე ბის იმ სექ ტორს, 
რო მელ საც აქვს მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა ამ კონ კრე ტულ პრობ ლე მას თან თუ ჯგუფ თან, ვი ღებთ 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და პროგ რა მის თუ ქვეპ როგ რა მის ინი ცი რე ბას ვახ დენთ. ჩვენ ად-
რე ვე მივ ხვდით, რომ მხო ლოდ ასე შე ნო ბა ში, სტა ცი ო ნა ლუ რი კო მუ ნი კა ცია ვერ მოგ ვცემ და 
სრულ ყო ფილ ინ ფორ მა ცი ას, ამი ტომ გვქონ და სხვა დას ხვა ფორ მა ტი შეხ ვედ რე ბის: ფო კუს -ჯგუ-
ფე ბი, გას ვლი თი შეხ ვედ რე ბი, „ხი დე ბიც“ აქ ტი უ რად და ვი წყეთ, მაგ რამ პან დე მი ამ ხე ლი შეგ ვი შა-
ლა. აქ ტი უ რად ვთა ნამ შრომ ლობთ იმ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით. ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით მოხ და ის, რომ ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბა, 
რაც გვქონ და, შშმ პი რე ბის თვის ჩა ვა ნაც ვლეთ კო მუ ნა ლუ რე ბის თა ნა გა დახ დით. ანუ  წლი დან 
წლამ დე ჩვენ არ გვაქვს ხე ლუხ ლე ბე ლი  პროგ რა მე ბი, ყო ველ თვის ვცდი ლობთ, დავ ხვე წოთ, 
ახა ლი ინი ცი ა ტი ვა შე ვი ტა ნოთ, ამას ყვე ლა ფერს სა ფუძ ვლად უდევს ანა ლი ზი, კვლე ვა და კო მუ-
ნი კა ცია სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი 
სო ცი ა ლურ და ჯან დაც ვის სა კი თხებ ში).  

შე კითხ ვა ზე - თქვე ნი დაკ ვირ ვე ბით ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის გაზ რდი ლი საფ რთხე (ე კო ნო-
მი კუ რი, სა სურ სა თო, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ჯან მრთე ლო ბის, პი რა დი, ეკო ლო გი უ რი)  რო გორ აი სა-
ხე ბა მო სახ ლე ო ბის  მდგო მა რე ო ბა ზე? (შე მო ხა ზეთ 3 ყვე ლა ზე ძი რი თა დი) - შემ დე გი პა სუ ხე ბი ა: 
გაზ რდი ლია სტრე სი, და ძა ბუ ლო ბა   110 (63,95%), თავს იჩენს ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი პრობ ლე მე ბი  76 (44,18%), გა მოკ ვე თი ლია  უი მე დო ბა, მო მავ ლის ში ში  81 (47, 09%), იზ
რდე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი  59 (34,30%), იკ ვე თე ბა სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა რი ზა ცია 
და კონ ფლიქ ტე ბი  25 (14,53%), გახ ში რე ბუ ლია ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის, ქალ ზე ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბი  47 (27, 32%), იზ რდე ბა ქალ თა მიგ რა ცია და გა ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის რიცხ ვი  72 
(41, 86%), მა ღა ლია და უც ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა  39 (22,64%).
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რე კო მენ და ცი ე ბი

ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ქალ თა და ახალ გაზ რდე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა წა რი მარ-
თა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის (GREWS) 
მი ხედ ვით. ზუგ დი დის ქალ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მუ შა ო ბის შე დე გად დაგ როვ და საკ მა ოდ 
დი დი და ან გა რიშ გა სა წე ვი ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და სა რე კო მენ და ციო წი-
ნა და დე ბე ბი ად გი ლობ რი ვი სამ თავ რო ბო თუ არა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის თვის:

•	 არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ელექ ტრო ნუ
ლად და ბეჭ დუ რი სა ხით

•	 არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გი, ეფექ ტი ა ნო ბის შეს წავ ლა, კო რექ ტი
რე ბა და ახა ლი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა

•	 თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან აქ ტი უ რი და მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია მო სახ ლე ო ბას თან სხვა
დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით

•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თვის

•	 სა ზო გა დო ე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ში, ახა ლი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში

•	 გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის 
ინი ცი ა ტი ვე ბი სად მი
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•	 სხვა დას ხვა შე თა ვა ზე ბის (კურ სე ბი, კონ კურ სე ბი) შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა ლუ რი მი წო
დე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის

•	 ქა ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა და ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა მცი რე გრან ტე ბის სა ხით 

•	 ქალ თა მი მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა

•	 გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მხრი დან ქა ლე ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის 
ად ვო კა ტი რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ და ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე

•	 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა არა სამ თავ რო ბო და ბიზ ნეს 
სექ ტო რებ თან მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თვის

•	 ინ ფორ მი რე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის მე ტად გა მო ყე ნე ბა

•	 ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხელ შე წყო ბა და სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბის სწავ ლე ბა და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თვის 

•	 დევ ნილ თა კო ლექ ტი ურ ცენ ტრებ ში სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
შე ღა ვა თი ა ნი ინ ტერ ნე ტით 

•	 სო ცი ა ლუ რი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა 

•	 მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის სტუ დენ ტე ბის გა ნათ ლე ბის სრუ ლი/ ნა წი ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბის ხელ
შე წყო ბა  

•	 ოჯა ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის, სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის ხელ შე წყო ბა 

•	 ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ყვე ლა სო ფელ ში (ამ ბუ ლა ტო რი ე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, აფ თი ა ქის გახ სნა, ექიმ თა ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბა)

•	 სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრე ბის გახ სნა სოფ ლებ ში (სა ლო ნი, სამ კერ ვა ლო, 
ფეხ საც მლის შე კე თე ბა)
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ქალებისადაახალგაზრდებისსაჭიროებებისშეფასება

გენდერულადმგრძნობიარე

ადრეულიგაფრთხილებისსისტემის(GREWS)მიხედვით

წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი

გურანდა გვანცელაძე

შე სა ვა ლი

კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და მო სა ლოდ ნელ რის კებ ზე 
ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის სის ტე მის შექ მნას. აღ ნიშ ნუ ლი (GREWS) სის ტე მის და ნერ გვა გენ დერ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის გან ვი
თა რე ბის რისკს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქვეყ ნის არამ დგრა დი პო ლი ტი კუ რი გა რე მო, და ბა ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის არას ტა ბი ლუ რი გა რან ტი ე ბი, ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვა სა ხის საფ
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას, აფერ ხებს სრულ ფა სო ვა ნი ცხოვ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას და მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ძა ლა დო ბი სა და კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის რისკს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად რე უ ლი ჩა რე ვა 
და რე ა გი რე ბა.

გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა (GREWS) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ
სტრუ მენ ტია სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის, ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

კონ ფლიქ ტის მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის გან საზ ღვრა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბის შეს წავ ლას გენ დე რუ ლი მიდ გო მით, რომ ლის შე ფა სე ბაც და ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის 
სის ტე მა ში მოქ ცე ვა შექ მნის მდგრა დი მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას სა ზო გა დო ე ბა ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა „ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა კონ ფლიქ ტე ბის ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დერ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მის 
(GREWS) მი ხედ ვით“ ხელს შე უ წყობს ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე
ბის წარ მო ჩე ნას და შე სა ბა მი სი ად რე უ ლი რე ა გი რე ბის (GREWS) მე ქა ნიზ მის შექ მნას ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე. 

კვლე ვის სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვამ მო იც ვა 18 წლი დან 65 წელს ზე ვით ასა კის წა ლენ ჯი ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი, მათ შო რის დევ ნი ლი, ად გი ლობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, შშმ პი რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, პენ სი
ო ნე რე ბი, სას კო ლო და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბის პე და გო გე ბი; ად გი ლობ რი ვი 
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ექ სპერ ტე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში. რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო 157 ქა
ლი. თვი სებ რი ვი კვლე ვის თვის ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან 
(1 კა ცი და 3 ქა ლი) და 4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სია ად გი ლობ რივ ქა ლებ თან (სულ 30 ქა ლი). 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი მო ნა წი ლე ე ბი ასა კის მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: 
უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გე ნენ სა შუ ა ლო ასა კის პი რე ბი  1830 წე ლი – 29,30%, 3145 – 36,30%, 
46–65  28,66% და 65 წელს ზე ვით  5,74%.

სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა 21,01% არის დევ ნი ლი, 61,7%  ად გი ლობ
რი ვი, 15,28%  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, 12,10% მრავ ლშვი ლი ა ნი დე და. გა მო კი თხულ თა გან 
6,38% მარ ტო ხე ლა დე დაა და მხო ლოდ 0,63% არის შშმ პი რი. 

დი აგ რა მა #1 

და საქ მე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა უმუ შე ვა რია 42,08%, ასე ვე დი
დი წი ლი მო დის სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბუ ლებ ზე, რო მელ თა მაჩ ვე ნებ ლი არის 21,65%, ბე
ნე ფი ცი არ თა 14,01% სტუ დენ ტი ა, კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლია 8,28%, კერ ძო/ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბუ ლი  4,45%, ხო ლო 7,64% სა სოფ ლო სა მე უ ნეო საქ მით 
არის და კა ვე ბუ ლი და 1,91% მოს წავ ლე ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ უმუ შე ვარ თა შო რის სუ რა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით შემ დეგ ნა-
ი რად გა ნა წილ და: 37,11% ად გი ლობ რი ვი, ხო ლო 45,45  დევ ნი ლი. რაც შე ე ხე ბა მარ ტო ხე ლა და 
მრა ვალ შვი ლი ან დე დებს, მათ შო რის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: უმუ შე ვა რი 
მარ ტო ხე ლა დე და  50% და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და  47.36. დი აგ რა მა #2
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კვლე ვის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

1. ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის 
უმე ტე სო ბის თვის ოჯა ხე ბის შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი
დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი  38,4%, ასე ვე დი დი წი ლი სა ხელ მწი ფო ანაზ ღა უ რე ბა ზე მყოფ ბე ნე
ფი ცი ა რებ ზე გა ნა წილ და  35,03%. შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როდ 28,02%მა პენ სია და ა სა ხე ლა. 
სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბა გა მო კი თხულ სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ ზე შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხის შემ წე ო ბა  12,73%, დევ ნი ლის შემ წე ო ბა  15, 92%. მცი რე ბიზ ნე
სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლით ოჯა ხებს არ ჩენს 10,82%, მიგ რან ტებ ზე არის და მო კი დე ბუ ლი გა
მო კი თხულ თა 17,19% და ახ ლობ ლე ბის დახ მა რე ბით საზ რდო ო ბა უწევს გა მო კი თხულ თა 17, 83ს. 

სა ინ ტე რე სო ა, რო გო რია სა ხელ მწი ფო ანაზ ღა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი დევ ნილ და ად გი ლობ რივ 
თემ ზე, რა ზეც მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის შემ დეგ ასე თი სუ რა თი მი ვი ღეთ: სა ხელ მწი ფო ანაზ ღა უ რე
ბით სარ გებ ლობს 27,27% დევ ნი ლი და 56,71% ად გი ლობ რი ვი. მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა 
დე დე ბის შე მო სავ ლის წყა როს, ძი რი თა დად, წარ მო ად გენს პენ სი ა, სა ხელ მწი ფო ანაზ ღა უ რე ბა, 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი. მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის 42,10%ის შე მო სავ ლის 
წყა როა პენ სი ა, სა ხელ მწი ფო ანაზ ღა უ რე ბით და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბით სარ გებ ლობს მრა ვალ
შვი ლი ა ნი დე დე ბის ერ თნა ი რი რა ო დე ნო ბა  36,85%. რაც შე ე ხე ბა მარ ტო ხე ლა დე დებს, მა თი 
36,85%ის თვის შე მო სავ ლის წყა რო არის პენ სი ა, 40%ის კი  ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი, სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა შემ წე ო ბით სარ გებ ლობს 30%. 

დი აგ რა მა #3

ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის ბლოკ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო იმ შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის 
გან საზ ღვრა რაც არ სე ბობს ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თვის. ამ კუ თხით ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლოვ ნად და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვა და სა ხელ და, რაც 77,70%ის თვის არის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი. 61,78%მა გა მო ყო და ბა ლი ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი, 49,68%ის თვის კი შე მა ფერ
ხე ბე ლი ფაქ ტო რია ინ ფლა ცია და მა ღა ლი ფა სე ბი საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე, მე დი კა მენ ტებ ზე, სა
ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თებ ზე. შემ დეგ მო დის იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში 
 32,48%. ქა ლე ბის 25,47% თვლის, რომ მა ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი და კრე დი ტე ბი აფერ ხებს 
მათ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლოვ ნად იქ ნა და სა ხე ლე ბუ ლი შემ დე გი პუნ
ქტე ბი: ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე /ა რა ე ფექ ტუ რო ბა 
მცი რე ბიზ ნე სის, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის  19,10%, კო ვიდ19ის შე დე გად შეწყ ვე ტი
ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნა ში ხელ შე წყო ბა  10,82% და მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის 
არარ სე ბო ბა და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის – 12,10%. 
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აღ მოჩ ნდა, რომ და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია დევ ნილ თა 75%ი სა და 
ად გი ლობ რივ თა 79%ის თვის. რაც შე ე ხე ბა და ბალ ფი ნან სურ შე მო სა ვალს, მო ნა ცე მე ბი შემ დეგ
ნა ი რად და ფიქ სირ და: დევ ნი ლი  63,65% და ად გი ლობ რი ვი  61,85%. მო ნა ცე მებ ში გა მო ყო ფი ლი 
იყო იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში, სა დაც მი ვი ღეთ შემ დე გი მაჩ ვე ნე ბე ლი: 
დევ ნი ლი  42% და ად გი ლობ რი ვი  30%. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ინ ფლა ცია და 
მა ღა ლი ფა სე ბი საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე, მე დი კა მენ ტებ ზე, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თებ ზე, სა დაც 
პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: დევ ნი ლი  48,50% და ად გი ლობ რი ვი  66%. გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე
ბის გა მოვ ლე ნის თვის სა ინ ტე რე სო ა, მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის თვის რამ დე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა. მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის ეს 
პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად სენ სი ტი უ რი აღოჩ ნდა, ხო ლო მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი ათ ვის კი მნიშ ვნე
ლო ვან შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად და სა ხელ და  26.35%.

დი აგ რა მა #4 

კითხ ვა ზე, თუ რო მელ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე 
ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას გა მო კი თხუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, მი ვი ღეთ შემ დე გი სუ რა თი: გა მო კი
თხულ თა 60,50% იც ნობს პროგ რა მას „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“. სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცია აქვს გა მო კი თხულ თა 52,86%ს, 
ხო ლო დევ ნილ თა სა არ სე ბო წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მას იც ნობს 34,39%. 32,48%
მა იცის სხვა დას ხვა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის /გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მა ზე. რაც შე ე ხე ბა 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მას „და ნერ გე მო მა ვა ლი“, ამა ზე ინ ფორ მა ცია აქვს 31,21%ს, ხო ლო გა მო
კი თხულ თა 20,38% სა ერ თოდ არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მსგავს პროგ რა მებ ზე. რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით გა მო იკ ვე თა ორ პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა: „ა წარ მოე სა
ქარ თვე ლო ში“ და სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე
ბი. დევ ნი ლი და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ასე გა ნა წილ და: ორი ვე მი მარ თუ
ლე ბას დევ ნი ლი თე მის 57,60% იც ნობს, ად გი ლობ რი ვე ბის 62,90%მა იცის პროგ რა მა „ა წარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“ და 51,55%მა  სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის პროგ რა მე ბი. 
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დი აგ რა მა#5

ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის, მცი-
რე მე წარ მე ო ბი სა და თვით და საქ მე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის შექ მნა. ამის თვის 
64,33%ის აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია ხელ მი საწ ვდო მი კრე დი ტე ბი, ხო ლო 62,42% თვლის, რომ არა
ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბი. ამ ორ გა მოკ ვე თილ სა
კითხ ში დევ ნილ თა და ად გი ლობ რივ თა წი ლი თით ქმის თა ნაბ რად გა და ნა წილ და. ხელ მი საწ ვდო მი 
კრე დი ტე ბის არ სე ბო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია დევ ნილ თა 69,70%ი სა და ად გი ლობ რივ თა 62,90%ის
თვის, ხო ლო მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მებ ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რა დღე ბა ად გი ლობ
რივ თა 65%მა და დევ ნილ თა 60,61%მა. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 45,85% თვლის, 
რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი, ხო ლო 26,75%ის თვის პრი ო რი ტე
ტუ ლია საგ რან ტო პროგ რა მე ბი. და სა ხელ და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბი 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სა სათ ბუ რე და სხვა ტი პის საქ მი ა ნო ბის მხარ და სა ჭე რად, რაც გა მო კი
თხულ თა 30,57%ის თვის აღ მოჩ ნდა მნიშ ვნე ლო ვა ნი. მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა მო სახ ლე ო ბის და ბა
ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე, რაც გა მო კი თხულ თა 52,86%მა და ა ფიქ სი
რა. სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სებ სა და დახ მა რე ბას ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის წე რა ში მხო ლოდ 12,10% 
გა მო ეხ მა უ რა. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს გა მოვ ლინ და ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი სა კი თხე ბი: „ა უ ცი ლე ბე ლია ქა ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის ხელ შე წყო ბა. სო ფელ ში 
არი ან ქა ლე ბი, რომ ლებ საც აქვთ სურ ვი ლი, და ე უფ ლონ პრო ფე სი ას, ან აი მაღ ლონ არ სე ბუ ლი 
ცოდ ნა. ამ კუ თხით მა თი დახ მა რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ (სა ბავ შვო ბა ღის თა ნამ შრო მე ლი, ად გი
ლობ რი ვი, 55 წლის).

„სურ ვი ლი მაქვს, რა ი მე მცი რე ბიზ ნესს მივ ყო ხე ლი, მაგ რამ უსახ სრო ბის გა მო ვერ ვა კე თებ, 
თუ იქ ნე ბა ხელ შე წყო ბა, ეს სტი მულს მოგ ვცემს, გან ვა ხორ ცი ე ლოთ რა ი მე პრო ექ ტი“ (პე და გო გი, 
ად გი ლობ რი ვი, 57 წლის).

„კარ გი იქ ნე ბა, თუ ვინ მე რა ი მე ღო ნის ძი ე ბებს გა ნა ხორ ცი ე ლებს ჩვენს სო ფელშ:, ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბა ამ სფე რო ში, პრო ექ ტე ბის და წე რა ში ხელ შე წყო ბა, უპ რო ცენ ტო ან და ბალ პრო ცენ ტი ა
ნი სეს ხე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, თა ნა და ფი ნან სე ბა და ა.შ.“ (უ მუ შე ვა რი, ად გი ლობ რი ვი, 30 წლის).

გა მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, რომ ზე მოთ აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებ ზე მო სახ ლე ო ბის 75,15% ინ ფორ მა ცი ას 
იღებს ტე ლე ვი ზი ი სა და რა დი ოს მეშ ვე ო ბით. ასე ვე პირ ველ წყა როდ და სა ხელ და ონ ლა ინ მე დი ა
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სა შუ ა ლე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი (59,87%) და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა მე ზობ ლე ბი სა და ნაც ნო
ბე ბის გან (35,03%). გა მო კი თხულ თა 31,84% ინ ფორ მა ცი ას არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან 
იღებს. რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბის ჩარ თუ ლო ბას, 22,92% ასა ხე ლებს, რომ 
ინ ფორ მა ცი ას იღებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი სა და ფე ის ბუქ გვერ დის მეშ ვე ო ბით, 11,46% 
ინ ფორ მი რე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტე ბის დახ მა რე ბით და მხო ლოდ 8,91% იღებს ინ ფორ
მა ცი ას სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი სა და სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბის მეშ ვე ო ბით. და ბა ლი მაჩ ვე
ნე ბე ლი და ფიქ სირ და თე მებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის კუ
თხით  5,73%. რაც შე ე ხე ბა ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას და სა მი ნის ტროს, მა თი ვებ გვერ დი დან 
და ფე ის ბუქ გვერ დი დან ინ ფორ მა ცი ას იღებს გა მო კი თხულ თა 14,01%. 

სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად გა მო კი თხულ თა 77,70% ასა ხე ლებს 
არა საკ მა რის კო მუ ნი კა ცი ას და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის გან. ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად სა ხელ დე ბა  გა მო კი თხულ თა 
10,82%მა მი უ თი თა პრი ო რი ტე ტუ ლად. მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ტე რე სი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი
ე რე ბის კენ მი მარ თულ სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ზე ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად 
და ა სა ხე ლა 7,0%მა. 

დი აგ რა მა #6

პა სუ ხე ბი შე კითხ ვა ზე: სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით არა საკ მა რი სი კო მუ ნი კა ცია და მო-
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, ასე გა ნი საზ ღვრა: 
დევ ნი ლი  23,71%, ად გი ლობ რი ვი  81,44%. „არ ინ ტე რეს დე ბა“ გა მო კი თხულ დევ ნილ თა 6,06% 
და ად გი ლობ რივ თა 16,50%. ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მა აქვს ად გი ლობ რივ თა 9,29%ს და 
დევ ნილ თა 18,18%ს. 

რო გორც თვი სებ რი ვი კვლე ვი დან გა მოჩ ნდა, მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბას არ აქვს ინ ფორ მა ცია 
ად გი ლობ რივ სერ ვი სებ ზე. პე რი ო დუ ლად ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იკ ვლევს მო სახ ლე
ო ბის სა ჭი რო ე ბებს, ად გილ ზე ხვდე ბა მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბულ ჯგუ ფებს და მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ად გენს სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ
თუ ლე ბებს. თუმ ცა, ჯგუ ფის წევ რე ბის თქმით, პი რა დად მათ სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით არას დროს 
მო უ ძი ე ბი ათ სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბის გა საც ნო ბად. გა მოთ
ქვეს მო საზ რე ბა, რომ სა უ კე თე სო გზას წარ მო ად გენს მე ტი კო მუ ნი კა ცია და აქ ტი უ რი თა ნამ
შრომ ლო ბა თე მის წევ რებ სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ებს შო რის. 



125

„მო სახ ლე ო ბას უნ და გა აჩ ნდეს ყვე ლა იმ პროგ რა მა ზე ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც გა წე რი ლი აქვს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ვის გეგ მა ში. გან სა კუ თე ბით ცუ დი სი ტუ ა ცი აა სა მე დი ცი ნო მი მარ თუ ლე-
ბით, არ ფი ნან სდე ბა ძვი რა დღი რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი, გა ი ცე მა მხო ლოდ ერ თჯე რა დი დახ მა რე-
ბე ბი“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 23 წლის).

„ახ ლა ხანს ფონდ „სო ხუმ თან“ ურ თი ერ თო ბი სას გა ვი გეთ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ჰქო ნია გარ კვე უ ლი თან ხა სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის, მო ვი თხო ვეთ და მოხ და 
სკო ლის სა ხუ რა ვის გა მოც ვლა. ასე რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ (პე და გო გი, ად-
გი ლობ რი ვი, 50 წლის).

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ სა ერ თოდ არ გვაქვს ინ ფორ მა ცი ა. არ 
ვი ცით სო ცი ა ლუ რი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის და სხვა პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. ერ თა-
დერ თი, სოფ ლის პროგ რა მის დროს ვხვდე ბით თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს, ხში რად 
წი ნას წარ გათ ვლი ლი პროგ რა მე ბით მო დი ან“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 57 წლის).

„ჩვენ არ გვაქვს ინ ფორ მა ცი ა, თუ რო გორ ხდე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა, ან ვინ მუ შა ობს ასეთ 
სა კი თხებ ზე, ალ ბათ რწმუ ნე ბუ ლი. მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ ეს არ არის საკ მა რი სი. იქ ნებ მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტს აქვს რა ღაც ფორ მა ამ მხრივ შე მუ შა ვე ბუ ლი, არც კი ვი ცი“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ-
რი ვი, 42 წლის)

„თუ რო გორ ხდე ბა ჩვე ნი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა, ამა ზე ინ ფორ მა ცია არ გვაქვს, ალ ბათ ასეთ 
სა კი თხებ ზე მუ შა ობს სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი მა ჟო რი ტარ დე პუ ტატ თან ერ თად, რომ ლებ საც მო-
სახ ლე ო ბა პრობ ლე მე ბის თა ო ბა ზე მი მარ თავს გან ცხა დე ბით სხვა დას ხვა პრობ ლე მის შე სა ხებ - 
ეს არის ოჯა ხის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა, ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბი თუ სხვა 
სა კი თხე ბი“ (პე და გო გი, ად გი ლობ რი ვი, 42 წლის).

მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე აქ ცენტს აკე თე ბენ ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე
ბიც: „მო ქა ლა ქემ უნ და იცო დეს, რო გო რი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბი აქვს სა ხელ მწი ფოს გან, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან. ინ ფრას ტრუქ ტუ რის კუ თხით თა ვის სო ფელ ში რა პრო ექ ტე ბი ტარ დე ბა. 
მა გა ლი თად, სოფ ლის პროგ რა მე ბი იწყე ბა სოფ ლებ ში და სა ნამ სოფ ლის პროგ რა მა და ი წყე ბო და, 
მა ნამ დე ყვე ლა სო ფელ ში კრე ბე ბი ჩა ტარ და. კრე ბებ ში მო სახ ლე ო ბა იყო მოწ ვე უ ლი. თვი თონ 
მო სახ ლე ო ბამ არ იცის, იმ უბან ში, სო ფელ ში რა უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო. აუ ცი ლე ბე ლია მო სახ ლე-
ო ბის ჩარ თვა იმა ში, რა საც სა ხელ მწი ფო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აკე თებს“ (საკ რე ბუ ლოს წარ მო-
მად გე ნე ლი). 

2. სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა 

პრი ო რი ტე ტულ გენ დე რულ სა კი თხად დგას სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის თე მა. კითხ ვა ზე, თქვენ-
თვის ყვე ლა ზე მე ტად რა ფაქ ტო რი უქ მნის საფ რთხეს სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბას, 92,99% პა
სუ ხობს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია მა ღა ლი ფა სე ბი პრო დუქ ტებ ზე, ხო ლო 73,88ის თვის 
 ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არარ სე ბო ბა. სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ სე ბო ბას 
24,84% ასა ხე ლებს. ამ პა სუ ხებ ში დევ ნილ თა და ად გი ლობ რივ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ დეგ ნა ი რად 
გა და ნა წილ და: პრო დუქ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი საფ რთხეა 94,85% ად გი ლობ რი ვე
ბის თვის და 84,85% დევ ნი ლის თვის. ხო ლო ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის არ სე ბო ბა პრი ო რი ტე ტუ
ლია 60,60% დევ ნი ლის თვის, ნაკ ლე ბი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და ად გი ლობ რივ თემ ზე  5.15%. 
თა ნა ბარ მო ნა ცე მე ბია ორი ვე სო ცი ა ლურ ჯგუფ ზე სი ახ ლო ვეს პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის არარ სე
ბო ბის სა კითხ ზე: ად გი ლობ რი ვი  24,75% და დევ ნი ლი  24,25%. 
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3. სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა 

წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ქა ლე ბი დან სა ზო გა დო ებ-
რი ვი უსაფ რთხო ე ბის თვის ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რად სა ხელ დე ბა სა მი სა კი თხი, რომ ლებ ზეც ასე
თი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა: წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის და სას მე ლი წყლის მი წო დე
ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა  44,58%, ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  41,40% 
და სოფ ლის ში და გზე ბის მო წეს რი გე ბა  40,76%. ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბის კუ თხით 
28,02% მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფე ხით მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბორ დი უ რე ბის, ტრო ტუ ა რე ბის მო წეს რი გე
ბა. გა მო კი თხულ თა თით ქმის თან ბა რი რა ო დე ნო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი სა კი თხე ბი: 
სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გა კე თე ბა  24,84%, სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მარ თვა  24,20%, სა ყო ფა
ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბი სო ფელ ში  21,02%, სო ფელ ში შე მო მა ვა ლი ცენ ტრა ლუ რი 
გზის მო წეს რი გე ბა  15,92% და გა რე გა ნა თე ბე ბის გა მარ თვა  14,01%. გა მო კითხ ვა ში და ფიქ
სირ და სკო ლა ში არ სე ბუ ლი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი, რაც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა მო კი თხულ თა 13,37%ის თვის, ასე ვე გა მო იკ ვე თა სკო ლის გა რე შე წრე ე ბის 
არ სე ბო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ბავ შვე ბის თვის (20,38%). შე და რე ბით და ბა ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლი და ფიქ სირ და ისეთ სა კი თხებ ზე, რო გო რი ცაა ბავ შვის მოვ ლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი 
(სკო ლის და ბა ღის შემ დგო მი) და საქ მე ბუ ლი დე დე ბის თვის (5,09%) და სა ბავ შვო ბა ღე ბი (2,54%). 

დი აგ რა მა #7 

ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს ჯგუ ფე ბით გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი თე მის მწვა ვე ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ
ლი მდგო მა რე ო ბა, რაც თემ ში მო სახ ლე ო ბის თვის წყლის მი წო დე ბის მო უ წეს რი გებ ლო ბას ან 
სრუ ლად მო უგ ვა რებ ლო ბას უკავ შირ დე ბა. 

„ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რია სა თა ვეს თან გა უ მარ თა ვი წყალ გაყ ვა ნი ლო ბა, არის სა უ ბა რი იმა-
ზეც, რომ წყა ლი არის და ბინ ძუ რე ბუ ლი და სას მე ლად უვარ გი სი. ეს წყა ლი მა ინც არ არის ხელ-
მი საწ ვდო მი ყვე ლას თვის, რად გან სო ფე ლი არის მთა გო რი ა ნი. ასეთ ად გი ლებ ში გა მო სა ვა ლი 
არის ჭა ბურ ღი ლი, რო მე ლიც ძვი რი ჯდე ბა“ (სა ბავ შვო ბა ღის თა ნამ შრო მე ლი, ად გი ლობ რი ვი, 55 
წლის). 

დამ სწრე თა უმ რავ ლე სო ბამ სკო ლის ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრობ ლე მებ ზე ისა უბ რა და გა მო სა
ვალს ახა ლი სკო ლის მშე ნებ ლო ბა ში ხე დავს: „ჩვე ნი სკო ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმი თაც, რომ აქ 
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სწავ ლო ბენ მოს წავ ლე ე ბი აფხა ზე თი დან, კერ ძოდ, სო ფელ სა ბე რი ო დან, რომ ლე ბიც დღემ დე ვერ 
ეს წრე ბი ან სას წავ ლო პრო ცესს. ამ ბავ შვებს და მათ ოჯა ხებს ნამ დვი ლად სჭირ დე ბათ ჩვე ნი ხე-
ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა თა ნა დო თა ნა ად გო მა. გა რე მო, სა დაც სას კო ლო პრო ცე სი იქ ნე ბა მიმ-
ზიდ ვე ლი მათ თვის“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 37 წლის).

„ი ყო სა უ ბა რი, რომ სა ბა ზო სკო ლა გა და კეთ დეს სა შუ ა ლოდ, ანუ თორ მე ტი კლა სი ად გილ ზე 
და ამ თავ რონ მოს წავ ლე ებ მა, არ მო უ წი ოთ სხვა სო ფელ ში წას ვლა. ბავ შვებს უჭირთ ახალ გა-
რე მოს თან შე გუ ე ბა. ხში რად მოს წავ ლე ე ბი ბუ ლინ გის მსხვერ პლნი ხდე ბი ან“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი-
ლობ რი ვი, 42 წლის).

აქ ცენ ტი გა კეთ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის პრობ ლე მა ზე: „არ არის ტრან სპორ ტი, რაც 
აფერ ხებს მო სახ ლე ო ბის გა და ად გი ლე ბას, მუ შა ო ბენ კერ ძო მიკ რო ავ ტო ბუ სე ბი. მათ საკ მა რი სი 
რა ო დე ნო ბის მგზავ რი თუ არ ეყო ლათ, შე იძ ლე ბა არც გა ა კე თონ რე ი სი. ეს მიკ რო ავ ტო ბუ სე ბი 
ად რე აკე თებ დნენ ორ გზო ბას, მაგ რამ პან დე მი ის შემ დეგ, რო დე საც აფხა ზე თის კენ გზა ჩა ი კე ტა, 
მგზავ რე ბი შემ ცირ და და მძღო ლე ბი გა და ვიდ ნენ ერთ გზო ბა ზე. რა თქმა უნ და, ეს სი ტუ ა ცია 
ჩვენ ზე ცუ დად აი სა ხა და გვი წევს ტაქ სე ბის გა მო ყე ნე ბა. ბევ რმა ქალ მა, რო მელ საც თა ვი სი ოჯა-
ხის ნა წარ მი გაჰ ქონ და ზუგ დიდ ში, შეწყ ვი ტა გა ტა ნა“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 57 წლის).

რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის თვის 
არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი საფ რთხე ე ბი ა: კრი მი ნა ლის ზრდა  75,79% და ალ კო ჰო ლიზ მი/ ნარ
კო მა ნია – 46,49%. მო უ წეს რი გე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად და ა სა ხე ლა გა მო კი თხულ თა 24,20%მა. სა ქარ თვე ლო ში კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა
ცი ის სა შიშ რო ე ბა საფ რთხედ მი აჩ ნია გა მო კი თხულ თა 22,29%ს. გა მო კი თხულ თა 17,19% საფ
რთხედ აფიქ სი რებს დის კრი მი ნა ცი ის და შე უწყ ნა რებ ლო ბის მა ღალ დო ნეს, ხო ლო გა უ მარ თა ვი 
საგ ზაო მოძ რა ო ბა საფ რთხეა 16,56%ის თვის. 12,10% სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ასა ხე ლებს უმ ცი რე სო ბე ბის, გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის პი
რე ბის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბალ ხა რისხს. პა სუ ხებ ში ყვე ლა ზე მე ტად 
და ფიქ სირ და  კრი მი ნა ლი და ალ კო ჰო ლიზ მი. ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა, თუ რო გორ 
გა ნა წილ და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი დევ ნილ და ად გი ლობ რივ რეს პონ დენ ტებს შო რის. ანა ლი ზის შე დე
გად მი ვი ღეთ შემ დე გი სუ რა თი: კრი მი ნა ლის ზრდა საფ რთხედ მი აჩ ნია გა მო კი თხუ ლი ად გი ლობ
რი ვე ბის 71.13%ს და დევ ნილ თა 60,60%ს. ხო ლო ალ კო ჰო ლიზ მსა და ნარ კო მა ნი ას ასა ხე ლებს 
ად გი ლობ რი ვე ბის 49,50% და დევ ნილ თა 42,43%. 

დი აგ რა მა #8
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად დად გინ და გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მის ხა რის ხი. კითხ ვა ზე, აქვთ 
თუ არა თქვენს შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს ან ნაც ნო ბებს ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე 
წვდო მა, გა მო კი თხულ თა 58,59%მა უპა სუ ხა  ნა წი ლობ რივ. აქე დან 58,76% არის ად გი ლობ რი
ვი, 51,52%  დევ ნი ლი, 54,16%  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, 47,37%  მრა ვალ შვი ლი ა ნი და 30% 
მარ ტო ხე ლა. ხა რის ხი ა ნი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა არ არის ხელ მი საწ ვდო მი 10,20%, რო მელ თა გან 
სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტუ სის მი ხედ ვით შემ დე გი სუ რა თი იკ ვე თე ბა: ად გი ლობ რი ვი  
5.15%, დევ ნი ლი  21,21%, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  20,83%, მარ ტო ხე ლა  30% და მხო ლოდ 
5,26% მრა ვალ შვი ლი ა ნი. გა მო კი თხულ თა 31,21% ასა ხე ლებს, რომ მათ შვი ლებს, შვი ლიშ ვი ლებს 
და ნაც ნო ბებს აქვთ წვდო მა ხა რის ხი ან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით სა შუ ა ლე ბა გვქონ და, გაგ ვე გო მი ზე ზე ბი: გა მო კი თხულ თა 29,29% ასა
ხე ლებს სწავ ლე ბის და ბალ ხა რისხს, 12,10%  პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გე ბის არა საკ მა რის რა ო
დე ნო ბას, 36,30%ის თვის პრი ო რი ტე ტი არის გა უ მარ თა ვი სას კო ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, 4,45% 
მი ზე ზად თვლის იმას, რომ სკო ლა არის სახ ლი დან შორს. სკო ლა ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი 
აღ ჭურ ვი ლო ბის არარ სე ბო ბა პრობ ლე მად მი აჩ ნია გა მო კი თხულ თა 47,13%ს, ხო ლო და ბა ლი ხა
რის ხის ინ ტერ ნე ტი დის ტან ცი უ რი სას წავ ლო პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად  36,30%ს. 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის კუ თხით გა მო კითხ ვის შე დე გად გა მოჩ ნდა, რომ გა მო კი თხულ თა 
48,40%ის ოჯა ხის წევ რე ბი სა და ნაც ნო ბე ბის თვის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ხელ მი საწ ვდო მი ა. ამას 
არ ეთან ხმე ბა მხო ლოდ 9,55%, 42,03% თვლის, რომ ამის სა შუ ა ლე ბა ნა წი ლობ რივ არ სე ბობს. 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად შემ დე გი პრობ ლე მე ბი გა მო იკ ვე თა: არ არ სე ბობს სკო ლებ ში 
პრო ფე სი ის სა ო რი ენ ტა ციო კურ სე ბი  23,56%, რე გი ო ნი დან სტუ დენ ტის თვის ქა ლაქ ში ხელ მი
უწ ვდო მე ლი უფა სო სა ცხოვ რე ბე ლი  34,39%, სწავ ლე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი  38,85% და სწავ
ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი  2,54%. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მა მო ნა წი ლე ე ბის მხრი და ნაც იქ ნა წა მო წე უ
ლი. ეს ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად გა მო იკ ვე თა რო გორც სა შუ ა ლო, ისე უმაღ ლე სი გა ნათ ლე
ბის მი ღე ბის დროს: „ინ ტერ ნე ტის გა უ მარ თა ო ბამ შე ა ფერ ხა მოს წავ ლე ე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის 
ჩარ თვა ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლებ ში. ვსარ გებ ლობთ სილ ქნე ტის ინ ტერ ნე ტით, მაგ რამ არ არის გა-
მარ თუ ლი და და მა ტე ბით გვი წევს ინ ტერ ნეტ პა კე ტე ბის შე ძე ნა. მივ მარ თეთ კომ პა ნია მაგ თის, 
მაგ რამ ამა ოდ. სოფ ლის დე პუ ტატ მა მოგ ვა წო და ინ ფორ მა ცი ა, რომ ტენ დე რი გა მო ცხად და, გა-
მარ ჯვე ბუ ლი არის სილ ქნე ტი და პრობ ლე მა მოგ ვა რე ბუ ლი ა ო, მო რი გი იმედ გაც რუ ე ბა ვი გე მეთ“ 
(დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 40 წლის).

4. ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა შე ე ხო ჯან დაც ვის კუ თხით არ სე ბულ პრობ ლე მებს. გა მო კი თხულ ქა
ლებს სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დათ, გა მო ეკ ვე თათ ოჯა ხებ ში და თემ ში არ სე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტუ ლი და 
აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბი. პირ ვე ლა დი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტის არარ სე ბო ბა პრობ
ლე მას 24,84%ის თვის წარ მო ად გენს, ხო ლო სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ ცი რე 44,03%ის თვის. 
უხა რის ხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის პრობ ლე მას ასა ხე ლებს 25,47%. საკ მა ოდ დიდ მა ნა წილ
მა  88,53%მა პრობ ლე მად მე დი კა მენ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბი და ა სა ხე ლა, ხო ლო 45,22%ის თვის 
პრობ ლე მაა უფა სო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბა ად გილ ზე, სოფ ლებ ში. ინ ფორ მი რე ბუ
ლო ბის და ბა ლი დო ნე გა მო კი თხულ თა 29,93%მა მი უ თი თა. აქ ვე და სა ხელ და რეპ რო დუქ ტი ულ 
ჯან მრთე ლო ბა ზე და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა  5,73%. 25,47% გა მო კი თხუ ლის თვის პრობ ლე მაა უფა სო 
სა მე დი ცი ნო სკრი ნინგ პროგ რა მე ბი გო გო ნე ბი სა და ქა ლე ბი სათ ვის. იგპ და კონ ფლიქ ტით და
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ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის სიმ ცი რე მხო ლოდ 7,64%მა 
აღ ნიშ ნა. 

დი აგ რა მა #9

ჯან დაც ვის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე კვლე ვის თვის სა ინ ტე რე სო იყო ის მაჩ
ვე ნებ ლე ბი, თუ ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის დროს, რო გორ ახერ ხენ პრობ ლე მის გა დაჭ რას 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ქა ლე ბი. აღ მოჩ ნდა, რომ 31,84%ის მკურ ნა ლო ბას, ძი რი თა
დად, ფა რავს სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა, 10,19% მკურ ნა ლო ბას კი  კერ ძო დაზ ღვე ვა, 
15,92% მი მარ თავს ექიმ ბაშს, 38,21% კი ეწე ვა თვით მკურ ნა ლო ბას. 

დი აგ რა მა#10 

ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბი აქ ტუ ა ლუ რად ჩათ ვა ლეს თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მაც:

„გა მოვ ყოფ დი ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე ბავ შვებს, მათ სჭირ დე ბათ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-
რა დღე ბა, ხში რად ისი ნი ვერ იღე ბენ სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო დაკ ვირ ვე ბას უსახ სრო ბის გა მო. 
აუ ცი ლე ბე ლია ასე თი ბავ შვე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა“ (პე და გო გი, ად გი ლობ რი ვი, 58 წლის).
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„ყუ რა დღე ბა უნ და მი ექ ცეს ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს, მარ ტო ხე ლა მო-
ხუ ცებს, მარ ტო ხე ლა დე დებს. დახ მა რე ბა, რა საც ისი ნი იღე ბენ, მი ზე რუ ლია და არ შე ე სა ბა მე ბა 
მათ სა ჭი რო ე ბებს“ (პე და გო გი, ად გი ლობ რი ვი, 36 წლის).

„სო ფელ ში არა გვაქვს ამ ბუ ლა ტო რი ა, რაც და მა ტე ბით პრობ ლე მას ქმნის“ (პე და გო გი, ად გი-
ლობ რი ვი, 60 წლის).

5. პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო იკ ვე თა ისე თი სენ სი ტი უ რი სა კი თხი, რო გო რი ცაა 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე-
ბა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას აქ ტუ ა ლუ რად 
თვლის 28,66%, ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რად  1,91%, პა სუ ხი არ აქვს 25,47%ს, ხო ლო გა მო კი თხულ თა 
43,96%ის თვის პრობ ლე მა არ არის აქ ტუ ა ლუ რი. დი აგ რა მა#11

მო ნა წი ლე თა 61,15% ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ ძა ლა დო ბის ფორ მად ფსი ქო ლო გი ურ ძა ლა დო ბას 
ასა ხე ლებს, 29,30%  ეკო ნო მი კურ ძა ლა დო ბას, 9,55%  ფი ზი კურს. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ
ლინ და, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს 
33,75%, არა ფე რი იცის 23,57%მა, ხო ლო 44,69%ს ზო გი ერთ სერ ვის ზე აქვს ინ ფორ მა ცი ა. 

დი აგ რა მა #12
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ჩა მოთ ვლი ლი სერ ვი სე ბი დან ცხელ ხაზ სა და მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე ინ ფორ მა ცია მო ნა წი
ლე ებს სა ერ თოდ არ აქვთ. ყვე ლა ზე მე ტად ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებ სა და მა თი სერ ვი სებ ზე (24,16%), ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე (12,50%). მო ნა წი ლე ებს აქვთ ინ ფორ მა ცია სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბა ზა ზე არ სე ბულ თავ შე საფ რებ ზე (7,5%), სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო 
დო ნე ზე არ სე ბულ კრი ზი სულ ცენ ტრებ ზე (4,16%) და სა ხელ მწი ფო იუ რი დი ულ სამ სა ხუ რებ ზე 
(3,33%). 

გა მო იკ ვე თა, რომ ბე ნე ფი ცი ა რებ მა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ან პო ტენ ცი ურ მსხვერ პლთა დახ-
მა რე ბის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია შემ დე გი წყა რო ე ბი დან მი ი ღეს: 36,30%  ტე ლე ვი
ზია და რა დი ო, 35,66%  სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, შეხ ვედ რე ბი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
 19,10%, შეხ ვედ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან  0,63% და 6,36% 
სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, გან ცხა დე ბე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში. 

დი აგ რა მა# 13

თუ რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ-
ლე ო ბის თვის, 60,50% თვლის, რომ არ არის საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მი. 26,11% აზ რით, ეს 
სერ ვი სე ბი ხელ მი საწ ვდო მი ა, ხო ლო 13,39% აცხა დებს, რომ სა ერ თოდ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი.

დი აგ რა მა#14
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის 26,75%ს მი აჩ ნი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის მი ერ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის თვის და ნერ გი ლი პროგ რა მე-
ბი ნა წი ლობ რივ სა კამ რი სი ა, 14,64% თვლის, რომ არ არის საკ მა რი სი, ხო ლო 9,55%ის აზ რით, 
საკ მა რი სი ა. 24,84% არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი 
პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, 24,22% თვლის, რომ აუ ცი ლე ბე ლია პროგ რა მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა 
და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბა. 

ფო კუს ჯგუ ფე ბის დის კუ სი ე ბი შე ე ხო ოჯახ ში ძა ლა დო ბას და ამ კუ თხით არ სე ბულ გა მოწ ვე
ვებს. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის შე ფა სე ბი სას ით ქვა, რომ ამ მხრივ ბევ რი რამ 
არის გა სა კე თე ბე ლი. პრობ ლე მის მო უგ ვა რებ ლო ბის მი ზე ზი, ერ თი მხრივ, სა ზო გა დო ე ბა ში დამ
კვიდ რე ბუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი ა. ასე ვე და ფიქ სირ და მო საზ რე ბა, რომ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მე ტი 
მხარ და ჭე რა და თა ნად გო მა სა უ კე თე სო გა მო სა ვა ლი იქ ნე ბო და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა და ურ თი ერ თდახ მა რე ბის დამ კვიდ რე ბის თვის. აღი ნიშ ნა, რომ ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბის უამ რა ვი შემ თხვე ვა რჩე ბა რე ა გი რე ბის გა რე შე, ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში სა ზო გა დო ე ბა 
შეჩ ვე უ ლია ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის იგ ნო რი რე ბას. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი კი 
გა ურ კვე ვე ლი ა:

„ვი ცით მარ ტო, 112-ზე რომ უნ და დავ რე კოთ. თურ მე არ სე ბობს მსხვერ პლის დახ მა რე ბის სხვა-
დას ხვა სერ ვი სი, რომ ლებ ზეც მხო ლოდ თქვენ თან შეხ ვედ რებ ზე ვგე ბუ ლობთ. უნ და იყოს შე სა-
ბა მი სი სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც თემ ში იმუ შა ვებს ამ მი მარ თუ ლე ბით“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი 
40 წლის).

„ზო გა დად ძა ლა დო ბის თე მა და ხუ რუ ლი სა კი თხია სო ფელ ში, არ არის მი მარ თვი ა ნო ბა გარ კვე-
უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, ნაკ ლე ბად ვართ ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი ძა ლა დო ბის რე ა გი რე ბის თვის და-
ნერ გილ პროგ რა მებ ზე. სა ჭი როა ასე თი პროგ რა მე ბის გან მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რა თა ამაღ ლდეს 
ხალ ხში ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით ცნო ბი ე რე ბა“ (პე და გო გი, ად გი ლობ რი ვი, 50 წლის).

თვით მმარ თვე ლო ბა მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობს, თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში, ხე ლი შე უ
წყოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას. ეს გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის ინ დი ვი დუ ა
ლურ ინ ტერ ვი უ ებ ში:

„ჩვენ მე ო რე წე ლი ა, სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში გვაქვს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის 
პროგ რა მა. ერ თჯე რა დად ვაძ ლევთ 200 ლარს, ვინც მოგ ვმარ თავს რომ არის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი. შარ შან, 2020 წელს მოგ ვმარ თა სამ მა მო ქა ლა ქემ, რო მელ თაც ფუ ლა დი დახ მა რე-
ბა გა ვუ წი ეთ 200 ლა რის ოდე ნო ბით. ჯერ არა ვის მო უ მარ თავს, შე იძ ლე ბა მენ ტა ლუ რი ამ ბა ვიც 
არის, იყოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბა და გა რეთ გა მო ტა ნის პრობ ლე მა იყოს. ვი საც კი მო უ მარ თავს, 
ჩვენ დავ ხმა რე ბი ვართ“ (საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი). 

„ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე მი მარ თვი ა ნო ბა ნაკ ლე ბია ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ჯერ კი დევ არ-
სე ბობს სტიგ მა. შარ შან სულ გვქონ და სა მი შემ თხვე ვა, წელს სა ერ თოდ არ გვაქვს. მი ზე ზი არის 
ცნო ბი ე რე ბის არა საკ მა რი სი დო ნე, ში შის გრძნო ბა, რა რე ა გი რე ბა შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს ამას, თუ 
ისი ნი მი მარ თა ვენ ფაქ ტზე“ (საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი). 

6. ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა შე ა ფა სეს, რო გო რია მათ ქა ლაქ ში/ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი 
სა ნი ტა რუ ლი სი ტუ ა ცია და სი ტუ ა ცია გა რე მოს დაც ვის კუ თხით. შე დე გად მი ვი ღეთ შემ დე გი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი: 13,37% თვლის, რომ ამ კუ თხით ძა ლი ან ცუ დი სი ტუ ა ცი ა ა, 21,01% აზ რით  ცუ დი, 
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სი ტუ ა ცი ას ნორ მა ლუ რად აფა სებს გა მო კი თხულ თა 56,05%, კარ გად შე ა ფა სა მხო ლოდ 8,91%მა 
და ძა ლი ან კარ გად 0,66%მა. 

დი აგ რა მა #15

თემ ში მწვა ვე პრობ ლე მე ბად და სა ხელ და: და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი  28,66%, სუფ თა წყლის არა
ჯე რო ვა ნი ხელ მი საწ ვდო მო ბა  32,48%, სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ო ბა  15,94%, 
სა ნი აღ ვრე მი ლე ბის არარ სე ბო ბა 36% ან გა უ მარ თა ო ბა  22,92%. 

ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბის კუ თხით თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს და ფიქ სირ და ნაგ ვის ურ ნე
ბის არარ სე ბო ბით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი. „ნა გა ვი იყ რე ბა ქუ ჩა ში, მდი ნა რის სა ნა პი რო ზე, 
რაც აბინ ძუ რებს მდი ნა რეს და გა რე მოს. აფხა ზე თის გამ ყოფ ზოლ თან ახ ლოს არის ერ თი ურ ნა 
და მხო ლოდ ერ თი ურ ნის თვის მო დის მან ქა ნა, არა და სკო ლას თან, ბაღ თან, ცენ ტრში მა ღა ზი ებ-
თან ნამ დვი ლად სა ჭი როა ურ ნა“ (დი ა სახ ლი სი, ად გი ლობ რი ვი, 42 წლის).

„პრობ ლე მაა სა ნი აღ ვრე ე ბის არარ სე ბო ბა. სკო ლამ დე მი სას ვლე ლი გზა მცი რე ო დე ნი წვი მის შემ-
თხვე ვა შიც კი იტ ბო რე ბა და ბავ შვებს უჭირთ გა და ად გი ლე ბა. პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად მივ-
მარ თეთ სოფ ლის გამ გე ო ბას, რო გორც წე რი ლო ბით, ასე ვე სიტყ ვი ე რად, მაგ რამ მა ინც ვერ 
გა დაწყ და. გა და მი სა მარ თე ბა გაგ ვი კე თეს საგ ზაო დე პარ ტა მენ ტთან“ (პე და გო გი, ად გი ლობ რი ვი, 
42 წლის).

7. ზო გა დი კითხ ვე ბი 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის დროს გა მო კი თხუ ლებს სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ, და ე ფიქ სი რე ბი ნათ თა ვი
ან თი მო საზ რე ბა იმის შე სა ხებ, მი უ მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის 
ან სხვა სა ხელ მწი ფო რგო ლის თვის რა ი მე პი რა დი, სამ სა ხუ რებ რი ვი, სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კი თხის 
გა და საჭ რე ლად. პა სუ ხი „დი ახ“ გას ცა 31,84%მა, „ა რა“  34,39%მა, ხო ლო 33,79%ს არ მი მუ
მარ თავს, რად გან არ ჯე რა, რომ მას შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა. 
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დი აგ რა მა#16 

ისი ნი, ვინც გა მო ი ყე ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სი კონ კრე ტუ ლი სა კი თხე ბის 
გა და საჭ რე ლად. ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო-
ბის შემ დეგ ფორ მებს იყე ნე ბენ: და სახ ლე ბის /სოფ ლის კრე ბე ბი  49,68%, საკ რე ბუ ლოს სხდო
მა ზე დას წრე ბა  5,73%, მე რის, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის მოს მე ნა  6,36%, პე ტი ცია 
 2,54%, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო  3,82, კო მუ ნი კა ცი ის 
ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მა  31,85%. შე ფას და, რამ დე ნად მორ გე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-
ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი და პროგ რა მე ბი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კურ 
სა ჭი რო ე ბებს. გა მო კი თხულ თა 14,64% თვლის, რომ ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნებს 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს, ხო ლო 35,70%ის აზ რით, პროგ რა მე ბი არ 
ასა ხავს ცალ კე უ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს. 48,68% აზ რით, არ არის 
და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და პროგ რა მე ბით მა თი კმა
ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა. 

მო ქა ლა ქე ე ბი თვლი ან, რომ არა სა თა ნა დოდ არის პროგ რა მებ ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბი ასა ხუ ლი და პროგ რა მებ ზეც ინ ფორ მი რე ბის და ბა ლი დო ნე ა, მაგ რამ ინ დი ვი დუ ა ლურ 
ინ ტერ ვი უ ებ ში შემ დე გი კო მენ ტა რე ბი და ფიქ სირ და: „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის შედ გე ნი სას 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ხალ ხის სა ჭი რო ე ბე ბი, ახ ლაც მიმ დი ნა რე ო ბას მუ შა ო ბა იმა ზე, თუ რა შე-
იძ ლე ბა იყოს შე ტა ნი ლი ამ მხრივ მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯეტ ში. მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე-
სას წავ ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ატა რებს კვლე ვებს, ხდე ბა შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბის გან ხილ ვა“ 
(საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი).

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცია გან თავ სე ბუ ლია მე რი ის ოფი ცი ა ლურ 
ვებ გვერ დზე. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ხდე ბა მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი სა და ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლის ხელ მძღვა ნე ლე ბის მი ერ“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი). 

აქ ვე გა კეთ და კო მენ ტა რე ბი, თუ რა პროგ რა მე ბი სა ჭი რო ებს დახ ვე წას:

„ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე მე ტად მოწყ ვლად ჯგუ ფებს სჭირ დე ბათ დახ მა რე ბა, რო გო რი ცაა მარ-
ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი, რომ ლებ საც პენ სია წი ნას წარ აქვთ აღე ბუ ლი და, ფაქ ტობ რი ვად, უსახ სროდ 
არი ან დარ ჩე ნი ლე ბი. ასე ვეა ახალ გაზ რდა ოჯა ხე ბი, რომ ლე ბიც ზრდი ან შვი ლებს, არი ან უმუ შევ-
რე ბი და არ იცი ან, რო გორ გა უმ კლავ დნენ პრობ ლე მებს. არ ცერთ პროგ რა მა ში არ არი ან ჩარ თუ-
ლე ბი, სამ წუ ხა როდ. ასე თი ოჯა ხე ბის კვლე ვა უნ და მოხ დეს და გა ე წი ოთ რა ი მე სა ხის დახ მა რე ბა. 
ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბიც ხში რია - ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მა გა ნა პი რო ბებს ხში-
რად ძა ლა დო ბას“ (საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნე ლი). 
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„ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბით დახ მა რე ბა ყვე ლა ზე მე ტად სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ოჯა ხებს, 
შშმ პი რებს, დედ -მა მით ობოლ და მარ ტო ხე ლა დე დებს და მო ხუ ცებს სჭირ დე ბათ. ფი ნან სუ-
რი შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში დავ ნერ გავ დი უსახ ლკა რო თა სა ცხოვ რე ბე ლი ბი ნით უზ რუნ-
ველ ყო ფის პროგ რა მას, გან სა კუთ რე ბით სა ში ში და ა ვა დე ბე ბის გა მოკ ვლე ვი სა და მკურ ნა ლო ბის 
პროგ რა მას“ (მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და ა ფიქ სი რეს თა ვი ან თი აზ რი იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ 
აი სა ხე ბა მო სახ ლე ო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის კუ თხით გაზ რდი ლი საფ-
რთხე. გა მო კი თხულ თა 64,96%მა და ა ფიქ სი რა, რომ გაზ რდი ლია სტრე სი, და ძა ბუ ლო ბა, 47,13
ის აზ რით, თავს იჩენს ჯან მრეთ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, 47,13% თვლის, რომ 
გა მოკ ვე თი ლია უი მე დო ბა, მო მავ ლის ში ში, 36,94% აფიქ სი რებს, რომ იზ რდე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი 
პრობ ლე მი. სხვა მო ნა ცე მე ბი ასე თი ა: იკ ვე თე ბა სა ზო გა დო ე ბის დე პო ლა რი ზა ცია და კონ ფლიქ
ტე ბი  12,73%, გახ ში რე ბუ ლია ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტე ბის, ქალ ზე ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბი  
20,38%, იზ რდე ბა ქალ თა მიგ რა ცია და გა ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის რიცხ ვი  47,77%, მა ღა ლია და უც
ვე ლო ბის შეგ რძნე ბა  22,92%. 

დი აგ რა მა#17
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დას კვნა და რე კო მე ნა და ცი ე ბი

წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის და გენ დე
რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის დროს გა მოვ ლინ და, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია კო მუ ნი კა ცი ის სის
ტე მა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა სა და მო სახ ლე ო ბას შო რის, გან სა კუთ რე ბით კი პროგ
რა მე ბი სა და სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის მიზ ნით. ეს ხელს შე უ წყობს მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბის ასახ ვას ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში და მათ ყო ველ დღი უ რო ბა ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას. 

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან და ი ნერ გოს ინ ფორ მა ცი ის ფარ თოდ გავ რცე
ლე ბის პრაქ ტი კა ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა პროგ რა მი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სის შე სა ხებ, რის თვი საც მარ თე ბუ ლია თვით მმარ თვე ლო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა 
რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა (ფე ის ბუ ქი, ვებ გვერ დი, მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, მო სახ ლე ო ბას თან 
უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი);

	ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას და მომ სა ხუ რე ბის და გეგ მვი სას, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მცხოვ რე ბი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
გათ ვა ლის წი ნე ბა და მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრის სის ტე მის და ნერ
გვა;

	აუ ცი ლე ბე ლი ა, მო ქა ლა ქე ებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ და გეგ მი ლი საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის, სა
ჯა რო მოს მე ნე ბის, სოფ ლის კრე ბე ბის და სხვა შეხ ვედ რე ბის დე ტა ლებ ზე და გან სა ხილ ველ 
სა კი თხებ ზე  მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით, სო ცი ა ლურ ქსელ ში და ვებ გვერ დზე ინ ფორ მა ცი ის გავ
რცე ლე ბის გზით, რაც ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდას; 

	ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა მცი რე და სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი
სათ ვის, რაც ქა ლებს ეკო ნო მი კურ სტა ბი ლუ რო ბას მო უ ტანს; 

	ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სა კუ თა რი საქ მის და წყე ბის მსურ ვე ლი ქა ლე ბის კონ
სულ ტა ცი ი სა და პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის სის ტე მის შექ მნა  ამ პრო ფი ლით მო მუ შა ვე 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის დახ მა რე ბით და ჩარ თუ ლო ბით; 

	ჯან დაც ვის კუ თხით ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტით გათ ვლი ლი პროგ რა მე ბის გა და ხედ ვა და მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა/ მხარ და ჭე რა ხელ მი საწ ვდო მი დი აგ ნოს ტი კით და მკურ ნა
ლო ბით;

	სწავ ლის გა და სა ხა დის შეღ ვა თი ა ნი სის ტე მის შექ მნა სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის
თვის;

	ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მის წა მო წე ვა რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე 
და ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რით სრულ ფა სო ვა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ხელ შე წყო ბა. 
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კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

საჭიროებათა შეფასების საბოლოო შემაჯამებელ ანგარიშზე მუშაობდა - ეკატერინე გამახარია

მუნიციპალიტეტების მონაცემების შეჯამებაზე მუშაობდნენ:

ხათუნა გოგუა, ლარისა შენგელია, გურანდა გვანცელაძე და ლალი შენგელია

რე დაქ ტო რი - ლა ლი შენ გე ლია

დამ კა ბა დო ნე ბე ლი - ლია კოს ტა ვა

მი სა მარ თე ბი:
ქ. თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

ქ. ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

ელ ფოს ტა: fundsukhumitbilisi@gmail.com  
womansukhumi@gmail.com;

ვებ გვერ დი: www.fsokhumi.ge
ფე ის ბუქ გვერ დი: www.facebook.com/fsokhumi/


