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შე სა ვა ლი

ქალ თა ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ, ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის სა კი თხის ად ვო კა ტი რე ბის კომ პო ნენ ტის ფარ გლებ
ში, ფონ დის თბი ლი სის ოფი სის ხელ მძღვა ნე ლო ბით და ი გეგ მა მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა სწრა ფი მოკ ვლე ვის მე თო დით.

სა მუ შა ოს წინ უძღო და ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელთარ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე
ზე ამ კუ თხით არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ზე, რიგ პო ზი ტი ურ პრაქ ტი კა სა და გა მოწ ვე ვებ ზე სა მიზ
ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, სა დაც მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტი იკ ვე თე ბა, რო გორც 
ერ თერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი რგო ლი შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, და ზა რა ლე
ბულ თა დახ მა რე ბის, არ სე ბულ ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ სერ ვი სებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბის, სა ერ თო სა კო ორ დი ნა ციო სის ტე მა ში მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით. 

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის დღემ დე არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა მკა ფი ოდ გა მოკ ვეთს მო ცე მულ ად
გი ლობ რივ ინ სტი ტუ ცი ას თან რე ფე რი რე ბის სხვა სუ ბი ექ ტე ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის 
სა ჭი რო ე ბას, მო ცე მუ ლი სა კი თხის გარ შე მო მე რის წარ მო მად გე ნელ თა და მა თი თა ნა შემ წე
ე ბის სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბას, რად გან ეს რგო ლი ყვე ლა ზე მჭიდ რო კავ
შირ შია მო ქა ლა ქე ებ თან და მათ სა ჭი რო ე ბებ თან, აქვს საკ მა რი სი ნდო ბის მან და ტი იმის თვის, 
რომ მო ქა ლა ქე ებ მა მი ი ღონ მა თი რჩე ვე ბი და ერ თად ეძე ბონ გა მო სა ვა ლი არ სე ბუ ლი მდგო
მა რე ო ბი დან; მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია და ისარ გებ ლონ არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა ხელ მი საწ ვდო მი 
სერ ვი სით.

სწრა ფი მოკ ვლე ვა მიზ ნად ისა ხავ და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ
ლე ნას სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გე ბის და სა გეგ მად სა მი მი მარ თუ ლე ბით: სა მო ქა ლა ქო მო
ნა წი ლე ო ბა, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. 



4

 
მე თო დო ლო გია 

ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის თვის მოხ და სა თა ნა დო დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლა; მე რი ის პა სუ
ხის მგე ბელ პი რებ თან კო მუ ნი კა ცია და თან ხმო ბის მი ღე ბა ფონ დის ინი ცი ა ტი ვის მხარ და სა
ჭე რად; სა თა ნა დო დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლა; მე რი ის პერ სო ნალ თან კო მუ ნი კა ცი ა; უშუ ა ლო 
რეს პონ დენ ტებ თან მუ შა ო ბის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ონ ლა ინ /სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის 
მე თო დი. 

სწრა ფი მოკ ვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ონ ლა ინ გა მო კითხ ვის გზით მარ ტი ვი კითხ ვა რის მეშ ვე ო
ბით, რო მე ლიც მო ი ცავ და 13 კითხ ვას. 

ონ ლა ინ  გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 184მა რეს პონ დენ ტმა.

მოკ ვლე ვის ვა და  სწრა ფი მოკ ვლე ვა ჩა ტარ და 20 იან ვრი დან 10 თე ბერ ვლის ჩათ ვლით.

მოკ ვლე ვის რის კე ბი  წი ნას წარ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რომ მე რის წარ მო მად გე ნელ თა 
დიდ ნა წილს ან არ აქვს ინ ტერ ნეტ თან მუ შა ო ბის უნარ ჩვე ვე ბი, ან მათ თვის არ არის ხელ მი
საწ ვდო მი ინ ტერ ნე ტი, ამი ტომ გა მო კითხ ვა ნა წი ლობ რივ სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით მოხ
და (ჩო ხა ტა უ რი და ქო ბუ ლე თი).
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შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო

პირველ ეტაპზე მოხდა მერის წარმომადგენლების უფლებამოსილებების და ვალდებულებების 
შესწავლა, რაც მუნიციპალიტეტების საკრებულოების მიერ 2017 წელს დამტკიცებულ მერიის 
დებულებებშია ინტეგრირებული.

სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში წი ნას წარ და იგ ზავ ნა წე რი ლე ბი შე თა ვა ზე ბით. მო ცე მულ სა
კითხ ში თა ნამ შრომ ლო ბის თვის ათი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა გა მო ხა ტა პო ლი ტი კუ რი ნე ბა და 
გა მო ყო სა თა ნა დო კად რე ბი კო ორ დი ნა ცი ის თვის. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნა წილ მა სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით, ნა წილ მა ოფი ცი ა ლუ რი წე რი
ლით გა მო ხა ტა მზა ო ბა აღ ნიშ ნულ სა კითხ ში თა ნამ შრომ ლო ბის თვის: „ტყი ბუ ლის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მე რი ის საქ მი ა ნო ბის ერ თერთ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს მე რის წარ მო მად
გე ნელ თა სამ სა ხუ რებ რივ მო ვა ლე ო ბა თა გან ვი თა რე ბა სა და გაძ ლი ე რე ბა ზე ზრუნ ვა. ასე ვე, 
დი დი ყუ რა დღე ბა ეთ მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით სა
კი თხე ბის გან ხილ ვას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია თა ნახ მაა და 
მჭიდ როდ ითა ნამ შრომ ლებს თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას თან, წე რილ ში მი თი თე ბუ ლი სა კი თხე ბის 
წარ მა ტე ბით გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით“.

მე რი ის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ თან კო მუ ნი კა ცი ით (ვი ცე მე რე ბი, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის სამ სა ხუ რის კო ორ დი ნა ტო რე ბი) გა მო იკ ვე თა 
სა მიზ ნე ჯგუ ფის კვა ლი ფი კა ცი ის და უნარ ჩვე ვე ბის ამაღ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი სა ჭი რო ე
ბე ბი. 

წი ნას წარ მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ ჩევ ნე
ბის შემ დეგ მე რის წარ მო მად გე ნელ თა ნა წი ლი შე იც ვა ლა, მათ შო რის  ასის ტენ ტე ბიც, 
თუმ ცა მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, კარ დი ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა კად რო კუ თხით არ დას
ტურ დე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი თი თე ბით, ყუ რა დღე ბა ექ ცე ვა მე რის წარ მო
მად გენ ლე ბის (ე.წ. სოფ ლის რწმუ ნე ბუ ლი/ გამ გე ბე ლი, რო გორც მათ ხში რად მო იხ სე ნი ე ბენ) 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა კითხ საც, თუმ ცა ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ მათ უმე ტე სო ბას 
აუ ცი ლებ ლად სჭირ დე ბა და მა ტე ბით სხვა დას ხვა უნარ ჩვე ვის, გან სა კუთ რე ბით ელექ ტრო
ნუ ლი წიგ ნი ე რე ბის კუ თხით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა.

სა ჭი როდ და დრო უ ლად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი ფონ დის გან ტრე ნინ გის შე თა ვა ზე ბა შემ დეგ სა კი
თხებ ში: მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის, მა თი 
ასის ტენ ტე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის; ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის, ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის და და ზა რა ლე ბულ თა და სახ მა რებ ლად სა ერ თო რე ფე რი
რე ბის სის ტე მა ში მო ნა წი ლე ო ბის, კო ორ დი ნა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლი გაც ვლის სა
კი თხებ ში, რად გან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს კარ გად აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი სა კუ თა რი უფ ლე ბა
მო სი ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ კუ თხით.
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1. მე რის წარ მო მად გე ნელ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
საკანონმდებლო და მუნიციპალური  

ნორმატიული აქ ტე ბის მი ხედ ვით

სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბის მი ხედ ვით, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი 
(მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში) წარ მო ად გე ნენ ად მი ნის ტრა ცი უ
ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბულ პი რებს, რომ ლებ თა ნაც მე რია (მე რი) დებს ხელ შეკ რუ ლე
ბას ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის 65ე მუხ ლი სა და „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 78ე, 79ე, მე80, 81ე, 82ე მუხ ლე ბით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბით, სა ჯა რო სა მარ თლებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით.

მე რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში და ნიშ ნოს მე რის 
წარ მო მად გე ნე ლი. ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა მო
სი ლე ბე ბი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გან საზ ღვრუ ლია მე რი ის დე ბუ ლე ბით. 

ძი რი თა დად, მე რის წარ მო მად გე ნელ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და სა ვალ დე ბუ ლო საქ მი ა ნო ბა 
პრაქ ტი კა ში აბ სო ლუ ტუ რად იდენ ტუ რი ა, ასე ვე გან საზ ღვრუ ლი ა, რომ „მე რის წარ მო მად გე
ნე ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია მე რის წი ნა შე“, თუმ ცა სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
დე ბუ ლე ბებ ში მა თი საქ მი ა ნო ბის კონ კრე ტუ ლი აღ წე რა გან სხვა ვე ბუ ლი ა.

რიგ შემ თხვე ვა ში, დე ბუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი არ არის იმ საქ მი ა ნო ბის ძა ლი ან დი დი ნა წი
ლი, რა საც ისი ნი რე ა ლუ რად ას რუ ლე ბენ. მათ შო რის მო ქა ლა ქე ებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სტრუქ ტუ რებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის, მო ქა ლა ქე თა, გან სა კუთ რე ბით ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნის, მა თი მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბის, სა ბი უ ჯე ტო ინი
ცი ა ტი ვე ბის წარ დგე ნის კუ თხით (ეს სა კი თხე ბი მეტ ნაკ ლე ბად ასა ხუ ლია ბაღ და თის, თერ
ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის დე ბუ ლე ბებ ში).

ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ ში არ სად 
ფიქ სირ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით მათ თვის მი კუთ ვნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბი. ასე ვე გა მოვ ლინ და, რომ სერ ვი სის სრულ ფა სო ვა ნი მი წო დე ბის თვის სა ჭი რო ტექ ნი კუ
რი და მე თო დო ლო გი უ რი აღ ჭურ ვა ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე და რე ბით ნე ლი ტემ პით 
მიმ დი ნა რე ობს.
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2. სწრა ფი მოკ ვლე ვის შე დე გე ბი

2.1. მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი ად გი ლ ზე 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მე რის წარ მო მად გე ნელ თა სა
ერ თო რიცხ ვი შე ად გენს 207 ადა მი ანს, რო მელ თა გან 184 კა ცი ა, ხო ლო 23  ქა ლი. 

ზუგ დი დი  53 (მათ შო რის  8 ქა ლი); სე ნა კი  15 (მათ შო რის  2 ქა ლი); წა ლენ ჯი ხა  14 (მათ 
შო რის  2 ქა ლი); სამ ტრე დია  15 (მათ შო რის  5 ქა ლი); ვა ნი  21 (მათ შო რის  5 ქა ლი); 
ბაღ და თი  15 კა ცი (ქა ლი  0); თერ ჯო ლა  19 (მათ შო რის  1 ქა ლი); ტყი ბუ ლი  10 (მათ შო
რის  1 ქა ლი); ქო ბუ ლე თი  21 (მათ შო რის  1 ქა ლი); ჩო ხა ტა უ რი 24 (მათ შო რის  3 ქა ლი). 

მთლი ა ნო ბა ში, სწრაფ მოკ ვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 184მა რეს პონ დენ ტმა. ან კე ტი რე
ბა ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თხოვ ნით ჩარ თულ ნი იყ ვნენ სამ სა ხუ რის სხვა თა ნამ შრომ ლე ბიც 
(თა ნა შემ წე ე ბი). 

ონ ლა ინ გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით ასე გა ნა
წილ და:

ბაღ და თი  21; ვა ნი  17; თერ ჯო ლა  18; ტყი ბუ ლი  20; სამ ტრე დია  14; ჩო ხა ტა უ რი  23; 
ქო ბუ ლე თი  15; სე ნა კი  13; ზუგ დი დი  31; წა ლენ ჯი ხა  12.

დი აგ რა მა 1.
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რეს პონ დენ ტთა 74,5% იყო კა ცი, ხო ლო 25.5%  ქა ლი (ი მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ გა მო
კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებ მაც, რო მელ თა დი დი უმ რავ
ლე სო ბა ქა ლი ა).

დი აგ რა მა 2. 

2.2. მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი 
ონ ლა ინ ან კე ტის კითხ ვა რის პირ ვე ლი ბლო კით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო მო ქა ლა ქე ე ბის მო
ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბის კუ თხით რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღ ქმის და ამ მი
მარ თუ ლე ბით ზო გა დად თვით მმარ თვე ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თა ო ბა ზე არ სე ბუ ლი მიდ
გო მე ბის შე სა ხებ მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის გა მოვ ლე ნა.

კითხ ვა ზე  „რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცია თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე
ბულ სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მებ ზე?“ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ მე
რის წარ მო მად გენ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი არ ფლობს სა თა ნა დო ცოდ ნას თვით მმარ
თვე ლო ბის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მებ ზე, რო მელ თა 
უზ რუნ ველ ყო ფა თვით მმარ თვე ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ა.

ათ ბა ლი ა ნი სის ტე მის ფარ გლებ ში, მხო ლოდ მო ნა წი ლე თა 26,6% აცხა დებს, რომ სა კუ თარ 
ცოდ ნას ამ კუ თხით აფა სებს მაქ სი მა ლუ რი 10 ქუ ლით. 16,3% მი იჩ ნევს, რომ მი სი ცოდ ნის 
შე ფა სე ბა 9 ქუ ლით შე იძ ლე ბა. 26.1%  8 ქუ ლა; 7  10.9%; 6 – 5.4%; 4 – 2.7%; 3  3.3%. ერ
თმა მო ნა წი ლემ აირ ჩია 1 ქუ ლა.
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დი აგ რა მა 3. 

რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცია თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მებ ზე?

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ მათ, ძი რი თა დად, შე ხე ბა აქვთ სოფ ლის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის მიმ დი ნა რე ო ბას თან და მა თი ინ ფორ მი რე ბის ხა რის ხი მო ქა ლა ქე
თა ჩარ თუ ლო ბის სხვა ფორ მე ბის შე სა ხებ შე და რე ბით მწი რი ა. 

ამას ცხად ყოფს მომ დევ ნო კითხ ვის  „მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის რო მე ლი ფორ მე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბას უფ რო ახერ ხებთ“?  შე დე გე ბი.

მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბით, ყვე ლა ზე მე ტად მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი მო ბი ლი ზე ბულ ნი არი ან 
სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი ჩარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
(მო ნა წი ლე თა 89%, ანუ  164 რეს პონ დენ ტი). 60% აცხა დებს, რომ ხელს უწყობს მო ქა ლა ქე ე
ბის შეხ ვედ რებს დე პუ ტა ტებ თან. გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა 46% აცხა დებს, რომ ცდი ლობს, 
ხე ლი შე უ წყოს სოფ ლის კრე ბებ ში ქა ლე ბის თა ნა ბარ მო ნა წი ლე ო ბას. 

ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ზე მო ქა ლა ქე ე ბის მო ბი ლი ზე ბის ხელ შე წყო ბა და ა სა ხე ლა მო ნა წი ლე თა 
16.8%მა. თუმ ცა, ბევ რმა აღი ა რა, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში არ მომ ხდა რა ბი უ ჯე ტის სა
ჯა რო გან ხილ ვა, რაც, თა ვის თა ვად, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით სე რი ო ზულ უკან
და ხე ვას ნიშ ნავს.

რეს პონ დენ ტე ბის მცი რე ნა წი ლი (2 მო ნა წი ლე) აღი ა რებს, რომ ახა ლი და ნიშ ნუ ლია პო ზი ცი
ა ზე და ამი ტომ ამ კუ თხით სა კუ თარ ფუნ ქცი ა ზე სა უ ბა რი უჭირს.
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ღია კითხ ვა ზე პა სუ ხებ ში და ფიქ სირ და პო ზი ცი ა, რომ „ძა ლი ან ცო ტაა სოფ ლის მხარ და ჭე
რის პროგ რა მის თან ხა“, რაც გარ კვე ულ წი ლად ზღუ დავს მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის მო ტი
ვა ცი ას და ხა რისხს. 

რაც შე ე ხე ბა ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბას, სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვე ბით გა ირ
კვა, რომ მათ ამ კუ თხით რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვა არ გა უ ტა რე ბი ათ. ასე ვე 
გა მო იკ ვე თა, რომ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სოფ ლის კრე ბებ ზე და 
თე მის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის გან ხილ ვის დროს გაზ რდი ლი ა. გან სა კუთ რე ბით ნი
შან დობ ლი ვი იყო გუ რი ა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი:  „ზოგ ჯერ ქა ლე ბი კი დევ უფ რო 
აქ ტი უ რო ბენ, ვიდ რე კა ცე ბი“; „გენ დე რუ ლი ბა ლან სი კარ გა დაა და ცუ ლი“; „ბა ლან სი თით ქმის 
50/50ზე ა“.

საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ინი ცი რე ბას ახერ ხებს მო ნა წი ლე თა 
9.2%. მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო ში მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბა მნიშ ვნე ლოვ
ნად მი აჩ ნია 8.7%ს.

მო ქა ლა ქე ე ბის კონ სულ ტი რე ბა პე ტი ცი ის შე მუ შა ვე ბი სას რეს პონ დენ ტე ბის მხო ლოდ 3.3%
ის შემ თხვე ვა ში მოხ და. სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვებ მა თვალ სა ჩი ნოდ აჩ ვე ნა, რომ მათ ძა
ლი ან მწი რი ინ ფორ მა ცია აქვთ ზო გა დად პე ტი ცი ის სის ტე მა ზე, ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი
ებ ზე. მთლი ა ნო ბა ში  იმ სა კა ნონ დებ ლო ნორ მებ ზე, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მებს და მათ ხელ შე წყო ბას, ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბის გა
აქ ტი უ რე ბის კუ თხით ჩა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს, ად გი ლობ რივ სა მოქ მე დო გეგ მებს გან
საზ ღვრავს.

 

2.3. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ნა წილ ში სწრა ფი მოკ ვლე ვის ინ ტე რესს წარ მო ად გენ
და იმის გა მოვ ლე ნა, რამ დე ნად ახერ ხე ბენ გა მო კი თხუ ლე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე
მა ზე რე ა გი რე ბას; რო გო რია მა თი მო ნა წი ლე ო ბა და ად გი ლი რე ფე რი რე ბის სის ტე მა ში; რა 
ინ ფორ მა ცია აქვთ არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე და რამ დე ნად იც ნო ბენ არ სე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხ ში თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის და ფუნ ქცი
ე ბის თა ო ბა ზე, რომ ლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან რგოლს თა ვად წარ მო ად გე ნენ; რამ დე ნად 
ფლო ბენ ზო გა დად მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სპე ცი ფი კას.

რეს პონ დენ ტებ მა ათ ბა ლი ა ნი სის ტე მით შე ა ფა სეს სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბა მო ქა ლა ქე თა 
ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის თვის (ი ძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, შშმ პი რე ბი, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი) პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ინი
ცი რე ბის კუ თხით.

მა თი 27.7% შე ფა სე ბის თვის 10 ქუ ლას ირ ჩევს და მი იჩ ნევს, რომ მაქ სი მა ლუ რად ახერ ხებს 
მო ქა ლა ქე თა მო ცე მუ ლი ჯგუ ფე ბის სატ კი ვა რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ორ გა ნო ებ ში გახ
მო ვა ნე ბას და მი სი გა დაჭ რის ინი ცი რე ბას. ამ კუ თხით სა კუ თარ საქ მი ა ნო ბას აფა სებს 9ით  
1.1%: 1ით  0.5%. 
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დი აგ რა მა 4 
რამ დე ნად ახერ ხებთ მო ქა ლა ქე თა ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი 

კა ტე გო რი ის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბას? 

კითხ ვა ზე  „რამ დე ნად ხართ ჩარ თუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სერ ვი სე ბის /პროგ რა მე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში?“  მი ღე ბულ მა პა სუ ხებ მა, ასე ვე სა ტე ლე ფო ნო გა მო
კითხ ვის დროს გა კე თე ბულ მა კო მენ ტა რებ მა გა მოკ ვე თა მე რის წარ მო მად გე ნელ თა მყა რი 
პო ზი ცი ა, რომ ისი ნი მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლო ბენ, მო ქა ლა ქე ებს ჰქონ დეთ ამომ წუ რა ვი ინ
ფორ მა ცია ბი უ ჯეტ ში არ სე ბულ ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ზე და იცოდ ნენ, რო მე ლი პროგ რა
მის მომ ხმა რე ბე ლი შე იძ ლე ბა გახ დნენ.

გა მო კი თხულ თა 46.7% ამ კუ თხით სა კუ თარ ძა ლის ხმე ვას 10 ქუ ლით აფა სებს; 26.6%  9 
ქუ ლით; 17.4%  8 ქუ ლით. 7 ქუ ლა  2.2%; 6  4.9%; 5  1.1%; 4  1.1%. და ბა ლი ქუ ლით 
შე ა ფა სეს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბა იმ რეს პონ დენ ტებ მა, ვინც შე და რე ბით ახა ლია აღ ნიშ ნულ 
პო ზი ცი ა ზე და ჯერ ვერ მო ას წრო მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის აგე ბა.
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დი აგ რა მა 5

რამ დე ნად ხართ ჩარ თუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სერ ვი სე ბის /პროგ რა მე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში?

გა მო კითხ ვით გა მოვ ლინ და სა კი თხი  სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბელ რო მელ სტრუქ
ტუ რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბენ უფ რო მე ტად მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი.

ყვე ლა ზე მე ტი რეს პონ დენ ტი  71.7% აცხა დებს, რომ თა ნამ შრომ ლობს მე რი ის სო ცი ა ლურ 
სამ სა ხურ თან; 60.3%  სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან (ძი რი თა დად, სკო ლამ დე ლი 
გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი); სო ცი ა ლურ აგენ ტებ თან  45.7%; სო ცი ა ლურ მუ შა კებ თან  
35.9%; არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო გორც პარ ტნი ო რე ბი სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ზე 
მუ შა ო ბი სას, და ა სა ხე ლა გა მო კი თხულ თა 30.4%მა; სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რი და
სა ხელ და გა მო კი თხულ თა 12.5%ის მი ერ; კერ ძო სპონ სო რე ბი და ა სა ხე ლა მო ნა წი ლე თა 7.1%
მა.

სატელეფონო გამოკითხვის დროს მონაწილეებმა გააკეთეს მოკლე კომენტარები, სადაც 
გამოხატეს თავიანთი გულისტკივილი სოციალურ აგენტებთან შეზღუდული თანამშრომლობის 
თვალსაზრისით. კერძოდ, მერის წარმომადგენლები მიყვებიან მათ ბენეფიციარების 
მდგომარეობის შემოწმების დროს, თუმცა თავად შეფასებაში მონაწილეობის უფლება არ 
აქვთ.

რეს პონ დენ ტთა აზ რით, არა მარ თე ბუ ლია მა თი სამ სა ხუ რის და ზო გა დად თვით მმარ თვე
ლო ბის იგ ნო რი რე ბა მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში  „ჩვენ ზე უკეთ ვინ იცის, რა ხდე ბა თემ ში და 
სა თი თა ოდ ოჯა ხებ ში, ვინ არის ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე ბუ ლი და უმ წე ო“; „ძა ლი ან რთუ ლი ა, მო ქა
ლა ქე ებს აუხ სნა, რომ შენ არა ფე რი გე კი თხე ბა ამ სა კითხ ში. ეს ძა ლი ან აკ ნი ნებს ჩვენს იმიჯს 
და ავ ტო რი ტეტს. ეს მიდ გო მა შე საც ვლე ლი ა“ (ქო ბუ ლე თი).
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სწრა ფი მოკ ვლე ვის ერ თერთ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს წარ მო ად გენ და, თუ რამ დე ნად არი ან 
ჩარ თულ ნი მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი ქალ თა მი მარ თ/და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მარ თვა ში.

მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბით (1 ქუ ლა) მო ნა წი ლე თა 15.8% არა ნა ი რი ფორ მით არ ყო ფი ლა ჩარ
თუ ლი შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მარ თვა ში. მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლით (10) შე ა ფა სა 
თა ვი სი ჩარ თუ ლო ბა მხო ლოდ 17.9%მა. 9 ქუ ლა  9.2%; 8 ქუ ლა  13.6%; 7 ქუ ლა – 7.1.%; 
6 ქუ ლა  7.6%; 5 ქუ ლა  12%; 4 ქუ ლა  6.5%; 3 ქუ ლა  7.6%; 2 ქუ ლა  2.7%.

დი აგ რა მა 6. 

რამ დე ნად ხართ ჩარ თუ ლი ქალ თა მი მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მარ თვა ში ? 

თა ვი ან თი პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბი სას, სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის დროს აშ კა რა გახ და, 
რომ რეს პონ დენ ტე ბი ზოგ ჯერ ვერ ან სხვა ვე ბენ ოჯა ხურ კონ ფლიქტს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის
გან და ვერ უკავ ში რე ბენ აღ ნიშ ნულ სა კი თხებ ში თა ვი ან ჩარ თუ ლო ბას მათ სამ სა ხუ რებ რივ 
პო ზი ცი ას. საკ მა ოდ მწი რია მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფორ
მებ ზე და სუს ტად აქვთ გა აზ რე ბუ ლი ზო გა დად თვით მმარ თვე ლო ბის ფუნ ქცია ძა ლა დო ბის 
სა კითხ ზე რე ა გი რე ბის კუ თხით.

ეს მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა მომ დევ ნო კითხ ვის პა სუ ხებ შიც (რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბის კუ თხით?).
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მო ნა წი ლე თა პა სუ ხე ბი ქუ ლებ ში ასე აი სა ხა: 10 ქუ ლა  18.5%; 9 12.5%; 8  19%; 7 – 
10.9%; 6  8.2%, 5  10.3%; 4 – 8.7%; 3  5.4%; 2  3.3%; 1  ასე ვე 3.3%.

დი აგ რა მა 7. 

რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბის კუ თხით?

მი ღე ბულ პა სუ ხებს თუ შე ვა ჯა მებთ, მო ნა წი ლე თა თით ქმის მე სა მე დი ან სა ერ თოდ ვერ 
ფლობს, ან ძა ლი ან მცი რე ინ ფორ მა ცია აქვს იმა ზე, თუ რა რე ა გი რე ბა უნ და მოხ დეს ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე და თა ვად რა უნ და იცოდ ნენ 
პრობ ლე მას თან შემ ხებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში.

გა მო კითხ ვის შე დე გად გა ირ კვა, ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ თან შე ხე ბი სას რო მელ სო ცი ა ლურ 
სტრუქ ტუ რებ თან ჰქონ დათ თა ნამ შრომ ლო ბა.

მო ნა წი ლე თა 57% ცალ სა ხად აღ ნიშ ნავს, რომ მათ თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის პე რი ოდ ში არა
ნა ი რი შე ხე ბა არ ჰქო ნი ათ აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას თან. 19% აცხა დებს, რომ გან ხორ ცი ელ და 
თა ნამ შრომ ლო ბა პო ლი ცი ას თან, 15.8% მი უ თი თებს, რომ შემ თხვე ვის მარ თვა ხდე ბო და სო
ცი ა ლურ მუ შაკ თან თა ნამ შრომ ლო ბით; 2.7%ის თქმით კი მათ ჰქონ დათ კო მუ ნი კა ცია პე და
გო გებ თან. 

ღია პა სუ ხე ბით და ფიქ სირ და მო საზ რე ბე ბი: „თვი თონ ვე სა უბ რე და ზა რა ლე ბულს და მო ძა
ლა დეს“; „ჩავ რიე ნა თე სა ვე ბი“; „ჯერ თა ვად ჩა ვე რი ე, მე რე პო ლი ცია ჩარ თეს“; „ი ყო რამ დე
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ნი მე შემ თხვე ვა, მაგ რამ მე სა ინ ფორ მა ციო დო ნე ზე ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი“; „მსუ ბუ ქი შემ თხვე
ვე ბი იყო“. 

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის დროს გა მო იკ ვე თა და მო კი დე ბუ ლე ბა, რომ, ძი რი თა დად, მე
რის წარ მო მად გენ ლე ბი არ მი იჩ ნე ვენ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას 
აქ ტუ ა ლუ რად თა ვი ან თი თე მის თვის. ასე ვე, ნაკ ლე ბად შე სამ ჩნე ვი იყო აღ ნიშ ნულ სა კითხ ში 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მა თი თა ნამ შრომ ლო ბის და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი საქ მი ა
ნო ბის პრაქ ტი კა: „ზოგ ჯერ, თუ რა მე აინ ტე რე სებთ ჩვენ გან, მოგ ვმარ თვენ და გვაქვს კო მუ
ნი კა ცი ა“ (ქო ბუ ლე თი); „რა ღაც ტრე ნინ გებს ატა რე ბენ ძა ლა დო ბის თე მა ზე და იყ ვნენ ჩვე ნი 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლე ბი, გა ეც ნენ გარ კვე ულ ინ ფორ მა ცი ებს“ (ჩო ხა ტა უ რი). 

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის დროს რეს პონ დენ ტთა დიდ მა ნა წილ მა და ა ფიქ სი რა, რომ მათ 
ან მათ თა ნა შემ წე ებს გავ ლი ლი აქვთ ტრე ნინ გე ბი გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა კი თხებ ზე, თუმ ცა ვერ ცერთ შემ თხვე ვა ში ვერ და ა სა ხე ლეს ღო ნის
ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი.

სწრა ფი მოკ ვლე ვის ამ ბლოკ ში მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია თვალ სა ჩი ნოდ მი უ თი თებს მე ტი 
ინ ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კითხ ზე სა თა ნა დო 
რე ა გი რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

2.4. ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა 

სწრა ფი მოკ ვლე ვის ინ ტე რესს წარ მო ად გენ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თე მებ ში მო ქა ლა ქე ე ბის
თვის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხის შეს წავ ლა, შემ დგომ ში 
მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის წარ მო ე ბის მიზ ნით. მო პო ვე
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით გა მო იკ ვე თა პე რი ფე რი ებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის არა საკ მა
რი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ამ კუ თხით მე რის წარ მო მად გე ნელ თა სამ სა ხუ რის სათა ნა დო 
გა მარ თვის სა ჭი რო ე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გა მომ დი ნა რე გან სხვა ვე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე
ბი სა თუ რე ლი ე ფუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი სგან, იკ ვე თე ბა სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბა 
და გა მოწ ვე ვა. არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, სა დაც შე და რე ბით მო წეს რი გე ბუ ლია ინ ტერ ნე
ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხი, მაგ რამ მთა გო რი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ამ კუ თხით მე ტი 
პრობ ლე მე ბი ა. მა გა ლი თად, ჩო ხა ტა ურ ში ერ თერ თი რეს პონ დენ ტი გუ ლის ტკი ვი ლით აღ
ნიშ ნავს, რომ ისი ნი ტე ლე ფო ნის ინ ტერ ნეტ საც კი ვერ იყე ნე ბენ. მე ტიც, ტე ლე ფო ნე ბიც კი, 
მხო ლოდ გარ კვე ულ ად გი ლებ ში „ი ჭერს“ სიგ ნალს.

ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იკ ვე თე ბა ად გი ლებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი.
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რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ მათ სამ სა ხუ რებ ში ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბე ბი 
(კომ პი უ ტე რი, პრინ ტე რი) საკ მა ოდ მოძ ვე ლე ბუ ლი ა, ზო გი ერ თე ბი კი შე სა ბა მი სი მო წყო ბი
ლო ბე ბის არარ სე ბო ბას უს ვამ დნენ ხაზს, რაც, ბუ ნებ რი ვია, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ად
გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 

ასე ვე და ფიქ სირ და შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სამ სა ხურს მი ღე ბუ ლი აქვს სა თა ნა დო ტექ ნი კა, 
თუმ ცა ის არ არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ერ თი ან მუ ნი ცი პა ლურ ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ში. ამ 
კუ თხით შე და რე ბით უკე თე სი დი ნა მი კა გა მო იკ ვე თა ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა
დაც მა ღა ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა, სამ სა ხუ რე ბის სა თა ნა დო ტექ ნი კით 
აღ ჭურ ვა და პე სო ნა ლის სა თა ნა დო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის თვის შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბის 
შე თა ვა ზე ბა. ციფ რუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის კუ თხით ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მეტ
წი ლად ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ მა და ა ფიქ სი რა, თუმ ცა კითხ ვებს იწ ვევს 
აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კი თხი, 

სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი უთი თებ დნენ, რომ გა დი ან ტრე ნინ
გებს მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბის კუ
თხით, თუმ ცა ნა წი ლი აღი ა რებს, რომ მა თი ცოდ ნა ამ კუ თხით მო ი კოჭ ლებს. რეს პონ დენ ტთა 
მტკი ცე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის კომ პენ სი რე ბა ხდე ბა იმ თა ნამ შრო მელ თა დახ მა რე ბით, 
რომ ლე ბიც კარ გად ერ კვე ვი ან ელექ ტრო ნულ სის ტე მებ ში და მო ქა ლა ქე ებს სერ ვი სის მი ღე
ბა ში შე ფერ ხე ბა არ ექ ნე ბათ.

რაც შე ე ხე ბა სა დღე ი სოდ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას, იკ ვე თე ბა შემ დე გი სუ რა თი: მო ქა ლა ქე მი
დის ად გილ ზე, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია სამ სა ხუ რი, აც ნობს თა ვის სა ჭი რო ე ბას, იქ ხდე ბა მი სი 
სა ჭი რო ე ბის წე რი ლო ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბა, შემ დეგ სამ სა ხუ რი დან ხდე ბა ამ ინ ფორ მა ცი ის ფი
ზი კუ რად წარ დგე ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კან ცე ლა რი ა ში, სა დაც მო თხოვ ნა და ე წე რე ბა მე რი ის 
შე სა ბა მის სამ სა ხურს.

ბუ ნებ რი ვი ა, რომ პრო ცე სი დრო ში საკ მა ოდ იწე ლე ბა და მო ქა ლა ქეს უწევს ლო დი ნი მის თვის 
სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად. მე რის წარ მო მად გე ნელ თა შე ფა სე ბით, ძა ლი ან მნიშ ვნე
ლო ვა ნია სა ერ თო ელექ ტრო ნულ ქსელ ში ინ ტეგ რი რე ბა, რაც და ზო გავს პი რა დად მათ და 
კი დევ უფ რო  მო ქა ლა ქე ე ბის დროს, რაც მომ სა ხუ რე ბას ბევ რად უფ რო სწრაფს და კომ
ფორ ტულს გახ დის მო სახ ლე ო ბის თვის.

ონ ლა ინ ან კე ტა ში დას მულ კითხ ვა ზე  ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რო მე ლი ფორ მით 
სარ გებ ლო ბა ში უწევთ ყვე ლა ზე ხში რად დახ მა რე ბას თქვე ნი თე მის წევ რებს  ფი გუ რი რებს 
შემ დე გი პა სუ ხე ბი: სხვა დას ხვა ცნო ბის მი ღე ბა  56.5%; წე რი ლის გაგ ზავ ნა  49.4%; მი წის 
და კა ნო ნე ბა  43.5%; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პერ სო ნალ ზე სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია  23.5%; 
მერ თან /დე პუ ტატ თან შეხ ვედ რა 15.2%; საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე და რე გის ტრი რე ბა  5.4%, 
პე ტი ცი ის შედ გე ნა  2.2%.
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აქ ვე და ფიქ სირ და კო მენ ტა რე ბი  

„ე ლექ ტრო ნუ ლად ვერ ვა ხერ ხებთ ამ სა კი თხებს. ისე  კი ვუ წევთ დახ მა რე ბას“; 

„ად გილ ზე ვერ ვუ წევთ ამ მომ სა ხუ რე ბას, სოფ ლე ბი არ ვართ ჩარ თუ ლი სა ერ თო 
ქსელ ში“; 

„მო ქა ლა ქე ებს არ უწევთ წას ვლა, ჩვენ ვუგ ვა რებთ სა ჭი რო სა კი თხებს, თვი თონ მიგ
ვაქვს მა თი მო თხოვ ნე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“;

„ინ ტერ ნე ტი არ იჭერს, სკო ლა გვეხ მა რე ბა, ტე ლე ფო ნიც კი არ იჭერს“;

 „ად გილ ზე არ ხდე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. არ ვართ ჯერ ახალ ქსელ ში ჩარ
თუ ლი“; „ჩვენ თან, სო ფელ ში ინ ტერ ნე ტი არ იჭერს, მო ქა ლა ქე წერს წე რილს და ჩვენ 
ვბეჭ დავთ, მიგ ვაქვს მე რი ა ში“;

 „სამ წუ ხა როდ, ელექ ტრო ნუ ლად ამ მომ სა ხუ რე ბას ვერ ვუ წევთ. მხო ლოდ სხვა არ ხე
ბით“; „ე ლექ ტრო ნუ ლი მო წყო ბი ლო ბე ბი არ გვაქვს. ზე პი რად და სა ტე ლე ფო ნო დახ მა
რე ბას ვუ წევთ“; 

„ეს სა კი თხე ბი ელექ ტრო ნუ ლად არ გვაქვს. სულ მა ლე გვექ ნე ბა. მა ნამ დე ფურ ცლე ბით 
მიგ ვაქვს დო კუ მენ ტე ბი“; 

„მხო ლოდ მაგ თი კო მი გვაქვს და ახ ლა ისიც თოვ ლმა და ა ზი ა ნა“;

 „ახ ლა და ი წყო ჩვენ თან აქ ტი უ რად ეს პრო ცე სი, ჯერ ჩარ თუ ლი ვართ მხო ლოდ 4 სო
ფე ლი. გვქონ და შუ ამ დგომ ლო ბე ბი სა მი ნის ტროს თან; 

„ად რე ხე ლით ვწერ დით. დრო ეწე ლე ბო დათ მო ქა ლა ქე ებს“; 

„მო ქა ლა ქეს იქ ვე ვერ ვემ სა ხუ რე ბით, არ გვაქვს ინ ტერ ნე ტი. ქა ლაქ ში გვი წევს წას ვლა. 
ისე, ძა ლი ან მი ვე სალ მე ბით ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს“.

მე რის ერ თერ თმა წარ მო მად გე ნელ მა გუ ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნა, რომ ჯერ ჯე რო ბით მათ 
„ფოს ტა ლი ო ნის“ ფუნ ქცია აქვთ და ელო დე ბი ან, რო დის იქ ნე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ
რე ბა ხელ მი საწ ვდო მი ად გილ ზე, რაც მო ქა ლა ქის დრო საც და ზო გავს და მა თაც დიდ წი ლად 
შე უმ სუ ბუ ქებს საქ მეს. ეს თე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო ცა 
პე რი ო დუ ლად გა და ად გი ლე ბა ზე სხვა დას ხვა შეზ ღუდ ვა მოქ მე დებს. 

ონ ლა ინ ან კე ტის კითხ ვა რი მო ი ცავ და შე კითხ ვას „რამ დე ნად გაქვთ სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი მო
წყო ბი ლო ბე ბი?“

რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი ტექ ნი კუ რი 
მო წყო ბი ლო ბე ბის კუ თხით 10 ქუ ლა ზე შე ა ფა სა გა მო კი თხულ თა 21.2%მა; 9 ქუ ლით – 13.6%; 
8 ქუ ლით 14.7%; 7 ქუ ლით  8.2%; 6 ქუ ლით  4.3%; 5 ქუ ლით  9.2%; 4 ქუ ლით  5.4%; 3 
ქუ ლით – 8.7%; 2 ქუ ლით  6.5%; 1 ქუ ლით  8.2%. 
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კითხ ვა  რამ დე ნად გა გაჩ ნი ათ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის სა თა ნა დო უნარ ჩვე
ვე ბი? მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბით, ამ მი მარ თუ ლე ბით მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლით შე ა ფა სა სამ სა ხუ რის 
რე სურ სე ბი გა მო კი თხულ თა 28.3%მა; 9 ქუ ლით  17.9%მა; 8 ქუ ლით  22.3.%; 7  11.4%; 
6 ქულა  9.8%; 5 ქუ ლა  4.3%; 4 ქუ ლა  2.7%; 3 ქუ ლა  2.2%; ერ თი მო ნა წი ლე აფა სებს 2 
ქუ ლით და ერ თიც  1 ქუ ლით.

დი აგ რა მა 8. 

რამ დე ნად გა გაჩ ნი ათ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი?

მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ, მი უ ხე და ვად მიმ დი ნა რე ძა ლის ხმე ვი სა, ჯერ კი დევ 
სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბაა ჩა სა ტა რე ბე ლი სამ სა ხუ რის უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის თვის, რად
გან ამ სა კითხ ზე დიდ წი ლად არის მიბ მუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის 
მი წო დე ბა, რი სი ვალ დე ბუ ლე ბაც სა ხელ მწი ფოს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მით აღე ბუ
ლი აქვს.

ბო ლო კითხ ვა სწო რედ იმ სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოკ ვე თას მი ეძღ ვნა, თუ რა რე სურ სი სჭირ დე ბათ 
რეს პონ დენ ტებს იმის თვის, რომ შეძ ლონ მო ქა ლა ქე ე ბის შე უ ფერ ხე ბე ლი დახ მა რე ბა ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ში:

სწრა ფი ინ ტერ ნე ტი, რო გორც უპირ ვე ლე სი სა ჭი რო ე ბა, და ა ფიქ სი რა გა მო კი თხულ თა 76.6%
მა; სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბე ბი (კომ პი უ ტე რი, პრინ ტე რი) – 64.1%მა; სა თა ნა დო/ 
სა ჭი რო უნარ ჩვე ვე ბი  26.1%მა.

პა სუ ხი „სხვა“ ასა ხავ და ერ თე ულ კო მენ ტა რებს სა კითხ თან მი მარ თე ბით: „მყავს ახალ გაზ
რდა თა ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა ფერს აკე თე ბენ, რა საც და ვა ვა ლებთ“; „ვე ლო დე ბით 
ინ ტერ ნეტს. გაგ ვი ახ ლე ბენ ტექ ნი კა საც, რო გორც გვითხ რეს“; „ტექ ნი კა არის გა უ მარ თა ვი. 
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გვაქვს მე რი ი დან და პი რე ბა, რომ მოგ ვცე მენ ახალს“; „ტრე ნინ გე ბი უნარ ჩვე ვებ ში კი გა ვი
ა რეთ და, თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა, კი დევ გა ვივ ლით ალ ბათ“; „კან ცე ლა რი ას თან გვექ ნე ბა ელექ
ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ა. ხე ლით და ბეჭ დი ლი სა ბუ თე ბი არ გვექ ნე ბა სა ტა რე ბე ლი“; „მხო
ლოდ ინ ტერ ნეტ ში გვაქვს შე ფერ ხე ბა“; „ამ ჟა მად მი დის ფარ თის რე მონ ტი და მე რია დაგ
ვპირ და სა თა ნა დო ტექ ნი კას“; „გვჭირ დე ბა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბა (ო თა ხი) შე სა ბა მი სი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რით“; „არ გვაქვს არც ინ ტერ ნე ტი და არც მო წყო ბი ლო ბე ბი, სამ წუ ხა როდ“; 
„მე მაქვს ახ ლა „ფოს ტა ლი ო ნის“ ფუნ ქცი ა. თუ რა მე უნ დათ  ჩა მაქვს ამ ბა ვი მე რი ა ში და 
მო მაქვს უკან“.

2.5. მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და  
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის,  
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის კუ თხით

სწრა ფი მოკ ვლე ვის დროს შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლამ გა მოკ ვე თა მე რის წარ მო
მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მკა ფიო გან საზ ღვრის სა ჭი რო ე ბა 
მათ ხელ შეკ რუ ლე ბებ სა და სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბებ ში.

სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის დე ბუ ლე ბებ ში ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის 
წარ მო მად გე ნელ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სტან დარ ტულ ჩა მო ნათ
ვალ ში არის გარ კვე უ ლი გან სხვა ვე ბე ბი სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის, თვით მმარ თვე ლო ბის კო
დექ სით გან საზ ღვრუ ლი მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ
თუ ლე ბით. ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მა გა ლი თის თვის  ბაღ და თი) მე რი ის დე ბუ ლე ბით 
გან საზ ღვრუ ლია მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის, 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სებ ში ჩარ თვის კუ თხი
თაც, რაც უნ და შე ფას დეს, რო გორც სწო რი მიდ გო მე ბი მარ თვის ახა ლი სტან დარ ტე ბის და
სა ნერ გად.

რაც შე ე ხე ბა მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს და ვალ დე ბუ ლე ბებს გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის კუ თხით, ის არ არის 
ასა ხუ ლი არც მე რი ის დე ბუ ლე ბებ ში, არც მათ ხელ შეკ რუ ლე ბებ სა და სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო
ბებ ში.

ხელ შეკ რუ ლე ბის სა რე კო მენ და ციო სტან დარ ტუ ლი ფორ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მი ე წო დე ბათ 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო დან და ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე
ბის არ სე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის პი რო ბე ბი, ძი რი თა დად, იდენ ტუ რი ა.

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი პირ და პირ არი ან ჩარ თულ ნი თვით
მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, სხვა სა კი თხებ თან ერ თად, ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი ფუნ ქცი ე ბის გან საზ ღვრა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ა ნო ბა ში გენ
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დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის, ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის 
(ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის თვის დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა) მი მარ თუ ლე
ბით.

„გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწე ვენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვას. ასე
ვე, თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბი სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, შე ი მუ შა
ვე ბენ და ახორ ცი ე ლე ბენ ღო ნის ძი ე ბებს დის კრი მი ნა ცი ის გა მო სავ ლე ნად და აღ მო საფხ ვრე
ლად.

სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის მი ხედ ვით  „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო
ბის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის, ქალ თა მი მართ ძა
ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის მიზ ნით“. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, მე რის წარ მო მად გენ ლებს აქვთ ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა ზე გა მოკ ვე თი ლი რო ლი და ყვე ლა ზე მე ტი შე ხე ბა მო ქა ლა ქე თა ყო
ველ დღი ურ სა ჭი რო ე ბებ თან, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის ყვე ლა გა მოვ ლი
ნე ბას თან. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ მთა ვარ და საყ რდენს გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის, გენ დე რულ 
სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის კუ თხით; შე უძ ლი ათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა
რე ბის ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით. 

ამი ტომ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გე ნელ თა ხელ შეკ რუ ლე ბებ სა და 
სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბებ ში სხვა სა კი თხებ თან ერ თად უნ და ფი გუ რი რებ დეს ის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბი თაც გან საზ ღვრუ ლი იქ ნე ბა მა თი ფუნ ქცი ე ბი 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ და /ან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის კუ თხით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად. 
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დას კვნა

ქალ თა ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა სწრაფ მა 
მოკ ვლე ვამ გა მოკ ვე თა მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, სა თა ნა დო კვა ლი
ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის და ციფ რუ ლი უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან გა მო ი ხა ტა თა ნამ შრომ ლო ბის მი მართ მკა ფიო ინ ტე რე სი და 
და ფიქ სირ და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის, საქ მი ა ნო ბის თვის სა ჭი
რო უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხირ ცი ე ლე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა.

სა თა ნა დო ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, უმე ტეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იკ ვე თე ბა ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის, მა თი საქ მი ა ნო ბის უფ რო კონ კრე ტუ ლად გა წე რის სა ჭი რო ე ბა იმ მო თხოვ ნე ბის 
სა პა სუ ხოდ, რომ ლე ბიც თვით მმარ თვე ლო ბის მი მართ არ სე ბობს და ეხე ბა მო ქა ლა ქე თა კარგ 
მომ სა ხუ რე ბას. გან სა კუთ რე ბით კი  მათ ჩარ თვას ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის
გან დაც ვის და და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბებ ში.

მი თი თე ბულ სა კი თხებ ზე სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის კვა ლი ფი კა ცი ი სა და უნა რებ თან მი მარ თე ბით 
გა მო იკ ვე თა, რომ ისი ნი არ ფლო ბენ საკ მა რის ინ ფორ მა ცი ას კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მებ ზე (რო მელ თა უზ რუნ ველ ყო ფა ევა ლე ბა თვით მმარ თვე
ლო ბას); ასე ვე ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბის მი მართ გა სა ტა რე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის 
სპე ცი ფი კა ზე, რომ ლის ყვე ლა ზე მთა ვა რი აქ ტო რე ბი თა ვად არი ან, რო გორც მო ქა ლა ქე ებ
თან ყვე ლა ზე ახ ლოს მყო ფი თვით მმარ თვე ლო ბის რგო ლი. 

სა მიზ ნე ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი არ არი ან სა თა ნა დოდ გათ ვით ცნო ბი ე რე ბუ ლი, ან 
ფრაგ მენ ტუ ლად იც ნო ბენ კა ნონ მდებ ლო ბას, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს თვით მმარ თვე ლო ბის 
ჩარ თუ ლო ბას თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, დის კრი მი ნა ცი ის არი დე ბის, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სა კი თხებ ში. არ აქვთ სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია რე ფე რა ლურ 
მე ქა ნიზ მზე, და ზა რა ლე ბუ ლე ბის დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბებ ზე და პა სუ ხის მგე ბელ სუ ბი ექ
ტებ ზე, დახ მა რე ბის არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე მა შინ, რო დე საც რე ა ლუ რად წარ მო ად გე ნენ იმ 
რგოლს, რო მე ლიც ყვე ლა ზე კარ გად ხე დავს ოჯა ხებ ში არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებს და აქვს ყვე
ლა ზე დი დი ნდო ბის მან და ტი თემ ში.

სწრა ფი მოკ ვლე ვით გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო
დე ბის სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც მეტ ნაკ ლე ბად ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის სა ერ თო ა. გან
სა კუთ რე ბით  სპე ცი ფი კუ რი რე ლი ე ფის თე მებ ში. სოფ ლებ ში არ არის სწრა ფი ინ ტერ ნე ტი, 
ხში რ შემ თხვე ვა ში სამ სა ხუ რე ბი აღ ჭურ ვი ლია მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნი კით, გვი ან დე ბა სა ერ თო 
ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ში ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ინ ტეგ რი რე ბა, სუს ტია პერ სო ნა
ლის ელექ ტრო ნუ ლი უნარ ჩვე ვე ბი, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მო ქა ლა ქე
ე ბის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხზე.
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 რე კო მენ და ცი ე ბი

	სა სურ ვე ლი ა, სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან მე რის წარ მო მად გე ნელ თა სამ სა
ხუ რის უწყ ვე ტი სწავ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ხელ შე წყო ბა. პე რი ო დუ ლად მა თი სა ჭი რო ე
ბე ბის შეს წავ ლა და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის და უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის სა გან მა ნათ
ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

	მი ზან შე წო ნი ლი ა, კვა ლი ფი ცი ურ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით 
და ი გეგ მოს სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გე ბი მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბის, 
გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის გან დაც ვის, ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე
ნის სა კი თხებ ზე.

	სა სურ ვე ლი ა, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის და ნიშ ვნი სას საკ ვა ლი ფი კა ციო მო თხოვ ნებ ში 
გა ნი საზ ღვროს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბის სა ბა ზი
სო ცოდ ნის კრი ტე რი უ მი; 

	სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და მა თი საქ მი ა ნო ბის აღ წე რი ლო ბის კო რექ ტი რე ბა. ძა ლი ან მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ა, მე რის წარ მო მად გე ნელ თა საქ მი ა ნო ბის ჩა მო ნათ ვალ ში აი სა ხოს: 

	მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი
ე ბე ბი;

	სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე ლო კა ლი ზა ცი ის კუ თხით შე სა
ბა მის სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებ თან კო ორ დი ნა ცი ის სა კი თხი;

	მოხ დეს მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან საზ ღვრა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ
ცი ის, რის კჯგუ ფის ოჯა ხებ თან მუ შა ო ბის, ქალ თა მი მართ და /ან ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა
კი თხებ ში. 

	ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა და ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბის აღ ჭურ ვა სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბე ბით და ინ ტერ
ნე ტით, რა თა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ად გილ ზე გახ დეს ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო ნუ ლი მო
სა ხუ რე ბის ყვე ლა სი კე თე. პა რა ლე ლუ რად  უნ და მოხ დეს პერ სო ნა ლის უნარ ჩვე ვე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 
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ქალთა ფონ დი „სო ხუ მი“

სწრა ფი მოკ ვლე ვის ან გა რიშ ზე მუ შა ობ და

ემა კამ კია

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ დნენ ქალ თა ფონ დი „სო ხუ მის“ 

ქუ თა ი სის სა თავო ოფი სის მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის წევ რე ბი:

ემა კამ კი ა, გუ რან და გვან ცე ლა ძე, თეა გო ლე თი ა ნი

რედაქტორი  ლალი შენგელია

დამკაბადონებელი  ლია კოსტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ. ქუთაისი, მგალობლიშვილის ქ. 6

ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #29 ბ, საოფისე ფართი #2

womansukhumi@gmail.com;
fundsukhumitbilisi@gmail.com 

www.fsokhumi.ge

www.facebook.com/fsokhumi 


