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შესავალი

Covid-19 პან დე მი ის აფეთ ქე ბამ და მას თან მდევ მა კრი ზის მა უპ რე ცე დენ ტოდ ძლი ე რი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ზე. პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა შეზ ღუდ ვებ მა რა დი-
კა ლუ რად შეც ვა ლა მრა ვა ლი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის ჩვე უ ლი წე სი და უამ რავ სო ცი ა ლურ, 
ეკო ნო მი კურ და ფსი ქო ე მო ცი ურ პრობ ლე მას და უ პი რის პი რა. პან დე მი ის შე დე გებ მა არა 
მარ ტო გა ა ათ მა გა მო სახ ლე ო ბის და უც ვე ლო ბის ხა რის ხი, არა მედ პრაქ ტი კუ ლად შეც ვა ლა 
მოწყ ვლა დო ბის პა რა დიგ მა და სა ზო გა დო ე ბა ში ახა ლი რის კ-ჯგუ ფე ბი გა ა ჩი ნა.

ფონ დი „სო ხუ მი“ გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე, ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მის (Gender 
Responsive Early Warning) მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით, სის ტე მა ტუ რად სწავ ლობს მო-
სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რისხს, კონ ფლიქ ტე ბის და და ძა ბუ ლო ბის აღ-
მო ცე ნე ბის მა ღა ლი რის კის ლო კა ცი ებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი დევ ნილ თა მა ღა ლი კონ ცენ-
ტრა ცი ის და კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე და სახ ლე ბებ ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბის 
მოწყ ვლა დო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე-
ბით ხდე ბა გენ დე რუ ლად სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა და მათ-
ზე რე ა გი რე ბის შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ე ბის და მოქ მე დე ბე ბის და გეგ მვა არ სე ბუ ლი მწვა ვე 
პრობ ლე მე ბის დრო უ ლი და სა თა ნა დო გა დაჭ რის მიზ ნით.

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ აპ რილ ში, კა რან ტი ნის და შეზ ღუდ ვე ბის ყვე ლა ზე აქ ტი ურ ფა ზა ში 
ჩა ტა რე ბულ მა სწრაფ მა მოკ ვლე ვამ „პან დე მი ის გენ დე რუ ლი გან ზო მი ლე ბა და მი სი გავ ლე-
ნა ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე“1 ცხად ყო, რომ, მი უ ხე და ვად უამ რა ვი გა მოწ ვე ვი სა, პან-
დე მი ის გავ ლე ნა მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ჯგუფ ზე, მა თი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის, სქე სის, 
ასა კის თუ სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლი ა, ისე ვე, 
რო გორც გან სხვავ დე ბა პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ ნე გა ტი ურ შე დე გებ თან ადა მი ან თა მხრი დან 
მას თან გამ კვლა ვე ბის ხა რის ხი. შექ მნილ მა მდგო მა რე ო ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ ძაფ რით 
წა მოჭ რა მო სახ ლე ო ბის ახა ლი სა ჭი რო ე ბე ბი და პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც მა თი წარ მოქ მნის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, პრი ო რი ტე ტე ბის გა და ფა სე ბას, სა ჭი რო ე ბა ზე და ფუძ ნე ბულ, 
მიზ ნობ რივ და დრო ულ რე ა გი რე ბას მო ი თხოვს. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ პირ ვე ლი კვლე ვის დროს გა მოვ ლე ნილ გა და უ დე ბელ გა მოწ ვე ვებ-
ზე სა პა სუ ხოდ, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბით, შე სა ბა მი სი ცენ ტრა ლუ რი 
და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით და ად გი ლებ ზე 
სა თე მო ლი დე რე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით მო ხერ ხდა მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ-
გე ბუ ლი არა ერ თი მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და მწვა ვე პრობ ლე მის გა დაჭ რა, რო მელ თა 
შო რი სა ა:

	ზუგ დი დის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ თან აქ ტი უ რი ად ვო კა-
ტი რე ბის და თა ნამ შრომ ლო ბის გზით მო ხერ ხდა სო ფელ კა ხათ ში, დევ ნილ თა და სახ ლე-
ბის კო ლექ ტი ურ ცენ ტრში მწყობ რი დან გა მო სუ ლი, სა ერ თო მოხ მა რე ბის ერ თა დერ თი 
სა პირ ფა რე შოს გა სუფ თა ვე ბა და შე კე თე ბა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლავ სა გან გა-
შო იყო კო ლექ ტი ურ ცენ ტრში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის მდგო მა რე ო ბა შე ნო ბის ავა რი უ-
ლო ბის და გა უ მარ თა ვი  და უმოქ მე დო სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა მო. გა უ მაგ რე ბე ლი 
კედ ლე ბი და ჩა მოშ ლი ლი აივ ნე ბი საკ მა ოდ დი დი რის კის ქვეშ აყე ნებს აღ ნიშ ნულ ცენ-

1  ეკატერინე გამახარია, „პანდემიის გენდერული განზომილება და მისი გავლენა ადამიანურ უსაფრთხო
ებაზე“, ფონდი „სოხუმი“, მაისი, 2020, ხელმისაწვდომია
http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/newska/publicatia/6546covid19 
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ტრში მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას. გა უ მარ თა ვი კა ნა ლი ზა ცი ის გა მო, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო 
მოხ მა რე ბის დროს დაგ რო ვი ლი წყლის გა დაღ ვრა მო სახ ლე ო ბას გა რეთ უწევ და, რაც 
იწ ვევ და მუდ მივ ნესტს და აუ ტა ნელ სუნს და ასე ვე და სახ ლე ბა ში ქვე წარ მავ ლე ბის მომ-
რავ ლე ბის მი ზეზს  და ინ ფექ ცი ის მუდ მივ წყა როს წარ მო ად გენ და. ფონ დი „სო ხუ მის“ 
და დევ ნილ თა უშუ ა ლო ჩარ თუ ლო ბით, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის უწყე-
ბებ თან აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად, მო ხერ ხდა კა ხა თის კო ლექ ტი უ რი ცენ ტრის 
მო სახ ლე თა გან სახ ლე ბა და ახა ლი სა ცხოვ რე ბე ლი ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფა. 

	წა ლენ ჯი ხი სა და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ებში, „გამ ყო ფი ზო ლის“ ორი ვე მხა რეს 
მდე ბა რე 4 სო ფელ ში (ფა ხუ ლა ნი, სა ბე რი ო, ხურჩა, კო კი) 24 მოწყ ვლად და მრა ვალ შვი-
ლი ან ოჯახს სას კო ლო ასა კის ბავ შვე ბის სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად და უ რიგ და სმარ ტფო ნე ბი და კომ პი უ ტე რე ბი და გა და ე ცა სა ტე ლე ფო ნო ული მი-
ტო ინ ტერ ნეტ ბა რა თი;

	ფონ დი „სო ხუ მის“ 11 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მოწყ ვლად ოჯა ხებს, მათ შო რის, 
დევ ნილ ქა ლებს, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ და მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა ხებს, ხან დაზ მუ-
ლებს, შშმ პი რებს, და უ რიგ დათ  მრა ვალ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის 1000 პირ ბა დე. პირ ბა-
დე ე ბი შე ი კე რა ფონ დი „სო ხუ მის“ ბა ზა ზე მოქ მედ „ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სა რე ა ბი-
ლი ტა ციო ცენ ტრში“, რო მელ შიც ჩარ თულ ნი იყ ვნენ ჭრა- კერ ვის პრო ფე სი უ ლი კურ სის 
წარ მა ტე ბუ ლი კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი. ქა ლებს მი ე ცათ 
არა მარ ტო და საქ მე ბის, არა მედ საკ მა ოდ ღი რე ბუ ლი პრაქ ტი კის გავ ლის და პრო ფე სი-
უ ლი უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;  

	ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგ მა ქა ლებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ ფუ რი სა ტე ლე ფო-
ნო და ონ ლა ინ ფსი ქო ლო გი უ რი სე სი ე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის გზით 2020 წლის მა ი-
სი დან -ნო ემ ბრის პე რი ოდ ში 779 ქალს გა უ წია ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა;

	მოკ ვლე ვის პე რი ოდ ში სა გან გე ბო ვი თა რე ბით დად გე ნი ლი წე სე ბის და რე გუ ლა ცი ე ბის 
შე სა ხებ, ასე ვე ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ქალ ბე ნე ფი ცი არ თათ ვის სა ინ ტე რე სო სა კი თხებ ზე 
ფონ დი „სო ხუ მის“ იუ რის ტმა 2020 წლის მა ი სი- ნო ემ ბრის პე რი ოდ ში იუ რი დი უ ლი კონ-
სულ ტა ცია გა უ წია 68 ქალს.

მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი სა, მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ში კვლავ მრავ-
ლა დაა გა და უ დე ბელ პრობ ლე მა თა ნუს ხა, რო მელ თა გა დაწყ ვე ტა ჭი ა ნურ დე ბა და კი დევ 
უფ რო დი დი რის კის ქვეშ აყე ნებს მათ ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბას. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზა ნია პან დე მი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე 
რე გი ო ნებ ში2 მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე და ასე ვე 
მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მათ ცხოვ რე ბა ში კრი ზი სით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის გამ-
კლა ვე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის პრო ცეს ში შეს წავ ლილ იქ ნა მო სახ ლე ო-
ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან გა ტა რე ბუ-
ლი პო ლი ტი კის და მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი ო ბის და ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ხებ. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი რე-
კო მენ და ცი ე ბი ხელს შე უ წყობს მო სახ ლე ო ბა ზე პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი უარ ყო ფი თი ეფექ-
ტის შემ ცი რე ბას და მო მა ვალ ში ჯე რო ვა ნი, სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბის და 
მოქ მე დე ბე ბის და გეგ მვას და არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ-
რდას.

2  11 მუნიციპალიტეტი: ქუთაისის, წყალტუბოს, თერჯოლის, ხონის, სენაკის, ფოთის, ზუგდიდის 
(კონფლიქტის გამყოფ ზოლში მდებარე სოფლები: კოკი, ხურჩა, შამგონა, ორსანტია, კახათი),  
წალენჯიხის (კონფლიქტის გამყოფ ზოლში მდებარე სოფლები: ფახულანი, წყოუში), ლანჩხუთის, 
ოზურგეთის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები.
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1.კვლევისმეთოდოლოგიადა
დემოგრაფიულიმონაცემები

 
წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დის გა მო ყე-
ნე ბით და მო იც ვა ფონ დი „სო ხუ მის“ სა მიზ ნე 11 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი (ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, 
თერ ჯო ლა, ხო ნი, სე ნა კი, ფო თი, ზუგ დი დი (კო კი, ხურ ჩა, შამ გო ნა, კა ხა თი),  წა ლენ ჯი ხა 
(ფა ხუ ლა ნი, წყო უ ში), ლან ჩხუ თი, ოზურ გე თი, ქო ბუ ლე თი და ასე ვე გა ლის რა ი ო ნის გამ ყოფ 
ზოლ თან მდე ბა რე სოფ ლე ბი (ნა ბა კე ვი და სა ბე რი ო). მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და 2020 წლის 
სექ ტემ ბერ -ნო ემ ბერ ში, ხო ლო პან დე მი ის შე სა კა ვებ ლად ამოქ მე დე ბუ ლი გამ კაც რე ბუ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბის შემ დეგ ცალ კე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი ჩა ტარ და დე კემ ბრის პირ ველ რიცხ ვებ ში, 
ონ ლა ინ ან კე ტი რე ბის და ბე ნე ფი ცი ა რებ თან ონ ლა ინ ან /და პირ და პი რი შეხ ვედ რე ბის გზით. 
კვლე ვამ მთლი ა ნო ბა ში მო იც ვა 653 რეს პონ დენ ტი, აქე დან ან კე ტი რე ბის გზით გა მო ი კი თხა 
580 რეს პონ დენ ტი, ამათ გან 76.2% (442) - ქა ლი, ხო ლო 23,8% (138) - მა მა კა ცი. მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა შემ დეგ ნა ი რად 
გა ნა წილ და (იხ. დი აგ რა მა #1) 

დი აგ რა მა #1

ფო კუს -ჯგუ ფის მე თო დით დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 73 ადა მი ან მა, მათ შო რის 63-
მა ქალ მა და 10-მა მა მა კაც მა. კვლე ვის მო ნა წი ლე თა გენ დე რუ ლი კომ პო ზი ცია და ქალ თა 
რა ო დე ნო ბის სიმ რავ ლე მი უ თი თებს, რომ სა კი თხე ბის ირ გვლივ გა მო ხა ტუ ლი პო ზი ცია და 
წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბი მეტ წი ლად ასა ხავს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქალ თა შე ხე დუ ლე ბებს. 
რეს პონ დენ ტთა ასა კი მერ ყე ობ და 15-დან-70 წლის ზე ვით, რაც შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და 
(იხ. დი აგ რა მა #2):
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დი აგ რა მა #2

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას, კერ ძოდ კი 42,8%-ს (248) წარ მო ად გენ და ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბა, 31% (180) იყო დევ ნი ლი, 19.3% (112) - სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად კონ-
ფლიქ ტის „გამ ყოფ ზოლ ში“ მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი და 6.9% (40) - გა ლის რა ი ო ნის მო სახ-
ლე ო ბა. და საქ მე ბის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა 30,5% და კა ვე ბუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
საქ მით, 25,3% თვით და საქ მე ბუ ლი/ კერ ძო ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი პი რი ა, 14,3% - უმუ შე ვა რი, 
ხო ლო 14,3% - სა ხელ მწი ფოს მი ერ და საქ მე ბუ ლი (იხ. დი აგ რა მა #3).

დი აგ რა მა #3
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2.ძირითადიმიგნებები
2.1. მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა

მთავ რო ბის მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი
შეზ ღუდ ვე ბის მი მართ 

COVID-19-ის გავ რცე ლე ბის სა პა სუ ხოდ, ქვეყ ნის მას შტა ბით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე ნე ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გა ტარ და საკ მა-
ოდ მკაც რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით 2020 წლის მარ ტი- მა ი სის პე რი ოდ ში, რო გო რე-
ბი ცა ა: სა ერ თა შო რი სო სამ გზავ რო სა ჰა ე რო, სახ მე ლე თო და საზ ღვაო მი მოს ვლის შე ჩე რე ბა 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბის გარ და; სას-
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ხურ ვა და დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა; სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტის შე ჩე რე ბა; მა სობ რი ვი და სა ჯა რო თავ ყრი ლო ბე ბის აკ რძალ ვა; ცალ კე უ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის შეზ ღუდ ვა; სა ჯა რო და სხვა და წე სე ბუ ლე ბე ბის მუ შა ო ბის 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა; ფი ზი კუ რი დის ტან ცი რე ბა, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში 
არ სე ბუ ლი „გამ შვე ბი პუნ ქტე ბის“ და ხურ ვა და ქვეყ ნის დო ნე ზე სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის 
გა მო ცხა დე ბა, მათ შო რის მკაც რი კა რან ტი ნი და კო მენ დან ტის სა ა თი. 

შეზ ღუდ ვე ბით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბის მი უ ხე და ვად, რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, 
კერ ძოდ კი 60,5%, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ე ბებს და დე ბი თად აფა სებს და 
თვლის, რომ შეზ ღუდ ვე ბი კრი ზი სის სა მარ თა ვად ადეკ ვა ტუ რი იყო, თუმ ცა გა მო კი თხულ თა 
თით ქმის მე სა მე დი - 28%, აღ ნიშ ნუ ლ მოქ მე დე ბებს ნა წი ლობ რივ მარ თე ბუ ლად მი იჩ ნევს  -

„მე მი ვიჩ ნევ, რომ სა ხელ მწი ფომ თა ვის დრო ზე მი ი ღო დრო უ ლი ზო მე ბი, ანუ 
მი ღე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი იყო ადეკ ვა ტუ რი. მი ღე ბულ მა შეზ ღუდ ვებ მა შე ა ჩე რა 
კო ვიდ-19-ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა“ (მ.ს., ქა ლი, 54 წლის, ქუ თა ი სი).

„იმ ფონ ზე, რო ცა შენ არც კი იცი, რა უნ და ქნა, რო გორ უნ და და ი წყო, მე 
ვთვლი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ იმოქ მე და ადეკ ვა ტუ რად და ჩვენ მი ვი ღეთ სა ო ცა-
რი შე დე გი... მა შინ გა და ვი ა რეთ პირ ვე ლი ტალ თა უმ ტკივ ნე უ ლოდ. რე გუ ლა ცი-
ე ბის გა რე შე ცხოვ რე ბა უკ ვე აღარ გა მოგ ვი ვა, რად გან ეს ვი რუ სი არ სად არ მი-
დის, ეს ვი რუ სი იქ ნე ბა, სა ნამ ვაქ ცი ნა აქ იქ ნე ბა“ (გ.თ., 60 წ, კა ცი, თერ ჯო ლა).

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლი 
თან ხმდე ბო და, რომ ისეთ პი რო ბებ ში, რო ცა უპი რის პირ დე ბი აბ სო ლუ ტუ რად ახალ ვი რუსს 
და არ ფლობ სრულ ინ ფორ მა ცი ას მი სი მარ თვის და მას ზე რე ა გი რე ბის შე სა ხებ, შეზ ღუდ-
ვე ბი აუ ცი ლე ბე ლი იყო, თუმ ცა გა ტა რე ბულ მა მკაც რმა მიდ გო მამ და შემ დგომ შეზ ღუდ ვე-
ბის უკონ ტრო ლო შერ ბი ლე ბამ გა მო იწ ვია კი დევ უფ რო და მან გრე ვე ლი შე დე გე ბი, რად გან 
მო სახ ლე ო ბის დიდ მა ნა წილ მა, რომ ლის ცხოვ რე ბა ზე ვი რუს მა ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა მო ახ-
დი ნა, უკ ვე ვე ღარ მო ა ხერ ხა რე ა ბი ლი ტი რე ბა და ცხოვ რე ბის ჩვე უ ლი რიტ მის აღ დგე ნა -

„ვფიქ რობ, გა და ჭარ ბე ბუ ლი იყო მა შინ დე ლი შეზ ღუდ ვე ბი, თუ ასე მი უშ ვებ დნენ, 
მა ინც გავ რცელ და და რა მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და ამ ხე ლა ეკო ნო მი კურ ზა რალს?! 
მა შინ დე ლი ეკო ნო მი კუ რი შო კი დან ვერ გა მო სუ ლა ხალ ხი“ (რ. ჩ., ქა ლი, 57 წლის, 
წყალ ტუ ბო).
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კვლე ვით ასე ვე დად გინ და, რომ მკაც რი შეზ ღუდ ვე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის შემ დეგ გა მო კი თხულ-
თა 37,9%-მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ შეძ ლო ცხოვ რე ბის ჩვე უ ლი რე ჟი მის აღ დგე ნა, ხო ლო 
ეს ვერ მო ა ხერ ხა 29%-მა.  ცხოვ რე ბის ჩვე ულ რიტმს სრუ ლად და უბ რუნ და რეს პონ დენ ტთა 
32,2% (იხ. დი აგ რა მა #4).

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ადა მი ან თა მი ერ პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ ნე გა ტი ურ შე დე გებ თან 
გამ კლა ვე ბის ხა რის ხი საკ მა ოდ გან სხვავ დე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ მო სახ ლე ო ბის რო მელ 
ჯგუფს მი ე კუთ ვნე ბა კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რი. მა გა ლი თად, თუ „ად გი ლობ რი ვი“ მო სახ-
ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბამ - 44%-მა ხა ზი გა უს ვა, რომ შეძ ლო ჩვე უ ლი ცხოვ რე ბის აღ დგე ნა, 
ან ეს ნა წი ლობ რივ შეძ ლო - 37%, სუ რა თი რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა კონ ფლიქ ტის გამ-
ყო ფი ზო ლის ორი ვე მხა რე ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის. მა გა ლი თად, გა ლის რა ი ონ ში 
მცხოვ რებ გა მო კი თხულ თა 95% ხაზს უს ვამს, რომ ვერ შეძ ლო ცხოვ რე ბის ჩვე ულ ფერ-
ხულ ში ჩად გო მა. იგი ვე აზ რი საა სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე გამ ყოფ 
ზოლ ში მცხოვ რე ბი კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის  36,1%,  ხო ლო 43,9% 
აღ ნიშ ნავს, რომ  ეს მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ შეძ ლო. აღ ნიშ ნუ ლი თვალ ნათ ლივ მოწ მობს, 
რომ მო სახ ლე ო ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბის და მდგო მა რე ო ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, 
გან სხვა ვე ბუ ლია რო გორც პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შე დე გე ბის სიმ წვა ვე, ასე ვე ნე გა ტი უ რი 
ეფექ ტის გამ კლა ვე ბის ხა რის ხი და მი სი დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბიც -

„პრინ ციპ ში, შევ ძე ლი ძველ ცხოვ რე ბა ში დაბ რუ ნე ბა. ყვე ლა ფერს ეჩ ვე ვა ადა მი ა-
ნი. ვეჩ ვე ვით კო ვიდ-19-საც. ამ სი ახ ლეს სჭირ დე ბო და შეჩ ვე ვა, ჩა კეტ ვე ბი, შეზ-
ღუდ ვე ბი. მე რე ისევ ჩვე უ ლებ რივ რიტ მზე რომ გა და ვე დით, ეგ არ იყო პრობ ლე-
მა. სა დაც ვმუ შა ობ დი, იქ ვმუ შა ობ“ (მ. კ., ქა ლი, 34 წლის, ად გი ლობ რი ვი, ხო ნი).

„ჩვენ თვის არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა. ჩვენ ცუ დის მე ტი არა ფე რი მიგ ვი ღი ა. ადა მი-
ა ნე ბი ორ მო ში რომ ჩა ყა რო და მი აგ დო, ისე მიგ ვაგ დეს. არ არის ეს სა მარ თლი-
ა ნი. გა ნა ასე ად ვი ლია ამ ზო ნა ში ცხოვ რე ბა? არ აღ წევს ჩვე ნამ დე არა ფე რი. 
გინ და მოკ ვდი, გინ და გა დარ ჩი“  (მ.ლ., ქა ლი, 56 წლის, ნა ბა კე ვი).

დი აგ რა მა #4
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კითხ ვა ზე, თუ შეზ ღუდ ვის რო მელ მა ფორ მამ იქო ნია მათ ცხოვ რე ბა ზე ყვე ლა ზე ნე-
გა ტი უ რი გავ ლე ნა, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ, ძი რი თა დად, გა მო ყო: ეკო ნო მი-
კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეზ ღუდ ვა (61,7%), 3-ზე მე ტი ადა მი ა ნის თავ შეყ რის შეზ ღუდ ვა - 
31,7%%, სას წავ ლო პრო ცე სის შე ჩე რე ბა და დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა - 38,4%, 
სა ხელ მწი ფო თუ სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის დის ტან ცი ურ სა-
მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა - 30,5% (იხ. დი აგ რა მა #5). ხო ლო ენ გუ რის ორი ვე მხა რეს 
გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბამ კი ხა ზი გა უს ვა გამ შვე ბი 
პუნ ქტის და ხურ ვას - 25,9%. აღ ნიშ ნუ ლი პა სუ ხე ბი საკ მა ოდ სიმ პტო მა ტუ რი ა, რად-
გან მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ მა იზო ლა ცი ამ, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის და გა და ად-
გი ლე ბის შეზ ღუდ ვით გა მოწ ვე ულ მა, სა არ სე ბო წყა როს და შე მო სავ ლის და კარ გვამ, 
ცხოვ რე ბის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლის მო უმ ზა დებ ლო ბამ და სა ქარ თვე ლოს 
მრა ვალ და სახ ლე ბა ში ინ ტერ ნე ტის შეზ ღუ დულ მა წვდო მამ უამ რა ვი სო ცი ა ლუ რი, ეკო-
ნო მი კუ რი და ფსი ქო ე მო ცი უ რი პრობ ლე მა შექ მნა ადა მი ან თა ცხოვ რე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის გა ჭი ა ნუ რე ბამ არა ერ თი რის კი წარ მოქ მნა მო სახ ლე ო ბის 
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის თვის, რაც გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვით აი სა ხა ქა ლე ბის 
ცხოვ რე ბა ზე. გა მოწ ვე ვებ ზე დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია წარ მოდ გე ნი ლია წი ნამ დე ბა რე 
ან გა რი შის შემ დეგ ქვე თა ვებ ში.

დი აგ რა მა #5
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2.2. პან დე მი ის შე სა კა ვებ ლად გა ტა რე ბუ ლი
ღო ნის ძი ე ბე ბი და ადა მი ან თა მოწყ ვლა დო ბის ხა რის ხი

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის შე დე გე ბი მოწ მობს, რომ მარ ტსა და აპ რილ ში მო სახ ლე ო ბის ცხოვ-
რე ბა ში გა მოვ ლე ნილ პრობ ლე მა თა დი დი ნა წი ლი დღემ დე აქ ტუ ა ლუ რი ა, ხო ლო მათ ზე გა-
ჭი ა ნუ რე ბუ ლი ან არა სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა და მა ტე ბი თი მწვა ვე პრობ ლე მე ბის გა მოწ ვე ვის 
წყა როს წარ მო ად გენს, რაც უკი დუ რე სად ამ ძი მებს ადა მი ან თა ყო ფას და კი დევ უფ რო მეტ 
რისკს უქ მნის მათ უსაფ რთხო ე ბას.

გა მოც დი ლე ბამ ცხად ყო, რომ პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი შე-
დე გე ბი არაპ რო პორ ცი უ ლად მოქ მე დებს ქა ლებ სა და მა მა კა ცებ ზე, რაც გან სა კუთ რე ბით 
მძაფ რდე ბა  მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დო ბის სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა-
გა ლი თად, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი ან პი რი ქით - მარ ტო ხე ლა დე დე ბი (მა მე ბი), ძა ლა-
დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი, კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლე ბი, დევ ნი ლე ბი, 
მოს წავ ლე ე ბი, სტუ დენ ტე ბი და ა.შ. 

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ყვე ლა ზე მოწყ ვლად კა ტე გო რი ად, რო მელ თა 
მდგო მა რე ო ბა სა დღე ი სოდ საკ მა ოდ სა გან გა შო ა, გა მო კი თხულ თა მი ერ და სა ხელ და: ენ-
გურს გაღ მა მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა - 45,6%, მოს წავ ლე ე ბი - 45,1%, ქრო ნი კუ ლი და ა ვა-
დე ბე ბის მქო ნე პი რე ბი - 42,8%, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი - 38,9%, მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
ოჯა ხე ბი - 30% და მარ ტო ხე ლა დე დე ბი/ მა მე ბი - 29,5% (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #6). 
აქე დან ენ გურს გაღ მა, გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მოწყ ვლა დო ბას ყვე ლა-
ზე მე ტად ხაზს უს ვამს თა ვად გა ლის რა ი ონ ში (95%) და სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად 
ტე რი ტო რი ა ზე გამ ყო ფი ზო ლის გას წვრივ მცხოვ რე ბი (71,1%) მო სახ ლე ო ბა. მოს წავ ლე ე ბის 
მდგო მა რე ო ბის სა გან გა შო ო ბას ყვე ლა ზე მე ტად აღ ნიშ ნავს ასე ვე კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი 
ზო ლის ორი ვე მხა რეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა (გა ლის რა ი ონ ში - 47,5% და სა ქარ თვე-
ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ენ გურს აქეთ მცხოვ რე ბი - 50,5%). ქრო ნი კულ და ა ვა დე ბულ თა 
მდგო მა რე ო ბის სიმ წვა ვე ზე მეტ წი ლად უთი თე ბენ დევ ნი ლე ბი - 59,8%. ოჯა ხის ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა მდგო მა რე ო ბას სა გან გა შოდ მი იჩ ნევს ად გი ლობ რი ვი (41,1%), სა ქარ თვე ლოს 
კონ ტრო ლი რე ბად გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი, (40%) დევ ნი ლი (35,7%) და გა ლის რა ი ონ ში 
(35%) მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა (იხ. დი აგ რა მა #6).

დი აგ რა მა #6
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არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი უპი რო ბოდ მი ა ნიშ ნებს იმას, რომ ვი რუ სის ეფექ ტი და ზე მოქ მე-
დე ბა ადა მი ან თა კონ კრე ტულ ჯგუფ ზე საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლია და მო სახ ლე ო ბის ად-
გილ მდე ბა რე ო ბა და სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ცვლის 
მა თი მოწყ ვლა დო ბის ხა რისხს. ბუ ნებ რი ვი ა, საკ მა ოდ მა ღა ლი რის კი შე ექ მნა ენ გურს გაღ-
მა, გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბას,  
რო მელ თაც გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვის გა მო აღეკ ვე თათ თა ვი სუ ფა ლი მი მოს ვლა და 
სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სად მი წვდო მა (ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბი, მა ღა ზი ე ბი, აფ თი ა ქე ბი, დო კუ-
მენ ტე ბის შეც ვლა, სხვა დას ხვა სა ხის სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის ან პენ სი ის მი ღე ბა და ა.შ.). 
უამ რავ გა მოწ ვე ვა ზე სა უბ რობს სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ზოლ ში მცხოვ რები მო სახ ლე ო ბა, რო მე ლიც ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო (ინ-
ტერ ნე ტი სად მი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა, ტრან სპორ ტის და წყალ მო მა რა გე ბის პრობ ლე მე ბი, 
ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის, აფ თი ა ქე ბის, მა ღა ზი ე ბის არარ სე ბო ბა) მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ-
ნდა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და სა პა სუ ხო 
მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მო სახ ლე ო ბის გენ დე რუ ლი სპე ცი ფი კის, ასა კობ რი ვი თუ სო-
ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის და ად გილ მდე ბა რე ობის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც გაზ რდის პრობ ლე მა ზე 
რე ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას და ხელს შე უ წყობს ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის დრო ულ შემ ცი რე-
ბას. გარ და ამი სა, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით საკ მა ოდ ნათ ლად გა მო იკ ვე თა ზო გი ერ თი ჯგუ-
ფის თვის ამოქ მე დე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის არა თა ნა ზო მი ე რე ბა არ სე ბულ პი რო ბებ თან, რად-
გან მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის პრაქ ტი კუ ლად წარ მო უდ გე ნე ლია ახალ რე ა ლო ბას-
თან ადაპ ტი რე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის და არა სა თა ნა დო პი რო ბე ბის გა მო. 

2.3. პან დე მი ის შე სა კა ვებ ლად გა ტა რე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის და შეზ ღუ დვე ბის გენ დე რუ ლი გავ ლე ნა 

მო სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე
გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის, კერ ძოდ კი 64,8%-ის მტკი ცე ბით „ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი-
დან ამოქ მე დე ბულ მა შეზ ღუდ ვებ მა „შეც ვა ლა მა თი ყო ფა, მაგ რამ მნიშ ვნე ლოვ ნად არ 
გა უ უ ა რე სე ბია მდგო მა რე ო ბა“. აღ ნიშ ნულ პა სუხს თით ქმის თა ნაბ რად უთი თებს რო გორც 
ად გი ლობ რი ვი (71,8%), ასე ვე სა ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ზოლ ში მცხოვ რე ბი (70%) და დევ ნი ლი (61,6% ) მო სახ ლე ო ბა. გა მო კი თხულ თა 26,6%-მა 
კი ხა ზი გა უს ვა, რომ პან დე მი ამ „მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უ ა რე სა მა თი ცხოვ რე ბა და უამ რა-
ვი რის კი შექ მნა ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის თვის“. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გა ლის რა ი ო ნის 
რეს პონ დენ ტთა 92,5%-მა სწო რედ ამ პა სუხ ზე შე ა ჩე რა თა ვი სი არ ჩე ვა ნი.

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ პან დე მი ის ყვე ლა ზე ნე გა ტი უ რი შე დე გი ფსი-
ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი და სტრე სია - 73,2%, რაც ყვე ლა ზე მე ტად გა მო იკ ვე თა დევ ნილ 
მო სახ ლე ო ბა ში (75,9%) ხო ლო 59,8% ხაზს უს ვამს ჯან მრთე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვან გა უ ა რე-
სე ბას, რაც ფაქ ტობ რი ვად თა ნა ბა რია გა მო კი თხულ თა ყვე ლა ჯგუ ფის თვის. გა მო კი თხულ-
თა 40,7%-თვის მწვა ვე პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვა და ეკო ნო მი-
კუ რი საქ მი ა ნო ბის აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბა. რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ეს 
პრობ ლე მა ყვე ლა ზე მე ტად შე ე ხო სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ზოლ ში მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას (180-დან 99 - 55%). რეს პონ დენ ტთა 33% აღ ნიშ ნავს, რომ 
სტრეს მა და ფსი ქო ლო გი ურ მა პრობ ლე მებ მა მათ ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბი/ ძა ლა დო ბა გა მო-
იწ ვი ა, რა საც უმე ტეს წი ლად დევ ნილ მა მო სახ ლე ო ბამ (42%) გა უს ვა ხა ზი (დე ტა ლუ რად იხ. 
ცხრი ლი #1). 
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ცხრი ლი #1

პან დე მი ის შე დე გად დამ დგა რი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა

პრობ ლე მე ბი
ად გი ლობ რი-

ვე ბი
გა ლის 
რა ი ო ნი

კონფლ. 
გამ ყო-

ფი 
ზო ნა 

დევ ნი ლე-
ბი

სულ
(რა ოდ. %)

ა) დავ კარ გე სამ სა ხუ-
რი/ ვერ მო ვა ხერ ხე ჩე მი 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა-
ნო ბის აღ დგე ნა; 

93 (37,5%) 13 
(32,5%)

99 
(55%) 31 (27, 7%) 236 (40, 7%)

ბ) გა უ ა რეს და ჩე მი 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო-
მა რე ო ბა;

120 (48,4%) 17
(42,5%)

105  
(58,3%) 56 (50%) 298 (59,8%)

გ) გამ ძაფ რდა სტრე-
სი და ფსი ქო ლო გი უ-
რი პრობ ლე მე ბი, რაც 
გავ ლე ნას ახ დენს ჩემს 
ჯან მრთე ლო ბა ზე;

147 (59,3%) 22 (55%) 111 
(61.7%) 85 (75,9%) 365 (73,3%)

დ) სტრე სი და ფსი ქო-
ლო გი უ რი პრობ ლე მე-
ბი, რაც იწ ვევს ოჯახ ში 
კონ ფლიქ ტებ ს/ძა ლა-
დო ბას;

71 (28,6%) 13
(32,5%)

34 
(18,9%) 47 (42%) 165 (33,1%)

ე) და მე ძა ბა ოჯახ ში 
ურ თი ერ თო ბა და მი-
წევს კონ ფლიქ ტურ გა-
რე მო ში ცხოვ რე ბა;

17 (6,8%) 4 (10%) 7 (3,8%) 18 (16%) 46 (9,2%)

ე) და მენ გრა ოჯა ხი; 0 0 0 2 (1,8%) 2 (0,4%)

ვ) შეზ ღუდ ვე ბის გა მო 
(კა რან ტი ნი) ვერ ვა ხერ-
ხებ აუ ცი ლე ბე ლი სერ-
ვი სე ბის მი ღე ბას (სა ბუ-
თე ბის შეც ვლა, აღ დგე-
ნა, მი ღე ბა და ა.შ.);

1 (0,4%) 17 (42,5) 2 (1,1%) 3 (2.7%) 20 (4,6%)

ზ) მე ან /და ჩემს ოჯა-
ხის წევ რებს დღემ დე 
არ გვაქვს პენ სი ის მი-
ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;

0 20 (50%) 0 0 22 (4%)

თ) შვი ლე ბის  სას წავ-
ლო პრო ცეს ში სრულ-
ფა სო ვა ნი ჩარ თვის შე-
საძ ლებ ლო ბა.

13 (5,2%) 11 (27,5) 8 (4,4%) 11 (9,8%) 43 (8,6%)
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2.3.1 ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა   
პან დე მი ის კრი ზი სით გა მოწ ვე ულ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად გა მო კი თხულ თა 
უმ რავ ლე სო ბა მი იჩ ნევს ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებს და სტრესს - 73,2%, რაც უარ ყო ფი-
თად აი სა ხა ადა მი ან თა ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე. გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ეს 
პრობ ლე მა ქა ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ და ბა ლი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის, 
ოჯა ხის წევ რთა მოვ ლა ზე და სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო ბის გაზ რდი ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და 
სხვა ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო საკ მა ოდ მა ღალ ფსი ქო ლო გი ურ 
წნეხ ში იმ ყო ფე ბი ან -

„პან დე მი ა, შეზ ღუდ ვე ბი, ინ ფი ცი რე ბის მუდ მი ვი ში ში სულ არ სე ბობს, მაგ რამ მე 
უფ რო ის მა წუ ხებს, ხვალ რით გა მოვ კვე ბო ჩე მი შვი ლე ბი? თით ქმის ყვე ლა ფე რი 
დავ კარ გეთ... ამ ჩა კეტ ვამ ის არას ტა ბი ლუ რი სამ სა ხუ რე ბიც კი დაგ ვა კარ გია და 
ახ ლა იმა ზე ვფიქ რობ, ხვალ რა გვე ლის... ან ამ და უს რუ ლე ბე ლი დის ტან ცი უ რი 
სწავ ლე ბის დროს რა ელის ჩე მი შვი ლე ბის გა ნათ ლე ბას, რო დე საც ნა ხევ რად ეს-
მით და ერ თვე ბი ან და ნა ხევ რად არა... მუდ მივ სტრეს ში ვარ“ (მ. ს., ქა ლი, 39 
წლის, ქუ თა ი სი).

ჯან მრთე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვან გა უ ა რე სე ბას ხაზს უს ვამს რეს პონ დენ ტთა 59,8%, რო მელ-
თა უმ რავ ლე სო ბა დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა ა. 
ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მა ზე გან სა კუთ რე ბით ამახ ვი ლე ბენ ყუ რა დღე ბას 
სო ფელ ხურ ჩა ში მცხოვ რებ ნი, რომ ლე ბიც ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად, 
გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში, მათ სო ფელ ში უფუნ ქციო და უმოქ მე დო ამ ბუ ლა-
ტო რი ას მი იჩ ნე ვენ -

„ხურ ჩა ში ისე დაც ასა კო ვა ნი ხალ ხია ძი რი თა დად დარ ჩე ნი ლი, რომ ლე ბიც სულ 
ექი მებ ზე არი ან და მო კი დე ბულ ნი... ამ დე ნი წე ლი ა, ვე ლო დე ბით და, რო გორც 
იქ ნა, გა მო ი ყო ამ ბუ ლა ტო რი ის თვის შე ნო ბა. გახ სნას არ და ად გა საშ ვე ლი. რამ-
დე ნი ხა ნი იქ ნე ბა ეს გამ ზა დე ბუ ლი შე ნო ბა აღ ჭურ ვი ლო ბის და ექი მის გა რე შე, 
არ ვი ცი. არა აქვს არა ფერს და სას რუ ლი“ (მ.დ., ქა ლი, 72 წლის, ხურ ჩა). 

ამ ბუ ლა ტო რი ის გა რე შე დარ ჩე ნილ სო ფელს საკ მა ოდ შეზ ღუ დუ ლი გრა ფი კით, კვი რა ში 
ერ თხელ ან ორ ჯერ ემ სა ხუ რე ბა ექი მი ზუგ დი დი დან, რაც სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის 
შეზ ღუდ ვის  და ინ ფი ცი რე ბულ თა რიცხ ვის მა ტე ბის პი რო ბებ ში კი დევ უფ რო შემ ცირ და. 
პრობ ლე მას არ თუ ლებს ისიც, რომ სას წრა ფო დახ მა რე ბის ბრი გა დე ბის უკი დუ რე სად გა-
დატ ვირ თუ ლო ბის ფონ ზე, ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს მო სახ ლე ო ბის თვის გა და უ დე ბე ლი 
შემ თხვე ვის დროს სწრა ფი დახ მა რე ბის გა წე ვის შე საძ ლებ ლო ბა -

„ახ ლა პან დე მი ის გა მო ცო ტა გარ თულ და სი ტუ ა ცი ა, სას წრა ფოს ბრი გა და კი 
მო დის ზუგ დი დი დან, მაგ რამ  დაგ ვი ა ნე ბით და ეს რამ დე ნი მე სა ა თი ძა ლი ან ბევ-
რია - გა აჩ ნი ა, რა სიმ ძი მის ავად მყო ფი ა“ (შ. რ., ქა ლი, 62 წლის, ხურ ჩა). 

სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და სას წრა ფო დახ მა რე ბის ბრი გა დე ბის გა დატ ვირ თუ ლო-
ბა, გა და უ დე ბელ მდგო მა რე ო ბა ში პა ცი ენ ტე ბის თვის დაგ ვი ა ნე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ-
რე ბის გა წე ვა მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის თვის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე დიდ საფ რთხეს და 
რისკს წარ მო ად გენს.  

გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი ჯან მრთე ლო ბის თვის გაზ რდილ საფ რთხედ გა ნი ხი ლავს კო ვი დინ-
ფი ცი რე ბულ პა ცი ენ ტთა სახ ლში მკურ ნა ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით დიდ ქა ლა ქებს მო შო რე-
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ბულ სოფ ლებ ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბას აფ თი ა ქე ბის არარ სე ბო ბის გა მო არ აქვს სა ჭი რო 
მე დი კა მენ ტე ბის ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა და ექი მე ბი სად მი თა ვი სუ ფა ლი წვდო მა. მდგო მა-
რე ო ბას არ თუ ლებს ასე ვე ინ ტერ ნე ტი სად მი საკ მა ოდ შეზ ღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რაც 
აფერ ხებს ინ ფორ მა ცი ი სად მი წვდო მას და ექი მებ თან ონ ლა ინ და დის ტან ცი უ რი კონ სულ-
ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ ნიშ ნულ პი რო ბებ ში კი დევ უფ რო რთულ დე ბა 
ქალ თა მდგო მა რე ო ბა, რო მელ თა მხრებ ზე გა და დის და ა ვა დე ბუ ლი ოჯა ხის წევ რებ ზე  და 
სა ო ჯა ხო საქ მე ებ ზე ზრუნ ვა, რაც არ წყდე ბა მა თი ინ ფი ცი რე ბის შემ დე გაც - 

„ო ჯახს რო გორ დავ ტო ვებ დი, ვინ მო უვ ლი და შვი ლებს, ვინ მო უმ ზა დებ და საჭ-
მელს... მერ ჩივ ნა, ისევ ჩემს ოჯახ თან დავ რჩე ნი ლი ყა ვი და მო მე ა რა... და ინ ფი-
ცი რე ბის მე რეც, რო ცა თავს საკ მა ოდ სუს ტად ვგრძნობ დი, ვაგ რძე ლებ დი სა ო-
ჯა ხო საქ მე ე ბის კე თე ბას... მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩე მი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა-
რე სე ბის მო მენ ტის თვის  ჩე მი ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი ჩემ ზე უკეთ იყო, დამ ხმა რე 
არა ვინ მყავ და“ (ნ. ძ., ქა ლი, 46 წლის, ქუ თა ი სი).

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მო უგ ვა რე ბე ლი წყალ მო მა რა გე ბის პრობ ლე მა ზე სა უბ რო ბენ ფა ხუ-
ლა ნის და წყო უ შის სოფ ლის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც ხაზს უს ვა მენ ამ პრობ ლე მის 
უარ ყო ფით გავ ლე ნას მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის ჟამს, 
რო ცა ჰი გი ე ნის დაც ვას გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. წყლის არარ სე ბო ბა კი დევ 
უფ რო არ თუ ლებს ქა ლე ბის ოჯა ხურ საქ მი ა ნო ბას, რაც მათ ჯან მრთე ლო ბა ზე აი სა ხე ბა -

„თბი ლი შე მოდ გო მა გვქონ და. რამ დე ნი ხა ნი ა, წვი მაც არ მო სუ ლა და ჭე ბი დაშ რა 
მთელ სო ფელ ში. წყა ლი ონ კა ნი დან ისე დაც არ მო დის და ხალხს წყა ლი ბი დო-
ნე ბით ენ გუ რი დან მო აქვს, მან ქა ნე ბით ეზი დე ბი ან, ვი საც მან ქა ნა ჰყავს. ოჯახს 
რამ დე ნი წყა ლი სჭირ დე ბა, ხომ გეს მით და რამ დე ნი შრო მა უწევს ქალს, რომ 
წყალს გა უფ რთხილ დეს და სი სუფ თა ვეც და იც ვას... ინ ფორ მა ცი ას ამ პრობ ლე-
მის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ კი არა ვინ გვაძ ლევს... სოფ ლის გამ გე ბელს ვთხოვთ 
პა სუხს, მაგ რამ ის ვე რა ფერს აკე თებს. ვი საც შე ეძ ლო, ჭა გა ა კე თა, მაგ რამ იქაც 
შრე ბა  წყა ლი... სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით ათ ოჯახს მო უგ-
ვა რეს პრობ ლე მა, ჭა გა უ თხა რეს, მაგ რამ თუ წვი მა არ არის, ჭა შიც არ არის 
წყა ლი, გან სა კუთ რე ბით მა ღალ ად გი ლებ ში არ ამო დის. სკო ლა ში სა მი ნის ტრომ 
რე გუ ლა ცი ე ბი რომ და ა წე სა, ამ პრობ ლე მა ზე იზ რუ ნეს და ჭა ამო თხა რეს. მაგ-
რამ იქაც დაშ რა წყა ლი და ისევ პრობ ლე მა გვაქვს. ასე ვეა ბა ღიც, იქაც წყლის 
პრობ ლე მა აქვთ“ (მ. მ., ქა ლი, 43 წლის, ფა ხუ ლა ნი/ წყო უ ში).

2.3.2. ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა
პან დე მი ის კრი ზი სით გა მოწ ვე ულ ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მტკივ ნე ულ პრობ ლე მად გა მო კი-
თხულ თა მე სა მედ ზე მე ტი - 40,7% - სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვას და ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბას ასა ხე ლებს, რაც, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მწვა ვედ 
შე ე ხო სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რებ მო სახ-
ლე ო ბას (55%). გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მა შე ექ მნა მო სახ ლე ო ბის იმ ნა წილს, რო მელ თა 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა და კავ ში რე ბუ ლი იყო გა ლის რა ი ონ თან (ვაჭ რო ბა, სე ზო ნუ რი 
სა მუ შა ო ე ბი, თხი ლის მოკ რე ფა და გა სა ღე ბა, გამ შვებ პუნ ქტზე ტვირ თის გა და ზიდ ვა და 
ა.შ.). გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვამ კი უამ რა ვი მათ გა ნი ფაქ ტობ რი ვად სა არ სე ბო წყა როს 
გა რე შე და ტო ვა -
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„მუ შა ხე ლი ზუგ დი დი დან გალ ში და დი ო და, არა ვის არ ჰქონ და პრობ ლე მა. ვი საც 
სა ბუ თი ჰქონ და, გად მო სას ვლე ლად შე იკ რი ბე ბოდ ნენ და ქა ლე ბი გად მო ვი დოდ-
ნენ გალ ში და დღე ში 30-40 ლარს იღებ დნენ თხი ლის მო ბოჭ ვა ში. ახ ლა არც 
იმათ არა აქვთ სა მუ შაო და არც იქ დარ ჩე ნი ლებს ჰყავთ დამ ხმა რე“ (ი. ნ., ქა ლი, 
47 წლის, ხურ ჩა). 

„ჩე მი ნაკ ვე თის გვერ დით არის ჩე მი მე ზობ ლის თხი ლის პლან ტა ცი ა, თვი თონ ეს 
ოჯა ხი ზუგ დიდ ში ცხოვ რობს და ყო ველ წე ლი წადს, თხი ლის სე ზონ ზე გად მო-
დი ოდ ნენ „საზ ღვარს“, იღებ დნენ თხი ლის მო სა ვალს და ჰყიდ დნენ. ამი თი ცხოვ-
რობს აქ ხალ ხი, აბა, მე ტი სხვა რა შე მო სა ვა ლი ა. აქა უ რი თხი ლით ირ ჩენ და 
ზუგ დიდ ში ეს ოჯა ხი თავს. ახ ლა რა ხდე ბა. დარ ჩნენ იქეთ, ვერ გად მო ვიდ ნენ. 
და მი რე კეს და მეხ ვე წე ბოდ ნენ,  ვინ მემ აი ღოს მო სა ვა ლი, არ და ი კარ გოს, თქვენ 
მა ინც ისარ გებ ლე თო. სა დღაა ხალ ხი, მე ჩე მი თხი ლი ძლივს მოვ ბო ჭე. სხვი სას 
რას მო ვე რე ო დი. ასეა ყვე ლა და დარ ჩა ეს პლან ტა ცია ისე. ღო რებ მა შე ჭა მეს 
მთე ლი მო სა ვა ლი, რო ცა თხილს ამ ხე ლა ფა სი ადევს“ (მ. დ., ქა ლი, 64 წლის, 
ნა ბა კე ვი).

„სა ნამ „საზ ღვა რი“ და ი კე ტე ბო და, სა მუ შაო სულ იყო. ხალხს სულ გად მოჰ ქონ და 
ტვირ თი ზუგ დი დი დან. სულ მოძ რა ო ბა იყო და სა მუ შა ოც იყო. სოფ ლის ძა ლი ან 
ბევ რი მა ცხოვ რე ბე ლი იყო ტვირ თის გა და ზიდ ვით და საქ მე ბუ ლი... „საზ ღვა რი“ 
და ი კე ტა და შე მო სა ვა ლიც და ი კარ გა“ (ნ. დ., ქა ლი, 30 წლის, ფა ხუ ლა ნი).

„მე ზო ბე ლი ქა ლი მყავს, რო მელ საც ბიზ ნე სი ჰქონ და გალ ში. ასე თი ბევ რი იყო. 
ზუგ დი დი დან დატ ვირ თუ ლი მო დი ო და ხალ ხი, შემ დეგ ეს პრო დუქ ტე ბი გალ ში 
გაჰ ქონ დათ გა სა ყი დად  და ჰქონ დათ შე მო სა ვა ლი. ახ ლა ეს ქა ლე ბი ვერ მუ შა ო-
ბენ. ზოგს ნი სი ე ბი აქვს დარ ჩე ნი ლი, ვე რა ფერს ვერ აკე თე ბენ“ (მ. წ., ქა ლი, 55 
წლის, ორ სან ტი ა).

სამ სა ხუ რის და კარ გვამ გა მო იწ ვია არა მარ ტო სა არ სე ბო წყა როს და კარ გვა, არა მედ უამ-
რა ვი თან მდე ვი პრობ ლე მა და უ პი რის პი რა მო სახ ლე ო ბას, მათ შო რის გაზ რდი ლი ფა სე ბი 
საკ ვებ სა და მე დი კა მენ ტებ ზე -

„ჩე მი და ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბის სამ სა ხუ რის და კარ გვა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრობ ლე მა ა... ეკო ნო მი კის და ხურ ვამ ორ მა გად გა ზარ და ფა სე ბი საკ ვებ ზე და 
მე დი კა მენ ტებ ზე, რაც ძა ლი ან მძი მედ აი სა ხა ჩვენ ზე... მყავს ორი მცი რეწ ლო-
ვა ნი და ძა ლი ან გვი ჭირს ასე თი ფა სე ბით თა ვის გა ტა ნა“ (მ. ლ., ქა ლი, 37 წლის, 
სე ნა კი).

ერ თ-ერ თი ფო კუს -ჯგუ ფის მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ ოჯა ხის წევ რის მი ერ სამ სა ხუ რის 
და კარ გვამ საფ რთხის ქვეშ და ა ყე ნა მი სი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლის ჯან მრთე ლო ბა - 

„ჩე მი ოჯა ხი ყვე ლა ზე მე ტად და ა ზა რა ლა კო ვიდ მა... ჩე მი შვი ლის სამ სა ხუ რის 
და კარ გვამ უამ რა ვი პრობ ლე მა შეგ ვიქ მნა... შვი ლიშ ვი ლი მყავს პრობ ლე მუ რი, 
შშმ სტა ტუ სი აქვს... სჭირ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი მკურ ნა ლო ბა. მუდ მი ვად უნ და იყოს 
ექი მის მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ. ჩე მი შვი ლი და რძა ლი ქუ თა ის ში ცხოვ რობ დნენ 
ქი რით, ბავ შვი რომ ექი მებ თან ეტა რე ბი ნათ... ბი ჭი კა რი ერ ზე მუ შა ობ და ჯი მას-
ტა რო ში. და ი წყო კო რო ნას ამ ბა ვი, გა ჩერ და მუ შა ო ბა, გა მო უშ ვეს სახ ლში. ბი ნის 
ქი რა ვერ იხა დეს და სო ფელ ში დაბ რუნ დნენ. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა მოხ სნი-
ლი გვაქვს. რო გორც კი ბიჭ მა მუ შა ო ბა და ი წყო, მა შინ ვე მო უხ სნეს. სა ბუ თი 
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არა ფე რი მის ცა დამ საქ მე ბელ მა და ის დახ მა რე ბაც ვერ აი ღო, მთავ რო ბა რომ 
არი გებ და. ბავშვს აქვს ყო ველ თვი უ რი დახ მა რე ბა 50 ლა რი, რო გორც შშმ პირს, 
მაგ რამ ეს თან ხა რა ში ეყო ფა, რო ცა სპე ცი ა ლუ რი მე დი კა მენ ტე ბი და მკურ ნა-
ლო ბა სჭირ დე ბა, რო მე ლიც სულ უნ და მი ი ღოს“ (ნ. ტ., ქა ლი, 68 წლის, ხურ ჩა).

სა გუ ლის ხმო ა, რომ გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი, ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბას თან ერ-
თად, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის თვის შექ მნილ რის კებ ზეც სა უბ რობ და, რაც სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ტრან სპორ ტის შეწყ ვე ტით იყო წარ მოქ მნი ლი. გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვით აღ-
ნიშ ნულ სა კითხს კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა აყე ნებ და. რეს-
პონ დენ ტთა თქმით, შეზ ღუდ ვე ბის ამოქ მე დე ბის დროს გა უფ რთხი ლებ ლად მო სახ ლე ო ბის 
იზო ლა ცი ამ ისეთ პი რო ბებ ში, რო ცა სი ახ ლო ვეს არ ჰქონ დათ მა ღა ზი ე ბი და ზუგ დიდ ში 
გა და ად გი ლე ბის სა შუ ა ლე ბა პრო დუქ ტის და სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თე ბის სა ყიდ ლად, საკ-
მა ოდ დი დი გა მოწ ვე ვის და საფ რთხის წი ნა შე და ა ყე ნა ადა მი ა ნე ბი -

„მახ სოვს, რო გორ ჩაგ ვკე ტეს, არც გაგ ვაფ რთხი ლეს, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტის მი მოს ვლას შეზ ღუ დავ დნენ... ვე რაფ რის ყიდ ვა ვერ მო ვას წა რით, 
ჩვე ნი მა ღა ზი ე ბი კი ცა რი ე ლი იყო...  ნა ხე ვარ ზე მე ტი ჩვე ნი ტრას პორ ტი ისე დაც 
არ მუ შა ობს და ხალხს დრო უნ და მის ცე, რომ მო ი მა რა გოს პრო დუქ ტი... ახ ლა 
თუ იგი ვეს იზა მენ, დი დი დარ ტყმის ქვეშ და ა ყე ნე ბენ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას... 
ტაქ სის ფუ ლის გა დახ დის შე საძ ლებ ლო ბა ვის აქვს სო ფელ ში?“ (ნ. ბ., ქა ლი, 72 
წლის, ხურ ჩა).

კრი ზი სის შე დე გად სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მოძ რა ო ბის ინ ტენ სი ვო ბის შემ ცი რე ბას 
მტკივ ნე უ ლად გა ნიც დის სო ფელ ფა ხუ ლა ნის მო სახ ლე ო ბა. არ ფუნ ქცი ო ნი რებს მუ ნი ცი პა-
ლუ რი ტრან სპორ ტი. მხო ლოდ კერ ძო სა მარ შრუ ტო ტაქ სი ემ სა ხუ რე ბა სო ფელს დღე ში ერ-
თხელ, კერ ძოდ კი, სოფ ლი დან ზუგ დი დის მი მარ თუ ლე ბით გა მო დის დი ლის 8:30 და ბრუნ-
დე ბა სა ღა მოს 5 სა ათ ზე. მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა მიბ მუ ლია ქა ლაქ ზუგ დიდს და გა-
და ად გი ლე ბის სა ჭი რო ე ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. ტრან სპორ ტის შეზ ღუ დუ ლი მოძ რა ო ბის გა მო 
ადა მი ა ნებს ხშირ შემ თხვე ვა ში ქა ლებ სა და ბავ შვებს, უწევთ სა ღა მოს 5 სა ა თამ დე ზუგ დი დის 
სად გურ ში ლო დი ნი. გა და უ დე ბელ შემ თხვე ვა ში კი ტაქ სის და ქი რა ვე ბა, რაც ისე დაც მძი მე 
ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფთ, კი დევ უფ რო მძი მე ფი ნან სურ ტვირ თად აწ ვე ბა -

„მთე ლი სო ფე ლი ერ თი მარ შრუტ კის იმე დად დავ რჩით. პან დე მი ის შემ დეგ სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი, რო მე ლიც დღე ში რამ დენ ჯერ მე გა დი ო და ზუგ დი დის 
მი მარ თუ ლე ბით, დღე ში ერ თხელ და დის... ეს ხელს უშ ლის მო სახ ლე ო ბას ბევრ 
სხვა დას ხვა სი ტუ ა ცი ა ში… ქა ლებს სოფ ლის ნა წარ მი გა აქვთ ზუგ დიდ ში და გზა 
ორ მა გი უჯ დე ბათ, რად გან უწევთ ხში რად ტაქ სით სარ გებ ლო ბა“ (დ.რ., ქა ლი, 
57 წლის,  ფა ხუ ლა ნი).

სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრას პორ ტის სრუ ლად შე ჩე რე ბამ კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა სოფ ლის მო-
სახ ლე ო ბის მდგო მა რე ო ბა -

„რა მე რომ დაგ ვჭირ დეს - პრო დუქ ტის ყიდ ვა, ბა ზარ ში სა ქონ ლის გა ტა ნა, სხვა 
გზა არ გვრჩე ბა, გარ და ტაქ სის და ქი რა ვე ბი სა... ისე დაც რთულ დღე ში ვი ყა ვით, 
რო ცა დღე ში ერ თხელ გვემ სა ხუ რე ბო და მარ შრუტ კა, დღეს კი სა ერ თოდ უსაშ-
ვე ლო გახ და ჩვე ნი მდგო მა რე ო ბა, პრო დუქტს ვერ იყი დი... რა უნ და ივაჭ როს 
დღეს გლეხ მა, ან რა უნ და დარ ჩეს, თუ ტაქ სით მგზავ რო ბა მო უ წევს... რთულ 
დღე ში ჩავ ვარ დით...“ ( ტ. ლ., ქა ლი, 62 წლის, ფა ხუ ლა ნი).
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სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის შეზ ღუდ ვა საკ მა ოდ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ქა-
ლაქ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვი საც, გან სა კუთ რე ბით იმ ნა წი ლის თვის, ვი საც მი უ ხე-
და ვად შეზ ღუდ ვე ბი სა, უწევს სამ სა ხურ ში ფი ზი კუ რად გა და ად გი ლე ბა -

„ყვე ლა ზე ნე გა ტი უ რად ჩვენს ოჯახ ზე იმოქ მე და ში და ტრან სპორ ტის გა ჩე რე-
ბამ. ეს არის ძა ლი ან ცუ დი, იმი ტომ, რომ სამ სა ხუ რამ დე საკ მა ოდ შო რი მან ძი-
ლის ფე ხით გავ ლა გვი წევს... ჩე მი ქმა რი სა ცხობ ში მუ შა ობს, ტრან სპორ ტი რომ 
აიკ რძა ლა, ღა მე ფე ხით უწევს სი ა რუ ლი, თან უნ და მო ას წროს, კო მენ დან ტის 
სა ა თის გა დამ კი დე... ტაქ სე ბით სი ა რუ ლი ვის შე უძ ლია და ეს აკ რძალ ვა ძა ლი ან 
შე ე ხო ჩემს ოჯახს“ (მ. ნ., ქა ლი, 32 წლის, ლან ჩხუ თი).

2.3.3 გა ნათ ლე ბის უსაფ რთხო ე ბა 
COVID-19–ის გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, სა ჯა რო და კერ ძო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ უამ რა ვი ტექ ნი კუ რი და ემო ცი უ რი პრობ ლე მა 
შექ მნა ოჯა ხებ ში. ონ ლა ინ სწავ ლე ბის თვის მო უმ ზა დე ბელ მო სახ ლე ო ბას გა უ ჭირ და ონ ლა-
ინ /დის ტან ცი ურ გა ნათ ლე ბა ში შვი ლე ბის სრულ ფა სოვ ნად ჩარ თვა. ამას მკა ფი ოდ მოწ მობს 
ისიც, რომ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რებ მა ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მოწყ ვლად ჯგუფს შო რის 
„მოს წავ ლე ე ბი“ და ა ფიქ სი რეს - 45,1%, ხო ლო ამოქ მე დე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი დან ყვე ლა ზე 
რთუ ლად გა სამ კლა ვე ბე ლი მათ თვის სას წავ ლო პრო ცე სის შე ჩე რე ბა და დის ტან ცი ურ რე-
ჟიმ ზე გა დას ვლა აღ მოჩ ნდა - 38%. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის მო სახ ლე ო ბის თვის თით ქმის თა ნაბ რად მტკივ ნე უ ლი ა. რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი აღ ნიშ-
ნავს დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის საკ მა ოდ სუსტ ხა რისხს, რო მე ლიც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
ბავ შვე ბის თვის გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტის მი წო დე ბას. ეს კი, თა ვის მხრივ, საკ მა-
ოდ ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც მშობ ლე ბის ემო ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე, ასე ვე 
თა ვად ბავ შვებ ზე -

„მთა ვა რი პრობ ლე მა ჩვენ თვის დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა ა, რო მე ლიც არ არის 
გა მარ თუ ლი... ჩემს შვი ლიშ ვი ლებს და მა ტე ბით უწევთ მას წავ ლე ბელ თან მომ ზა-
დე ბა, რომ ეს დე ფი ცი ტი შე ივ სონ... სა მი ბავ შვი რომ და მა ტე ბით მო ემ ზა დე ბა, 
ოჯა ხის თვის რამ ხე ლა ხარ ჯი ა. ჩე მი ბი ჭი საზ ღვარ გა რეთ არის და რა საც შო უ-
ლობს, ამ მე ცა დი ნე ო ბებ ში იხარ ჯე ბა“ (მ. კ., ქა ლი, 65 წლის, ლან ჩხუ თი).

„მთა ვა რი პრობ ლე მა ჩემ თვის დღემ დე  გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ა, ხო ლო  დის ტან-
ცი ურ მა სწავ ლე ბამ კი დევ უფ რო სა ში ნე ლი მდგო მა რე ო ბა შექ მნა. ვფიქ რობ, 
მთლი ა ნად გა უ მარ თა ვი და მო უ წეს რი გე ბე ლია სის ტე მა. კომ პი უ ტე რი კი გვაქვს, 
მაგ რამ მა ინც გვი ჭირს, არ არის ეს სფე რო და ლა გე ბუ ლი. არ სე ბუ ლი პრობ ლე-
მე ბის გა მო ძა ლი ან ვი ძა ბე ბით, ეს გან წყო ბა გად მო დის ოჯახ ზე, ქა ლებ ზე გან-
სა კუთ რე ბით“ (მ. გ., ქა ლი, 42 წლის, ქუ თა ი სი).

„ბავ შვებს ისე თი ფსი ქო ლო გი უ რი სტრე სი აქვთ, ამის აღ დგე ნას დი დი დრო დას-
ჭირ დე ბა, პირ ველ კლა სე ლებს გან სა კუთ რე ბით გა ურ თულ დათ სი ტუ ა ცი ა... პე-
და გო გებს არ იც ნო ბენ და სულ სხვა გან ზო მი ლე ბა ში არი ან, ძა ლი ან რთუ ლია 
მათ თვის ადაპ ტა ცი ა“  (ქ. დ., ქა ლი, 42 წლის, ქო ბუ ლე თი).
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ზუგ დი დის და წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე სოფ ლებ ში 
მცხოვ რებ მა მო სახ ლე ო ბამ ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე დიდ 
ბა რი ე რად სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვა და ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი 
სა ფა სუ რი და ა სა ხე ლა. ცხოვ რე ბის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში გა დას ვლის პირ ვე ლი ვე დღე ე-
ბი დან აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის არა ერ თხელ წა მო წე ვის მი უ ხე და ვად, ის კვლავ გა და უჭ რელ 
და პრობ ლე მურ სა კი თხად რჩე ბა მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის. გარ და იმი სა, რომ 
სოფ ლებ ში არ არის ძლი ე რი ინ ტერ ნეტ და ფარ ვა, არ სე ბუ ლიც ლი მი ტი რე ბუ ლია დრო ში, 
ხო ლო ული მი ტო ინ ტერ ნე ტის ჩარ თვა საკ მა ოდ მა ღალ სახ სრებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, 
რომ ლის თვის მას წავ ლებ ლებს ცალ კე არა ვინ უხ დის თან ხას. მას წავ ლებ ლე ბის ნა წი ლი აღ-
ნიშ ნავს, რომ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრომ გა ცი ლე ბით ქმე დი თი რო ლი უნ და ითა მა შოს, მას-
წავ ლებ ლე ბი სა და მოს წავ ლე ე ბის თვის ხა რის ხი ა ნი სას წავ ლო პრო ცე სის შე სა ბა მი სი პი რო-
ბე ბის შექ მნის თვის - ინ ტერ ნე ტით და შე სა ბა მი სი ტექ ნი კით უზ რუნ ველ ყო ფა და პრო ცე სის 
გა სა მარ თად მხარ და ჭე რის გა წე ვა. დღეს კი პრაქ ტი კუ ლად მთე ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და 
სირ თუ ლე ე ბის ტვირ თი სრუ ლად მას წავ ლებ ლის და მშობ ლის ზურ გზეა გა და ტა ნი ლი -

„ჩვენ თვის, პე და გო გე ბის თვის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა იყო ონ ლა ინ სწავ ლე ბა. ინ-
ტერ ნეტ ქსე ლის არარ სე ბო ბამ სო ფელ ში ეს მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო გა არ-
თუ ლა. ისევ იგი ვე პრობ ლე მე ბი გვაქვს, არა ვინ იფიქ რა ჩვენ ზე, არა ფე რი არ 
შე იც ვა ლა“ (მ.ს., ქა ლი, 53 წლის, ფა ხუ ლა ნი).

„დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა ისე რთუ ლად მი დის, და ვი ტან ჯეთ ცალ კე ბავ შვე ბი, 
ცალ კე - პე და გო გე ბი... ამას ხმამ ღლა ვერ იტყ ვი, ყვე ლაფ რის პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
ჩვენ აგ ვკი დეს (პე და გო გებს). თუ ცუ დად ჩა ტარ და ონ ლა ინ სწავ ლე ბა, ესე იგი 
პე და გოგ მა ვერ იმუ შა ვა კარ გა დო. რა ქნას პე და გოგ მა, რო ცა ბავშვს ინ ტერ ნე-
ტი არ აქვს, რა ქნას პე და გოგ მა, რო მელ საც ასე ვე შეზ ღუ დუ ლი აქვს ინ ტერ ნე-
ტი“ (მ. დ., ქა ლი, 47 წლის, წყო უ ში).

გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩა სარ თა ვად ერ თ-ერ თი ბა-
რი ე რი ოჯა ხებ ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კის („სმარტ“ ტე ლე ფო ნე ბის, კომ პი უ ტე რე ბის) სიმ წი რე 
და არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის არარ სე ბო ბა ა. სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო რთულ დე ბა, რო ცა 
ოჯახ ში ერ თზე მე ტი შვი ლი ა. არა საკ მა რი სი მო წყო ბი ლო ბე ბის გა მო ბავ შვე ბი ვერ ახერ ხე-
ბენ ერ თდრო უ ლად სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვას. ასე ვე პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ოჯა-
ხებ ში შე სა ბა მი სი სივ რცის /ო თა ხე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა, სა დაც ბავ შვებს არ აქვთ 
ოჯა ხის სხვა წევ რე ბის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლად მე ცა დი ნე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

მას წავ ლე ბელ თა ნა წილ მა გან სა კუთ რე ბით გა მო ყო არ სე ბუ ლი სას წავ ლო პლატ ფორ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბის თვის სა თა ნა დო ხა რის ხის ტექ ნი კის არარ სე ბო ბა და არა საკ მა რი სი უნარ -ჩვე-
ვე ბი, რო გორც ბავ შვებ ში, ასე ვე თა ვად პე და გო გებ ში, რა საც ასე ვე არა ჯე რო ვა ნი ყუ რა-
დღე ბა ენი ჭე ბა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მხრი დან -

„ჩვენ არ გვაქვს სკო ლა ში ისე თი ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბა, რომ ყვე ლა პე და-
გოგ მა მო ა ხერ ხოს თიმ სის პროგ რა მის მოხ მა რე ბა, ბავ შვებ ზე აღარც ვამ ბობ... 
არა ვინ არ იზ რუ ნა  შე სა ბა მი სი ტექ ნი კით ჩვენს აღ ჭურ ვა ზე და დატ რე ნინ გე ბა-
ზე... ამას თან ერ თვის სუს ტი ინ ტერ ნე ტი. ეს ყვე ლა ფე რი უკავ შირ დე ბა ჩვენს 
ემო ცი ებს, ვნერ ვი უ ლობთ, რო ცა არ გა მო დის ჩარ თვა, მოკ ლედ, ძა ლი ან ვწვა-
ლობთ. თა ნაც, რო ცა ამ ყვე ლა ფერს აკ ვირ დე ბი ან  და გა კონ ტრო ლე ბენ, კი დევ 
უფ რო შე მა წუ ხე ბე ლი ა... იმის მა გივ რად, რომ შე სა ბა მი სი დახ მა რე ბა და პი რო-
ბე ბი შე გიქ მნან, თით ქოს გი საფ რთდე ბი ან“ (მ. მ., ქა ლი, 43 წლის, პე და გო გი, 
ფა ხუ ლა ნი).
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გან სა კუთ რე ბით გა მო ი ყო გამ შვე ბი პუნ ქტის ახ ლოს, გა ლის რა ი ონ ში მდე ბა რე სოფ ლე ბის 
მოს წავ ლე ე ბის სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის პრობ ლე მა, რომ ლე ბიც დღემ დე მიბ მულ-
ნი არი ან სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მას - გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას პრობ-
ლე მა სოფელ სა ბე რი ო ში მცხოვ რე ბი მოს წავ ლე ე ბის თვის, რომ ლე ბიც ირი ცხე ბი ან და 
სწავ ლო ბენ სო ფელ ფა ხუ ლა ნის სა ჯა რო სკო ლა ში (და ახ ლო ე ბით 16-17 მოს წავ ლე). იგი ვე 
პრობ ლე მის წი ნა შე დგა ნან სო ფელ ნა ბა კევ ში მცხოვ რე ბი მოს წავ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც გად-
მო დი ოდ ნენ და სწავ ლობ დნენ სო ფელ კო კის სა ჯა რო სკო ლა ში. პრაქ ტი კუ ლად არ გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლა არა ნა ი რი ქმე დი თი მხარ და ჭე რა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მხრი დან ამ 
ბავ შვე ბის თვის, სას წავ ლო პრო ცეს ში მა თი ჩარ თვის და შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბით უზ რუნ-
ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით (მაგ., ინ ტერ ნეტ ბა რა თე ბის შეს ყიდ ვა ან შე სა ბა მი სი ტექ ნი კით 
აღ ჭურ ვა). აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბა და მოს წავ ლეე ბის თვის შე სა ბა მი სი ტექ ნი-
კის შეს ყიდ ვა და ინ ტერ ნეტ ბა რა თე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა დღეს, ძი რი თა დად, ცალ კე უ ლი 
ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვით ხერ ხდე ბა, სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რით. 

გა მო კი თხულ პე და გოგ თა მტკი ცე ბით, აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას ასე ვე არ თუ ლებს მას წავ-
ლებ ლე ბის თვის ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის სა ხით საკ მა ოდ რთუ ლი პი რო ბე ბის წა ყე ნე ბა. 
მას წავ ლებ ლე ბის ნა წი ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ სკო ლე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის და ჰიბ რი დუ ლი 
სწავ ლე ბის პე რი ოდ ში მათ და ე ვა ლათ სკო ლა ში გაკ ვე თი ლე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ და მა-
ტე ბით ზე გა ნაკ ვე თუ რად დის ტან ცი უ რად გაკ ვე თი ლე ბის გაგ რძე ლე ბა სა ბე რი ოს სოფ ლის 
მოს წავ ლე ებ თან, რო მელ თა გა და ად გი ლე ბა ვერ ხერ ხდე ბო და ჩა კე ტი ლი გამ შვე ბი პუნ ქტის 
გა მო. აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას გა მოკ ვე თი ლი გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რი აქვს, რად გან მას წავ-
ლე ბელ თა სრუ ლი უმ რავ ლე სო ბა სოფ ლის სკო ლებ ში ქა ლე ბი არი ან, რომ ლე ბიც არა მარ-
ტო ვერ ახერ ხებ დნენ შექ მნი ლი პი რო ბე ბის გა მო სა კუ თა რი ოჯა ხე ბის თვის ყუ რა დღე ბის 
მიქ ცე ვას, ასე ვე ყო ველ გვა რი და მა ტე ბი თი ანაზ ღა უ რე ბის გა რე შე არი ან ჩარ თულ ნი ზე გა-
ნაკ ვე თუ რი გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა ში -

„ძა ლი ან მო უმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა სა მი ნის ტრო ამ პრობ ლე მას. სა ბო ლო ოდ ყვე-
ლა ფერ მა პე და გო გე ბის მხრებ ზე გა და ი ა რა. და მა ტე ბი თი გაკ ვე თი ლე ბი ძა ლი ან 
რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. უკ ვე ბევ რმა პე და გოგ მა თქვა, რომ არ გა ვა კე თებ თო. ფი-
ნან სუ რი ანაზ ღა უ რე ბაც არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მა ტე ბი თი სა ა თე ბის-
თვის. ამ ხე ლა და მა ტე ბით საქ მეს პე და გო გებს არ უნ და სთხოვ დნენ, მით უმე ტეს 
- ყო ველ გვა რი პი რო ბე ბის შექ მნის გა რე შე. თუ არა და, ეს უნ და იყოს კე თი ლი 
ნე ბა და ჩარ ჩო ე ბიც არაა სა ჭი რო. ყვე ლა გაკ ვე თილს 4-დან 7-მდე უნ და მოვ-
რჩე, რაც ძა ლი ან რთუ ლია სო ფელ ში ცხოვ რე ბის დროს, რო ცა ოჯა ხე ბი გვყავს 
და შვი ლე ბიც... მე რო ცა შე მეძ ლე ბა, მა შინ ჩა ვა ტა რებ. მინ და შა ბათ -კვი რას, 
მინ და - 8 სა ათ ზე. ჩვენ ზე მე ტად არა ვის ეცო დე ბა ეს ბავ შვე ბი და ამას ისე დაც 
გა ვა კე თებ დით, ამ ხე ლა კონ ტრო ლის გა რე შე“ (ნ. გ., ქა ლი, 47 წლის, ფა ხუ ლა ნი). 

„სამ სა ა თამ დე სკო ლა ში ვართ. ძი რი თად გაკ ვე თი ლებს რომ და ვამ თავ რებ, მე რე 
მივ დი ვარ სახ ლში და მის ვლის თა ნა ვე ვი წყებ ჩარ თვას 4-5-6 სა ა თის მო ნაკ ვეთ-
ში. შვიდს არ უნ და გა და ვა ცი ლოთ. მო გეხ სე ნე ბათ, სო ფელ ში რამ დე ნი საქ მე ა, 
სა ქო ნე ლი, ფრინ ვე ლი, ყვე ლა ფე რი მი სა ხე დია და სწო რედ ამ დროს უნ და მო-
ვას წროთ გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა, თან გვა კონ ტრო ლე ბენ... ქა ლე ბის თვის ეს 
რო გო რი დატ ვირ თვა ა, ჩვენ ხომ ყვე ლა ფე რი უნ და მო ვას წროთ“ (ლ. დ., ქა ლი, 
52 წლის, ფა ხუ ლა ნი).
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ცხა დი ა, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში დის ტან ცი უ რი თუ ჰიბ რი დუ ლი სწავ ლე ბის თვის მო-
უმ ზა დებ ლო ბამ, მოს წავ ლე ე ბის თვის ხა რის ხი ა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის ხელ მი უწ-
ვდომ ლო ბამ, ასე ვე სას წავ ლო პრო ცე სის წარ სა მარ თად შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის არარ სე ბო-
ბამ უამ რა ვი ემო ცი უ რი პრობ ლე მა შექ მნა ოჯა ხებ ში. ეს კი ძა ლი ან ხში რად სტრეს ში ან 
აგ რე სი ა ში ვლინ დე ბა, რაც თა ვის მხრივ ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბის და ძა ლა დო ბის მი ზე ზად 
იქ ცე ვა. 

2.3.4. ფი ზი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა
უამ რა ვი შეზ ღუდ ვით გა მოწ ვე ულ მა გარ თუ ლე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა და ფსი ქო ე მო ცი ურ მა 
ფონ მა, ოჯა ხურ საქ მი ა ნო ბა ზე ქალ თა გაზ რდილ მა პა სუ ხის მგებ ლო ბამ, შვი ლე ბის სას წავ-
ლო პრო ცეს ში სრულ ფა სოვ ნად ჩარ თვის გარ თუ ლე ბამ, სა ბა ზი სო სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი-
უწ ვდომ ლო ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად და ამ ძი მა ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ოჯა ხებ ში, რაც ხში რად 
აგ რე სი ით, კონ ფლიქ ტე ბით და ძა ლა დო ბის სა ხით ვლინ დე ბა. ამას ადას ტუ რებს კვლე ვის 
მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა  მე სა მე დის (33,1%) აზ რით, ერ თ-ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა, რო მე ლიც გა მო იწ ვია პან დე მი ამ, არის „სტრე სი და ფსი ქო-
ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი, რაც იწ ვევს ოჯახ ში კონ ფლიქ ტებ ს/ძა ლა დო ბას“, ხო ლო 41,3% 
თვლის, რომ დღე ვან დელ პი რო ბებ ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ა, რომ-
ლის მდგო მა რე ო ბა სა გან გა შო ა, არი ან „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი“ -

„ში ში და გა ურ კვევ ლო ბაა მთელს ქვე ყა ნა ში და ასეა ოჯა ხებ შიც. ქა ლებს არა 
აქვთ უკ ვე იმ დე ნი ენერ გი ა, რომ ფსი ქო ლო გი უ რი ომი მო ი გონ. რო ცა გა ღი ზი ა-
ნე ბუ ლი ხარ, ვერ ისა უბ რებ ნორ მა ლუ რად, ვერ იცხოვ რებ მშვი დად და იძუ ლე-
ბუ ლი ხდე ბი, ხმას აუ წი ო, გაბ რაზ დე და იწყე ბა კონ ფლიქ ტე ბი“ (ნ. ს., ქა ლი, 37 
წლის,  ქუ თა ი სი). 

„ჩვენს ირ გვლივ პან დე მი ამ ისე თი გა რე მო შექ მნა, რომ კონ ფლიქ ტე ბის გა რე შე 
ვერ იცხოვ რებ. გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ ლე ე ბი შექ მნა. დო ლარ მა 
აი წი ა, გაძ ვირ და საკ ვე ბი, წამ ლე ბი. ერთ დღეს რომ იყი დი, მე ო რე დღეს იმ პრო-
დუქ ტის ფა სი საგ რძნობ ლად გაზ რდი ლი ა. ყვე ლა ფერს ვერ გა ით ვა ლის წი ნებ, 
ყვე ლა ფერს ვერ გათ ვლი, წი ნა აღ მდე გო ბე ბი გვხვდე ბა ყო ვე ლი ფე ხის ნა ბიჯ ზე 
და  ეს ხელს უწყობს ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბის მა ტე ბას“ (ც. დ., ქა ლი, 47 წლის, 
წყალ ტუ ბო).

„პან დე მი ამ ნორ მა ლურ, სტა ბი ლურ ოჯა ხებ ში და ან გრია ურ თი ერ თო ბა, წარ-
მოდ გე ნაც არ მინ და, რო გორ ცხოვ რო ბენ ერ თად მსხვერ პლი და მო ძა ლა დე. 
ახ ლა, რო ცა მთე ლი ქვე ყა ნა კო ვიდ ზე ფიქ რობს და 112 მხო ლოდ კო ვიდდა ა-
ვა დე ბუ ლებს ემ სა ხუ რე ბა, რო მე ლი ქა ლი მო ი თხოვს დახ მა რე ბას ძა ლა დო ბა ზე. 
არა ვინ, რად გან ყვე ლამ კარ გად იცის, რომ აზ რი არა აქვს და რეკ ვას. ეს ძა ლი ან 
შე მაშ ფო თე ბე ლი ა, ვი ღა ცა მო ით მენს იმ დენ ხანს, რამ დე ნიც სა ჭი რო ა, ვი ღა ცა 
ვერ მო ით მენს და ცუ დი შე დე გე ბი გვექ ნე ბა“ (მ. კ., ქა ლი, 57 წლის, სე ნა კი).

კვლე ვის შე დე გებ მა ცხად ყო, რომ ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი ხში რად 
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მიღ მა რჩე ბა, რად გან მსხვერ პლთა უმ რავ ლე სო ბა დუ მილს 
არ ჩევს. ერ თი მხრივ, ეს გან პი რო ბე ბუ ლია პო ლი ცი ის და მხარ და ჭე რის არ სე ბუ ლი სერ ვი-
სე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბით. ნა წილს არ აქვს იმე დი, რომ ძა ლა დობ რი ვი გა რე მოს დაღ-
წე ვის შემ დეგ მსხვერ პლი ისეთ დახ მა რე ბას მი ი ღებს, რაც შე აძ ლე ბი ნებს და მო უ კი დე ბე ლი 
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ცხოვ რე ბის გაგ რძე ლე ბას, გან სა კუთ რე ბით შვი ლებ თან ერ თად. ნა წი ლი კი თვლის, რომ 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში მის თვის არა ვის სცა ლი ა, ან ფიქ რობს, რომ მა შინ, რო ცა ადა მი ა ნებს 
უწევთ სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი ლის ზღვარ ზე ყოფ ნა, მო რა ლუ რი უფ ლე ბა არ აქვს, სა კუ-
თარ პრობ ლე მა ზე და ოჯახ ში გან ვი თა რე ბულ კონ ფლიქ ტებ ზე და ძა ლა დო ბა ზე ისა უბ როს.  

ეს დას ტურ დე ბა შსს-ს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, რომ ლის თა ნახ მად, მკაც რი კა რან-
ტი ნის და სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის პე რი ოდ ში (მარ ტი- მა ი სი), ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მა ტე-
ბის მკვეთ რი ტენ დენ ცია არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. მარ ტი დან აგ ვის ტომ დე შე მა კა ვე ბე ლი ორ-
დე რე ბის ყვე ლა ზე მცი რე რა ო დე ნო ბა  და ფიქ სირ და აპ რილ ში, რო ცა მოქ მე დებ და ყვე ლა ზე 
მკაც რი კა რან ტი ნი - გა მო ი ცა 370 შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი, ხო ლო ყვე ლა ზე მე ტი აგ ვის ტო-
ში - 550 ორ დე რი, რო ცა შეზ ღუდ ვე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად მო იხ სნა.3 აღ ნიშ ნუ ლი ცხად ყოფს, 
რომ იზო ლა ცი ის დროს მსხვერ პლი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მი მარ თავ და დახ მა რე ბას -

„პო ლი ცი ა ში და რეკ ვა არ არის პრობ ლე მა. რომ და რე კავ, უნ და წახ ვი დე თავ შე-
სა ფარ ში, იქი დან რომ გა მოხ ვალ, მე რე სად მი დი ხარ? ისევ უკან უნ და დაბ რუნ-
დე, ასეთ გა ურ კვე ველ სი ტუ ა ცი ა ში არა ვინ არ და რე კავს“ (მ. პ., ქა ლი, 42 წლის , 
ზუგ დი დი).

„112 ყვე ლა ქალ მა იცის,  მაგ რამ  ახ ლა, პან დე მი ის დროს ამ ზარ ზე არა ვინ 
გი პა სუ ხებს... და არც არა ვინ და რე კავს ძა ლა დო ბის სა კითხ ზე... არ ვი ცი, პო-
ლი ცი ას რა სტა ტის ტი კა აქვს, მაგ რამ ახ ლა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ნამ დვი ლად 
არა სა ხარ ბი ე ლო სი ტუ ა ცი ა ში ა, რო მელ მაც უნ და ით მი ნოს, მე ტი სხვა გზა არ 
დარ ჩე ნი ა. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, მის თვის ახ ლა არა ვის არ სცა ლი ა“ (თ. გ., 
ქა ლი, 32 წლის, კა ხა თი). 

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვის სა პა სუ ხოდ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია აქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის 
ჩა ტა რე ბა, მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გაძ ლი ე რე ბა და მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მაქ-
სი მა ლუ რად მორ გე ბა.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ფო კუ სი რე ბუ ლი დის კუ სი ის დროს რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან სა კუთ რე ბულ როლს ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა მხარ-
და სა ჭე რად რო გორც მუ ნი ცი პა ლუ რი მსხვერ პლთა სერ ვი სე ბის გაძ ლი ე რე ბის და გა ფარ თო ე-
ბის, ასე ვე მათ შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის უფ რო მე ტად ინ ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით -

„მხო ლოდ პან დე მი ის დროს არა, ნორ მა ლურ პე რი ოდ შიც ნაკ ლე ბად მი მარ თავ-
და ქა ლი და სახ მა რებ ლად პო ლი ცი ას. ეს მის თვის არა სა სურ ვე ლი გზაა ბევ რი 
მი ზე ზის გა მო... ყვე ლა ზე კარ გი ის იქ ნე ბო და, თვით მმარ თვე ლო ბას უკე თე სი 
პროგ რა მე ბი რომ ჰქონ დეს მსხვერ პლთა და სახ მა რებ ლად. მე ტი ფი ნან სუ რი დახ-
მა რე ბა რომ არ სე ბობ დეს მსხვერ პლის გა საძ ლი ე რებ ლად... ასე ვე ხალ ხმა მე ტი 
უნ და იცო დეს ამ დახ მა რე ბე ბის შე სა ხებ, მა შინ გა იზ რდე ბო და მი მარ თვი ა ნო ბა“ 
(ბ. ჯ., ქა ლი, 42 წლის, ოზურ გე თი).  

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი ძა ლა დო ბის ახა ლი ფორ მა - 
კო ვიდინ ფი ცი რე ბულ თა ან ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი რის კის მქო ნე პი რე ბის სტიგ მა ტი ზი რე ბა, 
რაც სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ოჯა ხის წევ რე ბის მი ერ ადა მი ან ზე ფსი ქო ლო გი უ რი წნე ხით 
და გა რიყ ვით გა მო ი ხა ტე ბა -

3  შინაგან საქმეთა სამინისტრო  სტატისტიკა 
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„ჩე მი მე გო ბა რი ქა ლი მუ შა ობს ბაზ რო ბა ზე ფეხ საც მე ლე ბის სექ ცი ა ში. ამ სექ-
ცი ა ში ბევრს და უ დას ტურ და კო ვი დი. ცოლ -ქმარ მა სე რი ო ზუ ლად იჩხუ ბა ამის 
გა მო. ქმა რი ემუქ რე ბა ცოლს: „ი ცო დე, თუ შენც კო ვი დი და გი დას ტურ დე ბა, 
სახ ლში არ შე მო გიშ ვე ბო“. ცო ლი ეუბ ნე ბა: სახ ლში რომ დავ ჯდე, ჭა მა ხომ გვინ-
და ო. მა გი არაა ჩე მი საქ მე ო. ამას ძა ლა დო ბას არ ვე ძა ხით, მაგ რამ ამა ზე მე ტი 
ზე წო ლა თუ არ სე ბობს? იმუ შა ვე, მაგ რამ არ შე მო ი ტა ნო ვი რუ სი სახ ლში, რა 
მი მარ თვაა სა ერ თოდ“ (მ. კ., ქა ლი, 54 წლის, ქუ თა ი სი).

 „სა ნამ პირ ვე ლი სიმ პტო მე ბი გა მო მიჩ ნდე ბო და, ეზო ში ქა ლებ მა ჩუ მად მითხ-
რეს: „არ მი ე კა რო მე ო თხე სარ თულს, კო ვი დი აქვთ. თან ფან ჯა რა ჰქონ დათ გა-
მო ღე ბუ ლი დღეს, ხომ არ უნ და, მე ზობ ლებს გა და დო ნო“. ორ დღე ში მეც და მი-
დას ტურ და და მთე ლი 12 დღე, სა ნამ მდგო მა რე ო ბი დან გა მო ვე დი, მეჩ ვე ნე ბო და, 
რომ ჩემ ზეც სწო რედ ასე აგ რე სი უ ლად მი ა ნიშ ნებ დნენ. გე ფი ცე ბით, ფან ჯა რას 
ღა მე ჩუ მად ვა ღებ დი, ჰა ე რი რომ ჩა მეყ ლა პა... მე ში ნო და, ვინ მეს სხვა ნა ი რად არ 
ეფიქ რა და არ და ვეძ რა ხე“ (დ. ჯ., ქა ლი, 48 წლის, ხო ნი).

„რო ცა პა სუ ხი მი ვი ღე, შე და რე ბით ნორ მა ლუ რად აღ ვიქ ვი. წა მიყ ვა ნეს კლი ნი კა-
ში და შე ვე ცა დე, მშვი დად ვყო ფი ლი ყა ვი. ჩე მი სი გი ჟე და ი წყო მე ო რე დღი დან, 
რო ცა ჩემს ტე ლე ფონ ზე არ წყდე ბო და ზა რე ბი: ვა ი მე ე ე, კო ვი დი და გი დას ტურ-
და ა ა?  უუ უ ი, აწი რა უნ და ქნა?  მე მეს მის, რომ სა გან გა შოა ეს ამ ბა ვი, მაგ რამ 
არ მეს მის, რა ტომ ამ დე ნი ვა ი მე და ვუ ი მე. ამის მე რე გავ ხდი უფ რო ცუ დად, 
რად გან ძა ლი ან და ვით რგუ ნე და მე გო ნა, ნორ მა ლურ ადა მი ა ნად არ აღ მიქ ვამ-
დნენ.  ეს არ არის მხარ და ჭე რა,  ეს არ არის ნორ მა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა“ (ქ. 
დ., ქა ლი, 36 წლის, ხო ნი).

  

2.4. გა ლის რა ი ო ნი - გამ შვე ბი პუნ ქტის და კეტ ვის  
გავ ლე ნა მო სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე 

გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა, აფხა ზეთ ში და სა ქარ თვე ლოს და ნარ ჩენ მო-
სახ ლე ო ბას თან შე და რე ბით, ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მოწყ ვლად ჯგუფს წარ მო ად გენს. ენ გურს 
გაღ მა მდე ბა რე გა ლის რა ი ო ნი უმე ტეს წი ლად ქარ თვე ლე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი 
ად გი ლი ა, რო მელ საც სა ქარ თვე ლოს გან მდი ნა რე ენ გუ რი ჰყოფს, რაც ბუ ნებ რივ გამ ყოფ 
ზოლს ქმნის. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, დღეს დღე ო ბით გა ლის რა ი ონ ში 45 000 ქარ თვე-
ლი ცხოვ რობს, რო მელ თა გან 3000-დან 5 000-მდე მუდ მი ვად გა და ად გილ დე ბა გალ სა და 
ზუგ დიდს შო რის.4 

ეს არის  მო სახ ლე ო ბა, რო მელ მაც მის ცხოვ რე ბა ზე კონ ფლიქ ტით გა მოწ ვე უ ლი მძი მე შე-
დე გე ბის მი უ ხე და ვად, მა ინც მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, დაბ რუ ნე ბო და სა კუ თარ კე რას და  
დღეს არ სე ბუ ლი უამ რა ვი გა ჭირ ვე ბის, უსა მარ თლო ბის, პო ლი ტი კუ რი თუ სა მო ქა ლა ქო 
უფ ლე ბე ბის შეზ ღუდ ვის მი უ ხე და ვად, ინარ ჩუ ნებს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბას და არ 
თმობს მას. გა ლის რა ი ო ნის მკვიდ რნი საკ მა ოდ მჭიდ როდ არი ან და კავ ში რე ბულ ნი სა ქარ-
თვე ლოს სხვა ნა წილ თან, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით თუ ნა თე სა უ რი კავ ში რე ბით. 

4  Human Rights Watch, “Living in Limbo, the Rights of Ethnic Georgian Returnees to the Gali district of 
Abkhazia”, 2011, p. 22, available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/georgia0711LR.
pdf 
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პან დე მი ის შე დე გად გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვამ, რაც მათ ცხოვ რე ბა ში სა სი ცოცხ ლო 
არ ტე რი ას წარ მო ად გენს, პრაქ ტი კუ ლად იქ მყო ფი ადა მი ა ნე ბი არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის 
მძევ ლე ბად გა ხა და და 2020 წლის თე ბერ ვლი დან დე კემ ბრამ დე ჩა კე ტი ლე ბი, უამ რა ვი გა-
მოწ ვე ვის წი ნა შე და ა ყე ნა. აღ ნიშ ნულზე მეტყ ვე ლებს წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის რა ო დე ნობ რი ვი 
მო ნა ცე მე ბიც, რომ ელთა თა ნახ მად, პან დე მი ის და შეზ ღუდ ვე ბის შე დე გად „სი ცოცხ ლის 
უკი დუ რე სად გა უ ა რე სე ბას“ ხაზს უს ვამს სწო რედ გა ლის რა ი ო ნის მო ნა წი ლე ე ბის 95% და 
ზუს ტად იგი ვე რა ო დე ნო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ დღემ დე ვერ ახერ ხებს ცხოვ რე ბის ჩვე უ ლი 
რიტ მის აღ დგე ნას. გალ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ამოქ მე დე ბუ ლი 
შეზ ღუდ ვე ბის გა მო საკ მა ოდ მკაც რი და კრი ტი კუ ლია -

„მტერს არ ვუ სურ ვებ, ისეთ დღე ში აღ მოვ ჩნდით - არა საჭ მე ლი, არა წა მა ლი. 
არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცი ა. ში ში. მარ თლა ღმერ თის იმე დად ვართ... ჩვენ გა ლი ა ში 
აღ მოვ ჩნდით, სა დაც მხო ლოდ ჰა ე რი გვაქვს“ (მ. ლ., ქა ლი, 68 წლის, ნა ბა კე ვი).

„რა სა ჭი რო იყო „საზ ღვრის“ გაფ რთხი ლე ბის გა რე შე ამ დე ნი ხნით ჩა კეტ ვა?! რა 
ჰქვია ამ მდგო მა რე ო ბას, უმ ძი მე სი. არ ვი ცი, არა ფე რი მა ხა რებს, არაფ რის იმე-
დი არ მაქვს“ (მ. ს., ქა ლი, 46 წლის, სა ბე რი ო).

აფხა ზეთ თან გამ შვე ბი პუნ ქტის ჩა კეტ ვამ, სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად გა ლი დან გად მო სუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის სა კა რან ტი ნე სივ რცე ებ ში სა ვალ დე ბუ ლო მო თავ სე ბის მო თხოვ ნის და წე სე-
ბამ ბევ რი ბა რი ე რი და პრობ ლე მა შექ მნა მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ში, საფ რთხე შე უქ-
მნა მათ სა სურ სა თო, ჯან მრთე ლო ბის, ეკო ნო მი კურ, ფი ზი კურ და სხვა სა ხის ადა მი ა ნურ 
უსაფ რთხო ე ბას. 

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვამ 
უპირ ვე ლე სად გავ ლე ნა მათ სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა ზე მო ახ დი ნა, რად გან გა ლის მო-
სახ ლე ო ბა, ძი რი თა დად, მა რაგ დე ბო და ზუგ დი დის და სა ქარ თვე ლოს სხვა ტე რი ტო რი ე ბი-
დან ჩა მო ტა ნი ლი პრო დუქ ტე ბით. მას მე რე, რაც მი მოს ვლა შეწყ და, ფა სე ბი პრო დუქ ტებ ზე 
საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და:

„ყვე ლა ფე რი ჩვენს ცხოვ რე ბა ში რა დი კა ლუ რად ცუ დად შე იც ვა ლა. სა ში ნე ლი 
სიძ ვი რეა გალ ში. ახ ლა მეტყ ვით, ყველ გან გაძ ვირ და პრო დუქ ტე ბი ო, არა, ბა-
ტო ნო. მთე ლი გა ლი სა ქარ თვე ლო დან შე სუ ლი პრო დუქ ტე ბით მა რაგ დე ბო და და 
ამი ტო მაც ია ფი იყო შე და რე ბით ყვე ლა ფე რი. ახ ლა ფა სე ბი ორ მა გი კი არა, ოთხ-
მა გი გახ და. ასე ა, რო ცა სა ქო ნე ლი არ შე მო დის. ვის შე უძ ლია ასე იარ სე ბოს“ (მ. 
დ., ქა ლი, 54 წლის, ნა ბა კე ვი).

საკ მა ოდ დი დი რის კი შე ექ მნა მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბა საც, რად გან გამ-
შვე ბი პუნ ქტის ჩა კეტ ვის შემ დეგ ადა მი ა ნებს შე უწყ და ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სა შუ ა-
ლე ბა, რო მელ საც, ძი რი თა დად, ზუგ დიდ ში ეწე ო და. ასე ვე ვერ შეძ ლო თხი ლის მო სავ ლის 
რე ა ლი ზა ცია სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე, სა დაც ფა სი აფხა ზეთ თან 
შე და რე ბით გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა, რა მაც იძუ ლე ბუ ლი გა ხა და, თხი ლი სამ ჯერ ნაკ ლებ ფა-
სად გა ე ყი და ად გილ ზე. აღ ნიშ ნულ მა საკ მა ოდ მძი მე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მათ ეკო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ზე, რად გან სწო რედ თხი ლი წარ მო ად გენს გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის  
შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს -

„სო ფელ ში ყვე ლას უჭირს. აქე დან თით ქმის ყვე ლა ზუგ დიდ ში გა და დი ო და... 
ოჯა ხი დან რამ დე ნი მე წევ რი ზუგ დიდ ში ვაჭ რობ და ან სამ სა ხუ რე ბი ჰქონ დათ. აქ 
„საზ ღვარ ზე“ ბევ რი ტვირ თის გა და ზიდ ვა ზე მუ შა ობ და, მან ქა ნე ბით გა დაჰ ქონ-
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დათ, რო გორც ტაქ სებს. ახ ლა ყვე ლა ფე რი გა ჩერ და. თხი ლი ჩვენ თან არა ფე რი 
არ არის, რამ დე ნი ტო ნაც არ უნ და გქონ დეს, ისე თი და ბა ლი ფა სი აქვს, მი ღე-
ბუ ლი ფუ ლი არა ფერს არ ნიშ ნავს. 2 ლა რად იბა რე ბენ. რო ცა ზუგ დიდ ში, მა გა-
ლი თად, 8-9 ლა რი ა. ბიზ ნეს მე ნე ბის თვის გახ სნეს თით ქოს კო რი დო რი და გა აქვთ 
თხი ლი ზუგ დი დის კენ. მაგ რამ ამას კერ ძო პი რი ვერ გა ა კე თებს. იმ ბიზ ნეს მე ნებს 
ყვე ლას ჰყავს პატ რო ნი, ისე კო რი დორს არა ვინ არ გა გიხ სნის. ჩვე უ ლებ რი ვი 
ადა მი ა ნი ამას ვერ იზამს და იძუ ლე ბუ ლია ისევ 2 ლა რად ჩა ა ბა როს“ (ფ. კ., 30 
წლის, ქა ლი, სა ბე რი ო).

მწვა ვედ დგას ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხი. მა შინ, რო ცა შე და რე ბით და რე გუ-
ლი რე ბუ ლია და არ სე ბობს სა ქარ თვე ლოს და ნარ ჩენ ტე რი ტო რი ა ზე გა ლი დან გა და უ დე ბე ლი 
პა ცი ენ ტე ბის ტრან სპორ ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია გეგ მი უ-
რი პა ცი ენ ტე ბის გა და ად გი ლე ბა და სა ქარ თვე ლოს მოქ მედ კლი ნი კებ ში მკურ ნა ლო ბა კა-
რან ტი ნის გავ ლის გა რე შე, რაც გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს ქა ლე ბის თვის, 
რომ ლებ საც უჭირთ დი დი ხნით სა კუ თა რი ოჯა ხე ბის, შვი ლე ბის და ოჯა ხის ხან დაზ მუ ლი 
წევ რე ბის მი ტო ვე ბა. 

სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბის გა მო გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბა იძუ-
ლე ბუ ლი გახ და, ისარ გებ ლოს გალ ში არ სე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით, რაც, მა თი 
თქმით, არც სა თა ნა დოდ არის აღ ჭურ ვი ლი და არც შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის სა მე დი ცი-
ნო პერ სო ნა ლი თაა და კომ პლექ ტე ბუ ლი -

„ო რი ვე ბავ შვი ას თმი ა ნი მყავს და ვერ ვი ღებთ კონ სულ ტა ცი ას ექი მის გან. 
უფ როს გო გოს ალერ გი უ ლი გა მო ნა ყა რი აქვს, კან ქვეშ გრძნობს ჩხვლე ტას 
და მე რე უსივ დე ბა. ამ ყვე ლა ფერს სჭირ დე ბა გა მოკ ვლე ვა, „საზ ღვარს“ ვერ 
გა დავ დი ვართ, რომ სად მე კარგ ექიმ თან მი ვიყ ვა ნო. ჩე მი ჯან მრთე ლო ბის 
გა მოც ექი მი ხში რად მჭირ დე ბა, ჩვენ თან ახ ლოს არის ჩე ღა ლის სა ა ვად მყო-
ფო, მაგ რამ ჩვენ იქ არა სო დეს ვყო ფილ ვართ. ვინც მი ვი და, არა ვინ არ არის 
კმა ყო ფი ლი. არ ჰყავთ კარ გი პერ სო ნა ლი... მა ინც გალ ში გვი წევს წას ვლა და 
იქაც არ არის სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბა და სპე ცი ა ლის ტე ბი“ (ლ. ტ., ქა ლი, 32 
წლის, სა ბე რი ო).

„ო პე რა ცია გა ვი კე თე კო რო ნამ დე, მე რე „საზ ღვა რი“ მა ლე ჩა კე ტეს. ექიმ თან ყო-
ველ სამ თვე ში უნ და მივ სუ ლი ყა ვი. ეჭ ვი ჰქონ დათ ონ კო ლო გი ა ზე და საშ ვი ლოს-
ნო ამო მაჭ რეს. ახ ლა არ ვი ცი, რა ხდე ბა ჩემს სხე ულ ში. იქ ნებ სიმ სივ ნე მაქვს 
აფეთ ქე ბუ ლი, სად უნ და წა ვი დე, ვინ მიშ ვებს“ (მ. ს., ქა ლი, 47  წლის, სა ბე რი ო).

„მე, მა გა ლი თად, სა ო პე რა ციო ვარ, საშ ვი ლოს ნოს მი ო მა მაქვს და ვემ ზა დე ბო დი 
ოპე რა ცი ის თვის, ანა ლი ზე ბი გა კე თე ბუ ლი მქონ და, გა მოკ ვლე ვე ბი ჩა ვი ტა რე და 
უნ და წავ სუ ლი ყა ვი სა ო პე რა ცი ოდ. წა მო ვე დი სახ ლში, ჩე მი ნივ თე ბი უნ და მო-
მემ ზა დე ბი ნა. რამ დე ნი მე დღე ში სა ერ თოდ ჩა ვი კე ტეთ. ახ ლა რა მდგო მა რე ო ბა-
შია ჩე მი საშ ვი ლოს ნო, არ ვი ცი, იქ ნებ რა მე უბე დუ რე ბაც მჭირს... ვარ ასე, აბა 
რა ვქნა?“ (ქ. ნ., ქა ლი, 56 წლის, ნა ბა კე ვი). 

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი უწ ვდომ ლო ბას ემა ტე ბა რო გორც მე დი კა მენ ტებ ზე 
გაზ რდი ლი ფა სე ბი, ასე ვე სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბის ფი ზი კუ რი არარ სე ბო ბა გა ლის რა ი-
ონ ში, რაც ასე ვე საფ რთხეს უქ მნის გალ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბას და 
სი ცოცხ ლეს -
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„აქ, სო ფელ ში ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბათ წამ ლე ბი. არ სად არ არის აფ თი ა ქი, 
უბ რა ლო წა მა ლიც რომ მო გინ დეს, გალ ში უნ და ჩახ ვი დე. ფუ ლიც რომ გქონ დეს, 
ყვე ლა ნა ირ წა მალს ვერ იშო ვი. მა გა ლი თად, მე რა წამ ლე ბიც მჭირ დე ბა ბავ-
შვე ბის თვის, ის წამ ლე ბი გალ ში სა ერ თოდ არა ა. აქ წამ ლე ბი სა შინ ლად ძვი რი ა. 
ზუგ დიდ ში წამ ლე ბი რომ ვი ყი დე, იგი ვე წა მა ლი გალ ში ოთხ ჯერ მე ტი ღირ და. 
იძუ ლე ბუ ლი ვართ, ისევ ზუგ დიდ ში ვი ყი დოთ, საზ ღვარ ზე გა და ვუგ დებთ მე-
ზობ ლებს ფულს და ისი ნი გვყი დუ ლო ბენ, რა წამ ლე ბი გვინ და... მე რე მავ თულ-
ხლარ თე ბი დან ჩუ მად გვაწ ვდი ან. რუ სე ბი ვინც დგა ნან საზ ღვარ ზე, თვალს ხუ-
ჭა ვენ“ (ლ. ბ., ქა ლი, 41 წლის, სა ბე რი ო).  

„ა სა კო ვა ნი დე და მყავს სახ ლში. მას ზე ვნერ ვი უ ლობ. წამ ლებს ვერ იშო ვი ვერ-
სად გალ ში. არის აფ თი ა ქე ბი, მაგ რამ სა ში ნე ლი ფა სე ბი ა. წნე ვის და მა რე გუ ლი-
რე ბელს სვამს დე და ჩე მი, ყო ველ დღე უნ და და ლი ოს. ზუგ დი დი დან გა მო მიგ ზავ-
ნეს და ის რომ გა მო მე ლი ა, გალ ში ვი ყი დე, რა უნ და მექ ნა, იმის გა რე შე წნე ვას 
ვერ არე გუ ლი რებს. ზუს ტად ოთხ ჯერ მე ტი ღირ და, ვიდ რე ზუგ დიდ ში. რამ დე ნი 
უნ და გქონ დეს ფუ ლი, რომ იარ სე ბო, წამ ლე ბი იყი დო“ (მ. ლ. 48 წლის, ქა ლი, 
ნა ბა კე ვი).

ქა ლე ბის თვის საკ მა ოდ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს აფხა ზეთ ში ამოქ მე დე ბუ ლი რე გუ-
ლა ცია აბორ ტე ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ. თუ გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვამ დე ქალ ბა ტო ნე ბი 
სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბას სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ კლი-
ნი კებ ში იღებ დნენ, დღეს ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი არი ან, მი მარ თონ ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტის 
ხე ლოვ ნურ მე თო დებს სახ ლის პი რო ბებ ში ან ეძი ონ ექი მე ბი, რომ ლე ბიც და თან ხმდე ბი ან 
აბორ ტის „ა რა ლე გა ლუ რად“ გა კე თე ბა ზე. ამ თე მა ზე სა უ ბარს რეს პონ დენ ტე ბი უფ რთხი ან, 
თუმ ცა სა უბ რი სას რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა -

„ა ბორ ტი აკ რძა ლუ ლია აფხა ზეთ ში, ქალს სხვა გზა არ რჩე ბა და ჯან მრთე ლო-
ბის ფა სად ან თა ვად ცდი ლობს შეწყ ვი ტოს, ან ჩუ მად, არა ლე გა ლუ რად იკე თებს. 
რამ დე ნი მე ძვე ლი გი ნე კო ლო გია, რომე ლიც და ფა რუ ლად აკე თებს. ქა ლებ მა 
იცი ან, ვინც აკე თებს და მას აკი თხა ვენ, მაგ რამ ამ სა კითხ ზე არა ვინ სა უბ რობს 
ხმა მაღ ლა“.

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის შე მო-
სავ ლის ძი რი თად ან ხში რად ერ თა დერთ წყა როს ხან დაზ მულ თა პენ სია ან დევ ნილ თა 
შემ წე ო ბა წარ მო ად გენს. გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვის გა მო გალ ში მყოფ მო სახ ლე ო ბას 
კუთ ვნი ლი სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში არ ჰქონ-
და. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ პენ სი ონ რე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა ლის რა ი ო ნის სოფ ლებ ში 
მარ ტო ცხოვ რობს, გამ შვე ბი პუნ ქტის ჩა კეტ ვამ დე პრო დუქ ტე ბი თა და წამ ლე ბით მათ უზ-
რუნ ველ ყო ფა ზე შვი ლე ბი ზრუ ნავ დნენ, დღეს კი მხარ და ჭე რის და დახ მა რე ბის ყვე ლა გზა 
ჩა კე ტი ლი აქვთ.  

მოკ ვლე ვის პრო ცეს ში დად გინ და, რომ 2020 წლის ნო ემ ბერ ში მოხ და გა ლის პენ სი ონ რე ბის-
თვის გამ შვებ პუნ ქტთან პენ სი ე ბის გა ცე მის ორ გა ნი ზე ბა, რომ ლის დრო საც გა ურ კვე ვე ლი 
მი ზე ზით პენ სი ონ რებს 8 თვის კუთ ვნი ლი თან ხი დან რამ დე ნი მე თვის პენ სია და უ კა ვეს - „3 
თვის პენ სი ებს აძ ლევ დნენ,  და ნარ ჩე ნი 5 თვის აღე ბუ ლი გაქ ვთო“. მი უ ხე და ვად დი დი უკ მა-
ყო ფი ლე ბი სა და სა სო წარ კვე თი სა, გამ შვებ პუნ ქტთან პენ სი ონ რე ბის ყოფ ნის შეზ ღუ დუ ლი 
დრო ის და ამა ვე დროს შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნის გა მო, ისი ნი მოკ ლე ბულ ნი იყ ვნენ 
შე საძ ლებ ლო ბას, ად გილ ზე გა ე სა ჩივ რე ბი ნათ და გა და ეწყ ვი ტათ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა -
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„ო რი სო ფე ლი გა დის დღე ში, მა გა ლი თად, ერთ დღეს გა იყ ვა ნენ თა გი ლო ნის და 
ნა ბა კე ვის პენ სი ონ რებს და ნე იტ რა ლურ ად გი ლას მიჰ ყავთ. ხიდ თან სამ ხედ რო 
გად მო იყ ვანს, აი ღებს პენ სი ას და ისევ უკან გა ა ცი ლებს. პენ სი ის აღე ბის დროს 
აღ მო ა ჩი ნა ხალ ხმა, რომ რამ დე ნი მე თვის პენ სია თით ქოს აღე ბუ ლი ჰქონ დათ.  
მო ლა რე ეუბ ნე ბა, ხე ლი გაქვთ მო წე რი ლი და 4-5 თვის აღე ბუ ლი გაქ ვთო. ესე ნი 
ეუბ ნე ბი ან, ახა ლი წლის მე რე არ გად მოვ სულ ვარ, რო გორ ავი ღებ დი ო. აქ ასე 
ჩანს და გა არ კვი ე ო. ვის მოს თხოვ პა სუხს, ასეთ ვი თა რე ბა ში იქ ხალხს რა უნ და 
გა ერ კვი ა“ (დ. ნ., ქა ლი, 67 წლის, ნა ბა კე ვი).

ფონ დი „სო ხუ მის“ მო ნი ტო რე ბის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, პენ სი ონ რე-
ბის თვის უკა ნო ნოდ და კა ვე ბუ ლი კუთ ვნი ლი პენ სი ე ბის სა კი თხის გა დაწყ ვე ტა და თან ხის 
სრუ ლად ჩა რიცხ ვა მო ხერ ხდა აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი დან რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პენ სი ო ნერ თა ნა წილს მი ე ცა თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მი უ ღე ბე-
ლი კუთ ვნი ლი პენ სი ის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ხან დაზ მულ თა ნა წილ მა ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბის თუ სხვა მი ზე ზის გა მო გამ შვებ პუნ ქტთან მის ვლა ვერ მო ა ხერ ხა. პენ-
სი ე ბის მი ღე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ გზას მო სახ ლე ო ბის თვის ზუგ დიდ ში ან სხვა ქა ლა ქებ ში 
მცხოვ რე ბი ნა თე სა ვე ბის თვის მინ დო ბი ლო ბის გა ფორ მე ბა წარ მო ად გენს და პენ სი ე ბის მა თი 
დახ მა რე ბით მი ღე ბა. თუმ ცა გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლის თქმით, დის ტან ცი უ რად მინ-
დო ბი ლო ბის გა ფორ მე ბა მთელ რიგ პრობ ლე მებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი - დის ტან ცი უ რი 
მინ დო ბი ლო ბის თვის და წე სე ბუ ლი მა ღა ლი გა და სა ხა დი (70-დან 90 ლა რამ დე) და ნო ტა რი-
უს თან საკ მა ოდ დი დი რი გე ბი - 

„პენ სი ის ასა ღე ბად უნ და გა მე ფორ მე ბი ნა მინ დო ბი ლო ბა ჩე მი შვი ლის თვის, სხვა-
ნა ი რად ჩემს გო გოს ქუ თა ის ში არ აძ ლევ დნენ პენ სი ას. მინ დო ბი ლო ბის გა კე თე-
ბა 70 ლა რი და მიჯ და. რა იქ ნე ბა, ამას მა ინც მი ხე დოს ვინ მემ. ხომ შე იძ ლე ბა, 
მთავ რო ბამ გა ა კონ ტრო ლოს ეს ყვე ლა ფე რი და ისე დაც გა უ ბე დუ რე ბულ ხალხს 
პი რი დან ლუკ მა არ ამოგ ვა ცა ლოს. 70 ლა რი ჩემ თვის რამ ხე ლა ფუ ლი ა“ (ნ. რ., 
ქა ლი, 69 წლის, ნა ბა კე ვი).

„პრო ტეს ტი მაქვს სა ში ნე ლი, მთელ ზუგ დიდ ში მხო ლოდ ერ თი ნო ტა რი უ სი მუ-
შა ობს. იმ დე ნი ხალ ხი ჰყავთ, სულ რი გე ბი ა. დი ლის 9 სა ა თი დან სა ღა მოს 9 
სა ა თამ დე ვიც დი დი, დღე ში 5 ადა მი ანს იღებს მხო ლოდ, მეტს ვერ ას წრებს. 
სა ში ნე ლი ამ ბა ვია პან დე მი ის დროს... ბავ შვებ თან ერ თად ვი ყა ვი და ისეთ უსა-
მარ თლო ბას წა ვაწყ დი, მთე ლი დღე რომ რიგ ში გი წევს მოც და და რიგ მა არც 
მო მი წი ა. კა ციშ ვი ლი არ არის არაფ რის გამ კი თხა ვი, ხალ ხი კი წვა ლობს“ (ლ. ტ., 
58 წლის, ქა ლი, ხურ ჩა).

რეს პონ დენ ტე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ გალ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი მდგო-
მა რე ო ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად მათ თვის დევ ნილ თა შემ წე ო ბის შე ჩე რე ბას. შემ წე ო ბის შე-
ჩე რე ბის მი ზე ზი კი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ბა რა თი დან თან ხის მო უხ სნე ლო ბა ა, რის გა მოც 
და იბ ლო კა ბა რა თე ბი და შეწყ და და რიცხ ვა.

სა ბა ზი სო სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის არარ სე ბო ბის, პენ სი ე ბის და სხვა სა ხის სო ცი-
ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის მი ღე ბის გარ თუ ლე ბამ სა არ სე ბო წყა როს გა რე შე დარ ჩე ნი ლი მო-
სახ ლე ო ბის ნა წილს უბიძ გა გამ შვე ბი პუნ ქტის ავ ლით გამ ყო ფი ზო ლის უკონ ტრო ლო გა-
დაკ ვე თის კენ, რაც ადა მი ან თა ჯან მრთე ლო ბის, უსაფ რთხო ე ბის და სი ცოცხ ლის ფა სად 
ხორ ცი ელ დე ბა - 
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„ყვე ლა ნა ი რი იმე დი რომ გა და ე წუ რა ხალხს, ისევ ხალ ხმა გა მო ნა ხა გა მო სა ვა ლი. 
იმ დე ნი შა ვი ხვრე ლი არ სე ბობს, მა ინც ახერ ხებს ხალ ხი გა დას ვლას, ზო გი ღა მე 
გა და დის, ფე ხებ გა დაგ ლე ჯი ლი ქა ლი მი სუ ლა შუ ა ღა მე ნა თე სავ თან, არა ფერს არ 
ერი დე ბი ან, თავს არ ზო გა ვენ, რომ გა და ვიდ ნენ“ (დ. რ., ქა ლი, 43 წლის, ნა ბა-
კე ვი). 

„ამ დენ გა ჭირ ვე ბას რომ უძ ლებ, ცი ხე ში ჩა კე ტი ლი ვით რომ ხარ, ლუკ მა პუ რის 
და ყუ რა დღე ბის გა რე შე, სხვა გზა არ გაქვს... არის ადა მი ა ნი „გამ ცი ლე ბე ლი“, 
რო მე ლიც ეხ მა რე ბა და ღა მე, კვი რა ში რამ დენ ჯერ მე ხალ ხი გა და დის... ქა ლე-
ბიც არი ან მათ შო რის... სხვა გზას არ უტო ვე ბენ. ეს უკონ ტრო ლო გა დას ვლა 
რამ დენ რისკს ქმნის, არა ვინ ამოწ მებს, შე იძ ლე ბა თვი თონ და ინ ფი ცირ დნენ და 
სხვე ბი და ა ინ ფი ცი რონ... სახ ლში რომ მო გი ვა ნა თე სა ვი, ხომ ვერ მო უ კე ტავ 
კარს... უკან რომ ბრუნ დე ბი ან, იჭე რენ, მი ყავთ გა ლის იზო ლა ტორ ში, თა ნახ მა 
არი ან, ჯა რი მაც გა და ი ხა დონ, ასეთ მძი მე მდგო მა რე ო ბა შია ხალ ხი ჩა ვარ დნი-
ლი... გახ სნან „საზ ღვა რი“, შე ა მოწ მონ ეს ხალ ხი, ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი არ 
არი ან?!“ (გ. ს., ქა ლი, 59 წლის, ხურ ჩა). 

2.5. მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ცენ ტრა ლუ რი და 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი  

ან ტიკ რი ზი სუ ლი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის მი მართ
რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ან ტიკ-
რი ზი სუ ლი გეგ მის ფარ გლებ ში მო სახ ლე ო ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის მი მართ არა ერ-
თგვა რო ვა ნი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი და დე ბი თად აფა სებს 
ცალ კე ულ პროგ რა მას, უმე ტე სო ბა, კერ ძოდ კი 54,9% (580-დან 314) თვლის, რომ გა ტა-
რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის პროგ რა მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ პა სუ ხობს მათ სა ჭი რო ე ბას. გა-
მო კი თხულ თა 31,4%-ის აზ რით, არ მომ ხდა რა მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვა და მათ წი ნა შე არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე ჯე რო ვა ნი რე ა გი რე ბა. რეს პონ დენ ტთა 
მხო ლოდ 8%-მა და ა ფიქ სი რა მო საზ რე ბა, რომ პროგ რა მა სრუ ლად პა სუ ხობს მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბას (იხ. დი აგ რა მა #7).

დი აგ რა მა #7
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კვლე ვა ში მო ნა წი ლე უმ რავ ლე სო ბამ - 44,1% (256) ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი-
ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი დან ისარ გებ ლა 3 თვის კო მუ ნა ლუ რი 
გა და სა ხა დით. ერ თჯე რა დად 300 ლა რის დახ მა რე ბა მი ი ღო 9,5%-მა  (55), სამ სა ხუ რის 
და კარ გვის გა მო დახ მა რე ბის სა ხით 200 ლა რი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში მი ი ღო გა მო კი-
თხულ თა 2,4%-მა (14), ხო ლო არ ცერ თი დახ მა რე ბა არ მი უ ღია რეს პონ დენ ტთა 17,4%-ს 
(101). 

გა მო კი თხულ თა ნა წი ლის აზ რით, ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი საკ მა ოდ არა ე ფექ ტი ა-
ნია და გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბულ პრობ ლე მებს არ 
წყვეტს -  

„მი ვი ღე ბავ შვე ბის 200-ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა მხო ლოდ. ეს სა ჭი რო ე ბებს არ პა სუ-
ხობს. არის კა ტე გო რი ა, ვი საც ბევ რად უჭირს და გა მი ხარ დე ბო და, რომ მა გათ-
ვის მა ინც მი ე ხე დათ სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით“ (მ. კ., ქა ლი, 54 წლის, კო კი). 

„ერ თჯე რად დახ მა რე ბებს არა სო დეს არა აქვს ეფექ ტი. და ხარ ჯავ და მორ ჩა. 
არ ვი ცი, რა ტომ არ ფიქ რო ბენ უფ რო ეფექ ტი ან დახ მა რე ბა ზე. და ე წყოთ ინ-
ტერ ნე ტის გა მარ თვით. პან დე მი ამ გა მოკ ვე თა, რომ ყვე ლა ზე მე ტად გვჭირ დე ბა 
ინ ტერ ნე ტი და აღ მოჩ ნდა, რომ ეს არ გვაქვს. რა ტომ ამით არ და ი წყეს? რე კო-
მენ და ცი ებს რომ იძ ლე ვი ან, მე წარ მე ებ მა ონ ლა ინ გა ყიდ ვებ ზე იფიქ რო ნო და ეს 
ბა ზა რი აით ვი სო ნო, რო გორ, რა ნა ი რად, ინ ტერ ნე ტი თუ არ იქ ნა, ბა ზარს რო-
გორ აით ვი სებ? მე, მა გა ლი თად, მჭირ დე ბა, პრო დუქ ტი სო ფელ ში რომ ვი ყი დო. 
და ეხ მა რონ ამ ხალხს ინ ტერ ნეტ გა ყიდ ვებ ში, საზ ღვარ გა რეთ ეს ძა ლი ან კარ გად 
მუ შა ობს. არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა გაქვს ონ ლა ინ შეკ ვე თე ბის თვის. სა კუ რი ე რო 
სის ტე მა აწყო ბი ლი ა. გლე ხებს სულ არ უწევთ ბაზ რებ ში სი ა რუ ლი. შეკ ვე თებს 
იღე ბენ და გას ცე მენ. მაგ რამ ამ სის ტე მის შექ მნას მუ შა ო ბა უნ და. მი უგ დეს ერ-
თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი ხალხს და ამით დამ თავ რდა ყვე ლა ფე რი“ (ბ. გ., კა ცი, 57 
წლის,  ხო ნი). 

„მე ვი ყა ვი თვით და საქ მე ბუ ლი და სა ხელ მწი ფოს მი ერ ან ტიკ რი ზი სუ ლი მხარ და-
ჭე რის პროგ რა მის ფარ გლებ ში მი ვი ღე ერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბა, რაც 
იყო ძა ლი ან მცი რე, ექ ვსი თვე დავ რჩი შე მო სავ ლის გა რე შე, ბან კის ვალ დე ბუ-
ლე ბებ თან ერ თად... მოხ და ისე, რომ ბან კმაც არ გა მი კე თა გა და ვა დე ბა და სა-
მუ შა ოს აღ დგე ნის შემ დეგ ვიხ დი და კის რე ბულ ჯა რი მებს“ (ნ. კ., ქა ლი, 38 წლის,  
კო კი).

კითხ ვა ზე, თუ რამ დე ნად პა სუ ხობ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბას, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ ნა-
წი ლობ რივ - 45% (262). 37%-ის აზ რით, ეს სერ ვი სე ბი არ იყო მორ გე ბუ ლი მათ სა ჭი რო ე-
ბას, ხო ლო 18% (102) მი იჩ ნევს, რომ შე თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა სრუ ლი ად პა სუ ხობ და 
მათ სა ჭი რო ე ბებს (იხ. დი აგ რა მა #8). კვლე ვის შე დე გე ბი მოწ მობს, რომ არ მოხ და მო სახ-
ლე ო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის ჯე რო ვა ნი შეს წავ ლა და არა საკ მა რი სად იყო უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის და გა სა წე ვი დახ მა რე-
ბე ბის გან საზ ღვრის პრო ცეს ში.
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დი აგ რა მა #8

გა მო კი თხულ თა 78,5% მი იჩ ნევს, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან არ ხორ ცი ელ დე ბო და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და მხო ლოდ 21,5% თვლის, 
რომ მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი შეს წავ ლილ იქ ნა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ უარ ყო ფით პა სუხ თა ყვე ლა-
ზე დი დი წი ლი მო დის გა ლის რა ი ო ნის (100%) და კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში 
მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბა ზე (91,7%) (იხ. დი აგ რა მა #9). 

დი აგ რა მა #9

რა ო დე ნობ რივ მა მო ნა ცე მებ მა ასე ვე ცხად ყო, რომ მო მარ თვი ა ნო ბა მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ იყო საკ მა ოდ და ბა ლი. პან დე მი ის პე რი ოდ ში გა-
მო კი თხულ თა მხო ლოდ 13%-მა მი მარ თა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას დახ მა რე ბის-
თვის,  არ მი უ მარ თავს 76%-ს, ხო ლო 11% თვლის, რომ მი მარ თვას აზ რი არ აქვს, რად გან 
მა ინც ვერ და ეხ მა რე ბი ან (იხ. დი აგ რა მა #10). აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა აიხ სნას რამ დე ნი მე 
მი ზე ზით: მო სახ ლე ო ბა არა საკ მა რი სად არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი დახ მა რე ბა თა პა კე ტის და მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ,  არ ფლობს 
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ინ ფორ მა ცი ას, თუ ვის ან რა ფორ მით მი მარ თოს დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად, ან /და მი უ ხე და-
ვად მცდე ლო ბი სა, მი სი თხოვ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი არ იყო, რაც ზრდის უნ დობ ლო ბას და 
სკეპ ტი ციზმს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მართ. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ი სად მი 
მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა და კო მუ ნი კა ცი ის მაქ სი მა ლუ რი გა აქ ტი უ რე ბა.  

დი აგ რა მა #10

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი დახ მა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
დე ფი ციტს მოწ მობს გა მო კი თხულ თა პა სუ ხი კითხ ვა ზე, თუ რო მე ლი სა ხის ინ ფორ მა ცი ა ზე 
მი უწ ვდე ბო და ხე ლი მო სახ ლე ო ბას ყვე ლა ზე მე ტად პან დე მი ის პე რი ოდ ში. გა მო კი თხულ-
თა ყვე ლა ზე ნაკ ლებ მა რა ო დე ნო ბამ მი უ თი თა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბაზე - 6,7%. ყვე ლა ზე კარ გად მო სახ ლე ო ბის თვის 
ხელ მი საწ ვდო მი იყო ინ ფორ მა ცია ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის - 81,6% და გა ტა რე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის შე სა ხებ - 65,5% (დე-
ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #11). 

დი აგ რა მა #11
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გა მო კითხ ვის დროს ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტულ სა ჭი რო ე ბად გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის 
მი ერ და სა ხელ და - „კრი ზი სის გა მო ეკო ნო მი კუ რად და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის მხარ-
და ჭე რა“ - 33,4 (194), „ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა და დრო უ ლი სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბის მი ღე ბა“ - 20,5% (119), „ფსი ქო ლო გის კონ სულ ტა ცი ე ბი“ - 16,6% (96), „საკ ვე ბი 
პრო დუქ ტე ბი და სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თე ბი“ - 16% და „მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა“ - 12% (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #12).

დი აგ რა მა #12
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3.კრიზისზერეაგირების 
სტრატეგიები- 
რეკომენდაციები

	ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: სქე სის და ასა კის ნიშ ნით და ნა წევ რე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა COVID-19 ვი რუ სის გავ ლე ნა ზე: პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი  
პრობ ლე მე ბის და სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის სის ტე მა ტუ რი კვლე-
ვა, სქე სის და ასა კის ნიშ ნით და ნა წევ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გზით (მაგ., 
ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ბავ შვე ბის /სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის, სტუ დენ ტე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, 
შშმ პი რე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის, კონ ფლიქ-
ტით და ზა რა ლე ბუ ლი, გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე-
ვა გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის გზით და ა. შ.) და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ მო ნა ცე-
მებ ზე დაყ რდნო ბით შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა;

	ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის და პან დე მი ის სა პა სუ ხოდ 
მო სახ ლე ო ბის მხარ და ჭე რის 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 ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი სად მი გარ თუ ლე ბუ ლი ა, 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.);

	ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი-
სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან აქ-
ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა, კონ კრე ტულ და სახ ლე ბებ ში 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;

	სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან დის ტან ცი ურ სას წავ ლო პრო-
ცეს ში სრულ ფა სო ვა ნი და შე უ ფერ ხე ბე ლი ჩარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სკო ლის მოს-
წავ ლე ე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის თვის ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის გა დახ-
და ში დახ მა რე ბის გა წე ვა და სპე ცი ა ლუ რი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბით მო მა რა გე ბა. 
კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი მას წავ ლებ ლე ბის თვის ზე გა ნაკ ვე თუ რი საქ მი-
ა ნო ბის თვის შე სა ბა მი სი ანაზ ღაუ რე ბის გა მო ყო ფა; 

	ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას: 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;
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	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან COVID-19-ის შე დე გად გაზ-
რდი ლი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის სა ჯა როდ დაგ მო ბა და მას თან უკომ პრო მი სო ბრძო ლის 
მზა ო ბის დეკ ლა რი რე ბა. ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა მხარ და სა ჭე რად გრძელ ვა დი ა ნი 
სერ ვი სე ბის გაძ ლი ე რე ბა და გა ფარ თო ე ბა, ასე ვე მათ შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის უფ რო მე-
ტად ინ ფორ მი რე ბა;

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

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

	ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან კრი ზი სით და ზა რა ლე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის თვის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა, ელექ ტრო-
ნუ ლი მე წარ მე ო ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის უნარ -ჩვე ვე ბის გაზ რდა და მხარ და ჭე რა; 

	სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან კო რო ნა ვი რუ სის (COVID-19) პან დე მი ის შე-
დე გად შექ მნი ლი კრი ზი სის და გა მოწ ვე ვე ბის შე დე გე ბის შემ ცი რე ბი სა და დაძ ლე ვის კენ 
მი მარ თუ ლი სწრა ფი რე ა გი რე ბის საგ რან ტო კონ კურ სე ბის გა მო ცხა დე ბა ყვე ლა ზე მოწყ-
ვლა დი და რის კის ქვეშ მყო ფი ჯგუ ფე ბის მხარ და სა ჭე რად (მცი რე ბიზ ნე სის წა მო წყე ბის 
და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მხარ და ჭე რა, გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის, მო ქა ლა ქე ე ბის 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის კენ და ამ ჯგუ ფე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის კენ მი მარ თუ ლე ბით მოქ მე დე ბე ბის მხარ და ჭე რა).
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კვლე ვის  ან გა რი ში მო ამ ზა და  ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რი ამ
(ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბა)

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ დნენ:
ხა თუ ნა გო გუა

(ფონ დი „სო ხუ მის“ პრო ექ ტის ასის ტენ ტი)
დო დო ბუ კია

 ნა ზი ტუკ ვა ძე
 და ლი ლა ჩი ქა ვა

მა რი კა მეგ რე ლი ძე
ლა რი სა შენ გე ლია

რუ სუ დან კოვ ზი რი ძე
ზა ი რა კო პა ლი ა ნი
ილო ნა ნა ჭყე ბია
მა ია მან და რია
დი ნა გი ორ გა ძე

ვე რო ნი კა ქო ბა ლია
იამ ზე გორ გო ტა ძე
ნო ნა მურ ვა ნი ძე
ლე ლა ნაც ვა ლა ძე
ნა თია კიკ ვა ძე

(ფონ დი „სო ხუ მის“ მო დე რა ტო რე ბი, ქალ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის წევ რე ბი)

რე დაქ ტო რი - ლა ლი შენ გე ლია
დამ კა ბა დო ნე ბე ლი - ლია კოს ტა ვა

მი სა მარ თი:
თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

ელფოს ტა: womansukhumi@gmail.com;
                fundsukhumitbilisi@gmail.com  

ვებ გვერ დი: www.fsokhumi.ge
ფე ის ბუქ გვერ დი: www.facebook.com/fsokhumi/

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“


