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შესავალი

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას, რო გორც მო სახ ლე ო ბას თან ყვე ლა ზე ახ ლოს მდგომ 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტოს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ინ კლუ ზი უ რი/ მო ნა წი ლე ო ბი თი 
დე მოკ რა ტი ის მიღ წე ვის საქ მე ში გა დამ წყვე ტი რო ლი ეკის რე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე ვე მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რო ლი კარ გი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვის საქ მე ში, რაც სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდას, მო სახ ლე ო ბა სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ებს შო რის 
დე მოკ რა ტი უ ლი დი ა ლო გის გა მარ თვას და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სპე ცი
ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას გუ ლის
ხმობს. 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ფონ დი „სო ხუ მის“ მრა ვალ წლი ა ნი თა ნამ შრომ ლო
ბის გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ბო ლო წლებ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბის მი ერ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს
ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ იცი ა ტი ვა გან ხორ ცი ელ და. თუმ ცა, კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი
ა რე ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის სრულ ყო ფი ლად და ნერ გვა, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი დევ ნი ლი და 
კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის ჩარ თვის სა თა ნა დოდ უზ რუნ ველ ყო ფა და მათ 
სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გა ტა რე ბა. აღ ნიშ ნულს მოწ მობს 
ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 2020 წლის კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ქა ლე ბი სა 
და გო გო ნე ბი ს სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, რო მელ შიც გა მო იკ ვე თა, რომ გან სა კუთ რე ბით სუს
ტია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რედ დევ ნილ თა და 
კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის და გენ დე
რუ ლი ანა ლი ზის პრაქ ტი კა და აღ ნიშ ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მის ად გი ლობ რივ პროგრა
მებ სა და ბი უ ჯე ტებ ში ასახ ვა.1 

წი ნამ დე ბა რე სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და შვე დე თის ქალ თა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი
ზა ცია „Kvinna till Kvinna“ს მი ერ მხარ და ჭე რი ლი და ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი პრო ექ ტის  „ქალ თა რო ლის გაძ ლი ე რე ბა მდგრა დი მშვი დო ბის და ნდო ბის აღ
დგე ნის პრო ცეს ში“ ფარ გლებ ში, რომ ლის მი ზა ნია ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დევ ნი ლი 
და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ად გი ლობ რი ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი ქმე დი თი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდა და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში 
მა თი ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბა „ქა ლე ბის, მშვი დო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბის“ დღის წეს რი გის 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეფექ ტი ა ნად გა სა ტა რებ ლად. 

1 „COVID-19 კრიზისის გავლენის გენდერული განზომილება და პანდემიაზე რეაგირების ეფე ქ-
ტიანობა“, ფონდი „სოხუმი“, 2020 წლის დეკემბერი, გვ. 29,
ხელმისაწვდომია http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/archive-ka/publicatia 
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სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვას აქ ტუ ა ლო ბას 2021 წლის მო ახ ლო ე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბიც სძენს, რომ ლის დრო საც დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე
ბუ ლი ქა ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი, რო გორც წე სი, პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის 
დღის წეს რი გის მიღ მა რჩე ბა და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რთუ ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ მი მარ თულ, ზო გა დი ხა სი ა თის პო ლი ტი კურ და პი რე
ბებ ში იკარ გე ბა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ მა შინ, რო ცა ქა ლებს გა აჩ ნი ათ საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო 
და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხედ ვე ბი სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის 
მო წყო ბის სა კი თხებ ზე, მა თი პრი ო რი ტე ტე ბი ით ქვი ფე ბა ზო გად პრობ ლე მა თა ნუს ხა ში, 
თა ვად კი მე ტად ზრუნ ვის ობი ექ ტე ბად გა ნი ხი ლე ბი ან, ვიდ რე პო ლი ტი კის შე მოქ მე დად და 
აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ე ბად.

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ ში, ფაქ ტობ რი ვად, არ არის ინ ტეგ
რი რე ბუ ლი დევ ნილ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი, 
ისე ვე რო გორც თა ვად ქა ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის თვის სა კუ თა რი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბით და მოწყ ვლა დო ბით ნა კარ ნა ხე ვი სო ცი ა ლუ რი დაკ ვე თის 
წარ დგე ნას. ამ დროს კი ქა ლე ბი არა მარ ტო ამომ რჩე ველ თა უმე ტეს ნა წილს წარ მო ად გე
ნენ, არა მედ მათ მხრებ ზე გა და დის ად გი ლებ ზე გა უ მარ თა ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რით და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის არა სა თა ნა დო სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბით გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი.

ქალ თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი, დას კვნე
ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი წა რედ გი ნე ბა ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად
გენ ლებს, რაც ხელს შე უ წყობს ქა ლებ სა და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ აქ ტო რებს შო რის 
სრულ ფა სო ვან წი ნა სა არ ჩევ ნო კო მუ ნი კა ცი ას და დი ა ლოგს და გა აძ ლი ე რებს პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის მხრი დან სა კუ თარ ამომ რჩე ველ თა სა ჭი რო ე ბებ ზე შე სა ბა მის უკუ კავ შირს და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას.
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1.საჭიროებათაკვლევის
მიზანიდამეთოდოლოგია

ქალ თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის მი ზა ნია ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი
ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და 
შე ფა სე ბა და იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ირ გვლივ პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის წარ
მარ თვა ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კურ სუ ბი ექ ტებ თან. ეს ყო ვე ლი ვე 
მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მო ემ სა ხუ რე ბა ქალ თა პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის ინ
ტეგ რი რე ბას პარ ტი ე ბის პო ლი ტი კურ პროგ რა მებ ში, ხო ლო გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, 
ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის ქალ თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბას და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა
ში „ქა ლე ბის, მშვი დო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბის“ დღის წეს რი გის და ნერ გვას და გა ტა რე ბას. 

სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი 
და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის შე მუ შა
ვე ბულ იქ ნა სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 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. რეს პონ დენ ტებს ეძ ლე ო დათ სა შუ ა ლე ბა, აერ ჩი ათ პა სუ ხის 
რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი ან /და რიგ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით და ე ფიქ სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი 
მო საზ რე ბა. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ფო კუ სი რე ბუ ლი 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. 

კვლე ვის ად გი ლი და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი  კვლე ვამ მო იც ვა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, 
კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე ექ ვსი სო ფე ლი (ორ სან ტი ა, კო კი, ხურ ჩა, კა ხა თი, 
შამ გო ნა, ინ გი რი) და ქ. ზუგ დი დი. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა 
მოხ და მო ქა ლა ქე თა 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 და მას ში, ძი რი თა დად, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს დევ ნილ მა და კონ ფლიქ ტით 
და ზა რა ლე ბულ მა ქა ლებ მა და ახალ გაზ რდებ მა. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დით გა მო ი
კითხ ნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის, პრო ფე სი უ ლი წრე ე ბის (სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ა, მას წავ ლებ ლე ბი, მე წარ მე ე ბი, სა მე
დი ცი ნო მუ შა კე ბი და ა.შ.) წარ მო მად გენ ლე ბი, სა თე მო ლი დე რე ბი და სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი
უ რი ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი. კვლე ვამ მთლი ა ნო ბა ში მო იც ვა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მცხოვ რე ბი 299 ადა მი ა ნი, აქე დან 293 იყო ქა ლი, ხო ლო 6  მა მა კა ცი. ან კე ტი რე ბის გზით 
გა მო ი კი თხა 268 ადა მი ა ნი (ყვე ლა ქა ლი), ხო ლო ფო კუს ჯგუ ფე ბის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ
ტერ ვი უს გზით  31 პი რი, მათ შო რის 25 ქა ლი და 6 მა მა კა ცი. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა დე მოგ რა ფი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი:

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მო კი თხულ თა ასა კი მერ ყე ობ და 18დან 65 წლის ზე ვით, რაც შემ
დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: 1830 წლამ დე  18.3%; 3145 წლამ დე  34.7%; 4665 წლამ დე  
35.4%, ხო ლო 65 წლის ზე ვით  11.6% (იხ. დი აგ რა მა #1).
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დი აგ რა მა #1

გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე დევ ნილ თა და ად გი ლობ რივ თა რა ო დე ნო ბა კვლე ვა ში თა ნაბ რად 
გა ნა წილ და, კერ ძოდ კი ან კე ტი რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 50%მა (134)  დევ ნილ მა და 
50%მა (134)  ად გი ლობ რივ მა. ად გი ლობ რივ თა გან 53%ს სა ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი
რე ბად კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რე ბი, კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბი 
წარ მო ად გენ დნენ. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა სა ერ თო რა ო დე ნო
ბი დან სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ჯგუფს წარ მო ად გენ და 27,6%; მარ ტო ხე ლა დე დას  11,2%; 
მრა ვალ შვი ლი ან დე დას  6,3%, შშმ პირს  3.4%. 

სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით, ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა ქ. ზუგ დი დი დან იყო  45% 
(118 ქა ლი, რო მელ თა გან 51% იყო დევ ნი ლი), ხო ლო და ნარ ჩე ნი  55% (150 ქა ლი) კონ
ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას წარ მო ად გენ და 
(რეს პონ დენ ტთა ად გილ მდე ბა რე ო ბა დე ტა ლუ რად იხი ლეთ დი აგ რა მა #2):

 

დი აგ რა მა #2
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და საქ მე ბის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა უმუ შე ვა რია  38,1%; სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ და საქ მე ბუ ლია 24.3%; სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მით და კა ვე ბუ ლია 12,7%. თვით და
საქ მე ბუ ლი/ კერ ძო ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი პი რია 10,1% (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #3).

დი აგ რა მა #3

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბის თვის ოჯა ხის შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როს პენ
სია წარ მო ად გენს (34,3%,). ქა ლე ბის მე სა მე დი ძი რი თად შე მო სავ ლად ასე ვე სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის (31.3.%) და დევ ნილ თა (29.1%) შემ წე ო ბებს ასა ხე ლებს. სა ხელ ფა სო 
ანაზ ღა უ რე ბას უთი თებს 32,5%, ანუ 268 გა მო კი თხუ ლი დან 87 ადა მი ა ნი (დე ტა ლუ რად იხ. 
დი აგ რა მა #4). სა გუ ლის ხმო ა, რომ მათ გან, ვინც შე მო სავ ლის ძი რი თად წყა როდ სა ხელ ფა
სო ანაზ ღა უ რე ბას უს ვამს ხაზს (87 ადა მი ა ნი), უმ რავ ლე სო ბა (65 პი რი), პა სუ ხებ ში გარ და 
ხელ ფა სი სა, შე მო სავ ლის სხვა, და მა ტე ბით წყა რო საც გა მო ყოფს, მაგ., 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. ეს კი მკა
ფი ოდ მი უ თი თებს, რომ არ სე ბუ ლი სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბა საკ მა ოდ და ბა ლია და ოჯა
ხე ბის რჩე ნის თვის არა საკ მა რი სი, რაც სხვა და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი რე სურ სის მო ბი ლი ზე
ბას მო ი თხოვს მო ქა ლა ქის გან. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბის მქო ნე 
პირ თა ძი რი თა დი ნა წი ლი ად გი ლობ რი ვია (87ქა ლი დან 59 ად გი ლობ რი ვი ა), რაც მი უ თი თებს 
დევ ნილ ქალ თა უფ რო ნაკ ლებ ხელ მი საწ ვდო მო ბას ანაზ ღა უ რე ბა დი თა ნამ დე ბო ბე ბი სად მი. 

დი აგ რა მა #4
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2.ადგილობრივიპროგრამებისდა

სერვისებისშესახებქალთა
ინფორმირებულობადა
ხელმისაწვდომობა

2.1. მოსახლეობისინფორმირებისხარისხიდაარხები
ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ სა და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე
სებ ზე ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ ფლობს  52,3%. სრუ ლად ინ ფორ
მი რე ბუ ლია 31,7%, ხო ლო ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცია არ გა აჩ ნია გა მო კი
თხულ თა 16%ს. მო ნა ცე მე ბის ჩაღ რმა ვე ბით ირ კვე ვა, რომ არა ინ ფორ მი რე ბულ ქალ თა წი
ლი სოფ ლებ ში ორ ჯერ უფ რო მე ტია (21%), ვიდ რე ქა ლაქ ში (9%).

ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ზე ინ ფორ მა ცი ის პირ ველ წყა როს მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის
თვის „ტე ლე ვი ზია და რა დი ო“ (54,9%) და „მე ზობ ლე ბი და ნაც ნო ბე ბი“ (44,3%) წარ მო ად
გე ნენ. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით საკ მა ოდ მა ღა ლია არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (43,3%), მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის (31%) და ონ ლა ინ მე დი
ა სა შუ ა ლე ბე ბის (35,4%) რო ლიც. ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ძი რი თად არ ხად ნაკ ლე ბად იყ ვნენ 
აღ ნიშ ნულ ნი ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტე ბი (29,1%) და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი სოფ ლებ ში 
(21,3%) (იხ. დი აგ რა მა #5).

დი აგ რა მა #5
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ზუგ დი დის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გან ყო ფი ლე ბის უფ
რო სის თა ნახ მად, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის ერ თერ თი პრი ო რი
ტე ტუ ლი სა კი თხი ა, რა საც მოწ მობს ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გა სავ რცე ლებ ლად მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
მწყობ რი სის ტე მა, მათ შო რი სა ა: 

	სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის და დე პუ ტა ტე ბის ინ ფორ მი რე ბა. საკ რე ბუ ლოს 
მი ერ ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პროგ რა მე ბის დამ ტკი ცე ბის თა ნა ვე სოფ
ლის წარ მო მად გენ ლებ თან და დე პუ ტა ტებ თან გა ფარ თო ე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის გა მარ თვა, 
სა დაც მათ ბეჭ დუ რი და ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით მი ე წო დე ბათ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის სა ხე ო ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტა პე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ
ნუ ლი შეხ ვედ რა მიზ ნად ისა ხავს სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან ად გი
ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სახ ლე ო ბა ში ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბას და სა ჭი რო ე ბი სა მებრ მათ კონ სულ ტი რე ბას; 

	მე რი ის ბეჭ დუ რი გა ზე თი და სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბი, რომ ლებ შიც ასა ხუ ლია ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი თუ ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის პროგ
რა მა. გა ზე თი ფარ თოდ ვრცელ დე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში, ხო ლო ბუკ ლე ტე ბი ურიგ დე ბათ 
მე რი ა ში მო სულ მო ქა ლა ქე ებს;

	მოძ რა ვი/ მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას თან კარ და კარ შეხ ვედ რე ბი 
(გან სა კუთ რე ბით გა მო ი ყე ნე ბო და პან დე მი ის აქ ტი უ რი ფა ზის პე რი ოდ ში). შეხ ვედ რე
ბი სას ხდე ბო და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ და 
მათ თვის სა ინ ტე რე სო ყვე ლა შე კითხ ვა ზე ახ სნა გან მარ ტე ბის მი წო დე ბა. შეხ ვედ რე ბი 
ასე ვე ემ სა ხუ რე ბო და ად გილ ზე მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და პრი ო რი
ტე ტე ბის შეს წავ ლას;

	ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე და 
ფე ის ბუქ გვერ დზე გან თავ სე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს ვებ გვერ დი, სა დაც ელექ
ტრო ნუ ლი სა ხით გან თავ სე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი. აღ ნიშ ნულ მა რე სურ სმა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ითა მა შა კო ვი დის გავ რცე ლე ბის პე რი ოდ ში, რო ცა ხდე ბო და 
ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლად გან თავ სე ბა და მო ქა ლა ქე ე ბის გან გან ცხა დე ბე ბის მი ღე
ბა;

	„ღია ფან ჯრის“ პრინ ცი პით მო სახ ლე ო ბის კონ სულ ტი რე ბა, რომ ლის დრო საც მე რი ის 
პირ ველ სარ თულ ზე კონ სულ ტან ტის მი ერ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის დე ტა ლუ რი კონ სულ ტი
რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა პროგ რა მის შე სა ხებ, თუ რო მელ კონ კრე
ტულ უწყე ბას უნ და მი მარ თოს პირ მა პროგ რა მით და ინ ტე რე სე ბის შემ თხვე ვა ში და რა 
სა ხის დო კუ მენ ტე ბი უნ და წა რად გი ნოს ამა თუ იმ პროგ რა მით სარ გებ ლო ბის თვის;

	არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ
თან პე რი ო დუ ლი შეხ ვედ რე ბის მო წყო ბის გზით, თვით მმარ თვე ლო ბა ავ რცე ლებს ინ ფორ
მა ცი ას ად გილ ზე მოქ მე დი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, რაც შემ დგომ აქ ტი უ რად 
ზი არ დე ბა მო სახ ლე ო ბა ში, გან სა კუთ რე ბით სა ზო გა დო ე ბის მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ში;
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	სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ნა

ცემ თა ბა ზის შექ მნა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბა გა ნა სა კუთ რე ბით მა ღა
ლია კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში, რომ ლე ბიც მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ფორ მა
ცი ის მი წო დე ბის ძი რი თად გამ ტარ არ ხად გა ნი ხი ლე ბი ან. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ
მად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბით, ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ას კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა 49% იღებს, ხო ლო ქა ლაქ ზუგ დიდ ში  
34%, რაც ცხად ყოფს მე სა მე სექ ტო რის საკ მა ოდ აქ ტი ურ მუ შა ო ბას ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ 
სოფ ლებ სა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქა ლებ თან  

„ჩე მი ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ყო ველ თვის არის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი... მათ თან შეხ ვედ რებ ზე ყო ველ თვის გა ნი ხი ლე ბა სა ჭირ ბო რო ტო 
სა კი თხე ბი, ხო ლო მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებ ზე 
და პროგ რა მებ ზე ა“ (ი.ხ., ად გი ლობ რი ვი, ქა ლი, 64 წ., ასო ცი ა ცია „ბჟა ლა
რა“, ქ. ზუგ დი დი). 

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად გი ლობ რი ვი 
დე პუ ტა ტე ბი და სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი „მო სახ ლე ო ბა სა და თვით მმარ თვე
ლო ბას შო რის ინ ფორ მა ცი ის გამ ტარ ნი და ხალ ხსა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის შუ ა მა ვალ ნი 
უნ და იყ ვნენ“, ეს კო მუ ნი კა ცია საკ მა ოდ სუს ტი და არა საკ მა რი სია 

„სოფ ლის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე კარ გად უნ და იც ნობ დეს 
მო სახ ლე ო ბას, რო მე ლიც უნ და იყოს და მა კავ ში რე ბე ლი ხი დი მო სახ ლე ო
ბა სა და მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შო რის  მას თან ხში რი და სწო რი კო მუ ნი კა
ცია არ გვაქვს, ეს არის ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა“ (რ.მ., იგპ კა ცი, 21 წ., 
სტუ დენ ტი, ქ. ზუგ დი დი).

აღ ნიშ ნულს მოწ მობს რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბიც, რო მელ თა თა ნახ მად, ინ ფორ მა ცი ის 
პირ ველ წყა როდ სო ფელ ში მე რის წარ მო მად გენ ლებს გა მო კი თხულ თა შეზ ღუ დუ ლი რა ო დე
ნო ბა უთი თებს: სო ფელ კა ხათ ში მცხოვ რე ბი  29%, კოკ ში  25%, შამ გო ნა ში  23%, ინ გირ
ში  0%. შე და რე ბით მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია სო ფელ ორ სან ტი ა სა (53%) და ხურ ჩა ში (45%). 

მო სახ ლე ო ბა ში ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ერ თ
ერთ მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს სა თე მო ლი დე რე ბი, დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი ამ
ხა ნა გო ბე ბის თუ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევრები წარ მო ად გე ნენ, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი 
ინ იცი ა ტი ვით იძი ე ბენ ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მწი ფო თუ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი დან და 
ავ რცე ლე ბენ თემ ში  

„მა გა ლი თად, მე ვარ თვი თონ მო ბი ლი ზა ტო რი და ახალ ამ ბებს ვაწ ვდი 
თემს, ვგე ბუ ლობ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან იქ ნე ბა ეს თუ სა
ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი დან, რაც სი ახ ლე ა, ყვე ლა ფე რი ჩემს თემ ში 
ხელ მი საწ ვდო მი ა“ (მ.გ., ად გი ლობ რი ვი ქა ლი, 50 წ., სსო ხელ მძღვა ნე ლი, 
სკო ლის პე და გო გი, სოფ. ინ გი რი). 



11
„მე ვარ ად გი ლობ რი ვი, ჩვენ თან ცხოვ რო ბენ დევ ნი ლე ბი... გეტყ ვით, რომ 
სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბი და თე მის წარ მო მად გენ ლე ბი არა ნა ირ ინ ფორ
მა ცი ას არ აწ ვდი ან მო სახ ლე ო ბას. რო ცა ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ზე ვი ყა ვი, 
ჩემს მე ზო ბელს მარ შუტ კა შიც კი მე ვაძ ლევ დი ინ ფორ მა ცი ას… ამას ჩე მი 
სურ ვი ლით ვა კე თებ, მაგ რამ ყვე ლას თან ხომ არ მაქვს წვდო მა. ამი ტომ, 
მე ვფიქ რობ, რომ მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, ვინც არი ან რწმუ ნე ბუ ლე ბი, 
სოფ ლებ ში უნ და აძ ლევ დნენ ინ ფორ მა ცი ას. შე იძ ლე ბა ყვე ლამ არ იაქ ტი უ
როს, მაგ რამ არი ან ისე თე ბი, რომ ლე ბიც მშვე ნივ რად გა მო ი ყე ნე ბენ დახ
მა რე ბას და შე საძ ლებ ლო ბებს“ (ი .ა., ად გი ლობ რი ვი, ქა ლი, 50 წ., უმუ შე
ვა რი, სოფ. ჭკა დუ ა ში). 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქალ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სო ცი ა ლურ ე კო ნო
მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზეც (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის, 
მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შე წყო ბის) საკ მა ოდ არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. ინ ფორ მა ცია სა ხელ
მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ არ გა აჩ ნია რეს პონ დენ ტთა მე სა მედს  32,8%. მო ნა ცე მე ბის 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ანა ლი ზის თა ნახ მად, მათ გან, ვინც მი უ თი თა, რომ სა ხელ მწი ფო პროგ
რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობს, უმ რავ ლე სო ბა კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში 
მცხოვ რე ბი ქა ლია  72.9%. 

გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის თვის ყვე ლა ზე კარ გად ცნო ბი ლი პროგ რა მე ბია  „ა წარ მოე სა ქარ
თვე ლო ში“ – 44% 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  31%. საკ მა ოდ და ბა ლია ქა ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა დევ ნილ თა სა არ სე ბო 
წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის შე სა ხებ  22.4% (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა 
#6).

დი აგ რა მა #6

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე ინ ფორ მი რე ბის არა ერ თი არ ხია ამოქ მედე
ბუ ლი, კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ინ ფორ მა ცი ამ დე არა საკ
მა რი სი ა, რაც გარ კვე უ ლი ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 
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2.2. ინფორმაციისადმიმოსახლეობის 
ხელმისაწვდომობისშემაფერხებელიფაქტორები

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, ინ ფორ მა ცი ი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე მა ფერ ხე ბე
ლი რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი გა მო იკ ვე თა: ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან არა საკ მა რი
სი კო მუ ნი კა ცია (56.3%), მო სახ ლე ო ბის მხრი დან პროგ რა მე ბით და უ ინ ტე რე სებ ლო ბა (19%) 
და ინ ტერ ნე ტი სად მი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა (18.7%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვა ადას ტუ რებს თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან შეხ
ვედ რე ბის სიმ ცი რეს, რო გორც მათ ში ჩარ თუ ლი და მო ნა წი ლე ადა მი ა ნე ბის, ასე ვე თა
ვად შეხ ვედ რე ბის ლი მი ტი რე ბუ ლი რა ო დე ნო ბის თვალ საზ რი სით. რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის კარ და კარ ინ ფორ მი რე ბის 
ხში რი პრაქ ტი კის და ნერ გვა და მო სახ ლე ო ბის უფ რო ფარ თო სპექ ტრის ჩარ თვა შეხ ვედ
რებ ში 

„არ ფლო ბენ ქა ლე ბი და მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა ინ ფორ მა ცი ას. სოფ
ლის რწმუ ნე ბუ ლე ბის, მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თუ დე პუ ტა ტე ბის შეხ
ვედ რებ ზე გარ კვე უ ლი ტი პის აქ ტი ვი მო დის და 50100 კა ცამ დე შეხ ვედ
რა ა. კარ და კარ უნ და ია რო, ყო ველ დღე უნ და ესა უბ რო სი ახ ლე ებ ზე, ახალ 
პრო ექ ტებ ზე... წე ლი წად ში ორ ჯერ არ ყოფ ნის ეს შეხ ვედ რე ბი“ (თ.ქ., ქა
ლი, 34 წ., დევ ნი ლი, ქ. ზუგ დი დი).

„ძი რი თა დად, ერ თი და იგი ვე ხალ ხთან ხდე ბა ხოლ მე ყვე ლა ფე რი... სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბი არის ერ თი და იგი ვე ხალ ხთან, ინ ფორ მა ცია არის 
ერთი და იგი ვე ხალ ხთან, ტრე ნინ გებ ზე და დი ან ერ თი და იგი ვე ადა მი ა ნე
ბი“ (ი.ბ., მა მა კა ცი, სტუ დენ ტი, ად გი ლობ რი ვი, 20 წ., ქ. ზუგ დი დი).

სა უბ რი სას ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ
ფორ მი რე ბის, კონ სულ ტი რე ბის და გა დამ ზა დე ბის კარგ პრაქ ტი კა ზე, რო ცა წი ნას წარ არის 
გან საზ ღვრუ ლი  შეხ ვედ რე ბის დღე ე ბიც და დღის წეს რი გი, რომ ლის დრო საც მო სახ ლე ო ბას 
შე უძ ლია წი ნას წარ და გეგ მოს შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბის დრო და მი ი ღოს მის თვის სა ინ
ტე რე სო ინ ფორ მა ცია  

„სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს რე გი ო ნა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბი ყო ველ 
კვი რას, ოთხ შა ბათს და პა რას კევს ატა რე ბენ შეხ ვედ რებს. ოთხ შა ბათს არის 
კარ და კა რის დღე, და დი ან ყვე ლა სო ფელ ში და აწ ვდი ან ინ ფორ მა ცი ებს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ექ ტებ ზე... პა რას კე ვო ბით ატა რე ბენ 
ტრე ნინ გებს... ნე ბის მი ერ ოჯახს შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა მის თვის 
სა სურ ველ თე მა ზე... აი, ახ ლა სა გა ზა ფხუ ლო სა მუ შა ო ებ ზე უტარ დე ბათ 
ტრე ნინ გე ბი და იქ კითხ ვის დას მის შემ თხვე ვა ში პა სუ ხო ბენ ნე ბის მი ერ 
კითხ ვას.“ (ი.ჯ., ადგილობრივი, ქალი, 60 წ., დასაქმებული, ზუგდიდი).

რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, პრობ ლე მას იმ დე ნად ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა კი არ წარ
მო ად გენს, რამ დე ნა დაც მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბა კონ კრე ტუ ლი პროგ რა მით. მი
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უ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით მო სახ ლე ო ბას მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცი ა, 
ეგ ზავ ნე ბა მოკ ლე ტექ სტუ რი შე ტყო ბი ნე ბე ბი, ან ურიგ დე ბა გა ზე თი თუ სა ინ ფორ მა ციო 
ბუკ ლე ტი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბა და მომ ზა დე ბა პროგ რა მებ ში 
ჩა სარ თა ვად 

„ვი ღაც მა ინც გა ა ტა რებს იმ სმსს და დიდ ყუ რა დღე ბას არ მი აქ ცევს. უფ რო 
მომ გე ბი ა ნი და უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა ის, რომ ყვე ლას თან მი ვიდ ნენ 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, გა ე სა უბ რონ, აუხ სნან და, შე სა ბა მი სად, მოხ დეს მა თი 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა... და რო ცა მე ტი ინ ფორ მა ცია ექ ნე ბათ, მა შინ კი შე უძ
ლი ათ უთხ რან:  „ა ი, იცი შენ სმს მო გი ვა და მზად უნ და იყო სმსის მი სა ღე
ბად და წა სა კი თხად და ინ ფორ მა ცი ის გა საც ნო ბად“, მა შინ მე ტი ყუ რა დღე ბა 
და ინ ტე რე სი იქ ნე ბა“. (ი.ბ., კაცი, 20 წ., სტუდენტი, დევნილი, ზუგდიდი).

მო სახ ლე ო ბის ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა და ნაკ ლე ბი მიმ ღებ ლო ბა მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
მი მართ ასე ვე და სა ხელ და, რო გორც ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო
რი ინ ფორ მა ცი ის მიზ ნობ რივ ჯგუ ფამ დე მი ტა ნის თვალ საზ რი სით. აღი ნიშ ნა, რომ ქა ლე
ბი იმ დე ნად ბევრ ყო ფით პრობ ლე მას უპი რის პირ დე ბი ან ცხოვ რე ბა ში, რომ არც იჩე ნენ 
ინ ტე რესს თუნ დაც მათ თვის სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ის მი მართ, ხში რია მა თი მხრი დან 
უნ დობ ლო ბა და ნი ჰი ლიზ მიც 

„ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბის ძა ლი ან მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ხალ ხში... ბევ რი მი
ზე ზია სა ი მი სოდ, რომ ისი ნი არი ან ინერ ტუ ლე ბი. ვერ მოგ ყვე ბი ან რა ღა
ცებ ში… არ სჯე რათ რა ღა ცე ბის და, შე სა ბა მი სად, რომც შეს თა ვა ზო, ძა
ლი ან ძნე ლი ა, რომ მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია და გა მო ი ყე ნონ... პირ ველ რიგ ში, 
სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო ბე ბით რომ და ვი წყოთ, ძა ლი ან რთულ პი რო ბებ ში 
უწევთ ცხოვ რე ბა და უკ ვე რთუ ლია მათ თვის სხვა რა ღა ც ებ ზე ფიქ რი... 
და მა ჯე რებ ლო ბა და სან დო ო ბა არ აქვს ხოლ მე გარ კვე ულ პრო ექ ტებს და 
რთუ ლია მა თი და ინ ტე რე სე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით“ (მ.ჭ., იგპ ქა ლი, 31 წ., 
სსო წარ მო მად გე ნე ლი, ქ. ზუგ დი დი). 

ინ ტერ ნე ტი სად მი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა ასე ვე და სა ხელ და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ხე ლის 
შემ შლელ ფაქ ტორ თა შო რის. მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თვის უც ნო ბია მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში და ნერ გი ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მა, რაც დიდ წი ლად გან პი რო ბე
ბუ ლია კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის შეზ ღუ დუ ლი და
ფარ ვით და სუს ტი სიგ ნა ლით და ტექ ნო ლო გი უ რი მო წყო ბი ლო ბე ბის და ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბით. რეს პონ დენ ტე ბი ხაზს 
უს ვა მენ ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის და ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. გარ და ამი სა, გა მო
იკ ვე თა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ფორ მით არის შე თა ვა ზე ბუ
ლი მო სახ ლე ო ბის თვის, რაც საგ რძნობ გა მარ ტი ვე ბას და გა მო სა ყე ნებ ლად მო სა ხერ ხე ბელ 
ფორ მატ ში ადაპ ტი რე ბას მო ი თხოვს  
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„ყვე ლა ოჯახს არა აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან, ე.ი. არაა უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი ყვე ლა სოფ ლის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა… არის ელექ ტრო ნუ ლი სერ
ვი სე ბი, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი ვერ სარ გებ ლობს ამ პროგ
რა მე ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა მოწყ ვლად ჯგუ ფებს, მათ არ იცი ან 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა. სწო რედ ასეთ კა ტე გო რი ას სჭირ
დე ბა სწავ ლე ბა ამ ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად, ამი ტომ შე იძ ლე ბა 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან, სა დაც და ე უფ ლე ბი ან ინ
ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბის უნარ ჩვე ვებს“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა ცი, 27 წ., 
ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი).

„პროგ რა მე ბი მე რი ა საც უდევს თა ვის გვერ დზე, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი ვი ყა ვი სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში, პირ და
პირ მეც მი ჭირს ხოლ მე გარ კვე ვა... რამ დე ნი მე „ველ ზე“ უნ და გა დახ ვი დე, 
მე რე უნ და ეძიო ინ ფორ მა ცი ა... ანუ მარ ტი ვად ვერ იპო ვი, ვინც არ იცის, 
მის თვის მით უმე ტეს ძნე ლი ა“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა ცი, 27 წ., ახალ გაზ
რდუ ლი მუ შა კი, სოფ. კა ხა თი).

კვლე ვის შე დე გე ბით იკ ვე თე ბა, რომ ახალ გაზ რდე ბი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად უპი რა ტე სო
ბას ანი ჭე ბენ სო ცი ა ლურ ქსე ლებს  

„მე 23 წლის ვარ და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა დღეს ძა ლი ან ად ვი ლი ა, თუ ის 
ვრცელ დე ბა სო ცი ა ლურ მე დი ა ში... ჩვე ნი თა ო ბა ჩაფ ლუ ლია სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში“ (გ.ჯ., 23 წ., ად გი ლობ რი ვი ახალ გაზ რდა, კა ცი, უმუ შე ვა რი, 
სოფ. რი ყე). 

თუმ ცა მო სახ ლე ო ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ყვე ლა ზე მი სა
ღებ ფორ მად კვლავ რჩე ბა ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებ თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი, ინ ფორ მა
ცი ის მი ღე ბა სა ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რე ბის და გა ზე თე ბის სა შუ ა ლე ბით. შე სა ბა მი სად, მნიშ
ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის თვის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მე თო
დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ის ად გილ მდე ბა რე ო ბის, ასა კის და ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის უნა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

„ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნეს ვე ძა ხით ციფ რულ სამ ყა როს, თუმ ცა ძა ლი ან 
უჭირთ ამ მხრივ რო გორც დევ ნილ ქა ლებს, ასე ვე მას პინ ძელ თემ საც, 
ასა კობ რივ კა ტე გო რი ას კი გან სა კუთ რე ბით უჭირს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო
ლო გი ებ თან კო მუ ნი კა ცი ა... ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის ამ ბე ბიც შეზ ღუ დუ ლი 
აქვთ, გან სა კუთ რე ბით, დევ ნი ლებს. შე სა ბა მი სად, მე ვთვლი, რომ დევ ნი
ლებს ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ელექ ტრო ნულ სის ტე მებ ზე და აქე დან 
ინ ფორ მა ცია მათ თვის ნაკ ლე ბად იქ ნე ბა მი სა ღე ბი და ალ ბათ უშუ ა ლოდ, 
აი, რწმუ ნე ბუ ლე ბი იქ ნე ბა, თუ ბრო შუ რე ბი იქ ნე ბა და ასე შემ დეგ უფ რო 
(გზამ კვლე ვე ბი) იქ ნე ბა მათ თვის მი სა ღე ბი, ვიდ რე ესე ელექ ტრო ნუ ლად 
ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა“ (მ.ჭ., იგპ ქა ლი, 31 წ., სსო წარ მო მად გე ნე ლი, 
ქ. ზუგ დი დი).
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3.კვლევისშედეგად
იდენტიფიცირებული

ძირითადიპრობლემები
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პრო ცეს ში რეს პონ დენ ტებ მა გა მოკ ვე თეს მათ თემ ში მო სახ ლე ო ბის 
ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც Covid19 პან დე მი ის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით ყვე ლა ზე მე ტად სა ჭი რო ებს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა
ნო ე ბის მხარ და ჭე რას. მათ შო რის და სა ხელ დნენ: მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი  57.8%, უმ
წეო ხან დაზ მუ ლე ბი  56.7%, შშმ პი რე ბი  51.5%, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი  51.9% და 
ოჯა ხე ბი, რო მელ თაც და კარ გეს შე მო სა ვა ლი პან დე მი ის პე რი ოდ ში  41.4% (დე ტა ლუ რად 
იხი ლეთ დი აგ რა მა #7).

დი აგ რა მა #7

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე
ბუ ლი ქა ლე ბის თვის თემ ში პრი ო რი ტე ტულ და პრობ ლე მურ სა კითხ თა შო რი სა ა: სოფ ლებ ში 
სა ყო ფა ცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტე ბის არარ სე ბო ბა (სა ლო ნი, სამ კერ ვა ლო, და ა.შ.)  
51.1%, მო უ წეს რი გე ბე ლი სოფ ლის ში და გზე ბი  42.9%, სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გა უ მარ თა ო ბა 
და არარ სე ბო ბა  34%, წყლის გაყ ვა ნი ლო ბის სის ტე მის არარ სე ბო ბა და სას მე ლი წყლის 
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არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ხა რის ხი  25.7%, გა რე გა ნა თე ბე ბის გა უ მარ თა ო ბა  25%, ფე ხით 
მო სი ა რუ ლე თათ ვის ბორ დი უ რე ბის და ტრო ტუ ა რე ბის მო უ წეს რი გებ ლო ბა  24.3% (დე ტა
ლუ რი ჩა მო ნათ ვა ლი იხი ლეთ დი აგ რა მა #8).

დი აგ რა მა #8

3.1.ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისდა 
დასაქმებისადმიხელმისაწვდომობისპრობლემა

სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის პრო ცეს ში საკ მა ოდ ნათ ლად გა მო იკ ვე თა და საქ მე ბი სად მი დევ ნი
ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა, რაც, მა თი 
აზ რით, უამ რა ვი ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი.

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სა და და საქ მე ბის თვის ერ თერ თი წი ნა ღო ბა, რეს პონ
დენ ტე ბის აზ რით, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და სა ზო გა დო ე ბა ში ჯე რაც მყა რად დამ
კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა ა, რომ ლის მი ხედ ვით, ქა ლე ბის უპირ ვე ლეს მო ვა ლე ო ბას ოჯახ ზე 
და შვი ლებ ზე ზრუნ ვა წარ მო ად გენს. გა მო იკ ვე თა შრო მით ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ
რი უთა ნას წო რო ბაც, რო დე საც ქა ლებს და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, რად გან 
ყო ველ თვის ვერ უთავ სე ბენ ბავ შვე ბის მოვ ლის პა სუ ხის მგებ ლო ბას სა მუ შაო გრა ფიკს. ასე
ვე აღი ნიშ ნა დამ საქ მებ ლის მხრი დან ქა ლე ბის და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი მო ტი ვა ცი ა, მათ თვის 
გან ვი თა რე ბის ნაკ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნა და არა თა ნა ბა რი ანაზ ღა უ რე ბის შე თა
ვა ზე ბა მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით  
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„თუ და ო ჯა ხე ბუ ლია და გა თხო ვი ლია ქა ლი, ოჯა ხია პირ ველ რიგ ში... სახ
ლი დან ვერ გა დის, იმი ტომ რომ ბავ შვე ბი ჰყავს მო სავ ლე ლი და ვერ ტო
ვებს ბავ შვებს. კი დევ ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბა, სხვა პრობ ლე მე ბი... თუ 
გა ვი და სახ ლი დან  სხვა ნა ი რად შე ხე დავს სა ზო გა დო ე ბა, ასე ჰგო ნი ათ“ 
(ე.ხ.,  ქალი, 39 წ., დაუსაქმებელი, ზუგდიდი).  

„მე ვფიქ რობ, რომ ქა ლი უფ რო და ჩაგ რუ ლი ა, ვიდ რე კა ცი, კაცს უფ რო 
მე ტი გა სა ქა ნი აქვს ამ სა ზო გა დო ე ბა ში, ვიდ რე ქალს. ქალ საც შე უძ ლია 
აკე თოს ის, რა საც კა ცი აკე თებს, მაგ რამ შეზ ღუ დუ ლი ა, რად გან დამ
საქ მე ბე ლი ყო ველ თვის ცდი ლობს, აიყ ვა ნოს კა ცი, ვიდ რე ქა ლი, რო ცა 
ასარ ჩე ვა და ა. ზოგ შემ თხვე ვა ში კაცს უფ რო მე ტი ხელ ფა სი აქვს, მა გა
ლი თად, ვიდ რე ქალს, ერ თსა და იმა ვე საქ მე ში...“ (ე.ხ., იგპ ქა ლი, 39 წ., 
უმუ შე ვა რი).

კვლე ვი სას გა მოვ ლინ და, რომ სა ზო გა დო ე ბის და მათ შო რის თა ვად მა მა კა ცე ბის მხრი
დან ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი ქა ლე ბის აღ ქმაც არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. ერ თი მხრივ, ქა ლის 
ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას საფ რთხედ აფა სე ბენ, რა მაც შე საძ ლოა შე არ ყი ოს მა მა კა ცის 
დო მი ნან ტუ რი იე რარ ქია ოჯა ხის შიგ ნით. ხო ლო, მე ო რე მხრივ, აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ქალ თა 
ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას თა ვად ქალ თა მხრი დან მე ტი გამ ბე და ო ბა და ამ სა ჭი რო ე ბის 
წარ მო ჩე ნა სჭირ დე ბა  

„სტე რე ო ტი პე ბიც ხშირ შემ თხვე ვა ში ქალ თა ეკო ნო მი ურ გაძ ლი ე რე ბას უშ ლის 
ხელს... მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი საფ რთხედ აღიქ ვამს, რომ ქალ მა ფი ნან სუ რი 
და მო უ კი დებ ლო ბა მო ი პო ვა, ამ შემ თხვე ვა ში ის სხვა რი ტო რი კით და ი წყებს 
სა უ ბარს“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა ცი, 27 წ., ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი).

„ა რის სტე რე ო ტი პე ბი და სტიგ მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ თვი თონ შევ ქმე ნით 
და ყვე ლა ზე ცუ დი ის არის, რომ ქა ლე ბი იბ რძვი ან, მაგ რამ ისე არა, რო
გორც სა ჭი რო ა... ერ თე უ ლე ბი კი, მაგ რამ მთლი ა ნო ბა ში ბო ლომ დე არ 
არი ან ჩარ თუ ლე ბი, თო რემ მათ შე უძ ლი ათ, დღეს იყ ვნენ გა ცი ლე ბით უფ
რო მა ღალ სა ფე ხურ ზე, ვიდ რე არი ან. კა ცი არას დროს არ გეტყ ვის, მო დი, 
შენ იყა ვი უფ რო სი, მო დი, შენ იყა ვი ფი ნან სუ რად და მო უ კი დე ბე ლი, ანუ 
ეს აუ ცი ლებ ლო ბა და სა ჭი რო ე ბა ქალ მა უნ და და ა ნა ხოს“ (რ.მ., იგპ კა ცი, 
21 წ., სტუ დენ ტი).

კვლე ვის პრო ცეს ში ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და სა ხელ მწი ფო ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ში 
ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის ხე ლის შემ შლელ რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორ სა და ბა რი ერ
ზე. კვლე ვის თა ნახ მად, ქალ თა მხრი დან ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის წა მო წყე ბის გან თა
ვის შე კა ვე ბა ხში რად გან პი რო ბე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის და კარ გვის ში შით. არაპ
როგ ნო ზი რე ბა დი ბიზ ნეს გა რე მოს პი რო ბებ ში, ეკო ნო მი კურ პროგ რა მა ში ჩარ თვის თა ნა ვე 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა რან ტი ის შეწყ ვე ტა საკ მა ოდ აქ ვე ი თებს აღ ნიშ ნულ პროგ რა მებ ში 
ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბის მო ტი ვა ცი ას. კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ პრობ ლე მას პროგ რა
მებ ში სიღ რმი სე უ ლი გარ კვე ვა და მათ ში ჩარ თვის სურ ვი ლის გა ჩე ნა წარ მო ად გენს, რაც 
მო ი თხოვს ქა ლე ბის თვის უწყ ვე ტი კონ სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვას, კონ კურ სის პი რო ბე ბის და 
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სარ გებ ლი ა ნო ბის დე ტა ლუ რად ახ სნას, სა კონ კურ სო გა ნა ცხა დე ბის შევ სე ბა ში პრაქ ტი კუ
ლი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას  

„დევ ნი ლი თუ ად გი ლობ რი ვი, არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, თუ და მო კი დე ბუ ლია 
სო ცი ა ლურ სტა ტუს ზე, ძა ლი ან ბევ რი თავს იკა ვებს, სა მუ შა ოს მო ძებ ნის
გან, თუნ დაც გრან ტე ბის მი ღე ბის გან, იმი ტომ რომ ის ელე მენ ტა რუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი, რო მე ლიც ყო ველ თვი უ რად გა რან ტი რე ბუ ლად ერი ცხე ბათ, 
ეგ ურ ჩევ ნი ათ… „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ რო ცა ვმუ შა ობ დი, სა ბო ლოო 
ეტა პამ დე მი ვე დით და 15 ათა სით ვა ფი ნან სებ დით, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თა ვი დან ვე ვაფ რთხი ლებ დით, რომ სო ცი ა ლუ რი შე უწყ დე ბო და იმ 
შემ თხვე ვა ში, თუ ეს 15 ათა სი და ე რი ცხე ბო და, რო ცა გა ვი და პრო ექ ტი, 
სა ბო ლოო ჯამ ში გვითხ რა უა რი, იმი ტომ რომ მე სო ცი ა ლუ რი მო მეხ სნე
ბა ო... ძა ლი ან ბევ რია სა მუ შა ო, რომ გა ზარ დო ადა მი ა ნე ბის ცნო ბი ე რე ბა, 
უნ და აუხ სნა, ის 15 ათა სი ლა რი რო გორ შე იძ ლე ბა აბ რუ ნო, რამ დე ნი შე
მო სა ვა ლი შე იძ ლე ბა მის გან მი ი ღო, ანუ რა სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა მის თვის 
ამ პრო ექტს ჰქონ დეს, ეს ყვე ლა ფე რი უნ და ვა ნა ხოთ ქა ლებს“ (მ.ჭ., იგპ 
ქა ლი, 31 წ., სსო წარ მო მად გე ნე ლი).

მნიშ ვნე ლო ვან წი ნა ღო ბად და სა ხელ და პროგ რა მა ში ჩა სარ თა ვად შეზ ღუ დუ ლი კრი ტე რი უ
მე ბი, მათ შო რის ასა კობ რი ვი ცენ ზი კონ კურ სში მო ნა წი ლე ო ბის თვის, ასე ვე გან საზ ღვრულ 
სო ცი ა ლურ ჯგუფ თან (შშმ, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა
ტუ სი და ა.შ.) კუთ ვნი ლე ბის მო თხოვ ნა, რაც, რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ზღუ დავს ბევ რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ქა ლის მო ნა წი ლე ო ბას ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ში.

ქა ლე ბის თვის ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მით სარ გებ ლო ბი სას დიდ ბა რი ერს წარ მო ად გენს მი
წის ნაკ ვე თის ფლო ბის კრი ტე რი უ მი, გან სა კუთ რე ბით დევ ნი ლე ბის თვის, რო მელ თა დიდ 
ნა წი ლის მი წა სა კუთ რე ბა ში არ გა აჩ ნი ათ. ასე ვე ქა ლე ბის თვის ზო გა დად, რომ ლე ბიც გა
ცი ლე ბით უფ რო იშ ვი ა თად წარ მო ად გე ნენ მი წის აქ ტი ვის მე სა კუთ რეს, გან სა კუთ რე ბით 
სოფ ლებ ში, სა დაც გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა ყვე ლა ზე მე ტა დაა გა მო ხა ტუ ლი  

„ქა ლე ბის თვის სე რი ო ზულ წი ნა ღო ბად იქ ცე ვა ის, რომ მფლო ბე ლო ბა ში არ 
აქვთ მი წა, ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა დევ ნილ ქა ლებს, რომ ლე
ბიც მი წის მე სა კუთ რე ე ბი არ არი ან. ამის გა მო მათ გრან ტის მო პო ვე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბაც აქვთ გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი. რო დე საც სხვის სა ხელ ზე 
გა ფორ მე ბულ მი წას უჩ ვე ნებ, მე უღ ლე იყოს ეს თუ მა მამ თი ლი, არ აქვს 
მნიშ ვნე ლო ბა, რთუ ლია მო ი პო ვო და ფი ნან სე ბა“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა
ცი, 27 წ., ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი).

ერ თერთ პრობ ლე მად და სა ხელ და ასე ვე გრან ტის მო სა პო ვებ ლად ქა ლაქ ში ორ გა ნი ზე ბუ
ლი მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სე ბი. რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, მგზავ რო ბა ში და ხარ ჯუ ლი დრო 
და ტრან სპორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბი ხში რად ხელს უშ ლის ქა ლებს პროგ რა მა ში ჩარ თვა ში. შე
სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი 
ქა ლე ბის თვის მათ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა და ამ პროგ
რა მე ბამ დე ხელ მი საწ ვდო მო ბის მაქ სი მა ლუ რად გაზ რდა  
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„შე იძ ლე ბა ზუგ დიდ ში იყოს მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სე ბი... მაგ რამ ეს მო ი
თხოვს ფი ნან სებს, რის გა მოც მგზავ რო ბა საც ვერ ახერ ხე ბენ და კი დევ 
ცალ კე ტრან სპორ ტი რე ბის დრო... შე იძ ლე ბა ერ თი სა ა თი იჯ დეს და ის
წავ ლოს... მე რე წას ვლი სას ორი სა ა თი გზა ში და ხარ ჯოს  ჯერ ტრან
სპორ ტის ლო დი ნი და მე რე წას ვლა“ (თ.ქ., ად გი ლობ რი ვი, ქა ლი, 47 წ., 
თე მის მო ბი ლი ზა ტო რი, სოფ. გან მუ ხუ რი).

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბით ასე ვე გა მო იკ ვე თა ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის მი მართ უნ დობ
ლო ბა და უი მე დო ბა. გარ და ამი სა, თა ნა და ფი ნან სე ბის მო თხოვ ნა, რაც, რეს პონ დენ ტე ბის 
თქმით, მცი რე რე სურ სე ბის მქო ნე ქალ თა ჯგუ ფე ბის თვის ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ში მო
ნა წი ლე ო ბას გა მო რი ცხავს.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პალ იტეტ ში 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  56.3%, რო მელ საც ხა ზი გა უს ვა ქ. ზუგ დიდ ში გა მო კი თხულ თა 61%მა და 
კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მცხოვ რებ ქალ თა 53%მა. მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ
და ასე ვე ისეთ პა სუ ხებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: და ბა ლი ფი ნან სუ რი შე მო სა ვა ლი  47%, მა
ღალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბი და კრე დი ტე ბი  47.4%, 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  50.4%. 

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ქალ თა დი დი ნა წი ლი, ად გი ლებ ზე უპერ სპექ ტი ვო
ბის გა მო, საზ ღვარ გა რეთ შრო მით მიგ რა ცი ას არ ჩევს, რაც დას ტურ დე ბა რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვი თაც. გა მო კი თხულ თა 40.7%მა მი უ თი თა, რომ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ქალ თა 
იძუ ლე ბი თი მიგ რა ცია საზ ღვარ გა რეთ  

„მე ვხე დავ, რომ ჩემს ირ გვლი ვაც ყვე ლა ფე რი იგი ვე დარ ჩა, რაც წლე
ბის უკან იყო. არა ფე რი ვი თარ დე ბა... ბევ რი საზ ღვარ გა რეთ იხე დე ბა 
უკ ვე, რად გან აქ ვერ ხე და ვენ პერ სპექ ტი ვას და გა მო სა ვალს... სამ წუ
ხა როდ, უწევთ და საქ მე ბის სხვა გან ძი ე ბა“ (ი .ე., ად გი ლობ რი ვი, ქა ლი 43 
წ., ლექ ტო რი).

ქალ თა და საქ მე ბის ბა რი ე რად და სა ხელ და მხარ და ჭე რის უფა სო სერ ვი სე ბის არა საკ მა რი სი 
რა ო დე ნო ბაც (ბავ შვის მოვ ლის /ზრუნ ვის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არარ სე ბო ბა სკო
ლებ სა და ბა ღებ ში), რო მელ საც ხა ზი გა უს ვა გა მო კი თხულ ქალ თა 22.4%მა, მათ შო რის 
მარ ტო ხე ლა (30%) და მრა ვალ შვი ლი ან მა დე დებ მა (18%) და სო ცი ა ლუ რად და უც ველ მა ქა
ლებ მა (27%).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 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  59.3%, არ სე ბულ სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდას  58.6%; მცი რე ბიზ ნე სის 
ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვას  49.6% (დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა #9):
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დი აგ რა მა #9

ქალ თა ჯგუ ფე ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბას არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ზე 
ასა ხე ლებს ქ.ზუგ დიდ ში გა მო კი თხულ თა 50% და სოფ ლებ ში გა მო კი თხულ თა 65%. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა თა ნახ მად, ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა მე წარ მე ობ რი ვი უნარ ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი სას წავ ლო კურ სის შე თა ვა ზე ბა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თვის და ასე ვე შე სა ბა მი სი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც და ეხ მა რე ბათ მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის პრაქ
ტი კულ რე ა ლი ზა ცი ა ში. გა მო იკ ვე თა სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბა, 
რაც ხელს შე უ წყობს არა მარ ტო ერ თი კონ კრე ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, არა მედ მო
გე ბი დან მი ღე ბუ ლი თან ხი თ სხვა ბიზ ნე სის შექ მნას და მე ტი ადა მი ა ნის და საქ მე ბას. ყუ რა
დღე ბა გა მახ ვილ და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყობ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან თა ნა და ფი ნან სე
ბის პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე  

„თა ნა და ფი ნან სე ბის ერ თი პროგ რა მით და ვა ფი ნან სეთ ის ოჯა ხე ბი, რომ
ლებ საც გა ვუ კე თეთ სახ ლე ბი, მაგ რამ არ ჰქონ დათ სა კუ თა რი მე ურ ნე
ო ბა... ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ ას წავ ლა ფუტ კრის მოვ ლა და სა ჩუქ რად 
გა დას ცა თი თო ფუტ კრის ოჯა ხი; ასე ვე იგპ ასო ცი ა ცი ამ „თან ხმო ბამ“ გა
ნა ხორ ცი ე ლა პა ტა რა პრო ექ ტი და ბე ნე ფი ცი ა რებს გა დას ცეს მა ღა ლი ხა
რის ხის სა ბოს ტნე თეს ლე ბი, ყვე ლა ეს ღო ნის ძი ე ბა მი მარ თუ ლია სა ო ჯა ხო 
მე ურ ნე ო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა კენ, გვაქვს კი დევ მო ნა ხა ზე ბი, რომ მე ტად 
გან ვა ვი თა როთ მცი რე სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა“ (გ.რ., ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი). 
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3.2.ჯანდაცვისმიმართულებით 
გამოვლენილიპრობლემები

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ჯან დაც ვის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე
ბი. დევ ნილ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის ყვე ლა ზე პრი
ო რი ტე ტულია მე დი კა მენ ტებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბი (76.5%) და სოფ ლებ ში უფა სო სა მე დი ცი
ნო კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბა (53.4%). ქალ თა 40%მა აღ ნიშ ნა, რომ და ბა ლია მო სახ ლე ო ბის 
ცნო ბი ე რე ბა რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე; 36,6% აღ ნიშ ნავს, რომ პრაქ ტი კუ ლად არ 
არ სე ბობს დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი ჯან დაც
ვის პროგ რა მე ბი (დე ტა ლუ რად იხი ლეთ დი აგ რა მა #10). 

დი აგ რა მა #10

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ე ბის მტკი ცე ბით, პრობ ლე მას წარ მო ად გენს კონ ფლიქ ტის 
გამ ყოფ ხაზ თან მდე ბა რე სოფ ლებ ში ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე
ბი, 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 რე. 
აღი ნიშ ნა, რომ საკ მა ოდ ცუდ მდგო მა რე ო ბა შია სო ფელ კო კის ამ ბუ ლა ტო რი ა, რო მე ლიც 
აუ ცი ლე ბელ რე ა ბი ლი ტა ცი ას სა ჭი რო ებს. სო ფელ ხურ ჩა ში პრობ ლე მად მი იჩ ნე ვენ ახალ
გა რე მონ ტე ბულ, მაგ რამ უფუნ ქცი ოდ და უმოქ მე დოდ მი ტო ვე ბულ ამ ბუ ლა ტო რი ას. მო
სახ ლე ო ბის თქმით, 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 წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, სამ
წუ ხა რო ა, რომ არა ერ თი და პი რე ბის მი უ ხე და ვად, დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა სოფ ლის ამ ბუ
ლა ტო რი ის სა თა ნა დო ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ ვა და შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლით უზ რუნ ველ ყო ფა. 
ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სა მე დი ცი ნო პუნ ქტის არარ სე ბო ბა სამ პრი ო რი ტე ტულ სა კითხ თა შო რის 
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გა მო იკ ვე თა სო ფელ კოკ ში (46%), ხურ ჩა ში (45%), ორ სან ტი ა ში (34%). მო სახ ლე ო ბის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა ასე ვე სოფ ლებ ში აფ თი ა ქე ბის არარ სე ბო ბა და მე დი კა მენ ტებ ზე 
წვდო მა. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში არ ხორ ცი ელ დე ბა ქალ თა 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ, მათ შო რის ოჯა ხის და გეგ მვის სერ ვი სებ ზე და 
კონ ტრა ცეფ ცი ის მე თო დე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი და საკ მა ოდ 
და ბა ლია დევ ნილ და კონ ფლიქ ტით დაზ რა ლე ბულ ქალ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, რო გორც 
მუ ნი ცი პა ლუ რი, ასე ვე ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ
რა მე ბის შე სა ხებ.

გა მო იკ ვე თა კო ვიდ გა და ტა ნი ლი მო სახ ლე ო ბის თვის პოს ტკო ვი დუ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა. რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ კო ვიდ მა მო
სახ ლე ო ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის ჯან მრთე ლო ბა ზე მძი მე და ნე გა ტი უ რი კვა ლი და ტო ვა, 
რაც გან გრძო ბით მკურ ნა ლო ბას მო ი თხოვს. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ მი მარ თუ ლე
ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა  

„ამ ჟა მად სა ჭი როა პოს ტკო ვი დუ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბის ხელ
შე წყო ბა, რაც აუ ცი ლე ბე ლია მძი მედ გა და ტა ნი ლი კო ვიდ პა ცი ენ ტე ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ძა ლი ან დი დი თან ხე ბი ჯდე ბა მკურ
ნა ლო ბა და რე ა ბი ლი ტა ცი ა, რაც არ გა აჩ ნია მოწყ ვლად და სო ცი ა ლუ რად 
და უც ველ მო ქა ლა ქე ებს“ (გ.მ., არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ჩე მი აფხა
ზე თი“, ზუგ დი დი).
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4.ქალთამიმართოჯახში

ძალადობისპრობლემადამასზე
რეაგირებისადგილობრივი

პროგრამები
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქალ თა დი დი ნა წი ლის თვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბა კვლავ ტა ბუ და დე
ბულ და გა უმ ხე ლელ პრობ ლე მად რჩე ბა, რა ო დე ნობ რივ მა მო ნა ცე მებ მა და ა დას ტუ რა თე
მის აქ ტუ ა ლო ბა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი 
ქა ლე ბის თვის.

ქალ თა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 39,9% ხაზს უს ვამს, რომ ოჯახ ში ქალ თა მი მართ ძა
ლა დო ბის პრობ ლე მა მათ თემ ში აქ ტუ ა ლუ რი ა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ თე მის აქ ტუ ა ლო ბა 
თით ქმის თა ნაბ რად და ა დას ტუ რეს რო გორც ქ. ზუგ დიდ ში (57,1%), ასე ვე კონ ფლიქ ტის 
გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მა ქა ლებ მა (52.3%). სა კი თხის უკი დუ რე სი აქ ტუ ა
ლო ბა აღ ნიშ ნა ქალ თა 8.6%მა. პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბის გან თა ვი შე ი კა ვა გა მო კი თხულ 
ქალ თა 34.7%მა, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა (62.3%) გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლე ბი დან არის. 
ეს, შე საძ ლო ა, აიხ სნას სა კი თხის სენ სი ტი უ რო ბით და სოფ ლებ ში არ სე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი 
შე ხე დუ ლე ბე ბით, პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბის გან ქა ლე ბის თავ შე კა ვე ბუ ლო ბით. თე მის არა
აქ ტუ ა ლო ბას ხა ზი გა უს ვა ქალ თა 16,8%მა (იხ. დი აგ რა მა #11).

 დი აგ რა მა #11
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პრობ ლე მის სიმ წვა ვე დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც. კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი 
ზო ლის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მა ქა ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ძა ლა დო ბა ქა ლე ბის 
ყო ველ დღი უ რო ბის ნა წი ლი ა, რო მელ ზეც არ არის მი ღე ბუ ლი არც ხმა მაღ ლა სა უ ბა რი და 
არც მი სი სა ჯა როდ გამ ჟღავ ნე ბა  

„ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა გავ რცე ლე ბუ ლია სო ფელ ში, მით უმე ტეს ამ რთულ 
დროს, რო ცა ხალ ხმა სამ სა ხუ რე ბი და კარ გა და აგ რე სი ით არი ან სავ სე... 
ქარ თვე ლი ქა ლი ბო ლო წუ თამ დე ით მენს ყვე ლა ფერს და მხო ლოდ მა შინ 
ალა პა რაკ დე ბა და დახ მა რე ბას მო უხ მობს, თუ ამის იქით მე ტი საშ ვე ლი და 
ხსნა არ აქვს... მაგ რამ ეს დახ მა რე ბაც არის კი საკ მა რი სი?“ (ნ. ბ., ქა ლი, 
65 წ., სოფ. ხურ ჩა).

„ჩვენ ყვე ლა ზე კარ გად ვხე დავთ, თუ რა მდგო მა რე ო ბაა ჩვენს თემ ში, 
ვხე დავ, ვინ რა მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბა... და, ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, 
ქა ლე ბი ჩუ მად არი ან, არა ვის მი მარ თა ვენ და თავს იკა ვე ბენ ძა ლა დო ბის 
გა ცხა დე ბა ზე. და ეს, უპირ ვე ლე სად, მენ ტა ლო ბის ამ ბა ვი ა...“ (მ.გ., ად გი
ლობ რი ვი ქა ლი, 50 წ., სსო ხელ მძღვა ნე ლი, სკო ლის პე და გო გი). 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იმ იშ ვი ათ გა მო ნაკ ლისს შო რი სა ა, სა დაც 
ოჯახ ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და რე ა გი რე ბის მრა ვალ წლი ა ნი და მრა
ვალ მხრი ვი მიდ გო მე ბია და ნერ გი ლი. თვით მმარ თვე ლო ბის მხარ და ჭე რით ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი, სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის 800ლა რი ა ნი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა და ბი ნის ქი რით 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა. სა ჭი რო ე ბი სა მებრ ბი ნის ქი რის პროგ რა მა ხელ მი საწ ვდო მია 
მსხვერ პლის თვის, ასე ვე მო ძა ლა დის თვი საც, იმ შემ თხვე ვა ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი და 
მას ზე და მო კი დე ბუ ლი არას რულ წლო ვა ნი შვი ლე ბი ოჯახ ში რჩე ბი ან და აუ ცი ლე ბე ლია მო
ძა ლა დის მათ გან გან რი დე ბა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ყვე ლა სა ხელ
მწი ფო პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო
მად გე ნელ თა შო რის კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მიზ ნით, 
ზუგ დი დის მე რი ას თან შე იქ მნა სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი ად გი ლობ რი ვი უწყე ბა თა შო რი სი 
კო მი სი ა. ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის თქმით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით წლი დან 
წლამ დე იზ რდე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მხრი დან მო მარ თვი ა ნო ბაც და თვით მმარ თვე
ლო ბის მხრი დან გა წე უ ლი დახ მა რე ბის ფაქ ტე ბიც  

„რო ცა ჩვენ შევ ქმე ნით ძა ლა დო ბის შე სა ხებ პირ ვე ლი პროგ რა მა 2015 
წელს, გვქონ და ძა ლა დო ბის ფაქ ტზე მო მარ თვი ა ნო ბის მხო ლოდ 3 შემ
თხვე ვა, 2016 წელს  2, 2017 წელს  3... მაგ რამ რო დე საც გა ი ზარ და 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და ქა ლებ მაც და ი წყეს ამა ზე ლა პა რა კი, 2018 წელს 
მო მარ თვი ა ნო ბა გა ი ზარ და 38მდე, 2019 წელს იყო 46. 2020 წელს შე
მო ვი და 25 გან ცხა დე ბა, რაც რე ა ლუ რად მე ტი იქ ნე ბო და, უბ რა ლოდ ამ 
შემ თხვე ვა ში ბე ნე ფი ცი არ თა რა ო დე ნო ბა გა ნა წილ და არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ის მი ერ მარ თულ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა ცენ ტრსა და თვით
მმარ თვე ლო ბას შო რის“. 
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნა თე ლია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით ინ სტი ტუ ცი უ რი მე
ქა ნიზ მის შექ მნის და მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით გა დად გმუ ლი 
პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯე ბი, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო
ბა (34,7%) 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. გა მო კი თხულ ქალ თა 27,6% მი იჩ ნევს, 
რომ 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 არა საკ მა რი სი ა. გა მო კი თხულ ქალ თა 23,5% არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 
ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ, რაც უმე ტეს წი ლად აღი ნიშ ნა კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ზოლ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის მი ერ (80,7%). მხო ლოდ 14,2%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 თა ნახ მად, ქალ თა დი დი ნა წი ლი არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას იმ სა მარ თლებ რივ 
მე ქა ნიზ მებ სა და სერ ვი სებ ზე, რო მელ თაც ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს სთა ვა ზობს სა
ხელ მწი ფო. რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
რო ლის გაზ რდა მსხვერ პლთა არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი უ ლი კამ პა ნი ის 
გა მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით  

„ხშირ შემ თხვე ვა ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლებს არა აქვთ ინ ფორ მა ცი ა, რომ 
არის დახ მა რე ბე ბი და შე ღა ვა თე ბი... არ იცი ან, რომ არ სე ბობს თავ შე
საფ რე ბი, სა დაც შე იძ ლე ბა იზო ლი რე ბუ ლად და უსაფ რთხოდ იყ ვნენ... 
სა ჭი როა მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა“ (ი.ჯ., ქა ლი, 60 წ., ად გი ლობ რი ვი, 
ქ. ზუგ დი დი). 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს მკა ფი ოდ 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. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მსხვერ პლთა და საქ მე ბის მიზ ნით, რო გორც 
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  

„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებს უფ რო მეტს მოვ თხოვ
დი, რად გან ვთვლი, რომ საკ მა რი სი არ არის მარ ტო ფი ზი კუ რი გა დარ
ჩე ნის თვის და ვეხ მა როთ ადა მი ა ნებს... ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის 
800ლა რი ა ნი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა არ სე ბობს და შე იძ ლე ბა ადა მი ანს 
ფი ნან სურ დახ მა რე ბა ზე უფ რო მე ტად სჭირ დე ბა სხვა ტი პის დახ მა რე
ბა... ერ თჯე რა დი 800 ლა რი ამ ტი პის ადა მი ა ნე ბის თვის არა ფერს არ ნიშ
ნავს და, სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ღირ სე უ ლი დახ მა რე ბა გა უ წი ოს 
თუნ დაც და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რომ მათ პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე
ბა მი ი ღონ და და საქ მდნენ... ეს მარ ტო არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი
სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა კი არ უნ და აი ღონ თა ვის თავ ზე, არა მედ ად გი ლობ
რივ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და გა მო ყონ რე სურ სე ბი, რომ ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქა ლებს მის ცენ ღირ სე უ ლად ცხოვ რე ბის გაგ რძე ლე ბის სა შუ ა
ლე ბა“ (თ.ქ., დევ ნი ლი, 34 წ., ქ. ზუგ დი დი).
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„ი სევ და საქ მე ბას თან მივ დი ვართ… ძა ლი ან ბევ რი ქა ლი ამი ტომ იტანს ძა
ლა დო ბას, რომ წა სას ვლე ლი არ სად აქვს, თან ხა არა აქვს, სამ სა ხუ რი არა 
აქვს, აქეთ ორი სა მი ბავ შვი ჰყავს, სად წა იყ ვა ნოს, რა აჭა მოს?! ურ ტყა მენ 
და მა ინც რჩე ბა სახ ლში... ამი ტომ ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია უნ და გა უმ
ჯო ბეს დეს ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის“ (მ.გ., ად გი ლობ რი ვი ქა ლი, 
50 წ., სსო ხელ მძღვა ნე ლი, სკო ლის პე და გო გი). 

აღი ნიშ ნა, რომ მსხვერპლ ქალ თა გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე
ბის არარ სე ბო ბის გა მო ქალ თა ნა წი ლი იძუ ლე ბუ ლი ა, და უბ რუნ დეს მო ძა ლა დე ქმარს და 
ცხოვ რე ბა ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში გა ნაგ რძოს  

„და საქ მე ბის კუ თხით რომ ყო ფი ლი ყო ხელ შე წყო ბა, უკე თე სი იქ ნე ბო და... 
მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში შე იძ ლე ბა იყოს ქა ლი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე
ლი, მაგ რამ გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში არა ფერს გვაძ ლევს... ის ისევ 
და მო კი დე ბუ ლი რჩე ბა და ძა ლი ან ბევ რი ისევ უბ რუნ დე ბა მო ძა ლა დეს და 
ოჯახს, იმი ტომ რომ არა აქვს რჩე ნის უნა რი და ბავ შვებს ხომ შიმ შილით 
ვერ დავ ხო ცავ“ (ე.ძ., ად გი ლობ რი ვი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, 41 წ., მრა
ვალ შვი ლი ა ნი დე და).

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის და პრე ვენ ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ მო ძა ლა დე ებ თან ძა ლა დო ბის ად რე ულ ეტაპ ზე მუ შა
ო ბის გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბას, შე სა ბა მი სი ქცე ვის კო რექ ცი ის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მე ბის და ნერ გვის და ამოქ მე დე ბის გზით  

„ჩე მი აზ რით, ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი საკ მა რი სი არ არის, რად გან 
უფ რო მე ტად აქ ცენ ტი გა და ტა ნი ლია მსხვერ პლზე, თუმ ცა არა ნაკ ლე ბი 
სა მუ შა ოა სა ჭი რო მო ძა ლა დეს თან. დღეს მო ძა ლა დე ებ თან უფ რო ნაკ ლე ბი 
მუ შა ო ბა მი დის და ამის გა მოა რომ სი ტუ ა ცია უფ რო მე ტად მძაფ რდე ბა“ 
(მ.გ., ად გი ლობ რი ვი ქა ლი, 50 წ., სსო ხელ მძღვა ნე ლი, სკო ლის პე და გო გი). 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მხრი დან ასე ვე გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბი სას მა ღა ლი ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის დაც ვის აუ ცი ლებ ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით, 
რო ცა სა კი თხი ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს ეხე ბა. გა მო ით ქვა წუ ხი ლი იმა ზე, რომ თვით
მმარ თვე ლო ბის ცალ კე უ ლი წარ მო მად გენ ლის მხრი დან შე ი ნიშ ნე ბა ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბის სა კი თხი სად მი ირო ნი უ ლი და არა სე რი ო ზუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ბე ნე ფი ცი არ თა 
„ქე ი სებ ზე“ კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი, რაც ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის თვის 
ხში რად მი მარ თვი ა ნო ბის გან თა ვის შე კა ვე ბის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მი ზეზს წარ მო
ად გენს. რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სა კითხ ზე შექ მნი ლი კო მი სია 
უნ და იყოს და კომ პლექ ტე ბუ ლი მაქ სი მა ლუ რად და მო უ კი დე ბე ლი, სა კითხ ში გათ ვით ცნო ბი
ე რე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ხალ ხის გან და არა თვით მმარ თვე ლო ბის და სხვა დას ხვა პარ ტი ის 
წარ მო მად გენ ლის გან  
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„ჩვენ გვქო ნია კვლე ვე ბი, სა დაც ბე ნე ფი ცი არ მა აღ ნიშ ნა, რომ დახ მა რე
ბის სა თხოვ ნე ლად მე რი ა ში მი სულს და ერ ღვა კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა... მან 
აღ ნიშ ნა, რომ ზუგ დი დი პა ტა რა ქა ლა ქია და მი სი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია გავ რცელ და ქა ლაქ ში, ამი ტომ ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს, რო ცა ადა მი ა ნი პირ ვე ლად მი დის და სახ მა რებ ლად, დამ ხვედ რი ადა
მი ა ნი იყოს სენ სი ტი უ რი, კო რექ ტუ ლი და მიმ ღე ბი იმ პრობ ლე მი სა, რაც 
ადა მი ანს აწუ ხებს... ამ მხრივ ჩვენ კი დევ ბევ რი გვაქვს სა მუ შა ო“ (ნ.თ., 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია  ასო ცი ა ცია „მერ კუ რი“).

„ბევ რი ქა ლი, თუნ დაც იმი ტომ არ მი მარ თავს დახ მა რე ბის თვის ად გი ლობ
რივ მე რი ას, საკ რე ბუ ლოს, რომ შე საძ ლე ბე ლია ეს ინ ფორ მა ცია გახ დეს 
სა ჯა რო, თუნ დაც ეს არ იყოს ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი ინ ფორ მა ცი ა, მაგ რამ 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა... კონ ფლიქ ტი და ძა ლა დო ბა თუ რა თე მა ზე მოხ და, 
არ მინ და ვი ღა ცამ გა ი გოს... არ მინ და, რომ რა ღაც 800ლა რი ა ნი დახ მა
რე ბა მი ვი ღო და ეს შე იძ ლე ბა მთე ლი ცხოვ რე ბის ფა სად და მიჯ დეს. გაქვს 
დამ ცა ვი და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი, რა სა ჭი როა სა კი თხის შემ დგო მი გან
ხილ ვა და გა სა ჯა რო ე ბა... მე რე ის ადა მი ა ნი ამ ბავს არ ჩევს, ქუ ჩა შიც კი 
იცი ან და გეს მის  „აი ეს გო გოა ის და ეს“. კო მი სია უნ და იყოს და კომ
პლექ ტე ბუ ლი არა პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, არა მედ არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მო მუ შა ვე პრო ფე სი ო ნა ლე ბის გან“ (თ.ქ., დევ ნი ლი, 
34 წ., ქ. ზუგ დი დი).

4.1.ახალგაზრდებისპრიორიტეტები
თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ახალ გაზ რდე ბის მი ერ გა მო ი ხა ტა პო ზი ცი ა, რომ მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის პო ლი ტი კა არ არის მორ გე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი
რო ე ბებ ზე და არ აი სა ხე ბა მა თი გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე.

რეს პონ დენ ტებ მა ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლეს ახალ გაზ რდე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი იდე ე ბის 
მე ტი მხარ და ჭე რის სა ჭი რო ე ბა სა და უკ ვე წა მო წყე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის თა ნა და ფი ნან სე
ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნა ზე. გა მო ით ქვა აზ რი, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რდე ბის 
გან ვი თა რე ბის და ლი დე რუ ლი თვი სე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და
ნერგ ვა, რაც ახალ გაზ რდე ბის ახა ლი რე სურ სის შექ მნას შე უ წყობ და ხელს  

„თუ თვე ში ზუგ დიდ ში 10 შეხ ვედ რა ტარ დე ბა, 57 შეხ ვედ რა ზე ერ თმა ნეთს 
ვემ თხვე ვით ერ თი და იგი ვე ხალ ხი და რა არის ეს? აი, ბირ თვი, რო მე ლიც 
შეკ რუ ლი ა, ყო ველ თვის და დის შე ხვედ რებ ზე და ყო ველ თვის ჩარ თუ ლი ა. 
და ის არ იც ვლე ბა, შე მო დი ნე ბა არ არის ახა ლი ნა კა დის. ახალ გაზ რდას 
ძა ლი ან ბევ რი რა ღაც შე უძ ლი ა, ახალ გაზ რდა ინო ვა ცი უ რად აზ როვ ნებს 
და უნ და მო ე წყოს გა რე მო, რო მე ლიც ჩვენ ზე ანუ ახალ გაზ რდებ ზე მორ
გე ბუ ლი იქ ნე ბა და გან ვი თა რე ბის და ჩვე ნი პო ტენ ცი ა ლის ქვეყ ნის თვის 
გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს“ (რ.მ., იგპ კა ცი, 21 წ., სტუ დენ ტი).
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ახალ გაზ რდე ბის მხრი დან ხა ზი გა ეს ვა გან სა კუთ რე ბით გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში ახალ
გაზ რდუ ლი სივ რცე ე ბის არარ სე ბო ბას, 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. ასე ვე გა მო ით ქვა აზ რი, რომ 
სწო რედ ბიბ ლი ო თე კე ბი უნ და იქ ცნენ ახალ გაზ რდე ბის შეკ რე ბის და გან ვი თა რე ბის სივ
რცე ე ბად, ხო ლო მათ ში მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი ახალ გაზ რდე ბის გან ვი თა რე ბის ფუნ ქცი ით 
უნ და და იტ ვირ თონ  

„სივ რცე ე ბი არ არ სე ბობს სოფ ლებ ში, სა დაც ახალ გაზ რდე ბი შე იკ რი ბე ბი
ან. კი, შე იძ ლე ბა ვი ღა ცამ თქვას, რომ სკო ლა ში რა ტომ არ იკ რი ბე ბი ა ნო, 
მაგ რამ სკო ლა ში ვე რას დროს იქ ნე ბა ის ბავ შვი იმ დე ნად თა ვი სუ ფა ლი, 
რამ დე ნა დაც არა ფორ მა ლურ გა რე მო ში. არა ფორ მა ლუ რი გა რე მოს ფუნ
ქცია შე უძ ლია ძა ლი ან კარ გად შე ას რუ ლოს ბიბ ლი ო თე კამ, მაგ რამ აქ კი
დევ ვაწყ დე ბით უფ რო დიდ პრობ ლე მას, რომ სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კე ბი 
არის კა ტას ტრო ფულ მდგო მა რე ო ბა ში. შე სა ბა მი სად, აქაც ვერ ახერ ხე ბენ 
შეკ რე ბას და რომც შე იკ რი ბონ, ბიბ ლი ო თე კა რე ბი იმ დე ნად რთუ ლი თე მა ა, 
ჩევ ნთან ყო ველ შე ემ თხვე ვა ში, რომ მათ არ აქვთ ის უნა რე ბი, რაც ახალ
გაზ რდის თვის სტი მუ ლის მი სა ცე მად არის სა ჭი რო, დღეს ბიბ ლი ო თე კარ მა 
სამ წუ ხა როდ, მი ი ღო წიგ ნის და რა ჯის ფუნ ქცი ა, მა შინ რო დე საც მას შე
უძ ლია ჰქონ დეს ძა ლი ან დი დი ფუნ ქცი ა“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა ცი, 27 წ., 
ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი).

ქა ლებ თან სა უბ რი სას ხა ზი გა ეს ვა დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში და გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ
ში 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 
სა ჭი რო ე ბას.

4.2.შეზღუდულიშესაძლებლობების 
პირთასპეციფიკურიპრობლემები

კვლე ვის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ შშმ პი რე ბი მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო ლი ტი კის გან საზ ღვრი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ ში, რაც მეტ წი ლად და კავ ში რე ბუ ლია გა რე მოს თან წვდო მის სირ თუ
ლე ებ თან. და წე სე ბუ ლე ბა თა უმ რავ ლე სო ბა, მათ შო რის, საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის და არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ნო ბე ბი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა და ად გი ლე ბის თვის. იმ 
შემ თხვე ვა ში, თუ შე ნო ბებს გა აჩ ნია გა რე პან დუ სი, გა და ად გი ლე ბა შეზ ღუ დუ ლია შე ნო ბის 
შიგ ნით  
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„ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ძი რი თა დად, იჯა რით აღე ბულ ფარ თში 
არი ან, ხან მე ო რე ან მე სა მე სარ თულ ზე. და ვუშ ვათ, სა ინ ფორ მა ციო ხა
სი ა თის თავ შეყ რის ღო ნის ძი ე ბებს რო გორ და ეს წრე ბი ან შშმ პი რე ბი, რო
მელ თაც გა და ად გი ლე ბა უჭირთ? ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბაც არ 
ზრუ ნავს პან დუ სებ ზე და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე, იმის თვის, რომ შშმ პი რე
ბი თა ვი სუფ ლად გა და ად გილ დე ბოდ ნენ მა ღალ სარ თუ ლებ ზე და მო ნა წი
ლე ო ბას იღებ დნენ შეხ ვედ რებ ში... ეს უნ და იყოს ნო მერ პირ ვე ლი სა კი თხი“ 
(ი.ხ., ად გი ლობ რი ვი, ქა ლი, 64 წ., ასო ცი ა ცია „ბჟა ლა რა“, ქ. ზუგ დი დი).

შშმ პირ თა გა რე მოს თან ხელ მი საწ ვდო მო ბა ში, ძი რი თა დად, იგუ ლის ხმე ბა პან დუ სე ბი და 
ლიფ ტით აღ ჭურ ვი ლი შე ნო ბე ბი, თუმ ცა უსი ნათ ლო, სმე ნა დაქ ვე ი თე ბუ ლი და სხვა ტი პის 
შეზ ღუდ ვის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სა ერ თოდ არ მო ი აზ რე ბი ან სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი
სა და პო ლი ტი კის გან საზ ღვრი სას. შშმ პი რებს ასე ვე ეხე ბათ მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ
ტით სარ გებ ლო ბის და გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მა არა მხო ლოდ ქა ლა ქის შიგ ნით, არა მედ 
სოფ ლებ ში, რად გან მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი შშმ პირ თა 
გა და ად გი ლე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, ფი ზი კურ გა რე მო ზე წვდო მის შეზ ღუდ ვა, ხი ლუ ლი თუ 
უხი ლა ვი ბა რი ე რე ბი შშმ პირს აი ძუ ლებს, დარ ჩეს სახ ლში და უა რი თქვას სა ზო გა დო ებ რივ 
აქ ტი უ რო ბა სა და ჩარ თუ ლო ბა ზე 

„მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა შშმ პი რე
ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შე საქ მნე ლად, ყვე ლა ნი ვხე დავთ, რომ 
ეს არ არის ყველ გან. სა ჭი როა კი დევ მე ტი და მე ტი მო თხოვ ნა ალ ბათ, 
რომ შე ნო ბე ბი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა იყოს ადაპ ტი რე ბუ ლი და მორ გე ბუ
ლი შშმ პი რებს, ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ (ი.ჯ., 60 წ., ად გი ლობ რი ვი, 
ქ. ზუგ დი დი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შშმ პირ თა მხარ და ჭე რის არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა
რე ა ბი ლი ტა ციო მკურ ნა ლო ბის და კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბას, ასე ვე დღის 
ცენ ტრე ბის ქვეპ როგ რა მა ში ჩარ თუ ლი შშმ ბავ შვე ბის და მათ თან მხლებ პირ თა სატ რან
სპორ ტო ხარ ჯე ბი ს უზ რუნ ველ ყო ფას, მუდ მი ვი ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მწო ლი ა რე 
ან ეტ ლით მო სარ გებ ლე პი რე ბის თვის მომ ვლე ლის პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბას, 18 წლამ დე 
ასა კის შშმ და მძი მე ქრო ნი კუ ლი ავად მყო ფო ბის მქო ნე ბავ შვე ბის თვის ერ თჯე რად ფუ
ლად დახ მა რე ბას, შშმ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი სპორ ტსმე ნე ბის ერ თჯე რა დი ფუ ლა
დი სახ სრე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას. მი უ ხე და ვად არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი სა, რეს პონ დენ ტე ბის 
აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე ტი პროგ რა მა და ინი ცი ა ტი ვა სა ზო გა დო ე ბა ში შშმ პირ თა ინ
ტეგ რა ცი ი სა და ჩარ თუ ლო ბის თვის  

„შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებს, ეტ ლით მო სარ გებ ლე იქ
ნე ბა თუ მწო ლი ა რე თუ ზო გა დად ამ სტა ტუ სის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თვის, 
რა თქმა უნ და, ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პროგ რა მე ბი და ქვეპ როგ
რა მე ბი, სა დაც ისი ნი არი ან ჩარ თუ ლე ბი, ეს იქ ნე ბა ერ თჯე რა დი დახ მა
რე ბა, სხვა დას ხვა შეხ ვედ რა ზე ჩარ თუ ლო ბა, მა თი ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა. 
თუმ ცა, ეს არ არის საკ მა რი სი... სა ხელ მწი ფომ უნ და იზ რუ ნოს, რომ გა
მო ნა ხოს გზე ბი, რა თა მოხ დეს ამ ხალ ხის ინ ტეგ რი რე ბა, რა თა მათ სრულ
ფა სო ვან მო ქა ლა ქე ე ბად იგ რძნონ თა ვი“ (ი.კ., ქა ლი, 49 წ., დევ ნი ლი, კო კი, 
თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი). 
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4.3.მუნიციპალურპროგრამებშიდევნილთადა 
კონფლიქტითდაზარალებულქალთასაჭიროებებისდა

პრიორიტეტებისინტეგრირებისპრობლემა
კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მე ბი და არ სე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი უმე ტეს წი ლად მორ გე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის ზო გად სა ჭი რო ე ბებს და საკ მა ოდ 
მწი რია ისე თი პროგ რა მე ბი თუ ინი ცი ა ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია კონ კრე ტუ ლად 
დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე
ბის კენ. დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბა ზე, ძი რი თა დად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მუ შა ო ბენ. სწო რედ მა თი მეშ ვე ო ბით 
ხდე ბა პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ 2018 წლი დან სა ქარ თვე ლოს 10 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მათ 
შო რის ზუგ დიდ ში, პი ლო ტუ რი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და „ქა ლებ ზე, მშვი დო
ბა სა და უსაფ რთხო ე ბა ზე“ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
20182020 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის ლო კა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი2, რომ ლის მი
ზა ნი იყო თვით მმარ თველ ორ გა ნო ებ სა და დევ ნილ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ
თა შო რის დი ა ლო გის და თა ნამ შრომ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თვის უზ
რუნ ველ ყო ფა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, ად გი ლობ რივ 
პო ლი ტი კა სა და პროგ რა მებ ში მა თი პრი ო რი ტე ტე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვის მიზ ნით. 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნახ მად, პი ლო ტუ რი პრო ექ ტის შე დე გად ზუგ დი დის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე მუ შავ და და დამ ტკიც და გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მა და და ი ნერ გა დევ ნილ თა და კონ ფლიქ
ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა მხარ და ჭე რის არა ერ თი პროგ რა მა  

„აღ ვნიშ ნავ, რომ კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ თან მდე ბა რე 9 სო ფელ ში სა
მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თვის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი და ი ნერ გა. მათ შო რის  
ეკო ნო მი კუ რი პრო ექ ტი „ქალ თა სივ რცე“. მის ფარ გლებ ში 6000 ლა რით 
და ფი ნან სდნენ ქა ლე ბი, სო ფელ ხურ ჩა ში გა ი მარ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, „სახ ლე ბის“ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გამ
ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში აშენ და 29 სახ ლი, ზამ თრის პე რი ოდ ში ცხრა ვე 
სო ფელ ში ხორ ცი ელ დე ბა ხან დაზ მულ თა დახ მა რე ბა 83 ოჯახ ში, ფერ მე რი 
ქა ლე ბის კავ ში რის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბით გა დამ
ზად და ამა ვე სოფ ლის 29 ქა ლი“ (გ.რ., ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი). 

2 პროექტი განხორციელდა 2019 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და აშშ-ის სახელმწიფო დე-
პარტამენტის მხარდაჭერით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კოალიციის - იძულებით 
გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“, „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ და კულტურულ-
ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ - მიერ, საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში - დუშეთი, გორი, 
ქარელი, კასპი, ხაშური, საჩხერე, სტეფანწმინდა, წალენჯიხა, წყალტუბო და ზუგდიდი. 
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მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბი სა, გა მო კი თხულ ქალ თა უმ რავ ლე სო ბა აღ
ნიშ ნავს, რომ ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში არა საკ მა რი სად არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი დევ ნი ლი 
და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის და გო გო ნე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი 
 36,6%. აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და 36,2%ს, რაც, შე საძ ლო ა, გა
მოწ ვე უ ლი ა, პროგ რა მებ ზე ქალ თა არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბით. იმას, რომ ად გი
ლობ რივ პროგ რა მებ ში დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბი, 
ძი რი თა დად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა, ფიქ რობს გა მო კი თხულ ქალ თა 18%, ხო ლო 9,3%ის 
აზ რით, სა ჭი რო ე ბე ბი ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არის (იხ. დი აგ
რა მა #12).

 

დი აგ რა მა #12

რეს პონ დენ ტებ თან სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ დევ
ნილ თა სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე ბი:

	ამორ ტი ზე ბუ ლი და ავა რი უ ლი შე ნო ბე ბი დან დევ ნი ლე ბის დაგ ვი ა ნე ბუ ლი გან სახ ლე ბა; 

	დევ ნილ თა და სახ ლე ბის ცენ ტრებ ში სა ვა ლა ლო სა ნი ტა რუ ლი და ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბი, 
რაც გან სა კუთ რე ბით უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს ქალ თა, ბავ შვთა და ხან დაზ მულ თა 
ჯან მრთე ლო ბა ზე;

	დევ ნილ თა გან სახ ლე ბის ახალ ად გი ლებ ში მო სახ ლე ო ბის თვის სა არ სე ბო წყა რო ებ სა და 
და საქ მე ბა ზე არა საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა;
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	წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დევ ნილ თა სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მი წე ბის და კა ნო ნე ბის და 

სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის პრო ცე სის გა ჭი ა ნუ რე ბა;

	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; 

	ჯან დაც ვის სერ ვი სებ ზე შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა, მათ შო რის სოფ ლებ ში ამ ბუ ლა ტო რი ე
ბის, აფ თი ა ქე ბის არარ სე ბო ბა;

	დევ ნილ თა გან გრძო ბი თი ტრავ მა ტი ზა ცი ის აღ მოფხ ვრის მიზ ნით, ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა. 

დევ ნილ თა აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბა აი ღონ 
დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის მხრივ. აღი ნიშ ნა, რომ სა სურ ვე ლია 
მოხ დეს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გან მუ ნი ცი პალ ტეტ ზე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მე ტი დე
ლი გი რე ბა, რა თა ის აღი ჭურ ვოს დევ ნილ თა პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის თვის პრე რო გა ტი
ვით და შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სით, რაც, გა მო კი თხულ თა აზ რით, ხელს შე უ წყობ და 
ად გი ლებ ზე პრობ ლე მე ბის უფ რო ეფექ ტი ან და დრო ულ გა დაწყ ვე ტას. უკ მა ყო ფი ლე ბა გა
მო ით ქვა, აფხა ზე თის ლი გი ტი მუ რი მთავ რო ბის მი სა მარ თით, რო მის მუ შა ო ბას დევ ნილ თა 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა და საწყ ვე
ტად რეს პონ დენ ტე ბი უ არ ყო ფი თად აფა სე ბენ 

„კო ვი დის დროს ძა ლი ან სჭირ დე ბო და დევ ნილ მო სახ ლე ო ბას დახ მა რე
ბა, მაგ რამ აფხა ზე თის მთავ რო ბა დი დად არ შე წუ ხე ბუ ლა, ამი ტომ, ჩე მი 
პი რა დი აზ რი ა, რომ აფხა ზე თის მთავ რო ბა არ უნ და წყვეტ დეს დევ ნილ
თა სა კი თხებს.... ად გი ლობ რივ მე რი ას ეკუთ ვნის ად გი ლობ რი ვე ბი, ჩვენც 
იგი ვე მო სახ ლე ო ბა ვართ, აქ ვართ უკ ვე ამ დე ნი წე ლია და, შე სა ბა მი სად, 
მე რი ა საც უნ და ჰქონ დეს ის პრე რო გა ტი ვა, რომ ჩვენ ზეც იზ რუ ნოს და არ 
შევ რჩეთ მარ ტო იმ აფხა ზე თის მთავ რო ბას“ (მ.ჭ., იგპ ქა ლი, 31 წ., არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი). 
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5.მოწყვლადჯგუფებზე

ადგილობრივიპროგრამების
ზეგავლენა

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქალ თა 34.3% მი იჩ ნევს, 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. სა პი რის პი როდ ფიქ
რობს გა მო კი თხულ თა 24.3%. რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა (41.4%) თვლის, რომ არ არის 
და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის, რო გორც სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის, 
ასე ვე პროგ რა მე ბით მა თი კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ სო ცი
ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, იმას, რომ „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“, აღ ნიშ ნავს მარ ტო ხე ლა დე დე ბის 
27%, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლე ბის 24% და მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის 6%.

თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ხა ზი გა უს ვა ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვალ სა ჩი ნოდ გა უმ ჯო ბე სე ბულ პრაქ ტი კას, რო გორც მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის, ასე ვე ამ კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე
მუ შა ვე ბის თვალ საზ რი სით 

„ძა ლი ან კარ გად მუ შა ო ბენ... არა ისე, რომ ოთახ ში შე ი მუ შა ვეს პროგ რა მა 
და მი ა წო დეს ვი ღა ცას, არა მედ ჯერ გა ვიდ ნენ მო სახ ლე ო ბა ში, შე ის წავ
ლეს, მი ი ღეს ინ ფორ მა ცია და მე რე პროგ რა მა შექ მნეს და მო არ გეს ბე
ნე ფი ცი ა რებს, რომ ის ყო ფი ლი ყო მათ თვის სა სარ გებ ლო. ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ეს პროგ რა მე ბი შე ივ სო, გამ რა ვალ ფე როვ ნდა და დღეს
დღე ო ბით ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, აქვს 
ერ თერ თი სა უ კე თე სო მი წო დე ბის სერ ვი სი და სხვა დას ხვა მოწყ ვლად 
ჯგუფ თან ურ თი ერ თო ბის დი დი პრაქ ტი კა“ (ი.ჯ., ად გი ლობ რი ვი, კა ცი, 
27 წ., ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი).

თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, გა მო იკ ვე თა ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო
ე ბე ბის არა საკ მა რი სი ინ ტეგ რი რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში, მათ შო რის არი ან: დევ ნი
ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, მრა ვალ შვი
ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი, ახალ გაზ რდე ბი და შშმ პი რე ბი.

კითხ ვა ზე, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ზე, 
უმ რავ ლე სო ბა (64%) მი იჩ ნევს, რომ არ სე ბულ პროგ რა მებს აქვს ხან მოკ ლე ეფექ ტი /არ ახ დენს 
მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას მათ ცხოვ რე ბა ზე. 23.5%ის მტკი ცე ბით, „მი ღე ბულ მა მომ სა ხუ რე
ბამ გა ა უმ ჯო ბე სა მა თი მდგო მა რე ო ბა“, ხო ლო 4%მა აღ ნიშ ნა, რომ პროგ რა მე ბი არა ვი თარ 
ეფექტს არ იძ ლე ვა. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბიც ცხად ყოფს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბის გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. უმ
რავ ლე სო ბის აზ რით, ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან ეფექტს იძ ლე ვა და 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მე ბის ეფექ ტი ან გა დაწყ ვე ტას. 
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6.ადგილობრივდონეზე

მოქალაქეთამონაწილეობადა
ჩართულობა

კვლე ვის მო ნა ცე მებ 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 და ბა ლი ხა რის ხი. ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას (36,3%) არას დროს გა მო უ ყე ნე ბია მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის არ ცერ თი ფორ მა. მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კა ნო ნით გან საზ ღვრულ ფორ მა
თა გან ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბებს. და სახ ლე ბის კრე ბებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღია გა მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბას  42.7%ს. მო ნა წი ლე ო ბის და ნარ ჩენ 
ფორ მას მო სახ ლე ო ბა პრაქ ტი კუ ლად არ მი მარ თავს (იხ. დი აგ რა მა #13).

 

დი აგ რა მა #13

თვი სებ რი ვი კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, რომ ჩარ თუ ლო ბის ამა თუ იმ ფორ მის გა მო ყე ნე ბას 
ხელს უწყობს მო სახ ლე ო ბას თან წი ნას წა რი მუ შა ო ბა, მო ბი ლი ზა ცია და მო ნა წი ლე ო ბის 
ფორ მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კამ პა ნი ე ბი. რეს პონ დენ ტე ბი 
ასე ვე მი უ თი თებ დნენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლ სა და მნიშ ვნე ლო ბა ზე თვით
მმარ თვე ლო ბებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სას. აღი ნიშ ნა, რომ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩარ თუ
ლო ბა შეხ ვედ რებ ზე აძ ლი ე რებს ად გი ლობ რი ვი ჩი ნოვ ნი კე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და 
მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მებ ზე უკუ კავ შირს  
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„მგო ნი ა, რომ ძა ლი ან დი დი რო ლი აქვს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ებს... თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, მე რი იქ ნე ბა ეს თუ მო ად გი ლე, არ აქვს 
მნიშ ვნე ლო ბა, ძა ლი ან ფრთხი ლად არი ან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ
თან მი მარ თე ბა ში და მათ თან შეხ ვედ რის დროს, რაც გაჟ ღერ დე ბა, შემ
დგომ უფ რო კეთ დე ბა“ (მ.გ., ად გი ლობ რი ვი ქა ლი, 50 წ., სსო ხელ მძღვა
ნე ლი, სკო ლის პე და გო გი). 

სა კითხ თა შო რის, რო მელ თა გა და საწყ ვე ტად ყვე ლა ზე ხში რად მი მარ თავს მო სახ ლე ო ბა 
თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს, აღ მოჩ ნდა ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი
თხე ბი, მათ შო რის ოპე რა ცი ის ან მე დი კა მენ ტე ბის და ფი ნან სე ბის თხოვ ნე ბი (42,2%), სო ცი
ა ლურ დახ მა რე ბას თან (41.4%) და მი წის რე გის ტრა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 
(38.8%) (იხ. დი აგ რა მა #14).

დი აგ რა მა #14
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7.დასკვნადარეკომენდაციები

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის შე დე გებ მა ცხად ყო, რომ საკ მა ოდ სუს ტია დევ ნილ და კონ
ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა ინ ფორ მი რე ბის დო ნე ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ, რაც მეტ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
მხრი დან მო სახ ლე ო ბას თან არა საკ მა რი სი შეხ ვედ რე ბით და კო მუ ნი კა ცი ით და ელექ
ტრო ნუ ლად ხელ მი საწ ვდო მი სერ ვი სე ბი სად მი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მით. ზუგ დი დის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ ში მდე ბა რე სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტით სუს ტი 
და ფარ ვა, ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რე, ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, 
სმარ ტფო ნი) მო სახ ლე ო ბის წვდო მის პრობ ლე მა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის არა
საკ მა რი სი უნარ ჩვე ვე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს პროგ რა მე ბის და სერ ვი სე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას.

მოწყ ვლა დო ბის სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის (დევ ნი ლე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ქა ლე ბის, შშმ პი რე ბის) სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და მო სახ ლე ო ბას თან კონ სულ
ტა ცი ე ბის გა მარ თვის არა საკ მა რი სი პრაქ ტი კა აფერ ხებს ეფექ ტი ა ნი და მო ქა ლა ქე ე ბის 
სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვას. 

საკ მა ოდ სუს ტია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო
ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის არ სე
ბუ ლი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბაც. 

გა მო იკ ვე თა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა
მე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა და თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მხრი დან ხშირ შემ თხვე ვა ში შე თა ვა ზე ბუ
ლი ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბის საკ მა ოდ მცი რე და მოკ ლე ვა დი ა ნი ეფექ ტი მო სახ ლე ო ბის 
კე თილ დღე ო ბა ზე. 

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

რეკომენდაციები
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს

ქალ თა 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; 
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	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 ზე და იმ ფაქ ტო რებ ზე, რომ
ლე ბიც ხელს უშ ლის ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას ეკო ნო მი კურ პრო ექ ტებ ში;

	დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ 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 (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, მი წის მე სა კუთ რე ო ბის 
მო თხოვ ნის, ასა კობ რი ვი შეზ ღუდ ვე ბის გა უქ მე ბა);

	ეკო ნო მი კუ რი 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, რა თა უზ რუნ ველ ყონ 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 ბა, კონ კურ სის პი რო ბე ბის 
დე ტა ლუ რი, სა გულ და გუ ლო ახ სნა და გა ნა ცხა დის შევ სე ბა ში პრაქ ტი კუ ლი დახ მა რე ბის 
გა წე ვა;

	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);

	დევ ნილ თა თე მებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის, კო ო პე რა ტი ვე ბის და ბიზ ნეს ინ 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.

ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

	კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის სოფ ლებ ში 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 ქცი ო ნი რე ბის თვის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა;

	რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა; დევ ნილ
თა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა უზ რუნ ველ ყო ფა ინ ფორ მა ცი ით ოჯა ხის 
და გეგ მვის სერ ვი სე ბი სა და კონ ტრა ცეფ ცი ის მე თო დე ბის შე სა ხებ; და უბ რკო ლე ბე ლი 
წვდო მა სერ ვი სე ბი სად მი, რაც ასე ვე 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 მა თი მხრი დან ქა ლე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას;

	დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა სპე ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბი დან გა
მომ დი ნა რე (მა ღა ლი საფ რთხის ად გი ლებ ში ცხოვ რე ბა, დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში მწვა ვე 
სა ნი ტა რუ ლი და ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბი და ა.შ.), ჯან მრთე ლო ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე
ბის შე ფა სე ბა და მათ ზე მორ გე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა; 

	დევ ნილ თა და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა გან გრძო ბი თი ტრავ მა ტი ზა ცი ის შე
დე გე ბის შე ფა სე ბა და მათ თვის შე სა ბა მი სი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ
რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა.
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ახალ გაზ რდე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი

	დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში და კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის 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; 

	ახალ გაზ რდე ბის იდე ე ბის და ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბა შე სა ბა მი სი 
საგ რან ტო პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბის გზით;

	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;

	ახალ გაზ რდა ლი დერ თა სკო ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

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 სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი კო მი სი ის, პრო ფე სი ულ 
და და მო უ კი დე ბელ 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.
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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.

ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე ბი 

	დევ ნი ლი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი 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 გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კონ სულ ტა ცი
ებ სა და თა ნამ შრომ ლო ბა ზე.



კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

ან გა რი შის ავ ტო რი

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია
(ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბის ხელ მძღვა ნე ლი)

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ დნენ:

ქალთა სამშვიდობო კოალიციის
„ქალები მშვიდობისათვის“ წევრი ორგანიზაციები 

(დევნილ ქალთა ასოციაცია „იმედი“, „მეწარმე ქალთა ფონდი“, 
პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“,

ასოციაცია „მერკური“, ფონდი „სოხუმი“) 
და ფონდი „სოხუმის“ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები

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/


