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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა   სოციალური 

სერვისები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 
 

ასოციაცია ,,დეა’’ 

ავტორი:   მადონა ხარებავა 

 

რეზიუმე 

მოცემული დოკუმენტის მიზანია ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე (შშმ)  პირებისთვის არსებული  სოციალური 

მომსახურებების  შესწავლა-ანალიზი და მის  საფუძველზე    რეკომენდაციების 

შემუშავება      მომავალში შშმ პირებისთვის  საჭიროებაზე მორგებული   ხარისხიანი  

მომსახურებების   დანერგვისა   და   სოციალური  ინტეგრაციის  ხელშეწყობისათვის.  

დოკუმენტში გაანალიზებულია მოქმედი  საკანონმდებლო ბაზა,  ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტების ნორმატიული აქტები (ბიუჯეტი, მუნიციპალური პროგრამები, 

სტრუქტურა), აკადემიური  წრეების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ  

ჩატარებული კვლევები, ანგარიშები. ასევე,  პროექტის ფარგლებში  ფოკუსჯგუფებთან  

(შშმ პირები, სერვის პროვაიდერები, შშმ  ბავშვთა მშობლები, ადგილობრივი 

ხელისუფლება) შეხვედრები, სიღრმისული ინტერვიუები (შშმ პირი,  ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის  ჯანდაცვისა და  სოციალური სამსახურის უფროსი, შშმ პირთა 

მშობელი  და   დარგის ექსპერტი)  შშმ პირებისა და მათ წარმომადგენელთა მიერ 

გამოთქმული მოსაზრებები, დასახელებული პრობლემები  და გამოწვევები.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში   შშმ 

პირებისთვის მიწოდებული მომსახურება  გახდა  უფრო ხარისხიანი და 

მრავალფეროვანი,   ანალიზმა აჩვენა, რომ:  

მომსახურებები იფარება ფრაგმენტულად და მხოლოდ ნაწილობრივ;  არ არსებობს 

ერთიანი სისტემა და/ან ასეთის განვითარების რეალური ხედვა; არ არსებობს  

აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამები  ზრდასრული შშმ  და    ფსიქო-სოციალური 

საჭიროების მქონე  პირებისთვის;  სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების არცერთი 

მუხლი არ მიანიშნებს პროგრამის გენდერულ მგრძნობიარობაზე.  შესაბამისად, 

პროგრამას აკლია ქალთა სპეციფიკური საკითხების  შესწავლის, რანჟირების, 

მოგვარების გზების ძიებისა და განხორციელების ღონისძიებები;    

გამოწვევაა   თავად ერთი ჯგუფის (შშმ)  შიგნით  ჯგუფის  არაერთგვაროვნების გამო 

არსებული განსხვავებული საჭიროებების ასახვა პროგრამებში   და  პროფესიული 

კადრების ნაკლებობა. 
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დაბოლოს,  მუნიციპალიტეტი   ზოგი მომსახურების  შშმ  პირთათვის  მიწოდების ერთ-

ერთ   კრიტერიუმად სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებულ 

სოციალურ სარეიტინგო ქულას იყენებს. ვთვლით, რომ   შშმ პირთა  ნებისმიერი  

მომსახურების ,,მიბმა“ აღნიშნულ    პროგრამასთან   შშმ  პირს  ტოვებს მნიშვნელოვანი 

სერვისების გარეშე     და ხელს უშლის  მის ინტეგრაციას საზოგადოებაში.   

Summery 

 

The main aim of following document is to identify and analyze existing social services for people 

with disabilities in Zugdidi Municipality and accordingly elaborate recommendations for needs 

based high quality service inculcation and social integration support in the future.  

Document covers analyses of existing legislation and by-laws (budget, municipal programs, 

structure) issued by Zugdidi Municipality; surveys and reports conducted and prepared by 

academic society and diverse international organizations; information and data gathered from 

diverse activities conducted in the scope of the project, problems and challenges identified 

through focus groups (people with disabilities, service providers,  parents of disabled children, 

local government representatives) meetings and in-depth interviews (person with disability, 

Head of Healthcare and Social Service of Zugdidi Municipality, parent of disabled person and 

field expert).  

Even though the service delivered to people with disabilities became more qualified and diverse 

in recent years in Zugdidi Municipality, there are several important issues identified through the 

analyses such are the following: 

 Services are covered partially and incompletely. There is no united system existing and/or 

the vision of system development for future.  

 There is no habiliation-rehabilitation programs for grown up people with disabilities and 

psycho-social needs.   

 There is no paragraph in social and healthcare programs related to gender sensitivity. 

Therefor program is lacking actions addressing the specific issues regarding women, 

lacking arrangements pointing the process of identifying, sorting and resolving the 

problems. 

Challenge as its own is to represent different needs of group members (of people with disabilities) 

in programs caused by the diversity of a group. Lack of qualified professionals is also affection 

the situation.  

Afterwards, municipality is using rating score assigned by Social Service Agency as one of criteria 

to deliver services to people with disability. We believe that linking the person with disability 

to Social Aid Program is leaving that person beyond essential services and making the process of 

integration in community complicated.  
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შესავალი  

დღევანდელი გლობალური სამყარო, პოლიტიკური და ეკონომიკური კატაკლიზმებით 

აღსავსე, დემოკრატიული და ჰუმანური ფასეულობების დეკლარირებით, ხშირ 

შემთხვევაში, უგულებელყოფს     შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

ინტერესებს.    შშმ  პირები,    სხვების მსგავსად, ვერ სარგებლობენ ყველა იმ უფლებითა 

და შესაძლებლობით, რომლებიც თითოეულ ადამიანს დაბადებისთანავე ენიჭება.  

ისინი დღემდე აწყდებიან სისტემურ დაბრკოლებებს საზოგადოებრივი ცხოვრების 

თითქმის ყველა სფეროში. მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, სხვების თანასწორად 

ისარგებლონ კონსტიტუციით დაცული უფლებებით.  ხშირად  არიან დისკრიმინაციისა 

და არათანაბარი მოპყრობის სამიზნე. ბარიერები, რომლებსაც შშმ პირები ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში ხვდებიან,  როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს მასშტაბით, შეიძლება 

დავაჯგუფოთ შემდეგ კატეგორიებად: დამოკიდებულებებთან დაკავშირებული 

ფაქტორები, გარემო და ინსტიტუციური ფაქტორები. აღსანიშავია ასევე 

ინტერნალიზებული ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია შშმ პირების პიროვნულ 

თვისებებსა და შინაგან სამყაროსთან, რომელიც ხელს უშლით   მათ   სოციალურ 

ინკლუზიაში. 

შშმ პირების მიმართ არსებული არაადეკვატური დამოკიდებულებები გამომდინარეობს 

მათი სტიგმატიზაციასა და დისკრიმინაციისგან  და უარყოფს შშმ პირთა პოტენციალსა 

და ღირსებას. შშმ პირები ხშირად არიან ბულინგის სამიზნე, როდესაც მათ მიმართ 

არსებული დაბალი მოლოდინი, სტერეოტიპული დამოკიდებულება და  პროფესიული 

თვალსაზრისით შეუსაბამოდ განხილვა აკნინებს მათ ღირსებას, უნერგავს მათ შიშს და  

უყალიბებს დაბალ თვითშეფასებას (WHO& World Bank, 2011; UNICEF, 2013 ), რაც, 

ცხადია, არასასურველ ნიადაგს ქმნის მათი მოტივაციისა და სოციალური 

ფუნქციონირებისთვის (Wapling & Downie, 2012; UNICEF, 2013, ; Heymann et al., 2014; 

Bruijn et al., 2012). ნეგატიური დამოკიდებულებებთან დაკავშირებული ბარიერები 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებთან. 

ცნობილია, რომ შშმ პირებიდან ფსიქო- სოციალური  პრობლემებისა  და 

ინტელექტუალური განვითარების შეზღუდვის მქონენი ყველაზე მეტად განიცდიან 

საზოგადოების მხრიდან სტიგმატიზაციასა და დისკრიმინაციას.  

სოციალური ბარიერების გარდა, კვლავ აქტუალურია ფიზიკური გარემოს 

ხელმიუწვდომლობა შშმ პირებისთვის. ფიზიკური ბარიერები ხელს უშლის მათ 

მონაწილეობას პროფესიულ, სოციალურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში  და  

გავლენას ახდენს შშმ პირთა განათლებასა და სხვადასხვა სახის სამედიცინო თუ 

სოციალური მომსახურებების მიღებაზე (სუმბაძე და სხვბ., 2015;  

https://gsdrc.org/topic-guides/disability-inclusion/barriers-to-disability-inclusion/#unicef-2013
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 მსოფლიოს ბევრ ქვეყანში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჯერ კიდევ არ არის 

სრულად უზრუნველყოფილი სენსორული დარღვევების მქონე პირებისთვის, რაც 

ხელს უშლით მათ ინფორმირებულობასა და თანამედროვე განათლების მიღებაში. 

(Wapling & Downie, 2012; PPUA Penca, 2013; WHO & World Bank, 2011); საქართველოში 

საჭირო ტექნოლოგიების არარსებობა მხედველობისა და სმენის დარღვევების მქონე 

პირებს ადრეული ასაკიდან მნიშვნელოვან ბარიერებს უქნის და უარყოფითად 

აისახება საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის ხარისხზე. 

შშმ პირთა სოციალური ინკლუზიის ხარისხი მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული 

მათთვის ჰაბილიტაცია/რეაბილიტაციის მომსახურებების ხელმისაწვდომობაზე. 

გაეროს შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის მიხედვით (მუხლი 26), შშმ პირთა 

უზრუნველყოფა საჭირო სარეაბილიატაციო მომსახურებით სახელმწიფოს ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ვალდებულებას წარმოადგენს. შშმ პირებისთვის საჭირო 

სარეაბილიტაციო მომსახურებების მიხედვით, ქვეყნები მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქართველოში შშმ პირებისთვის საჭირო სამედიცინო, 

პროფესიული და სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის ჩამოყალიბება გაწერილია 

სახელმწიფო დოკუმენტებში  (ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018-2020 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმა),  თუმცა პრაქტიკულად მათი განხორციელება, 

განსაკუთრებით ზრდასრული შშმ პირების შემთხვევაში, თითქმის არ  ხდება. გაეროს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის 

შესრულების ჩრდილოვანი ანგარიშის მიხედვით (2015), სარეაბილიტაციო 

მომსახურება, ძირითადად, მთლიანად მიუწვდომელია ზრდასრული შშმ 

პირებისთვის და ნაწილობრივ მისაწვდომია - არასრულწლოვანი (18 წლამდე) შშმ 

პირებისთვის.  

 

 პრობლემის განსაზღვრა  

საერთაშორისო  და ეროვნული   აქტების მიმოხილვა 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკვანძო ეტაპი იწყება 2013 წლის 26 

დეკემბრიდან, როცა საქართველოს პარლამენტის მიერ  რატიფიცირებული  იქნა  

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენცია“. საქართველოს მიმართ კონვენცია ძალაში შევიდა 2014 წლის 

12 აპრილიდან.  2006 წლის   გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის  პირთა 

უფლებების კონვენცია  (CRPD) ფუნდამენტური  დოკუმენტია, რომელმაც 

თვისობრივად ახალ ეტაპზე წარმოაჩინა შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა 

უფლებების  დაცვის  მიმართ  სახელმწიფოებრივი მიდგომის მნიშვნელობა.   

აღნიშნული   კონვენცია წარმოადგენს    შშმ პირებისთვის  ეფექტიან ინსტრუმენტს  



9 

 

ღირსეული ცხოვრების  უზრუნველყოფისთვის. კონვენცია შეზღუდულ 

შესაძლებლობას განიხილავს, როგორც ადამიანისა და გარემოს ურთიერთმიმართების 

შედეგს და მას არ უკავშირებს ნოზოლოგიას, ცვლის რა სამედიცინო მიდგომას  

ბიოფსიქოსოციალური  მიდგომით. კონვენცია ცდილობს ადამიანის უფლებებზე 

დაფუძნებული ხედვის ჩამოყალიბებას შშმ პირთა მიმართ. მისი მიზანია, წევრ-

სახელმწიფოებს დაანახვოს ის პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე შშმ 

პირები ვერ ისარგებლებენ ადამიანის ძირითადი უფლებებითა და თავისუფლებებით, 

სხვებთან თანასწორობის პრინციპით. 

გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა უფლებების შესახებ 

სახელმწიფოებს მოუწოდებს, რომ გაატარონ რადიკალური ღონისძიებები, როგორც 

საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ დონეზე, მოახდინონ  საზოგადოებრივი 

რესურსების  ინტენსიური  მობილიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთა რეალური მხარდაჭერისა და მათი   ინტეგრირებისათვის.  

2015 წლის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში განსაკუთრებული ყურადღებაა 

გამახვილებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე,  ინკლუზიური 

საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობაზე, მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ყველასათვის, ეფექტიანი 

ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობაზე ყველა 

დონეზე.   

ევროპის საბჭოს სტრატეგია შშმ პირთა უფლებების შესახებ - ადამიანის უფლებები: 

რეალობა ყველასათვის - 2017-2023 წლებისთვის -  თანასწორობა, ღირსება და 

თანაბარი შესაძლებლობები  _ ამ  დევიზით  არის  ფორმირებული აღნიშნული  

სტრატეგია  შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა   უფლებების შესახებ, რომელშიც 

მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული ძირითადი პრიორიტეტები: 

 თანასწორობა და არადისკრიმინაცია;  

 ცნობიერების ამაღლება;  

 ხელმისაწვდომობა;  

 თანასწორუფლებიანობა კანონის წინაშე; 

 თავისუფლება ექსპლუატაციისგან, ძალადობისა და შეურაცხყოფისგან.  

უდავოა,    ევროპის საბჭოს სტრატეგია,  სხვა   საერთაშორისო და  ეროვნულ 

დოკუმენტებთან ერთად,  წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებებების დაცვისა და რეალიზაციის   ერთ-ერთ გარანტს   და  ხელს შეუწყობს  შშმ 

პირთა  ინტეგრაციასა და ინკლუზიას საზოგადოებაში.  
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ეროვნული  კანონმდებლობა  

საქართველოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 

მიზნით, საკანონმდებლო ბაზის შექმნა დაიწყო 1995 წლიდან, როცა 1995 წლის 14 

ივნისს მიიღეს საქართველოს კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვის შესახებ“. კანონის პრეამბულაში გაცხადებულია, რომ: „ეს კანონი 

განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფო 

პოლიტიკის საფუძველს და მიზნად ისახავს სხვა პირთა თანაბრად უზრუნველყოს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირითა უფლებების რეალიზაცია, შექმნას 

ხელსაყრელი პირობები მათი სრულფასოვანი ცხოვრებისა და საზოგადოების 

ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობისათვის“.  აღნიშნული 

კანონი მოძველებულია, ვერ პასუხობს ამ სფეროში  არსებულ გამოწვევებს და 2021 

წლის  1 იანვრიდან ჩანაცვლდება  კანონით - ,,საქართველოს კანონი შეზღუდული 

შესაძლებლობის პირთა უფლებების  შესახებ“. 

კონვენციით დადგენილი დებულებებისა და პრინციპების რეალიზაციის მიზნით 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №76 განკარგულებით დამტკიცდა 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“. სამოქმედო 

გეგმით განისაზღვრა ასევე მუნიციპალიტეტების ვალდებულებები  გაატარონ 

კონკრეტული ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად (ფიზიკურ გარემოში არსებული 

ბარიერების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრა, შშმ პირთათვის ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ადაპტირებული ფორმით, საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფეროში ჩართულობის (მონაწილეობის) უზრუნველყოფა, 

სახელმწიფო საცხოვრებლის პროგრამებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა, შშმ 

პირთა მიერ კულტურულ, რეკრეაციულ, გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა; შშმ პირების თვითდასაქმების 

ხელშესაწყობად სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური საწარმოების 

განვითარების ხელშეწყობა და ა.შ.).  

გეგმის   შინაარსი სრულად შეესაბამებოდა კონვენციის პრინციპებს, თუმცა  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ გამოიყო შესაბამისი თანხა და   გეგმაში გაწერილი 

საქმიანიბები მხოლოდ     ნაწილობრივ განხორციელდა.  

კონვენციის   რატიფიცირების შემდეგ მთავრობამ მიიღო „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და 

გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტი“ (დადგენილება N41). 

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია თანამედროვე საზოგადოებაში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა ადაპტაციის, ინდივიდუალური განვითარებისა და 
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საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა, ასევე, მათთვის ხელმისაწვდომი 

ფიზიკური გარემოს სტანდარტების გათვალისწინება პროექტირებისა და 

მშენებლობის პროცესში. მოცემული დოკუმენტი კარგია გარემოზე მისაწვდომობის 

სტანდარტის დადგენისა და მისი გავრცელების არეალის თვალსაზრისით, თუმცა, ის 

არაერთ ხარვეზს შეიცავს. გარდა ამისა, არ არსებობს დოკუმენტის აღსრულების 

მექანიზმი, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მისი ეფექტურობის საკითხს.  

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში მომზადდა და 

საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული სტრატეგია 2014-2020 წლებისთვის, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად 

ხაზგასმულია შემდეგი პრიორიტეტები: 

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა გონივრული 

მისადაგების პრინციპის საფუძველზე მათი საჭიროებების გათვალისწინებით; 

 ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსების დაცვა, გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ჩართულობა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა; 

 გ) საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა სრულყოფილი მონაწილეობა;  

დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;  

ე) საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისთვის; 

ვ) შშმ პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.  

აღნიშნული სტრატეგია  განსაზღვრავს საქართველოს ხელისუფლების გრძელვადიან 

პრიორიტეტებსა და ამოცანებს ამ სფეროში უწყებათაშორისი, მრავალსექტორული, 

ერთიანი და თანმიმდევრული პოლიტიკის ჩამოყალიბების, „კარგი მმართველობის“ 

განხორციელების და ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების მიზნით. 

ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფას, მათი უფლებების დაცვას გონივრული მისადაგებისა და 

უნივერსალური პრინციპების გათვალისწინებით, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფას და დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშეწყობას, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებსა და სატრანსპორტო 

საშუალებებზე მისაწვდომობას. აღნიშნული სტრატეგიის განხორციელების მიზნით, 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივლისის N445 დადგენილებით დამტკიცდა 

„საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2014-

2015 წლებისთვის)“. ამასთან, ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2015 და 2016-2017 
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წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმების შშმ პირთა უფლებების თავი 

ითვალისწინებდა კონვენციის პრინციპების დანერგვის ღონისძიებებს.  

საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 17 აპრილის №182 დადგენილებით დაამტკიცა 

ადამიანის უფლებების დაცვის 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა,  

რომელიც 2014-2020 წლებში საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 

სტრატეგიის შესასრულებლად გამიზნულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს.  

მოცემული გეგმის მე-19 თავი, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებებს, შეძლებისდაგვარად პასუხობს ამ პირთა წინაშე არსებულ 

გამოწვევებს.  

2014 წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საფუძველზე, საქართველოს ხელისუფლებამ 

იკისრა დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმის შექმნის ვალდებულება. შედეგად, 

საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 2 მაისს მიიღო „დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონი,  რომელიც მნიშვნელოვან 

ბერკეტს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის 

უზრუნველსაყოფად. კანონში, სხვა დაცულ ნიშნებს შორის, მოცემულია 

დისკრიმინაცია შესაძლებლობის შეზღუდვის საფუძველზე. 

2020  წლის  7 ივლისს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა ,,საქართველოს კანონი 

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების  შესახებ“  (დოკუმენტის ნომერი-

6823-რს,მიღების თარიღი 14/07/2020 ) ახალი კანონი ჩაანაცვლებს საქართველოს 1995 

წლის 14 ივნისს მიღებულ კანონს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვის შესახებ“ რომელიც   აღარ პასუხობს ამ სფეროში არსებულ 

გამოწვევებს; კანონის ყველა მუხლის ამოქმედება მოხდება 2021 წლის პირველი 

იანვრიდან.  მიუხედავად, გარკვეული ხარვეზებისა, ესაა  სისტემური საკანონმდებლო 

აქტი, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული შშმ  პირთა  უფლებების რეალიზების 

კონკრეტულ მექანიზმებს, ინსტიტუციების მიხედვით ადგენს ვალდებულებებს 

შესაბამის სფეროში სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და მათში მოცემული 

ღონისძიებების დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში განხორციელების შესახებ და 

ნერგავს   გაროს კონვენციის   იმ სტანდარტებს, რომლითაც ქვეყანამ უნდა 

უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 

რეალიზებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელება ჯანდაცვის, 

განათლების, სამოქალაქო ინტეგრაციის, დასაქმების, სოციალური,პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მიმართულებებით, ისევე, როგორც საზოგადოებაში ამ პირთა 

ინტეგრაცია და მათთვის ყველა სახის მომსახურების ხელმისაწვდომობა. 

კანონის  35-ე მუხლში  დეტალურადაა გაწერილი  მუნიციპალიტეტების 
ვალდებულება.  კანონის თანახმად,  მუნიციპალიტეტებმა  ,,თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში, შეიმუშაონ და დანერგონ დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერისა და 
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სოციალური ინკლუზიის  პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

მონაწილეობით და მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, რათა 

უზრუნველყონ:  ადგილობრივ დონეზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სპორტულ 

ცხოვრებაში სრული მონაწილეობა, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი 

სერვისების, მათ შორის, პერსონალური ასისტენტის მომსახურების გაცემა და 

აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამების განხორციელება“ და ა. შ 

შშმ პირთა მიმართ არსებული სოციალური პოლიტიკა მუნიციპალიტეტებში  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე 

მიუხედავად, ზემოთ აღნიშნული  საკანონმდებლო ცვლილებებისა,   შშმ პირთა 

საკითხი ჯერ კიდევ არ არის პრიორიტეტული და ამ საკითხისადმი მიდგომა  არ  

ხდება  კომპლექსური გააზრებით,  შესაბამისად  ამ მიზნით გატარებული 

ღონისძიებები სპონტანური ხასიათისა და არათანმიმდევრულია. ეს ჩანს როგორც შშმ 

პირთა ფაქტობრივ მდგომარეობაში, ასევე ამ ურთიერთობის მარეგულირებელ 

საქართველოს მოქმედ საკანონმდებლო ბაზაშიც. აუცილებელია ამ საკითხისადმი 

კომპლექსური მიდგომა და შშმ პირთა მიმართ დამოკიდებულების რადიკალური 

შეცვლა, რათა მათ მიეცეთ თვითრეალიზებისა და სრულფასოვანი ცხოვრების 

საშუალება, მოხდეს მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში,  აღმოიფხვრას ის 

სტერეოტიპი, რომელიც შშმ პირებს განიხილავს, როგორც მხოლოდ სოციალური 

დახმარებისა და სამედიცინო მომსახურების მომხმარებლებს. ამიტომ, ძალზე 

მნიშვნელოვანია, როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე თავად საზოგადოების 

გააქტიურება, რათა ამ საკითხს დაეთმოს ჯეროვანი ყურადღება. ამ მხრივ 

განსაკუთრებული როლი აკისრია ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს, 

რადგან სწორედ თვითმმართველობა არის მოქალაქესთან ყველაზე უფრო ახლოს 

მდგომი ხელისუფლება, რომელსაც ხელეწიფება შშმ პირთა შესახებ ყველაზე უფრო 

სრული ინფორმაციის ოპერატიულად მიღება, შშმ პირთა საჭიროებების შესწავლა, ამ 

საჭიროებებისა და ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ყველაზე უფრო 

ოპტიმალური მექანიზმებისა და საშუალებების შერჩევა და გამოყენება. ასევე სწორედ 

თვითმმართველობას ძალუძს ყველაზე უფრო ოპერატიულად იმოქმედოს შშმ პირთა 

მიმართ ფაქტობრივი დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად. სამწუხაროდ, ამასთან 

მიმართებით თვითმმართველობის აქტივობა ძალზე დაბალია. ამას განაპირობებს, 

როგორც თვითმმართველობის რესურსების სიმწირე და შესაბამისად, მომზადებული 

კადრების დეფიციტი, ასევე საკანონმდებლო ხარვეზებიც. საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ძალზედ ფრაგმენტულად ეხება შშმ 

პირთა მიმართ ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას განეკუთვნება 
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მხოლოდ „ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებისათვის, ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, მათ შორის, საჯარო თავშეყრის ადგილებისა და მუნიციპალური 

ტრანსპორტის სათანადოდ ადაპტირებისა და აღჭურვის უზრუნველყოფა.“ როგორც 

ვხედავთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მხოლოდ ფიზიკური 

გარემოს ადაპტირებაზე აკეთებს აქცენტს. ცხადია, საჯარო ობიექტების 

ხელმისაწვდომობა ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის 

საკმარისი შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის. ამ მხრივ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსიც საჭიროებს დახვეწას, რათა გაიზარდოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და შრომით ურთიერთობებში 

სრულფასოვნად ჩასართველად. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ   საბიუჯეტო კლასიფიკატორი (ფინანსთა მინისტრის 

განკარგულება #99,  მიღების თარიღი 6.04.2019 ), რომელიც წარმოადგენს საბიუჯეტო 

ხარჯების გაწერის უმთავრეს სახელმძღვანელო დოკუმენტს, იძლევა საკმაოდ ფართო 

სპექტრის ღონისძიებათა დაგეგმვისა და დაფინანსების სამართლებრივ საფუძვლებს. 

სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტები, როგორც წესი, ნაკლებად იყენებენ ამ საშუალებებს 

და ხშირ შემთხვევაში, უპირატესად, ყურადღება გამახვილებულია შშმ  პირთა  

სამედიცინო პრობლემებზე და ნაკლები ყურადღება ექცევა სოციალურ გამოწვევებს. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ძირითადი აქცენტი არასრულწლოვან შშმ პირებზე 

კეთდება. აქვე ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ადგილობრივი მთავრობის 

მხარდაჭერა, ძირითადად, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებაში გამოიხატება, 

რომელიც, უმრავლეს შემთხვევაში, სრულიად არასაკმარისია აღნიშნული 

სამედიცინო ან მატერიალური პრობლემის გადასაწყვეტად.   

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში  3758  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია (საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო, 2019). თუმცა არ არსებობს სტატისტიკა 

შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპების შესახებ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

მონაცემებით, შეზღუდვის ყველაზე გავრცელებულ ტიპს გადაადგილების შეზღუდვა 

წარმოადგენს (WHO& World Bank, 2011);   

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის (ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #51, 30/12/ 2019)  მუხლი 17 - 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა განსაზღვრავს სხვადასხვა 

მოწყვლადი ჯგუფის, მათ შორის შშმ  პირებისთვის,  ჯანდაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს. აღნიშნული პროგრამის 

დაფინანსებისთვის გამოყოფილია   3,430.0 ათასი ლარი.  ბიუჯეტში შშმ პირთა 

საკითხი რამდენიმე პუნქტშია მოცემული და  “ძირითადად, შშმ პირთა ერთჯერად 
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ფინანსურ დახმარებას ითვალისიწინებს”. ფინანსური დახმარება გაიცემა შემდეგ 

კატეგორიებზე:   

 200-ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის შშმ და 

განსაკუთრებით მძიმე ავადმყოფი ბავშვებისათვის;  

 100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – მკვეთრად გამოხატული შშმ 

პირებისათვის;  

 100-ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – სმენადაქვეითებული და შეზღუდული 

მეტყველების მქონე პირებისათვის;  

 100-ლარიანი ყოველთვიური დახმარება – განსაკუთრებით მძიმე 

მდგომარეობაში მყოფი შშმ პირებისა და უმწეო კატეგორიის მარტოხელა 

მოხუცების მომვლელზე (სოციალური მდგომარეობისა და პირობების 

შემსწავლელი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე);  

 14 ივნისს და 3 დეკემბერს – შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი 

ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა;  

  შინ მოვლის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ყოველთვიურ 100 ლარიან 

დაფინანსებას განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი შშმ პირების 

მომვლელთათვის.  

 

სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან ერთად, შშმ პირებზე ვრცელდება  „სხვადასხვა მიზეზით 

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარებულთა ხელშეწყობის პროგრამა“, რომელიც 

ითვალისწინებს 100-ლარიან ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბინის 

დასაქირავებლად იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზის გამო 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეექმნათ.   

სამედიცინო დახმარების პროგრამა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 

დარეგისტრირებულ შშმ პირებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ სხვადასხვა სახის 

ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტით. ამავე 

პროგრამაში შედის აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის 

პროგრამა, 65 ბავშვისთვის.     მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - 18 საათი 

(თვეში მაქსიმალური ლიმიტი 378 ლარი) - უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროგრამის 

დაფინანსება 2019 წელთან შედარებით გაიზარდა. ამჟამად მომლოდინეთა სიაში 4 

ბავშვია, რომლებიც გათვალისწინებულნი იქნებიან  2021 წლის ბიუჯეტში;  

სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე 

ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - მაქსიმალური 

ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.  

სოციალურად დაუცველთა, შშმ პირთა, მრავალშვილიანთა, ძალადობის მსხვერპლთა, 

ზრუნვის სისტემიდან გასულთა, მარჩენალდაკარგულთა და ა.შ.    კეთილდღეობის  

გაუმჯობესებას   ისახავს მიზნად  პროგრამა ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
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ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობა’’_ 

წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსებაა - 50 ათასი ლარი.  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროგრამული მხარდაჭერა, ძირითადად,  

სამედიცინო  ხასითისაა.. ამგვარად,  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის 

საქმიანობაში შშმ პირთა საკითხები,  მიზნობრივად თუ გამჭოლად, სხვადასხვა 

პროგრამაშია ასახული; თუმცა, პროგრამული მხარდაჭერა, უმთავრესად, სამედიცინო 

მომსახურებასა და ერთჯერად ფულად დახმარებაზეა ორიენტირებული, 

ამავდროულად, მომსახურებების მიწოდებისას არ  არიან  გათვალისწინებულნი  

ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე და  ზრდასრული  შშმ პირები. სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამების არცერთი მუხლი არ მიანიშნებს პროგრამის გენდერულ 

მგრძნობელობაზე, შესაბამისად, არაა გათვალისწინებული შშმ გოგონებისა და 

ქალების  სპეციფიკური საჭიროებები,   ასევე, მუნიციპალიტეტი   ზოგი მომსახურების  

შშმ  პირთათვის  მიწოდების ერთ-ერთ   კრიტერიუმად სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს მიერ მინიჭებულ სოციალურ სარეიტინგო ქულას იყენებს. ვთვლით, რომ   

შშმ პირთა  ნებისმიერი  მომსახურების ,,მიბმა“ აღნიშნულ    პროგრამასთან   შშმ  პირს  

ტოვებს მნიშვნელოვანი სერვისების გარეშე     და ხელს უშლის  შშმ პირთა 

ინტეგრაციას საზოგადოებაში.   

ამგვარად, პროგრამების ზოგადი ანალიზი აჩვენებს, რომ შშმ პირები 

კვლავინდებურად განიხილებიან, როგორც მხოლოდ სოციალური დახმარებისა და 

სამედიცინო მომსახურების მომხმარებლები. გარდა სოციალური დახმარებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისა, ბიუჯეტით განსაზღვრული სხვა პროგრამები 

ან საერთოდ არ ითვალისწინებენ შშმ პირთა საჭიროებებს (მაგ. ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის პროგრამები, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის პროგრამები) ან ეს უკანასკნელნი ფრაგმენტულად და 

არასაკმარისად არის მოცემული.  აუცილებელია პროგრამის მომსახურებების 

გამრავალფეროვნება და სამედიცინო და მატერიალური პრობლემების 

გათვალისწინებით, პროფესიული და სოციალური ჰაბილიტაცია/რეაბილიტაციის 

მომსახურებების დანერგვა; შშმ პირთა სოციალური ინკლუზია, მათი ჩართვა 

საგანმანათლებლო სისტემაში, დასაქმებასა და სოციალურ ცხოვრებაში, შეუძლებელია 

სრულფასოვანი სამედიცინო, პროფესიული და სოციალური რეაბილიტაციის გარეშე.  

მისასალმებელია,  რომ    ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ გადადგა გარკვეული 

პოზიტიური ნაბიჯი ზრდასრული  შშმ პირების მომსახურებების მიწოდების მხრივ 

(ასოციაცია ,,დეას“   თანამშრომლობის  შედეგი),  კერძოდ,     2020 წელს  ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მერიამ    შეისყიდა  სოციალური პროვაიდერის მომსახურება  და 

დაიწყო  საპილოტე პროგრამის  განხორციელება  ზრდასრული შშმ  პირების     

აბილიტაცია/ რეაბიიტაციისათვის (30 ბენეფიციარი).   მერიის წარმომადგენელმა 
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სიღრმისეული ინტერვიუს მსვლელობისას განაცხადა, რომ 2021  წლიდან მერია  

ცდილობს  ეტაპობრივად მოახდინოს  შშმ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებების 

ჩანაცვლება გრძელვადიანი ეფექტური და შედეგიანი პროგრამით/სერვისით. მას აქვს 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული შშმ პირთა პოლიტიკის შექმნის მცდელობა და 

ასევე მზაობა, პროგრამების დაგეგმვის  პროცესში აქტიურად ჩართოს   

მუნიციპალიტეტის შშმ პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭო  და  სხვა დაინტერესებული  

მხარეები.  

პრობლემის გადაჭრის  გზები  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინაშე არსებული პრობლემები 

კომპლექსური ხასიათისაა და მათი სრულფასოვანი გადაწყვეტა უნდა ეფუძნებოდეს 

სტრატეგიულ და გრძელვადიან ხედვას. შშმ პირების უფლებებთან დაკავშირებული 

საკითხები უნდა განიხილებოდეს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის, 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის, სოციალური ხელმისაწვდომობისა და 

შესაძლებლობათა გათანაბრების თვალსაზრისით. ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული 

მუნიციპალიტეტის ყველა პროგრამაში. შშმ პირთა საკითხის მოქცევა მხოლოდ 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში, გარკვეულწილად, 

დისკრიმინაციული შინაარსის მატარებელია და ვერ გადაწყვეტს არსებულ 

პრობლემას. ამ პროგრამებშიც დაფინანსების ძირითადი ნაწილი მოდის ერთჯერად 

დახმარებებზე. დახმარების ეს ფორმა არაეფექტურია და ვერ დაიცავს შშმ პირთა 

ინტერესებს და ვერ უზრუნველყოფს მათ სოციალურ ინტეგრაციას. ამიტომ ამ 

პრობლემების გადასაწყვეტად მუნიციპალიტეტებს უნდა გააჩნდეთ გრძელვადიანი 

ხედვა და საკითხისადმი სტრატეგიული მიდგომა. შშმ პირთა სოციალური 

ინტეგრაციის მუნიციპალური სტრატეგიის არსებობის გარეშე, მუნიციპალიტეტის 

მიერ ამ მიმართულებით დახარჯული რესურსები ვერ იქნება სათანადო შედეგის 

მომცემი. ასეთი სტრატეგიის არარსებობა განაპირობებს იმას, რომ მუნიციპალურ 

პროგრამებში შშმ პირთა პრობლემების გადაწყვეტა ან საერთოდ არ არის ასახული 

(მხოლოდ სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური 

პროგრამები არ არის საკმარისი და მხოლოდ მათი არსებობა არ ნიშნავს შშმ პირთა 

პრობლემების მოგვარებას), ან ფრაგმენტულად და არათანმიმდევრულადაა 

მოცემული, რაც ვერ იძლევა შედეგს. მუნიციპალური სტრატეგიის არსებობა იქნება 

იმის გარანტია, რომ  ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა პროგრამა 

მიმართული იქნეს შშმ პირთა საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე  კომპლექსური 

ხასიათის ღონისძიებათა გატარებისკენ. მუნიციპალური სტრატეგიის მიზანი უნდა 

იყოს შშმ პირთა სრულფასოვნად ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებში და მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ ყველა პირისათვის ფიზიკური თუ კულტურული გარემოს, საცხოვრებელი 

პირობების, ტრანსპორტის, სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების, დასაქმების, 

სპორტისა და რეკრეაციის შესაძლებლობების თანაბრად ხელმისაწვდომობის 
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უზრუნველყოფა. სტრატეგიამ უნდა ჩამოაყალიბოს ერთიანი მიდგომა შშმ პირთა 

სოციალური ინტეგრაციისადმი და არსებული პრობლემების ანალიზის საფუძველზე 

დაადგინოს ამ სფეროში მუნიციპალიტეტის ძირითად პრიორიტეტები,  რომლებსაც 

დაეფუძნება სამოქმედო გეგმა და მის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები. 

მაგრამ შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის მუნიციპალური სტრატეგიისა და 

გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პროგრამების მოსამზადებლად, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ვიცოდეთ 

კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში შშმ პირთა არსებული მდგომარეობა და მათი 

საჭიროებები. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების მხრიდან განსახორციელებელი 

პირველი რიგის ამოცანაა ადგილობრივ თვითმმართველობებში შშმ პირთა არსებული 

მდგომარეობის შესწავლა, ამ უკანასკნელთა შესახებ მონაცემების ერთიანი ბაზის 

შექმნა, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება განისაზღვროს ამ 

მიმართულებით მუნიციპალური პოლიტიკა და მომზადდეს შესაბამისი 

მუნიციპალური პროგრამები.  

საჭიროა შშმ პირთა საკითხი სრულად და სწორად აისახოს მუნიციპალიტეტის  

განვითარების საშუალოვადიან პრიორიტეტებში. ამჟამად  ამ დოკუმენტში  შშმ  

პირებთან მიმართებით   ძირითადი აქცენტები, კვლავინდებურად, მხოლოდ 

სოციალურ დახმარებებზე კეთდება. 

შშმ პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს საქმიანობაში პრიორიტეტი შშმ პირებისათვის 

ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნაა და არ არის დასახული ისეთი უმნიშვნელოვანესი 

ამოცანების გადაწყვეტა, როგორებიცაა არსებული მდგომარეობის შესწავლა და 

ანალიზი, საჭიროებათა კვლევა და მათ საფუძველზე ერთიანი პოლიტიკის 

შემუშავება, დანერგვა და კოორდინაცია; თანამშრომლობა არასამთავრობო და 

სამთავრობო სექტორებთან შშმ პირთა უფლებების დაცვისა და თანაბარი 

შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით; შშმ პირთა შრომითი, საგანმანათლებლო, 

სოციალური და სხვა ხასიათის უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა, შესაბამისი 

სპორტის სახეობების დანერგვა და პარაოლიმპიური მოძრაობის განვითარება; შშმ 

პირთა და მათ მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი გაერთიანებების გაძლიერებისა და 

განვითარების ხელშეწყობა. 

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-სასწავლო დაწესებულებების შექმნა, 

მოვლა-პატრონობა და განვითარება არის მუნიციპალიტეტის უშუალო 

უფლებამოსილება. შესაბამისად, ამ დაწესებულებების ადაპტირებაზე სწორედ 

მუნიციპალიტეტია პასუხისმგებელი. ამიტომ აუცილებელია შეისწავლონ ამ 

ობიექტთა მდგომარეობა (აღსანიშნავია, რომ საბავშვო ბაღებთან მიმართებით 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ ასეთი შესწავლა უკვე ჩატარებულია) და 

ბიუჯეტით გაითვალისწინონ  მათი ადაპტაციისთვის საჭირო სამუშაოების 
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დაფინანსება.   

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია საკმაოდ 

მრავალფეროვანი პროგრამები (კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი და 

სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა-აღდგენა, 

სახელოვნებო სკოლების, მუსიკალური კოლექტივების ფუნქციონირება და 

განვითარება და ა.შ.). თუმცა არც ერთ მათგანში არ არის მითითება შშმ პირთა 

ჩართულობასა და ამ ღონისძიებებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობაზე. 

აუცილებელია ყველა ამ მუნიციპალურ პროგრამაში მაქსიმალურად იყვნენ 

ჩართულნი შშმ პირები. ყველა ეს პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს შშმ პირისათვის 

ხელშემწყობ პირობების შექმნას, თუმცა ამან არ უნდა განაცალკეოს შშმ პირები. 

შშმ პირთა სეგრეგაცია, მათი გაუცხოება საზოგადოების სხვა წევრებთან, 

საზოგადოების ფრაგმენტაცია და დეჰუმანიზაცია არის ის  უმწვავესი პრობლემები, 

რომლებიც, შეიძლება ითქვას, სათავეს უდებს სხვა დანარჩენ სირთულეებს. ამიტომაც, 

უაღრესად მნიშვნელოვანია, შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშესაწყობად 

მუნიციპალური სტრატეგიისა და სპეციალური მუნიციპალური პროგრამების 

შემუშავება კატეგორიზაციის ეფექტიანი კრიტერიუმების საფუძველზე, კონკრეტული 

პოლიტიკის, ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაბამისი რესურსებით 

უზრუნველყოფის გათვალისწინებით. 

შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირების მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება 

მუნიციპალური ბიუჯეტით ისეთი პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს შშმ პირთა და საზოგადოების სხვა წევრთა დაახლოებას. ასეთი შეიძლება 

იყოს მოხალისე ახალგაზრდების გადამზადება და ჩართვა როგორც შინ მოვლის 

მომსახურებაში, ასევე შშმ პირებთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებების 

(კულტურული, გასართობი, სპორტული და ა.შ.) ჩატარებაში, შშმ პირთა 

შესაძლებლობათა გათვალისწინებით; მათი შემოქმედებითი თვითრეალიზებისათვის 

გამოფენების, საღამოებისა და სხვა სახის ღონისძიებათა მოწყობა, პარაოლიმპიური 

მოძრაობის ხელშეწყობა და სხვ. 

შშმ პირთა სოციალურ ინტეგრაციას მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესში მათი სრულფასოვანი ჩართვა. ამისათვის 

კი საჭიროა შშმ პირებსა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შორის 

დიალოგის ქმედითი მექანიზმების შემოღება (შშმ პირების საკითხზე მომუშავე საბჭო, 

პერიოდული შეხვედრები შშმ პირების წარმომადგენლებთან, შშმ პირთა 

ასოციაციების ხელშეწყობა და ა.შ.), რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, იგრძნონ თავი 

საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად და მონაწილეობა მიიღონ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. ხელი შეეწყოს შშმ პირთა თვითორგანიზებას, 

მათ მიერ საკუთარი ინტერესების წარმოჩენას.     

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში 
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გათვალისწინებულია შშმ პირთა ჯანმრთელობის დაცვის საკითხი. თუმცა ეს 

პროგრამები, უპირატესად, ერთჯერადი დახმარებების გაცემას ითვალისწინებენ. 

როგორც კვლევებით ჩანს და ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან 

შეხვედრებზეც აღინიშნა, დახმარებების ეს ფორმა არაეფექტიანია და არ არის შედეგზე 

ორიენტირებული. ხდება პრობლემის გადავადება და არა მისი გადაწყვეტა. საჭიროა 

ერთჯერადი დახმარებების შეცვლა შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგებული ჯანდაცვის 

პროგრამული მომსახურებით. თუმცა, ცხადია, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა ერთბაშად 

შეუძლებელია.  მიზანშეწონილი იქნება შშმ პირთა საჭიროებათა კვლევების 

საფუძველზე მოხდეს ერთჯერადი დახმარებების თანდათანობითი ჩანაცვლება 

ჯანდაცვის პროგრამული მომსახურებით. 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

პრობლემას შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციისა და ფაქტობრივი დისკრიმინაციის 

აღმოსაფხვრელად. საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები განაპირობებს 

მის ინდიფერენტულობასა და გაუთვითცნობიერებლობას, რის გამოც ხალხი 

მოუმზადებელია შშმ პირთა სოციალური ხელმისაწვდომობისათვის და მათი 

პრობლემების პრიორიტეტულ საკითხად აღსაქმელად. 

შშმ პირებთან მიმართებით აუცილებელია  საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა 

და გააზრებული სოციალური ცნობიერების ჩამოყალიბება.   პრობლემის გადაწყვეტა, 

უპირველეს ყოვლისა, შშმ პირთა ოჯახებიდან უნდა დაიწყოს. ფაქტია, რომ შშმ პირთა 

ფაქტობრივი დისკრიმინაცია, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ მათი ოჯახებიდან იწყება. ამ 

პრობლემის გადასაჭრელად, კარგი იქნება, დაიგეგმოს  პერიოდული შეხვედრები, 

ჩატარდეს სემინარები და სხვა.  

საზოგადოებაში შშმ პირთა უფლებებისადმი პატივიცემის გრძნობის ჩამოყალიბებაში 

განსაკუთრებული როლი შეუძლია ითამაშოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებმა. თუმცა, როგორც შშმ პირები და მათი წარმომადგენლები მიუთითებენ, 

საჭიროა თავად ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობის პირების 

გათვითცნობიერება პრობლემის აქტუალობის, მისი გადაწყვეტის გზებისა და 

შესაძლებელობათა შეზღუდვის საკითხების  მეინსტრიმინგის საკითხებზე. ამიტომ, 

მნიშვნელოვანი იქნება, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების მონაწილეობით 

სპეციალური სემინარების ორგანიზება და ჩატარება, რომლებზეც განხილული იქნება 

შშმ პირთა უფლებები, არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები.  

შშმ პირთა მიმართ საზოგადოების ინდიფერენტული დამოკიდებულების პოზიტიურ 

შეცვლას მნიშვნელოვნად განაპირობებს თავად მათი იზოლაციიდან გამოყვანა და 

ჩართვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ამ მიზნით საჭიროა მუნიციპალიტეტის მიერ 

განხორციელებულ სხვადასხვა კულტურულ, სპორტულ, შემოქმედებით თუ 

გასართობ ღონისძიებებში მაქსიმალურად იყვნენ  წარმოჩენილნი შშმ პირები. ამასთან, 

აუცილებელია, რომ ეს იყოს ერთიანი და არა მხოლოდ შშმ პირებისათვის ან მხოლოდ 

მათი მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები.      
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ფოკუს ჯგუფებთან,   შშმ პირებთან შეხვედრისას ასევე გამოიკვეთა სარეაბილიტაციო 

პროგრამების საჭიროების საკითხი. განსაკუთრებით დაისვა საკურორტო–

სარეაბილიტაციო პროგრამების საჭიროება. ძირითადად, ეს ეხება შშმ ბავშვებს. მათი 

წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება 

მუნიციპალიტეტები დაეხმარონ, რომ მოხდეს ზაფხულობით ამ ბავშვების გაყვანა 

თავიანთ თანატოლებთან ერთად ბანაკებში. შშმ პირთა ოჯახებს, როგორც წესი, არ 

აქვთ იმისი ფინანსური საშუალება, რომ ეს ბავშვები გაიყვანონ დასასვენებლად. მით 

უმეტეს, სასარგებლო იქნება შშმ ბავშვების თანატოლებთან ერთად ყოფნა, რაც ხელს 

შეუწყოს სოციალურ ინტეგრაციას. ამ მიზნით, მიზანშეწონილი იქნება, 

მუნიციპალიტეტებმა ბიუჯეტში გაითვალისწინონ შშმ ბავშვების დასვენების 

ორგანიზებისა და თანატოლებთან ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამების 

დაფინანსების საკითხი. 

პოლიტიკის გატარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მონიტორინგის 

მექანიზმი. ჩატარებული კვლევები, მონიტორინგის მასალები, წარმოდგენილი 

ანგარიშები და შშმ პირებთან შეხვედრები ადასტურებს, რომ მონიტორინგის 

მექანიზმი სრულფასოვნად ვერ ფუნქციონირებს. „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებების“ კონვენციის 33-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, 

„სამოქალაქო საზოგადოება, კერძოდ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და 

მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციები, სრულად უნდა ჩაერთონ და მონაწილეობა 

მიიღონ მონიტორინგის პროცესში“. დღეს არსებული მხოლოდ წლიური ანგარიშების 

წარდგენა არ არის ეფექტური გაწეული საქმიანობის შესაფასებლად. მონიტორინგს 

უნდა ჰქონდეს პერმანენტული და არა ერთჯერადი ხასიათი. მაგრამ ამისათვის 

საჭიროა არსებობდეს მიზანმიმართული მუნიციპალური პოლიტიკა და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც დეტალურად, შესაბამისი ვადების 

მითითებით იქნება გაწერილი გასატარებელი ღონისძიებები და მათი შეფასების 

კრიტერიუმები. მათ გარეშე, ცხადია, მონიტორინგის მექანიზმი ვერ იმუშავებს. 

ამიტომაც არის აუცილებელი მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს შშმ პირთა სოციალური 

ინტეგრაციის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა. სხვა შემთხვევაში, 

მხოლოდ ერთჯერადი დახმარებებით შემოფარგვლით, მონიტორინგი 

კვლავინდებურად მხოლოდ წლიური ანგარიშებით იქნება მოცემული.   

სამართლებრივი ბაზის დახვეწა, პოლიტიკის დოკუმენტებისა და სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება, ინსტიტუციური სტრუქტურებისა და მონიტორინგის მექანიზმების 

დახვეწა არის ის წინაპირობები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს შშმ პირთა 

მიმართ არსებული მიდგომების რადიკალურად შეცვლას, მათ საჭიროებათა 

განსაზღვრას, შშმ პირთა წინაშე არსებული პრობლემების კომპლექსურ შესწავლასა და 

გადაწყვეტას. ამასთან, ჩატარებული კვლევებისა და შშმ პირებთან შეხვედრებზე 

დაყრდნობით, აქედანვე შეიძლება გამოიკვეთოს ის პრიორიტეტული 

მიმართულებები და პრობლემები, რომლებიც პირველი რიგის ამოცანებად შეიძლება 

იქნეს დასახული.  
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დასკვნა  

დასკვნის სახით, მინდა აღვნიშნო, რომ შშმ პირთა მიერ დასახელებული 

ზემოაღნიშნული პრობლემები ურთიერთდაკავშირებულია, ერთმანეთს 

განაპირობებს, ამიტომ მათი გადაწყვეტა მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით არის 

შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მუნიციპალიტეტებმა, შშმ პირთა 

სრულყოფილი მონაცემების ბაზის ანალიზის საფუძველზე, შშმ პირთა საჭიროებებისა 

და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, შეიმუშაონ და დაამტკიცონ შშმ პირთა 

სოციალური ინტეგრაციის მუნიციპალური სტრატეგია, რომელიც გრძელვადიან (7-10 

წ.წ.) პერსპექტივაში განსაზღვრავს პრობლემათა ეტაპობრივი, თანდათანობით 

გადაწყვეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებს, რომელთა საფუძველზეც უნდა 

შემუშავდეს 1-2 წ.წ. სამოქმედო გეგმა. ამ უკანასკნელში გაიწერება მუნიციპალიტეტის 

მიერ, მისი შესაძლებლობების მიხედვით, შესაბამის ვადებში გასატარებელი 

ღონისძიებები.  

ასეთი მიდგომა საშუალებას მოგვცემს ყველა მუნიციპალურ პროგრამაში 

გაითვალისწინონ შშმ პირთა საკითხი, ბიუჯეტის თანხები დაიხარჯოს უფრო 

ეფექტიანად, მიზნობრივად და შედეგზე ორიენტირებულად, რადიკალურად 

შეიცვალოს შშმ პირთა მიმართ არსებული ინდიფერენტული დამოკიდებულება და ის 

სტერეოტიპი, რომელიც მათ განიხილავს, როგორც მხოლოდ სოციალური 

დახმარებისა და სამედიცინო სერვისის მომხმარებლებს. უნდა მოხდეს შშმ პირთა 

ინტეგრირება საზოგადოებაში და მიეცეთ მათ თვითრეალიზებისა და სრულფასოვანი 

ცხოვრების საშუალება.   

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, 2006;  

2. ზოგადი კომენტარი №3, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენცია, 2016;  

3. საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ;  

4. საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 

დაცვის შესახებ;  

5. საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმა; 

6. საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია (2014–2020 

წლებისთვის) 
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7. საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმები 

2018-2020 და 2016- 2017; ადამიანის უფლებების 2016-2017წწ. ეროვნული 

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში;  

8. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 

შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018;  

9. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2016;  

10. ანალიზი და რეკომენდაციები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებებისა და ინტერესების დაცვის საკითხზე  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია „დეა“;2017 

11. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში, კვლევის ანგარიში, მოძრაობა 

ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის, 2018; 

12. თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირებისთვის- 

სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში- კვლევის 

ანგარიში, თ. მახარაძე, 2018; 

13. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა  სამედიცინო და  სარეაბილიტაციო 

მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა    საქართველოში- კვლევის ანგარიში; გ.კაკაჩია, 

კ. ნადირაძე 2018; 

14. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონათა და ქალთა მიმართ ძალადობის 

ძირითადი ასპექტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია „დეა“,2018; 

15. ზრდასრულ შშმ პირთა საჭიროებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეში;  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია „დეა“,2019; 

16. თემატური  მოკვლევა„…€ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და 

გოგონებისთვის ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ, 2019 
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დანართი 1. 

კითხვები ფოკუს ჯგუფებისთვის- შშმ პირები, მათი მშობლები და არასამთვრობო 

ორგანიზაციები  

1. როგორ დაახასიათებდით თქვენს  ძირითად   საჭიროებებს? როგორ ფიქრობთ, ის 

რომ თქვენ შშმ პირი ხართ,  რა დამატებით სჭიროებებს გიქმნით თქვენ, ან  თქვენს 

ოჯახს? 

2. როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც შშმ ბავშვის მშობელი, ან მხარდამჭერი რა ტიპის  

მომსახურებას   საჭიროებთ?    

3. როგორია თქვენი დამოკიდებულება  ადგილობრივი მთავრობის მიერ 

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფებისთვის გაცემული ერთჯერადი ფულადი 

დახმარების მიმართ? პირადად თქვენ  გისარგებლიათ  თუ არა ამ დახმარებით? თუ 

გისარგებლიათ, რამდენად დაგეხმარათ პრობლემის მოგვარებაში? 

4. როგორ ფიქრობთ, მუნიციპალიტეტის მიერ შემოთავაზებული  მომსახურებები  

ითვალისწინებს თუ არა გოგონათა და ქალთა  სპეციფიკურ საჭიროებებს ( არის თუ 

არა გენდეულად მგრძნობიარე )? 

5. თქვენ, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირი იყოთ, რა  მომსახურებით  

ჩანაცვლებდით ერთჯერადი დახმარებისთის გამოყოფილ თანხას? 

6. სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტი შეზღუდული და მწირია- შესაბამისად , 

ვერ დააკმაყოფილებს ყველა შშმ პირის  საჭიროებებს, თქვენი მოსაზრებით როგორ 

უნდა განისაზღვროს შშმ პირებისთვის გარკვეული მომსახურების დაფინანსების 

პრიორიტეტი?  რას უნდა ენიჭებოდეს    პრიორიტეტი- შესაძლებლობათა 

შეზღუდვის ხარისხს( სიმძიმეს), თუ  შშმ პირის/ მისი ოჯახის ეკონომიკურ 

მდგომარეობას? 

7. დაასახელეთ ორი მომსახურება, რომლის  დაფინანსება  თქვენთვის ან თქვენი 

შვილისთვის იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი. 

8. როგორ ფიქრობთ, შშმ პირების მომსახურების დაფინანსებისთვის, როგორ უნდა 

განისაზღვროს ცენტრალური და აგილობრივი მტავრობის ფუნქციები? 

დანართი 2 

 ფოკუს ჯგუფი #2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია   

1. როგორ შეაფასებდით   მომსახურების   მიწოდების პროცესს? რამდენად დროულად  

და  სრულად  ხდება   შშმ პირების   საჭიროებების იდენტიფიცირება და დაფარვა? 

რა პრობლემებს ხედავთ ამ კუთხით? 

2. როგორ  ხდება    შშმ  პირების    საჭიროებების იდენტიფიცირება? 

3. ხდება თუ არა   სოციალური და ჯანდაცვის მომსახურების  განხორციელების 

მონიტორინგი? რა სიხშირით?    ბიუჯეტის ციკლის დასრულებისა  ხდება თუ არა  
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მიწოდებული მომსახურების   შეფასება და  შეფასების    შედეგების ასახვა   

მომავალი წლის პროგრამების შემუშავებისას? მიმართულებით?  თუ კი რა 

გამოწვევებს ხედავთ აღნიშნული მიმართულებით? რა მიმართულებით არის 

საჭირო გაუმჯობესება? 

4. თქვენი აზრით შშმ  პირთა    საჭიროებები რამდენად სრულად იფარება არსებული  

პროგრამებით? არის თუ არა  შშმ პირთა ქვეჯგუფები  ( მაგ. ფსიქო სოციალური 

საჭიროების,   სმენადაქვეითებულები, ინტელექტუალური შეზღუდვის და ა. შ ), 

რომელთა საჭიროებების იდენტიფიცირება ვერ ხდება? თუ კი რომელია ეს 

ქვეჯგუფები  და რატომ არიან ისინი უხილავი   მუნიციპალიტეტისთვის? 

5. რამდენად სრულყოფილად ხდება  შშმ  პირებისთვის   ინფორმაციის მიწოდება 

არსებული  მომსახურების   და პროგრამების შესახებ? სად ხედავთ ხარვეზებს? 

6. როგორია თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტს, საერთაშორისო და ადგილობრივ 

არასამთავრობო,  მათ შორის სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციებს შორის> 

7. არსებობს თუ არა თვითმმართველობასთან თანადაფინანსების პროექტები 

სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით და როგორ შეაფასებდით ამ 

პროექტების მუშაობასა და შედეგებს? რა რეალური სარგებლის მომტანია ისინი და 

რას შეცვლიდით თქვენ? 
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მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირების დანერგვის გამოწვევები 
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად 
 

ორგანიზაცია: იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ 

ავტორი: ქეთევან ცხაკაია 
 

 

რეზიუმე 

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველომ აიღო 

ვალდებულება მოახდინოს ნარჩენების მართვის სექტორის ჰარმონიზაცია   

ევროკავშირის  მოთხოვნებთან. ნარჩენების მართვა საქმიანობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სექტორია ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში დაახლოებით 900000 

ტონა მუნიციპალური ნარჩენები წარმოიქმნება, რომელთა თითქმის 90% 

ნაგავსაყრელზე განთავსდება. ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნარჩენები 

წარმოადგენს რესურსების უზარმაზარ დანაკარგს. ნარჩენების სეპარირებული 

შეგროვება რეციკლირებადი ფრაქციების სასარგებლოდ გამოყენების საშუალებას 

იძლევა. საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციაზე და 

რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად 

განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის 

პროცესში, კერძოდ, ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა 

უზრუნველყონ მუნიციპალური ნარჩენების  შეგროვების ეფექტიანი სისტემის 

დანერგვა თავიანთ ადმინისტრაციულ საზღვრებში, და აგრეთვე ნარჩენების 

გამოცალკევებულად შეგროვების სისტემების ეტაპობრივი დანერგვა და გამართული 

ფუნქციონირება, რაც ხელს შეუწყობს აღდგენის პროცესებს.  ამდენად აქტუალურია 

მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირების ეფექტური სისტემების განხორციელება 

ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში. სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების 

დანერგვა ხელს შეუწყობს ნარჩენების რეციკლირების განვითარებასა და ნარჩენების, 

როგორც სასარგებლო რესურსის გამოყენებას. 

 

 

Summary 

By signing the Association Agreement with the EU, Georgia has committed to harmonizing 

the waste management sector with the EU requirements. Waste management is one of the 

most important sectors of activity in our country. Georgia generates about 900,000 tons of 
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municipal waste every year, almost 90% is disposed of in landfills. Waste deposited in landfills 

is a huge waste of resources. Separate waste collection allows beneficial use of recyclable 

fractions. Georgia aims to be a country focused on waste prevention and recycling. The Waste 

Management Code defines the responsibilities of municipalities in the waste management 

process, in particular, local self-government bodies must ensure the introduction of an efficient 

municipal waste collection system within their administrative boundaries, as well as the 

gradual introduction and the proper functioning of separate waste collection systems. It is 

therefore important to implement the effective municipal waste separation systems in all 

municipalities of the country. The introduction of separate collection of waste will contribute 

to the development of waste recycling and the use of waste as a useful resource. 

შესავალი 

ნარჩენების მართვა საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია 

საქართველოში. ნარჩენების წარმოქმნა და მათი განკარგვა არა მარტო სერიოზული, 

არამედ მზარდი პრობლემაცაა. ხელმისაწვდომი მონაცემებით, საქართველოში 

წარმოიქმნება დაახლოებით 900000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენები, რომელთა 

თითქმის 90% ნაგავსაყრელზე განთავსდება. ნაგავსაყრელზე განთავსებული 

ნარჩენები წარმოადგენს რესურსების უზარმაზარ დანაკარგს, როგორც მასალების, ისე 

ენერგიის სახით. ამის გარდა, თავად ნარჩენების მართვის პროცესი საშიშროებას 

უქმნის გარემოს.  

 ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველომ აიღო 

ვალდებულება გაატაროს რეფორმები და უზრუნველყოს კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მთელ რიგ დირექტივებთან, მათ შორის, გარემოს 

დაცვისა და მდგრადი განვითარების სფეროში. შესაბამისად, საქართველოს 

ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ინტეგრაცია 

სასარგებლო იქნება ნარჩენების მართვის მდგრადი და ეფექტური სისტემების 

ჩამოყალიბების საქმეში, დარეგულირდება ნარჩენების შეგროვებისა და 

გადამუშავების საკითხები. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება შეამცირებს ნიადაგის, 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების, ჰაერის დაბინძურებას.  

ევროკავშირისათვის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება ნიშნავს ისეთ ეკონომიკურად 

და გარემოსდაცვით ეფექტურ საზოგადოებად ჩამოყალიბებას, რომელიც ეძებს 

ნარჩენების თავიდან აცილების ან, სადაც ეს შეუძლებელია, მათი რესურსად 

გამოყენების გზებს, რაც, მაღალი  გარემოსდაცვითი სტანდარტების მხარდაჭერით, 

უზრუნველყოფს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს დაცვას ნარჩენების მავნე 

ზემოქმედებისაგან და ქმნის პირობებს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისათვის.  

ევროკავშირის ნარჩენების მართვის პოლიტიკა ხაზს უსვამს ნარჩენების მართვის 

მიმართ ინტეგრირებულ მიდგომას, რომელიც მოიცავს ნარჩენების განთავსების 

ობიექტების მშენებლობას ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციისა და რეციკლირების 

ღონისძიებებთან ერთად,  შემდეგი იერარქიის შესაბამისად: 
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- ნარჩენების წარმოქმნისა და მათი უარყოფითი ზემოქმედების პრევენცია, 

- ნარჩენების აღდგენა რეციკლირებით, ხელახალი გამოყენებით,  

- ნარჩენების უსაფრთხო განთავსება იმ შემთხვევებში, როდესაც მათი აღგენა 

შეუძლებელია. 

გარემოს დაცვა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების, 

აგრეთვე ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირის პასუხიმგებლობა და 

ვალდებულებაა.  

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები საკუთარ ბიუჯეტებში 

ითვალისწინებენ ხარჯებს გარემოს დაცვის სფეროში ევროკავშირის 

კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად და 

გარემოსდაცვითი პროგრამების განსახორციელებლად. აღნიშნული ამოცანების 

შესასრულებლად ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების გარემოსდაცვითი 

უწყებები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. 

ევროკავშირში გარემოს დაცვის პრინციპები და სტრატეგიული კომპონენტებია:  

ა) გარემოსდაცვითი მოთხოვნების სხვა დარგობრივ სტრატეგიებში ინტეგრირება; 

ბ) გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სიფრთხილის პრინციპის გამოყენება; 

გ) პრევენციული ზომების პრინციპი; 

დ) დამბინძურებლების წყაროსთან შეკავების პრინციპი; 

ე) „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპი; 

ვ) ბუნებრივი ბიოგეოგრაფიული სტრუქტურისთვის დამახასიათებელი 

ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემების შენარჩუნების პრინციპი; 

ზ) ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება; 

თ) გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ინფორმირებისა და 

მონაწილეობის, აგრეთვე გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით 

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

ი) გარემოს დაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება. 

 

ნარჩენების მართვის ძირითადი პრინციპები ევროკავშირში 

ევროკავშირის კანონმდებლობაში განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის პრინციპები, 

რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს ნარჩენების მართვის ღონისძიებებს.  

პირველადი რესურსების დაზოგვის პრინციპი - ეხება პირველადი რესურსების 

გამოყენების შემცირებას და გამოყენების ოპტიმიზაციას და აქცენტს აკეთებს მეორადი 

ნედლეულის გამოყენებაზე. 

წინასწარი ზომების პრინციპი - ეხება არსებული ტექნოლოგიების გამოყენებას 

გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

„დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპი, რომელიც ითვალისწინებს მწარმოებლის 

ვალდებულებისა და მომხმარებლის ვალდებულების პრინციპს, ადგენს სათანადო 
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საკანონმდებლო და ეკონომიკური ჩარჩოს ჩამოყალიბების აუცილებლობას 

ნარჩენების მართვის ხარჯების ასანაზღაურებლად.  

ჩანაცვლების პრინციპი - სახიფათო ნედლეული მასალების ჩანაცვლება არასახიფათო 

ნედლეული მასალებით და ამ გზით სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის შემცირება. 

სიახლოვის პრინციპი ადგენს, რომ ნარჩენები უნდა დამუშავდეს და განთავსდეს 

ნარჩენების წარმოქმნის ადგილიდან ყველაზე ახლოს მდებარე ობიექტზე. 

ინტეგრაციის პრინციპი ადგენს, რომ ნარჩენების მართვა წარმოადგენს ამ ნარჩენების 

წარმომქმნელი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობების შემადგენელ ნაწილს.  

ევროკავშირის მიდგომა ნარჩენების მართვის  საკითხებში ეყრდნობა ნარჩენების 

მართვის იერარქიას, რომელიც  წარმოადგენს ნარჩენების მართვის კანონმდებლობითა 

და პოლიტიკით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით დალაგებულ 

ღონისძიებათა რიგს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

- პრევენცია; 

- ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 

- რეციკლირება; 

- სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის ენერგიის აღდგენა; და 

- განთავსება.  

 

ნარჩენების მართვის იერარქიის 

გათვალისწინებით, ევროკავშირის 

წევრი სახელმწიფოები იღებენ 

ზომებს ნარჩენების მართვის ისეთი 

ღონისძიებების წასახალისებლად, 

რომლებიც საუკეთესო 

გარემოსდაცვით შედეგებს იძლევა. 

ამისათვის შესაძლებელია საჭირო 

გახდეს სპეციფიკური ნარჩენების 

ცალკეული ნაკადების ნარჩენების 

მართვის იერარქიიდან გამორიცხვა 

იმ პირობით, თუ ეს 

გამართლებულია შესაბამისი 

ნარჩენების წარმოქმნისა და მართვის 

ზემოქმედებების კუთხით მათი მთლიანი სასიცოცხლო ციკლის ანალიზის 

საფუძველზე.   

 

ევროკავშირის მიდგომა ნარჩენების მართვის მიმართ სამ ძირითად პრინციპს 

ემყარება:  

 ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია - ნარჩენების მართვის ნებისმიერი სტრატეგიის 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც უშუალოდ ეხება როგორც საწარმოო 

მეთოდების გაუმჯობესებას, ასევე მომხმარებლების მხრიდან მოთხოვნის 

ცვლილებას (მწვანე პროდუქტებზე ორიენტირება) და ცხოვრების ისეთი წესის 

არჩევას, რომელიც ნაკლები რაოდენობის ნარჩენებს წარმოქმნის. 
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 რეციკლირება და ხელახალი გამოყენება - ნარჩენების წარმოქმნის შემთხვევაში 

კომპონენტების აღდგენის მაღალი მაჩვენებლების მიღწევა, სასურველია 

მასალების რეციკლირების გზით. ამ მიზნის მისაღწევად დასახელდა ნარჩენების 

რამდენიმე ნაკადი, რომლებისთვისაც მასალის რეციკლირება პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. ესენია: ნარჩენი შეფუთვა, ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო 

საშუალებები, ნარჩენი ბატარეები და აკუმულატორები და ელექტრო და 

ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები.  

 ნარჩენების საბოლოო განთავსების მეთოდის გაუმჯობესება და მონიტორინგი - იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ნარჩენი აღდგენას არ ექვემდებარება, აუცილებელია მისი 

განთავსება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო პირობებში 

და მკაცრი მონიტორინგის განხორციელება.  

ნარჩენებთან დაკავშირებული ევროკავშირის პოლიტიკის მთავარ ამოცანას 

წარმოადენს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია და მათი ხელახალი გამოყენების, 

რეციკლირებისა და აღდგენის ხელშეწყობა გარემოს დაცვის მიზნით. 

 

ნარჩენების მართვის საკითხები საქართველოში 

 საქართველოს კანონი “ნარჩენების მართვის კოდექსი” 2015 წლის 15 იანვარიდან  

ამოქმედდა, რომელიც მიზნად ისახავს  სამართლებრივი და მარეგულირებელი 

საფუძვლების შექმნას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ნარჩენების წარმოქმნის 

პრევენციასა და ხელახალ გამოყენებას, აგრეთვე ნარჩენების დამუშავებას 

გარემოსათვის უსაფრთხო გზით, მათ შორის – შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, 

აღდგენას (რეციკლირება, კომპოსტირება და ა.შ.) და განთავსებას. 

კანონის ამოცანებია: 1) ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა ნარჩენების 

წარმოქმნის და მისი უარყოფითი ზეგავლენის პრევენციისა ან შემცირების გზით; 2) 

ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა; 3) იმ რესურსების ეფექტიანი 

მოხმარების წახალისება, რომლებიც შეიძლება მიღებული იქნას მუნიციპლური 

ნარჩენების უკეთ მართვის შედეგად. 

ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტების 

პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის პროცესში, კერძოდ, ადგილობრივმა 

თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მუნიციპალური ნარჩენების  

შეგროვების ეფექტიანი  სისტემის დანერგვა თავიანთ ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში, და აგრეთვე ნარჩენების გამოცალკევებულად შეგროვების სისტემების 

ეტაპობრივი დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება, რაც ხელს შეუწყობს 

აღდგენის პროცესებს.   

კანონი განსაზღვრავს ნარჩენების შეგროვების ზოგად პრინციპებს, რომლის 

მიხედვითაც ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და დამუშავება უნდა მოხდეს 

იმგვარად, რომ არ შეიქმნას სირთულეები მათი შემდგომი აღდგენის მხრივ. 

ამასთანავე, კანონი მოითხოვს, რომ მუნიციპალური ნარჩენები შეგროვდეს, 

ტრანსპორტირებული იქნას და დამუშავდეს იმ წესით, რომელიც მაქსიმალურად 
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შესაძლო დონით გამორიცხავს გარემოს დაბინძურებასა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენების რისკს. 

2016 წლის 1 აპრილს მიღებული იქნა საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული 

სტრატეგია 2016-2030 წწ., რომელიც  შემუშავებულია ნარჩენების მართვის კოდექსისა 

და ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული 

დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად. ასევე შემუშავებულია ნარჩენების მართვის 

ხუთწლიანი ეროვნული სამოქმედო გეგმა. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

საქართველოს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილებია.  

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს შესაძლებლობების 

ფარგლებში ნარჩენების პრევენციას, ხელახალ გამოყენებას, რეციკლირებასა ან/და 

აღდგენას.  ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას ამ მიზნის მისაღწევად წარმოადგენს ქაღალდის, 

პლასტიკის, მინისა და მეტალის წარმოშობის წყაროსთან სეპარირების სისტემის 

ჩამოყალიბება 2025 წლისთვის. მუნიციპალიტეტებს ნარჩენების სეპარირებული 

შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვის ვალდებულება ეკისრებათ 2019 

წლიდან. ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის მიერ დასახულია   

რეციკლირების შემდეგი მინიმალური  მაჩვენებლების ეტაპობრივი მიღწევა: 

 

 2020  2025  2030  

ქაღალდი 30% 50% 80% 

მინა 20% 50% 80% 

მეტალი 70% 80% 90% 

პლასტიკი 30% 50% 80% 

 

პრობლემის განსაზღვრა 

ამ ეტაპზე ქვეყნის მუნიციპალიტეტებში გამოიყენება მხოლოდ ნარჩენების 

არასეპარირებული (ანუ შერეული ნარჩენების) შეგროვება, რომელიც  ნარჩენების 

შეგროვების ყველაზე მარტივი სისტემაა. ამ სისტემით ნარჩენების ფრაქციები ერთ 

კონტეინერში, სეპარაციის გარეშე გროვდება და მათი ტრანსპორტირება ერთი 

სატრანსპორტო საშუალებით არის შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი 

სისტემის ჩამოყალიბება შესაძლებელია ნაკლები რესურსებითა და დანახარჯებით, 

უნდა ითქვას, რომ ეს სისტემა მოძველებულია, რადგან მისი ზემოქმედება გარემოზე, 

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემასთან შედარებით, მნიშვნელოვნად 

დიდია.  

ნარჩენების არასეპარირებული შეგროვების სისტემები ეკოლოგიური თვალსაზრისით 

გაუმართლებელია, რადგან ასეთი სისტემებით შეგროვებული რეციკლირებადი  

ნარჩენების ფრაქციების ხარისხი დაბალია და, შესაბამისად, მცირეა ნარჩენების 

დამუშავების და აღდგენის შესაძლებლობები.  

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ნარჩენების მართვის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ეტაპია. შეგროვების ეს მეთოდი ნარჩენების წარმომქმნელისგან 
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(მაგალითად, მოსახლეობა, სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციების პერსონალი) 

ნარჩენების ფრაქციების მიხედვით (მაგალითად, ქაღალდი, პლასტმასი, ლითონი) 

სეპარირებას და სხვადასხვა კონტეინერებში განთავსებას მოითხოვს. 

საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად, 2019 წლის 

თებერვლიდან ყველა მუნიციპალიტეტს დაეკისრა ნარჩენების სეპარირების 

სისტემების დანერგვის დაწყება. სტრატეგიის მიერ ასევე განისაზღვრა ეროვნული 

მაჩვენებლები ნარჩენების ოთხი სახეობისათვის (პლასტიკი, ქაღალდი, მინა და 

ლითონი), რომელთა მიღწევა დაგეგმილია 2020, 2025 და 2030 წლებისათვის. უკვე 

დღეს შეიძლება ითქვას, რომ 2020 წლისთვის განსაზღვრული საკონტროლო 

მაჩვენებლების მიღწევა  ვერ მოხერხდება. ამაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ქვეყნის 

მუნიციპალიტეტებმა ვერ შესძლეს რაიმე მნიშვნელოვანი საქმიანობებისა და 

პროექტების განხორციელება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დაწყებისა და 

დანერგვისათვის, რამდენიმე მუნიციპალიტეტის გამოკლებით, სადაც  კონკრეტული 

პროექტები ხორციელდება, ძირითადად, საერთაშირისო  დონორების მხარდაჭერით. 

ერთერთი ასეთი მუნიციპალიტეტია ქალაქი ქუთაისი, სადაც 2015 წლიდან საკმაოდ 

შედეგიანად დაინერგა პლასტიკის სეპარირებული შეგროვება, ხოლო 2018 წლიდან 

მიმდინარეობს საქმიანობა მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის შექმნაზე, 

რომელიც 2020 წლის ბოლოსთვის იქნება მზად ექსპლუატაციისათვის. ქუთაისს ექნება 

შესაბამისი პოტენციალის მქონე კომპოსტირების საწარმო, სადაც განხორციელდება 

ქალაქის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მწვანე ნარჩენების კომპოსტირება1.  

ამდენად, ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სხვადასხვა სისტემების დანერგვა 

და განხორციელება მუნიციპალურ დონეზე  აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ  ყველა მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს მუნიციპალური 

ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმები, რომლებიც 2018 წლიდან ამოქმედდა.  

თითქმის ყველა გეგმა ითვალისწინებს ნარჩენების სეპარირების გარკვეული წილით 

დანერგვას. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა მუნიციპალიტეტმა შესძლო შერეული 

ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირების მომსახურეობის გაუმჯობესება, 

ნარჩენების სეპარირების მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესი არ  

შეიმჩნევა.   

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების კომპოსტირება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა ნარჩენების მართვის საკითხებში, რომლის გათვალისწინება და 

დანერგვა ხელს შეუწყობს ნაგავსაყრელზე გასატანი ნარჩენების მოცულობის 

საგრძნობლად შემცირებას (და, ამასთან ერთად, მუნიციპალური ნარჩენების 

ნაგავსაყრელზე განთავსების ხარჯების თითქმის ორჯერ შემცირებას), თუ 

მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების არანაკლებ 

40-45%  კომპოსტირებას ექვემდებარება. 

                                                           
1 აღნიშნული საქმიანობა ქუთაისში ხორციელდება ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების 
პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით (JOP Black Sea Basin Program 2014-2020) 
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ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მართვის საკითხები ასევე განხილულია 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ბევრ გეგმაში. თუმცა, როგორც რეალობა 

გვიჩვენებს, დაგეგმილი საქმიანობა კომპოსტირების პოპულარიზაციისა და 

დანერგვისათვის ჯერ კიდევ არ ხორციელდება სანადო დონეზე.   
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განხორციელებული შეხვედრებისა და განხილვების შედეგად, მართებული იქნება 

ითქვას, რომ ბევრი მუნიციპალიტეტი არ აღმოჩნდა მზად დანერგოს ნარჩენების 

სეპარირება, რაც განპირობებულია შესაბამისი გამოცდილებისა და პრაქტიკის 

უკმარისობით. ერთ-ერთ  დიდ პრობლემას ასევე წარმოადგენს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების არარსებობა ან მწვავე დეფიციტი, რაც 

განსაკუთრებით  რეგიონებში შეიმჩნევა. გარემოსდაცვითი სფეროს სპეციალობები 

ჯერ კიდევ არ სარგებლობს შესაბამისი   პოპულარობით ახალგაზრდებს შორის, 

მიუხედავად არსებული საჭიროებისა.  

ხელმისაწვდომი მეთოდოლოგიისა და შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურების 

ნაკლებობა ასევე ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ მუნიციპალიტეტები ნაკლებ 

ყურადღებას იჩენენ ნარჩენების სეპარირების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ 

წყაროსთან სეპარირება არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას. ამასთან ერთად, 

მუნიციპალიტეტებისათვის ყველაზე აქტუალურ პრობლემას შესაბამისი ტექნიკური 

აღჭურვილობის არქონა წარმოადგენს, რაც, პირველ რიგში, დაკავშირებულია  

არასაკმარის დაფინანსებასა და დამატებითი სახსრების მოძიების პრაქტიკის 

უკმარისობასთან. 

წყაროსთან სეპარირების წარმატებით დანერგვა ბევრად არის დამოკიდებული 

მოსახლეობის მაღალ მოტივაციასა და მზაობაზე განახორციელოს ნარჩენების 

განცალკევება და შესაბამისად განკარგვა იმის მიხედვით, თუ რა სისტემა გამოიყენება 

კონკრეტულ პირობებში. ამ კუთხით, საინტერესოა, რომ, იმერეთის მხარის მეცნიერთა 

კავშირ ‘სპექტრის“ მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი გამოკითხვის შესაბამისად, 

მოქალაქეთა უმრავლესობა მზადყოფნას  გამოთქვამს ჩაერთოს ნარჩენების 

სეპარირებაში, თუ ამის შესაძლებლობა იქნება უზრუნველყოფილი ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ან კერძო ბიზნესის მიერ. კერძოდ,  მოსახლეობისათვის 

ნარჩენების სეპირირების ყველაზე მოხერხებული მიდგომებია: 

 სახლში დახარისხება და  დახარისხებული ნარჩენების სპეციალურ  
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 ორგანული ნარჩენებისგან  კომპოსტის მომზადება სახლის პირობებში, ხოლო 
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გამოკითხულთა 95,8% მიაჩნია, რომ ნარჩენების სეპარირება და რეციკლირება 
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ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მდგრად განვითარებას. 
 

როგორც კვლევამ დაგვანახა, დაბალია საზოგადოების ცნობიერების დონე ნარჩენების 

სეპარირებული შეგროვებისა და ამ დარგში საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ.  

მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის ნარჩენის 

რეციკლირება არის შესაძლებელი, რა ხდება ნარჩენების შეგროვების შემდეგ და რა 

პროდუქტი მიიღება რეციკლირების შედეგად. მოსახლეობის უმრავლესობა არ ფლობს 

ინფორმაციას კომპოსტირების და მისი სარგებლის შესახებ. გამოკითხულთა მხოლოდ 

13%-ს აქვს წარმოდგენა კომპოსტირების შესახებ.  

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  

კომპონენტს ნარჩენების მართვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლების ღონისძიებების დაგეგმვა წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა 

გეგმაში შეტანილია ღონისძიებები ნარჩენების მართვის შესახებ მოსახლეობის 

ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მათი რეალიზაცია ჯერ კიდევ 

ვერ ხორციელდება სათანადოდ. ამ მიმართულებით უფრო დიდ აქტივობას იჩენენ 

სკოლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები.  თავად ადგილობრივი 

თვითმმართველობების  როლი და ინიციატივა კი  არასაკმარისია.  

 

ალტერნატივები 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავებისა და უტილიზაციის სხვა თანამედროვე 

მეთოდების განხორციელებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს  ნარჩენების 

წინასწარი განცალკევება ცალკეულ ფრაქციებად. მაგალითად, გამოცალკევებული 

უნდა იყოს  პლასტიკი, ქაღალდი, ლითონი, მინა და სხვა. სეპარირებას ექვემდებარება 

ნარჩენების მხოლოდ რეციკლირებადი ფრაქციები. 

რეციკლირებადი ნარჩენების (ნარჩენი შეფუთვის ჩათვლით) სეპარირებული 

შეგროვება შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ასევე შეგროვების პუნქტების 

ან ცენტრების საშუალებით.  

 

ალტერნატივა 1. ნარჩენების სეპარირება მოსახლეობის მიერ (წყაროსთან სეპარირება).  

ასეთი სისტემის განხორციელებისათვის საჭიროა, რომ ქალაქებსა და დასახლებულ 

პუნქტებში არსებობდეს სპეციალური კონტეინერები ან  დახარისხებული ნარჩენების 

შეგროვების  ცენტრები, სადაც ნარჩენების წარმომქმნელების მიერ სახეობების 

მიხედვით განცალკევებული ნარჩენები მოთავსდება შესაბამის კონტეინერებში. 

კონტეინერები მოსახლეობისათვის მისაწვდომ და მოხერხებულ ადგილებში უნდა 

იქნას განთავსებული. ეს სისტემა გულისხმობს, რომ ნარჩენებს მოსახლეობა 

აცალკევებს სახეობების მიხედვით (საქართველოში უნდა მოხდეს  პლასტიკის, 

ქაღალდის, მინისა და მეტალის ფრაქციების გამოცალკევება) სახლებსა და ოფისებში 

და შემდეგ  ათავსებს შესაბამის კონტეინერში, მაგალითად, პლასტიკის ნარჩენებს - 
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პლასტიკისთვის განკუთვნილ კონტეინერში, ქაღალდს - ქაღალდისთვის განკუთვნილ 

კონტეინერში და ა.შ. 

აღნიშნული სისტემა მოსახლეობისაგან არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევასა და ცოდნას. 

თუმცა აუცილებელია, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკური აღჭურვა 

(კონტეინერებისა და სატრანსპორტო საშუალებების სახით), ასევე სეპარირებული 

ნარჩენების ცალ-ცალკე ტრანსპორტირება და დასაწყობება, ვიდრე არ მოხდება მათი 

შესაბამისად რეალიზაცია. 

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დადებით მხარეებს შორის, პირველ რიგში,  

უნდა აღინიშნოს ის, რომ: 

 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება მნიშვნელოვნად ამცირებს 

ნაგავსაყრელზე განსანთავსებლად განკუთვნილი ნარჩენების რაოდენობას; 

  ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ხელს უწყობს რეციკლირებადი 

მასალის აღდგენას და მათ ნედლეულად გარდაქმნას. 

 წყაროსთან სეპარირების შედეგად მიიღება მაღალი ხარისხის მეორადი 

რესურსი, რომელიც ნაკლებად საჭიროებს დამატებით ხარჯებს. 

 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებით შესაძლებელი ხდება მრავალი 

კომპონენტის გამოყენება.  

 

ალტერნატივა 2. შერეული ნარჩენების სეპარირება დამახარისხებელ სადგურებში. 

სეპარირების მეორე ალტერნატივაა ნარჩენების სეპარირება დამახარისხებელ  

სადგურები (ცენტრებში), სადაც ადგილზე ხორციელდება ნარჩენების დაყოფა 

ფრაქციებად. ასეთი სისტემის რეალიზაცია გულისხმობს შერეული მუნიციპალური 

ნარჩენების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებას დამახარისხებელ სადგურებში, სადაც 

ხდება შერეული ნარჩენებისაგან სხვადასხვა ფრაქციების გამოცალკევება. 

განცალკევებული  ნარჩენები, წინასწარი დამატებითი დამუშავების შემდეგ,   

გადაეცემა მეორადი გადამუშავებისათვის. 

დამახარისხებელ სადგურები აღჭურვილია შესაბამისი დანადგარებით, რომლებიც 

ავტომატურ რეჟიმში მუშაობენ, თუმცა ზოგიერთი ფრაქციის გამოცალკევება ხდება 

ხელით, რაც დაკავშირებულია საკმაოდ მძიმე სამუშაო  პირობებთან.  

 

ალტერნატივა 3. შერეული ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე განთავსება. 
 
მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ 

მხოლოდ ნაგავსაყრელზე განთავსების მიზნით. აღნიშნული სისტემა არის დღეს 

გავრცელებული ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში. წარმოქმნილი ნარჩენები 

თითქმის მთლიანად ნაგავსაყრელებზე იყრის თავს, რითაც გარემოს მძლავრ 

დამაბინძურებელს წარმოადგენს. ეს მიდგომა საერთოდ არ ითვალისწინებს 

ნარჩენების სეპარირებას მუნიციპალიტეტის მიერ. ამასთან ერთად, ის სასარგებლო 

ფრაქციები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია გადამუშავებისათვის, იკარგება. რა 

თქმა უნდა, უშუალოდ ნაგავსაყრელზე შესაძლებელია ნარჩენების დახარისხების 
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ორგანიზება, რაც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ტექნიკური აღჭურვილობის 

შეძენასა და შესაბამისი მომსახურეობის უზრუნველყოფასთან. მიღებული 

გამოცალკავებული ფრაქციების ხარისხი, ისევე როგორც მეორე ალტერნატივის 

შემთხვევაში,  იქნება საკმაოდ დაბალი. რეალიზაციისათვის საჭიროა დამატებითი 

დამუშავება (მაგალითად, პლასტიკის ბოთლების გარეცხვა), რაც დაკავშირებულია 

ხარჯებთან. 

ნაგავსაყრელზე რეციკლირებადი ნარჩენების განთავსება  მუნიციპალიტეტებისათვის 

დაკავშირებულია საკმაოდ დიდ ხარჯებთან (ნაგავსაყრელამდე ტრანსპორტირება, 

ნაგავსაყრელზე განთავსების გადასახადი2). ამდენად, მუნიციპალიტეტებისათვის 

სეპარირების დანერგვა საკმაოდ სარგებლიანი გახდება ახლო მომავალში, რაც 

საშუალებას მისცემს მათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ნაგავსაყრელზე გასატანი 

ნარჩენების მოცულობა და, შესაბამისად, ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების 

ხარჯები. ამის, გარდა, გარკვეული სარგებელი მიიღონ სეპარირებული ნარჩენების 

რეალიზაციიდან. 

მიუხედავად იმისა, რომ შერეული ნარჩენების სეპარირება არ მოითხოვს 

მოსახლეობიდან რაიმე დონით ჩართვას, ნარჩენების სეპარირება დამახარისხებელ 

სადგურებში მაინც არ არის კარგი გამოსავალი, რადგანაც: 

 დამახარისხებელ სადგურებში მიღებული სეპარირებული ნარჩენები არ არის 

მაღალი ხარისხის, საჭიროებს დამატებით დამუშავებას და მიეკუთვნება 

დაბალი ხარისხის მეორად ნედლეულს, შესაბამისად მისი ღირებულებაც 

დაბალია  წყაროსთან სეპარირებული ნარჩენების ფასთან შედარებით. 

 წყაროსთან სეპარირების შედეგად მიღებული ნარჩენების განცალკევებული 

ფრაქციები ბევრად უფრო ღირებული მეორადი რესურსია, რომელზეც 

გაზრდილი მოთხოვნილება არსებობს შესაბამის რეციკლირების ბაზარზე. 

საქართველოს პირობებში განსაკუთრებით მოთხოვნადია ლითონი,  პლასტიკი 

და ქაღალდი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ რეციკლირებადი პლასტიკისა და ქაღალდის რეალიზაცია 

წარმატებით შეიძლება ადგილობრივ ბაზარზე, გადამამუშავებელი მცირე 

საწარმოების მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად.   

ამდენად, სეპარირებული ნარჩენების შეგროვება ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე 

ნარჩენების სეპარირება  დამახარისხებელ ცენტრებში, ზემოთ ჩამოთვლილი 

უპირატესობების გამო. თუმცა სეპარირებული ნარჩენების შეგროვება მოითხოვს 

გარკვეულ ძალისხმევას როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან, ისე 

მოსახლეობიდან. საჭიროა სეპარირების პროცესის შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა. 

ყველა ფრაქციისათვის ცალ-ცალკე სპეციალური კონტეინერების დადგმა 

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში, მათი დაცლისა და დასაწყობების 

ადგილებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, სადაც ხდება სეპარირებულად 

შეგროვებული ნარჩენების მომზადება რეალიზაციისათვის. 

                                                           
2 ე.წ. „ჭიშკრის გადასახადი“, რომელიც ჯერ-ჯერობით ბევრ ნაგავსაყრელზე არ მოქმედებს, მაგრამ  
ამოქმედდება ახლო მომავალში. 
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წყაროსთან სეპარირების წარმატებით განხორციელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია მოსახლეობის  აქტიური ჩართვა ამ პროცესში, რაც დაკავშირებულია მაღალ 

სამოქალაქო თვითშეგნებასა და გარემოსდაცვით ცნობიერებასთან. აქტუალურია 

საინფორმაციო კამპანიებისა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება.  

 

ცხრილი 1. ალტერნატივების შედარების მატრიცა 

ალტერნატივა შეფასების  კრიტერიუმები 

მოსახელობის 

ჩართულობის 

როლი 

საბოლოო 

პროდუქტის 

ხარისხი 

 

დანახარჯები 

საერთო 

ეფექტიანობა 

ალტერნატივა 1:  

ნარჩენების 

სეპარირება 

მოსახლეობის 

მიერ (წყაროსთან 

სეპარირება) 

 

საკმაოდ 

მაღალი 

 

 

 

საკმაოდ მაღალი 

 

 

საჭიროა 

სპეციალური 

კონტეინერები და 

განცალკევებული 

ტრანსპორტირება, 

 

ნაკლები 

დანახარჯები  

სასაქონლო სახის 

მისაცემად 

მაღალი 

გარემოსდაცვითი 

სარგებელი 

 

მიიღება უფრო 

მაღალი ხარისხის 

მეორადი მასალა. 

 

გაზრდილი 

სარეალიზაციო 

ღირებულება. 

 

უფრო დიდი 

მოთხოვნა 

ბაზარზე 

 

ალტერნატივა 2:  

შერეული 

ნარჩენების 

სეპარირება 

დამახარისხებელ 

სადგურებში. 

 

 

მცირე 

 

საკმაოდ დაბალი 

 

 

 

 

საჭიროა 

სპეციალური 

სადგური თავისი 

დანადგარებით. 

 

დამახარისხებელ 

ცენტრამდე 

ტრანსპორტირების 

ხარჯები 

 

გაზრდილი 

დამატებით 

ხარჯები 

სასაქონლო სახის 

მისაცემად 

 

 

ნაკლებად 

ეფექტური. 

 

დაკავშირებული 

დამატებით 

დანახარჯებთან. 

 

მიიღება დაბალი 

ხარისხის 

მეორადი  მასალა. 

 

დაბალი 

სარეალიზაციო 

ღირებულება. 

 

ნაკლებ 

მოთხოვნადი 

ბაზარზე 

ალტერნატივა 3:  

შერეული 

ნარჩენების 

 

მცირე 

 

საკმაოდ დაბალი 

 

 ნაგავსაყრელამდე 

ტრანსპორტირება 
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შეგროვება და 

ნაგავსაყრელზე 

განთავსება. 

და 

განთავსებისათვის 

ხარჯი 

 

ნარჩენები არ 

გამოიყენება 

როგორც რესურსი 

 

გარემოს მძლავრი 

დაბინძურება 

 

რეკომენდაციები 

ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების  დანერგვა მუნიციპალურ დონეზე, 

კერძოდ ნარჩენების წყაროსთან სეპარირება მოითხოვს საზოგადოების ერთობლივ 

ძალისხმევას. კერძოდ, მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ადგილობრივ 

თვითმმართველობებს სეპარირების სისტემების დანერგვის დაგეგმვასა და 

განხორციელებაში, ისევე  როგორც მოსახლეობის აქტიურ ჩართვას აღნიშნულ 

პროცესში, ხოლო მოსახლეობის ჩართულობის დონე დაკავშირებულია  მაღალ  

საზოგადოებრივ ცნობიერებასთან. ამდენად, 

- მიზანშეწონილია მოხდეს მოქმედი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 

გეგმების განახლება არსებული გამოწვევების გათვალისწინებითა და 

დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური ჩართვით. გეგმების განახლების დროს 

საჭიროა მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ნარჩენების სეპარირების 

ღონისძიებების დაგეგმვას და  ობიექტური ინდიკატორების  განსაზღვრას, რაც 

ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების შეფასებას. 

- მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმოს ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების 

უზრუნველყოფის საკითხებს, არსებული გამოცდილების, განსაკუთრებით 

ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის, გაზიარებასა და შესწავლას,  

- მიზანშეწონილია ნარჩენების სეპარირების  მიზნით  მეზობელ 

მუნიციპალიტეტებთან კოოპერირება, ერთობლივი საქმიანობების 

განხორციელება, რაც უფრო ეფექტურს გახდის იმ პოტენციალის გამოყენებას, 

რომელიც გააჩნია მუნიციპალიტეტებს..  

- პლასტიკის, ქაღალდისა და მინის  სეპარირების დანერგვის მიზნით ყველა 

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ერთობლივი 

პროექტების შემუშავებისა და რეალიზაციის მიზნით. განსაკუთრებით 

სასარგებლო იქნება  ურთიერთობა  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  

სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მოძიებისა და შესაბამისი დაფინანსების 

მოპოვებისათვის. 

- მიზანშეწონილია მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმოს მწვანე ნარჩენების 

კომპოსტირების საკითხებს. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების კომპოსტირების 

პოპულარიზაციისა და დანერგვისათვის, სადემონსტრაციო მოედნების 

მოწყობა სკოლებსა და ფერმერულ მეურნეობებში, კომპოსტირების შესახებ 
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ინფორმაციის გავრცელება, მიზნობრივ ჯგუფებთან შეხვედრების ორგანიზება 

და ა.შ.   

- განსაკუთრებული ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული მოსახლეობის 

გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა  და ნარჩენების მართვის შესახებ 

ინფორმირებულობის ამაღლებისაკენ, კერძოდ, უფრო მეტი ყურადღება 

დაეთმოს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის გარემოსდაცვითი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და საინფორმაციო კამპანიების 

რეალიზაციას, საგანმანათლებო დაწესებულებებსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. 

- დასუფთავების აქციებისა და სხვა გარემოსდაცვითი აქციების  ორგანიზება 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის აქტიური ჩართულობით. 

 

ბიბლიოგრაფია 

1. ევროკავშირის ჩარჩო-დირექტივა ნარჩენების შესახებ. Directive 2008/98/EC on 

waste (Waste Framework Directive). 

2. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 

ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს 

მხრივ, საქართველოს შორის. http://www.mfa.gov.ge/ 

3. ნარჩენების მართვის კოდექსი. საქართველოს კანონი. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416 

4. ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეტია და 2016-2020 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #160, 

1.04.2016. 

5. ნარჩენების მართვის 3R გამოცდილება ევროკავშირის ქვეყნებში. ქუთაისი, 

2020, 50 გვ. (BSB 457 Waste Free Rivers for a Clean Black Sea). 

6. ნარჩენების რეციკლირების ტექნოლოგიები და პრაქტიკა ევროკავშირში.  

ქუთაისი, 2020, 60 გვ. (BSB 457 Waste Free Rivers for a Clean Black Sea). 

 

 

 

 

 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416
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კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი პოლიტიკის შემუშავება 

აჭარის რეგიონისათვის 
 

ორგანიზაცია: ველური ბუნების დაცვის საზოგადოება „ჭაობი“ 

ავტორი: იზოლდა მაჭუტაძე 

რეზიუმე 

პროექტის მიზანს წარმაოადგენდა კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი 

პოლიტიკის შემუშავება აჭარის რეგიონში. ძირითადი   პრობლემა,   რომელიც   ამ    

მიმართულებით იკვეთება  არის ის, რომ  პროექტებისა და პროგრამების ინიცირება 

ხდება  ძირითადად დონორების მიერ, მხოლოდ ამის შემდგომ წარედგინება 

მთავრობას განსახილველად. აუცილებელია, რომ მიდგომები შეიცვალოს ეროვნულ 

დონეზე და თანდათან გადავიდეთ ისეთი მუშაობის პრინციპებზე, სადაც 

პროექტებისა და პროგრამების   ჩამოყალიბება/შემუშავება  ზემოდან, შუალედურ 

რგოლამდე. კონსულტაციები უნდა გაეწიოს სახელისუფლებლო ინსტიტუტებსა და 

ხელისუფლებას, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებს კლიმატის ცვლილების 

შერბილებისა და ადაპტაციის პოლიტიკის შემუშავება/განხორციელების თაობაზე, 

ტრენინგის ჩატარება კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისა და შერბილების 

პოლიტიკის სამართლებრივი რეგულაციების შესახებ, ეროვნულ დონეზე ევროპული 

წესებისა და პრაქტიკის დანერგვის შესახებ; სათბურის გაზების ემისიების შემცირება 

მიტიგაციის ჯგუფში  მნიშვნელოვანი ადგილი ენერგოეფექტურობას. აქედან 

გამომდინარე აუცილებელია: ა) ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად მომგებიანი და 

ენერგოეფექტური  სოციალური პროექტების განხორციელება; ბ) მეცნიერების 

ჩართულობა და განათლების სამინისტროში „ღია მეცნიერება ანუ „მეცნიერება 

საზოგადოებისათვის“ ჯგუფის შექმნა, სადაც განტავსება ყველა იმ სამეცნიერო 

კვლევის შედეგები, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოების განვითარებისათვის;, ბ) 

ეკოგანათლება; გ)მდგრად ურბანულ სატრანსპორტო სისტემაზე გადასვლა.  

Summary 

The aim of the project was to create mitigate climate change policy development in Ajara 

region. To assist in the formulation and implementation of policy measures to mitigate and 

adapt to climate change, alongside the implementation of the Paris Climate Change Agreement 

and the goals of the United Nations Sustainable; To consult public authorities, non-

governmental and private organizations on the formulation and implementation of climate 

change mitigation and adaptation policies as well as inform about international sources of 
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funding. Provide training on legal regulations of climate change adaptation and mitigation 

policies, on the implementation of European rules and practices at national level. 

To organize seminars, conferences and publish informational materials/publications in order 

to raise awareness of the Georgian public about climate change and ways to reduce it 

Experience in implementing projects of similar nature. 

Therefore it is necessary to create: a) ecologically and economically profitable and 

implementation of energy efficient social projects; b) group of "Open Science"  at the Ministry 

of Education, Culture and Sport; b) work on public awareness activities, eco-education; c) 

sustainable urban transport. 

 

ვალდებულებები კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი პოლიტიკის 

შემუშავებისათვის  

საქართველომ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის  რატიფიცირება მოახდინა 

1994  წელს. 1999  წელს კი წარადგინა თავისი პირველი ეროვნული შეტყობინება. 

პირველი ეროვნული შეტყობინების მომზადების ფარგლებში განხორციელდა  

საქართველოში  სათბურის გაზების ინვენტარიზაციის პირველი მცდელობა 19871996 

წლების მასალებზე დაყრდნობით. 

პირველ  შეტყობინებაში შემუშავდა  კლიმატის  ცვლილების  შერბილების მიზნით  

სათბურის გაზების ემისიების შესამცირებელი  ღონისძიებები და მათ     

განსახორციელებლად  დამუშავდა 10ზე  მეტი  საპროექტო  წინადადება,   რომლების 

ნაწილიც  შემდეგში განხორციელდა.  კლიმატის ცვლილების   მიმართ ეკონომიკის  

სხვადასხვა  დარგებისა  და   ბუნებრივი ეკო სისტემების მოწყვლადობის  შეფასებების  

ბაზაზე  შემუშავებულ იქნა ადაპტაციის სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები. ეს  

ყველაფერი დაედო   საფუძვლად კლიმატის ცვლილების ეროვნულ სამოქმედო გეგმას, 

რომელიც შემდეგ დაიხვეწა მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში. 

მეორე  ეროვნულმა  შეტყობინებამ (20062009), თავის  მხრივ,  ასევე განახორციელა   

ეროვნული   ინვენტარიზაცია  და  მოიცვა  19982006  წლები. გარდა  ამისა,  მეორე  

ეროვნული შეტყობინების ფარგლებში  პირველად ჩატარდა ინვენტარიზაციის 

მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის სამუშაოები, რის  

ფარგლებშიც დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ  გადამოწმებულ იქნა  ყველა  

სექტორის მონაცემები, გარდა სამრეწველო პროცესების სექტორისა. 

მეორე ეროვნულ შეტყობინებას გამოარჩევდა ის ფაქტი, რომ მოწყვლადობის 

თვალსაზრისით პრიორიტეტად შეირჩა სამი  რეგიონი  დედოფლისწყარო, შავი   

ზღვისპირა ზოლი  და  ზემო  სვანეთი,  რომლებისთვისაც  დამატებით განხორცილდა 
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ეკონომიკური  სექტორებისა და  ბუნებრივი ეკოსისტემების მოწყვლადობის შეფასება 

და შემუშავდა საადაპტაციო ღონისძიებები. 

მესამე  ეროვნული  შეტყობინება წარდგენილ  იქნა   2015   წელს,  რომლის ფარგლებშიც   

განხორციელდა   მესამე   ეროვნული  ინვენტარიზაცია  2007 სათბურის გაზების 

ემისიების ეროვნული ინვენტარიზაციის მეთოდოლოგიები; 

ეროვნული შეტყობინების სახელმძღვანელო  მითითებების მიხედვით, და ნართ 1ში  

არშესულმა მხარეებმა უნდა  გამოიყენონ კლიმატის ცვლილების   

მთავრობათაშორისი საბჭოს  (IPCC)   1996    წლის    განახლებული სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი სათბურის გაზების ეროვნული ინვენტარიზაციისთვის1 (IPCC  1996)  და  

IPCCს  კარგი პრაქტიკისა და  განუსაზღვრელობის ანალიზის სახელმძღვანელო   

დოკუმენტი სათბურის  გაზების  ეროვნული ინვენტარიზაციისთვის2   (IPCC GPG). 

იმის მიუხედავად, რომ  მხარეებმა უნდა გამოიყენონ 1996 IPCC სახელმძღვანელო  

პრინციპები,  მისაღებად  ითვლება თუ  ზოგიერთი მხარე, საკუთარ ქვეყანაში 

არსებული მდგომარეობისა და  შესაძლებლობების გათვალისწინებით, გამოიყენებს 

IPCCს   2006   წლის    სათბურის  გაზების ეროვნული ინვენტარიზაციის 

სახელმძღვანელო  დოკუმენტს (შემდგომში წოდებული როგორც  IPCC 2006). 

IPCC მეთოდოლოგიის საერთო ანგარიშგების  ფორმატის (Common Report ing   

Format–CRF)   შესაბამისად,  ინვენტარიზაციაში  განხილულია  შემდეგი ექვსი 

სექტორი: ენერგეტიკა; სამრეწველო პროცესები; გამხსნელების და სხვა პროდუქტების 

მოხმარება; სოფლის მეურნეობა მიწათსარგებლობა, ცვლილებები 

მიწათსარგებლობაში და სატყეო მეურნეობა,  და საყოფაცხოვრებო და მყარი  

ნარჩენები.  

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ საქართველომ აიღო  

კონკრეტული ვალდებულება „მოსალოდნელი ეროვნულად განსაზღვრული   

წვლილის“  (Intended    Nationally    Determined  Contributions   INDC) ფარგლებში. 

კერძოდ, შეამციროს სათბურის გაზები  2030 წლისათვის 15%ით  უპირობოდ  

საქმიანობის  ტრადიციული გზით   (Business  as   Usual –  BAU)  განვითარების 

სცენართან  შედარებით და  25%ით თუკი  მოხდება საერთაშორისო თანამშრომლობა  

ტექნოლოგიების  გადაცემის   კუთხით. შემცირება  დაგეგმილია  ყველა  სექტორში  

გარდა  მიწათსარგებლობისა და     ცვლილებისა    მიწათსარგებლობაში.    

მოსალოდნელი    შემცირების მიღწევას ხელს  შეუწყობს დაბალ ემისიებიანი 

განვითარების  სტრატეგიის, ასევე ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელება, რომლის შემუშავებაც   2016    წლის    ივლისში  დასრულდა.  

ემისიების  შემცირებას როგორც 2020  წლამდე ასევე  20212030 წლებში ხელს  

შეუწყობს „მერების შეთანხმების “8 ხელმომწერი საქართველოს 13 ქალაქის მიერ  
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შემუშავებული ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმების მიხედვით 

დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებაც. 

2011   წლებისთვის  და   გადაითვალა  წინა   წლების მნიშვნელობები რიგ სექტორებში.  

შეტყობინებაში  აქცენტი  გაკეთდა   სამ   რეგიონზე:  კახეთი, ზემო  სვანეთი და  აჭარა, 

რითაც გამოიკვეთა ამ  რეგიონებისთვის დამახასიათებელი პრობლემატური 

საკითხები, როგორიცაა: მოწყვლადობის შეფასება და ადაპტაცია კლიმატის 

ცვლილებასთან; სათბურის გაზების ემისიების შემცირება (მიტიგაცია). მიტიგაციის 

ჯგუფში  მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ენერგოეფექტურობას. 

მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის ერთერთი პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს  

თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი პოტენციალის 

გაძლიერება კლიმატის ცვლილების საკითხებში. 

1. რა არის სათბური გაზები 

კლიმატის ცვლილების კონვენცია  ინფორმაციას მოითხოვს ქვემოთ ჩამოთვლილი 

გაზების შესახებ: ნახშირორჟანგი (CO2); მეთანი (CH4); აზოტის ქვეჟანგი (N2O); 

ჰიდროფტორნახშირბადები (HFCები); პერფტორნახშირბადები (PFCები); გოგირდის 

ჰექსაფტორიდი (SF6). 

ამ გაზებს  ხშირად უწოდებენ “ექვს სათბურის გაზს”, თუმცა HFCები და PFC ები   

წარმოადგენენ   გაზების  ჯგუფებს.  თითოეულ გაზს   ინდივიდუალური წვლილი 

შეაქვს “სათბურის ეფექტში”. გაზების ნარევის წვლილი გლობალურ დათბობაში  

დამოკიდებულია  იმაზე,   თუ  რა   გაზები   და  რა   პროპორციით შედიან  ნარევში.  

ყველაზე ძლიერი  გაზებია SF6,   HFCები   და   PFCები. მეთანი 21ჯერ   მეტ სითბოს 

ჩაიჭერს, ვიდრე ნახშირორჟანგი, აზოტის  ქვე ჟანგი კი  310ჯერ   მეტს.   

2. არსებული პრობლემა კლიმატის ცვლილების  გამომწვევი ძირითადი მიზეზები 

აჭარის რეგიონში 

ძირითადი   პრობლემა,   რომელიც   ამ    მიმართულებით იკვეთება  არის ის, რომ  

პროექტებისა და პროგრამების ინიცირება ხდება  ძირითადად დონორების მიერ, 

მხოლოდ ამის შემდგომ წარედგინება მთავრობას განსახილველად. აუცილებელია, 

რომ მიდგომები შეიცვალოს ეროვნულ დონეზე და თანდათან გადავიდეთ ისეთი 

მუშაობის პრინციპებზე, სადაც  პროექტებისა და პროგრამების   

ჩამოყალიბება/შემუშავება  ზემოდან, შუალედურ რგოლამდე, დონორ ორგანიზაციებს 

დაფინანსების მოსაპოვებლად წარედგინება.  

კოლხეთის დაბლობი გამყინვარების დროინდელი რელიქტია, რელიქტურია აგრეთვე 

მისი ფლორა და ფაუნა. განუმეორებელი და უნიკალურია კოლხეთის დაბლობის 
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დაჭაობებული და ჭარბტენიანი ადგილების მიერ შექმნილი ლანდშაფტი. მათი 

მნიშვნელოვანი ნაწილი უდიდესი ანთროპოგენური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. 

აქარსებული ფლორის ელემენტები უძველესი ბუნების ცოცხალი ძეგლებია. 

საუკუნეების მანძილზე, გარემო პირობების ცვალებადობამ მრავალი სახეობის 

დაღუპვა გამოიწვია. ანთროპოგენურმა ფაქტორმა სახე უცვალა მსოფლიოს 

თვალუწვდენელი სივრცეების ლანდშაფტებს და ეკოლოგიურ კატასტროფამდე 

მიიყვანა ისინი.  

მოსახლეობის მოთხოვნილებამ ტყეს დიდი ზიანი მიაყენა. ადამიანი ჩეხს ტყეს და მის 

ადგილს იჭერს სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.  

წლების განმავლობაში დააშრეს კოლხეთის ტორფნარების 140000 ჰატერიტორია. 

ტორფის მოპოვებისას იღებდნენ ტორფის ზედა 2 მ სისქის ფენას,  რის გამოც დაკარგეს 

თავისი ორიგინალური ლანდშაფტშემქმნელი ფუნქცია,  გაიზარდა ნახშირბადის 

ემისია ატმოსფეროში და თვით იქცნენ გაჭუჭყიანების წყაროდ. 

საქონლის ძოვება. საერთო უბედურებას წარმოადგენს საქონლის უსისტემო 

უნებართვო ძოვება. რაც უდიდეს ზიანს აყენებს მნიშვნელოვან ცენოზებს, არ ხდება 

თვითგანახლების პროცესი.  

საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ როცა ეკონომიური მდგომარეობა გაუარესდა 

დაიწყო ტყის მასიური ჩეხვა.   

აუცილებელია ხე-ტყის დამზადებაზე მორატორიუმის უზრუნველყოფა 

გადაბერებული ტყის კორომებისა და მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე 

ტყეებში და ამ კორომების დაცვის პრიორიტეტულობის პრინციპის გამოყენება, 

მეცნიერების, არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჩართვა ამ ღონისძიებებში. 

გაახოებულ გადაგვარებულ ეკოსისტემებზე ჩამოყალიბდა მეორადი მდელოები; 

ტყეების გაჩეხვა მთაში, რაც საშიშროებას ქმნის წყალმოვარდნებისა და 

ღვარცოფებისათვის სანაპირო ზოლში. იტბორება ქალაქი ქობულეთი, სოფლები; 

დაბალი საზოგადოებრივი ცნობიერება; ნაგავსაყრელები. ეკოსისტემების 

გაჭუჭყიანების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. 

ეკოსისტემათა ათვისებისას არ არსებობს ზუსტ მეცნიერულ დასკვნებზე 

დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ).  

აუცილებელია მაღალმთის ტორფნარების, დღეისათვის ყველაზე ხელუხლებელ 

მდგომარეობაში მყოფი ეკოსისტემების კონსერვაცია. მათი გარემოსდაცვითი 

ღირებულებებიდან გამომდინარე, როგორიცაა ლოკალური, რეგიონული და 

გლობალური კლიმატის რეგულაცია. მთავარი დამახასიათებელი ცოცხალი 
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სფაგნუმიანი ტორფნარებისათვის ესაა უნარი ატმოსფეროდან ნახშირორჟანგის 

შთანთქმა და მასი გარდაქმნა მცენარეთა ბიომასად, რომელიც გროვდება ტორფის 

სახით. გარდა ნახშირორჟანგის დაგროვებისა, რაც უფრო ძველია ტორფი, მით უფრო 

იზრდება შთანთქმული მეთანისა და აზოტის ჟანგის რაოდენობა. დაურღვეველ 

სფაგნუმიან ტორფნარში არასდროს არაა ღია წყლის ზედაპირი. ცოცხალი სფაგნუმის 

ხავსის სქელი და მჭიდრო ფენა მასში არსებულ ყველა ჟანგბადს გამოიყენებს მეთანის 

დაჟანგვისათვის ნახშირორჟანგამდე. ამ უკანასკნელს კი სფაგნუმი მაშინვე 

ფოტოსინთეზისათვის ხარჯავს. ხდება თვითრეგულაცია და უძველესი სფაგნუმიანი 

ტორფნარი არასოდეს არ ბერდება, არ იხრწნება, ვინაიდან მასში ძალზე უმნიშვნელო 

რაოდენობითაა ჟანგბადი. იმის გამო, რომ ტორფიანი ჭაობი თვითრეგულირებადი 

ეკოსისტემაა, მათი დაცვისა და შენარჩუნებისათვის მხოლოდ სწორი და სათანადო 

მართვაა საჭირო. 

სფაგნუმიანი ტორფიანები ერთგვარ გამაგრილებელ “მოწყობილობებს” წარმოადგენენ 

დედამიწაზე და ამით გლობალური კლიმატის რეგულაციაში მონაწილეობენ. გასულ 

საუკუნეში, წლების განმავლობაში დააშრეს კოლხეთის ტორფნარების უზარმაზარი 

ტერიტორიები, მათ შორის გრიგოლეთი-მალთაყვა, ისპანი I. დაშრობილი ადგილები 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებად თითქმის არ გამოუყენებიათ. არხები თვითონ 

იქცა გაჭუჭყიანების წყაროდ, ვინაიდან ტორფნარში აკუმულირებული გაზები 

ნახშირორჟანგი, მეთანი და აზოტის ჟანგი სადრენაჟე არხებიდან აღწევენ 

ატმოსფეროში და იზრდება ემისია ატმოსფეროში.   

რეგიონული კლიმატის რეგულაცია. ტორფიანებს აქვს დამახასიათებელი 

მიკროკლიმატი. ადგილობრივ კლიმატსა და ტორფიანებს შორის ორმხრივი 

დამოკიდებულება არსებობს. რეგიონული კლიმატი გავლენას ახდენს ტორფიანების 

ჩამოყალიბებაზე. ასევე ტორფიანები გავლენას ახდენენ რეგიონულ კლიმატზე, 

როგორიცაა ჰაერის ტენიანობა და ტემპერატურის მერყეობა.  

კოლხეთის კლიმატიდან გამომდინარე, გაჩეხილი ტყეები და ჩამოყალიბებული 

მეორადი მდელოები ხელსაყრელი პირობები აღმოჩნდა ინვაზიური მცენარეების 

გამრავლებისათვის. ინვაზიური სახეობები კოლხეთის დაბლობზე 400-ზე მეტ 

სახეობას მოიცავს, რომელთა 90 % აღმოსავლეთ აზიურია. ამ მხრივ განსაკუთრებულ 

საფრთხეს წარმოადგენს აგრესიული ინვაზიური სახეობები ამორფა და გლედიჩია, 

ბოლო წლებში მონოპოლია შექმნა კანადურმა ოქროწკეპლამ. 

წლების განმავლობაში ანთროპოგენური ზემოქმედებისშედეგად შეიცვალა კოლხეთის 

კლიმატი. ის კონტრასტული გახდა, მაღალია ტემპერატურის მერყეობა დღე-ღამის 

განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით ზაფხულობით, ივლის-აგვისტოში შეინიშნება. რის 
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გამოც, კოლხეთის ტყეს ბოლო წლებში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული „ენტომო“ 

და „ფიტო“ მავნებლები დაემატნენ, რამაც ტყეს კიდევ უფრო მეტი ზიანი მიაყენა.   

საგანგაშო მდგომარეობაშია გლობალური წითელი ნუსხის სახეობები: კოლხურიბზა და 

ლაფანი, კავკასიის წითელი ნუსხის სახეობა ჰართვისის მუხა. კოლხური ბზის კორომი 5-

6 წლის წინ კომპაქტურად იყო გავრცელებული კოლხეთისა (სამცველო #2-3) დასენაკის 

(სამცველო 1,2,3) უბნებში.  

მდ. რიონისმარცხენასანაპიროზოლში 500-600 მეტრიდან 2 კმსიღრმით. კოლხურიბზა, 

როგორც კოლხეთის ენდემი და მესამეული პერიოდის რელიქტი ამ მონაკვეთში 

თითქმის ხელუხლებელი სახით იყო შემორჩენილი. ბზით დაფარული ქვეტყის 

ფართობი შეადგენდა დაახლოებით 40 ჰა. დღეს კოლხური ბზის კორომები სრულიად 

განადგურებულია. 

მავნებლები: მურყნის ფოთოლჭამია (Agelastica alni), ხეხილის წითელი ტკიპა 

(Metateranychus ulmi). მუხის ერთფეროვანი ჩრჩილი (Tischeria complanella), მუხის 

ფოთლის რწყილი  (Haltica saliceti), ამერიკული თეთრი პეპელა (Hypantrea cunea), ბზის 

ალურა (Cydalima perspectalis), ამ უკანასკნელმა  საბოლოოდ გაანადგურა ბზის კორომები. 

2017 წელს ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევების შედეგად გამოვლინდა: ზამთრის 

მზომელა, ოქროკუდა, არაფარდი პარკიხვევია,განსაკუთრებული საფრთხე შეუქმნა 

კოლხეთის ტყეებს ერთ-ერთმა საშიშმა მავნებელმა აზიურმა ფაროსანამ (Halyomorpha 

halys).   

სოკოვანი დაავადებები: სოკოვანი დაავადებებიდან კოლხეთის ეროვნული პარკისა და 

კაცობურისაღკვეთილში დაფიქსირებულია შემდეგი სოკოვანი დაავადებები: ბზის 

კორომების  ხმობის პროცესის დაავადების გამომწვევია  სოკო Cylindrocladium buxicola, 

რომელიც იწვევს ბზის გამანადგურებელ დაავადებას ,,ბზის სიდამწვრეს“.  2016 წელს 

პრობლემა შეექმნა ლაფანსაც. ლაფანის კორომების 90% - ზე დაფიქსირდა სოკოვანი 

დაავადება ანთრაქნოსი, რომლის გამომწვევია სოკო Gnomonia sp.მურყანზე - 

ცრუაბედასოკო (Phellinus igniarius),რცხილაზე - მუხისაბედასოკო (Phellinus robustrus). 

3. კლიმატის  ცვლილების შემარბილებელი და ადაპტაციის ზოგადი  გეგმა აჭარის 

რეგიონისათვის 

პროექტი მსვლელობისას შედგა მობილურით კომუნიკაციები ხულოს, შუახევის, 

ხელვაჩაურის, ქედის, მუნიციპალიტეტების მერიების ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებთან. უკვე შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტი გადაეგზავნა მათ 

განხილვისა, კომენტარებისა და შენიშვნებისათვის. პროექტის ბოლოს შედგა ზუმ 

შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ბსუ-ს პროფესორები, ლექტორ-

მასწავლებლები და მეცნიერები, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინიტროს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ბათუმის მერიის 
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ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი ექსპერტები, სსიპ აჭარის 

სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები (იხ. დანართი). დოკუმენტი იმდენად 

საინტერსო აღმოჩნდა, რომ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინიტრომ ინფორმაცია შეხვედრის თაობაზე განათავსა სამინისტროს ფეისბუქ 

გვერდზე და გამოთქვა სურვილი იმის თაობაზე, რომ შექმნილიყო კლიმატის 

ცვლილების შემარბილებელი და ადაპტაციის საინიციატივო ეკო საგანმანათლებლო 

ჯგუფი3  

გლობალურმა პანდემიამ აჩვენა თუ რამდენად აუცილებელია ის, რომ ქვეყნისათვის 

გარემოს დაცვა იყოს პრიორიტეტი. შემუშავებული კლიმატის ცვლილების 

შემარბილებელი ღონისძიებების პოლიტიკის მიზანია:  

1. ხელი შეუწყოს კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის მიზნით 

პოლიტიკის ზომების შემუშავებასა და განხორციელებას, პარიზის კლიმატის 

ცვლილების შეთანხმების და გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის 

2030 წლამდე შესრულების პარალელურად; 

1. კონსულტაციები გაუწიოს სახელისუფლებო ინსტიტუტებსა და 

ხელისუფლებას, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებს კლიმატის 

ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის პოლიტიკის 

შემუშავება/განხორციელების თაობაზე, აგრეთვე ინფორმაცია მიაწოდოს 

საერთაშორისო დაფინანსების წყაროების შესახებ;  

2. ტრენინგის ჩატარება კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისა და შერბილების 

პოლიტიკის სამართლებრივი რეგულაციების შესახებ, ეროვნულ დონეზე 

ევროპული წესებისა და პრაქტიკის დანერგვის შესახებ; 

3. კლიმატის ცვლილებისა და მისი შემცირების გზების შესახებ საზოგადოების 

ინფორმირების მიზნით სემინარების, კონფერენციების და საინფორმაციო 

მასალების / პუბლიკაციების გამოქვეყნება; 

4. მსგავსი ხასიათის პროექტების განხორციელების გამოცდილების გაზიარება; 

5. განმცხადებლის ფინანსური წახალისება ან / და დაფინანსების სხვა 

დამატებითი რესურსებით უზრუნველყოფა.  

 

3.1.  ტყის განახლება 

- ტყის გაშენება ადგილობრივი წარმოშობის სწრაფად მზარდი სახეობებით, 

როგორიცაა მაგალითად მურყანი, რათა დაკმაყოფილდეს ადგილობრივების 

საშეშე და სამასალე მოთხოვნილება; 

                                                           
3https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTE5MDY4NjYyNDMxNTQyMjozNzI1OD

M4NDE3NDY2ODc0.  

https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTE5MDY4NjYyNDMxNTQyMjozNzI1ODM4NDE3NDY2ODc0
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTE5MDY4NjYyNDMxNTQyMjozNzI1ODM4NDE3NDY2ODc0
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- ადრე არსებული კოლხური ტყეების განახლება (ხელმეორედ გაშენება). ამ 

გლობალური მნიშვნელობის მქონე ტყის ეკოსისტემის მხარდასაჭერად, მათ 

შორის კომბინირებით ტურისტულ რეკრეაციულ მიზნებთან ; 

ტყეების განახლებით შესაძლებელია  საკმაოდ პერსპექტიული კომბინაციის დანერგვა, 

სადაც სინერგიულად მოხერხდება იმერსიული (ბუფერული) ზონის, 

ჰიდროლოგიური (ბუფერული) ზონის და ეკონომიკური შემოსავლების გენერირების 

მიზნების ურთიერთ შეჯერება. 

3.2 ეკო-განათლება 

- სპეციალური ეკო საგანმანათლებო პროგრამების შემუშავება სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვებისათვის  და აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტროს ჩართულობა; 

- ტრენინგები აქ არსებული ჰაბიტატების მიერ ჩამოყალიბებული ეკოსისტემური 

სერვისების გაცნობიერება, როგორიცაა მომმარაგებელი  (წყალი, საკვები, 

ბუნებრივი სამკურნალო რესურსები), მარეგულირებელი (რეგიონული და 

ლოკალური კლიმატის, წყლისა და ჰიდროლოგიური რეჟიმის), ჰაბიტატის 

(რამსარის კონვენციით, ბერნის კონვენციით, ზურმუხტის ქსელის და 

ევრიკავშირის ბუნების საინფორნაციო სისტემის, UNESCO (გეგმარებითი) და  

კულტურული (სამეცნიერო, ეკოტურიზმი)  ცნობიერების ასამაღლებელი 

სამუშაოები. ამ საქმიანობებში  მასმედიის, სამეცნიერო და ადგილობრივი 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა; 

- აჭარის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტებში, (დღეისათვის დოკუმენტებში 

ცვლილებების შეტანა ხდება) აუცილებელია ევროკავშირის ასოცირების 

ხელშეკრულებების ვალდებულებების გათვალისწინება და მათი კიდევ უფრო 

გამყარება.; 

- სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტში, აუცილებელია განისაზღვროს 

კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი და ეკოლოგიური გარემოს 

გაჯანსაღების ღონისძიებების პრიორიტეტები დაშემუშავდეს მოკლე და 

გრძელვადიანი  სამოქმედო გეგმები ცალკეული მუნიციპალიტეტებისათვის 

ცალ-ცალკე; 

- საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უდიდეს პრობლემად რჩება. ადლიის 

ნაგავსაყრელი და სხვა უამრავი ნაგავსაყრელები მუნიციპლიტეტებში, 

მდინარეთა ნაპირებზე. აუცილებელია გარემოსდაცვითი პრინციპის 

„დამბინძურებელი იხდის“ ამოქმედება, ჯარიმების დაწესება, ნარჩენების 

მართვის გეგმის შემუშავება, ცნობიერების ამაღლება, გადახარისხება 

(სახლებში) და გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობა. 
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3.2. მდგრად ურბანულ სატრანსპორტო სისტემაზე გადასვლა: 

მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო სისტემის შექმნის კვალდაკვალ მნიშვნელოანია 

გადაადგილების ალტერნატიული გზების ძიება. Covid 19-ის გავრცელებამ წარმოშვა 

აუცილებლობა ინდივიდუალური ტრასპორტის სახეების განვითარებისთვის. 

მხედველობაში გვაქვს „ველოსიპედით გადაადგილების ეროვნული გეგმების“ შექმნა 

და ქალაქების იმგვარი ინფრასტრუქტურით აღჭურვა, რომელიც უსაფრთხოს გახდის 

გზებსქვეითებისთვისთვის, მანქანისა და ველოსიპედის მძღოლებისთვის. 

 

3.4.მეცნიერება 

- საქართველოს და აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტროებში „ღია მეცნიერება“ (მეცნიერება ყველასათვის) ექსპერტთა  

ჯგუფის შექმნა. სადაც განთავსდება მონაცემთა ბაზა იმ სამეცნიერო კვლევის 

შედეგებისა, რომელიც ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს 

რეგიონს; 

- იმის გამო რომ შეცვლილია კლიმატი, ხშირია მეწყრული და ეროზიული მოვლენები, 

სამეცნიერო კვლევები აჭარის მუნიციპალიტეტებზე დაცული ტერიტორიების ფარგლებს 

გარეთ არსებული ჰაბიტატების არსებული და პოტენციური საფრთხეების შეფასება. 

რომელიც ემყარება იმას, თუ მინიმუმ რას საჭიროებენ ეკოსისტემები და მაქსიმუმ რას 

შეუძლია ისინი გაუმკლავდნენ. ამდენად, ადეკვატური მონაცემთა ბაზის არსებობა 

აუცილებელია არა მხოლოდ დაცული ტერიტორიების შიგნით, არამედ მათ გარეთ 

ტერიტორიებზეც. შესაბამისად, შემდეგი კვლევების განხორციელებაა რეკომენდებული: 

კვლევები ჰიდროლოგიურ წყალშემკრებ არეალებთან მიმართებაში, მიწის რესურსების 

გამოყენების სახეები დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ. აღნიშნული ინფორმაცია, 

დაცული ტერიტორიების შესახებ არსებულ მონაცემებთან ერთად, საშუალებას მოგვცემს 

ვიქონიოთ საბაზისო მონაცემები არსებული და პოტენციური საფრთხეების დეტალურად 

შესაფასებლად.  

- აუცილებელია ლანდშაფტების ეკოლოგიის სამაგისტრო მიმართულების შექმნა, 

რომელიც განკუთვნილი იქნება ეკოლოგიის, ბიოლოგიის, გეოლოგიის, 

გეოგრაფიის, ტურიზმის, არქეოლოგიის მიმართულებით სტუდენტებისათვის; 

- აუცილებელია, მდ. ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროზე ველური სახით შემორჩენილი 

ბუნებრივი  მტკნარწყლიანი ტბორების, როგორც ზურმუხტის ქსელით (Emerald 

network) და  ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) მიერ დაცული 

ჰაბიტატების,  როგორც რამსარის კონვენციის პოტენციურ დაცულ ჰაბიტატს (2005 

წელი) ეკოსისტემური სერვისების გაცნობიერება, მათი კონსერვაციის 

აუცილებლობა; 

- გლობალური პანდემიის ფონზე დიდი ზიანი მიადგა ტურიზმს განსაკუთრებით 

კი ეკოტურიზმს. აუცილებელია განვითარდეს აქაურ კოლხურ ბუნებასთან 
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შეხამებული და შერწყმული ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა.   კიდევ უფრო 

მეტად უნდა განვითარდეს ეკოტურიზმის ის სახეობა, როგორიცაა ფრინველებზე 

დაკვირვება ე.წ. „ბირდვოტჩინგი“, მუშაობა მარკეტინგზე და შესაბამისი 

ექსპერტების ჩართულობა. 

 

3.5. ქობულეთი 

ბათუმის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების კლიმატი, ეკოლოგიური გარემო 

ყველაზე მეტად ხელსაყრელია ისეთი სოციალური პროექტების 

განხორციელებისათვის, როგორიცაა დატბორვასთან, ჭარბწყლიან გარემოსთან 

შეგუებული სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარება ე.წ. „პალუდიკულტურა“. ამ 

პროექტებში მეცნიერების და ადგილობრივი მთავრობის ჩართულობა. საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყოლებული მელიორაცია, რომელმაც უდიდესი ზიანი მიაყენა აქ 

არსებულ ეკოსისტემებს უნდა ჩაინაცვლოს „პალუდიკულტურით“ და  მელიორაციაში 

არსებული ბიუჯეტი უნდა მოხმარდეს მსგავს სოციალურ პროექტებს, რომელიც 

ითვალისწინებს ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას და გონივრულ გამოყენებას; 

პალუდიკულტურა Paludiculture (ლათ. “palus“ ჭარბტენიანი ტორფნარი “mire, 

morass”) პარადიგმის ფორმაა გარემოს ბუნების კონსერვაციაზე დაფუძნებული 

სოფლის მეურნეობისა, ესაა ჭარბტენიანების პროდუქტიული გამოყენება. 

პალუდიკულტურა გულისხმობს როგორც ტორფნარების ტრადიციული მიზნით 

(ლელისა და ლაქაშის მოშენება) გამოყენებას,  სადაც ლელისა და ლაქაშის მიწისზედა 

ნაწილი მოიჭრება და მისი ენერგეტიკული მიზნით გამოყენება ხდება,  ხოლო 

მიწისქვეშა ნაწილი კი ლელისა და ლაქაში ახალი ტორფის დაგროვების 

პროცესს  იწყებს. 

კვლავ დაჭაობებული ტორფნარების გამოყენება როგორც პალუდიკულტურა ხელს 

უწყობს ტორფნარების ისეთი ეკოსისტემური სერვისების დაბრუნებას 

როგორიცაა  ლოკალური, რეგიონული და საბოლოოდ გლობალური  კლიმატის 

რეგულაცია  ტორფნარში განამარხებული ნახშირბადის სექვესტრირება  ხდება, 

პალუდიკულტურით ხდება სათბური გაზების ემისიების შემცირება.  

 

ორმხრივი ეფექტს იძლევა ამცირებს CO2 and N2O  ემისია დრენირებული 

ტორფნარებიდან და იძლევა სარგებელს: 

- კლიმატი:  ხდება ტორფში განამარხებული ნარშირბადის კონსერვაცია და 

შესაბამისად მცირდება CO2  ემისია დეგრადირებული ტორფნარების კვლავ 

დაჭაობებით და პალუდიკუტურუს განვითარებით. 

- გარემო: მცირდება დამბინძურებლები წყალსა და ნიადაგში რაც ხდება 

ჩვეულებრივი სოფლის მეურნეობის დროს.  

- ტორფნარები აუცილებლად საჭიროებენ ჰიდროლოგიურ (ბუფერულ) ზონას, 

რომლებიც დაიცავენ ამ დაცულ ტორფნარებს მიმდებარე (სასოფლო-
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სამეურნეო) მიწებზე დრენაჟის საქმიანობების უარყოფითი 

ზემოქმედებებისგან. გადაუდებელ ამოცანად რჩება  კანონპროექტის 

მომზადება; 

- დეგრადირებული ჰაბიტატების, როგორიცაა რელიქტური ტყეები  და 

სფაგნუმიანი ტორფნარები აღდგენის პროექტების განხორციელება. მათი 

აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, 

ასევე ლოკალური და რეგიონული კლიმატის რეგულაციის მხრით; რომელსაც 

მხარს უჭერს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია (UNCCF) 2005 წლიდან, 

რამსარის კონვენცია (Ramsar convention) 2018 წლიდან და სურსათის 

უსაფრთხოების მსოფლიო ორგანიზაცია (FAO) 2018  წლიდან; 
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4. კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები თითოეული მუნიციპალიტეტების მერიებისათვის 

  ხულოს მენიციპალიტეტის მერია   

  ღონისძიება პასუხისმგებელი განმახორციელებელი ვადა 

1 ეკოგანათლება   

ბუნებრივი რესურსების სამსახური, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები   

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტრო, ხულოს 

მუნიციპალიტეტის მერია  მუდმივად 

1.1.1. რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     

1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილება 
მერია     

1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის 

მიხედვით ღონისძიებები მერია 

ბუნებრივი რესურსებისაჯარო სკოლები, 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, 

არასამთავრობო ორგანიზაიციები 
მუდმივად 

2 ეროზირებული და მეწყერსაშიში 

ზონების აღრიცხვა/კონტროლი 

მთავრობა გეოლოგები, ჰიდროლოგები ყოველ 

სეზონურად 

3 მეცნიერების ჩართულობა 

ლანდშაფტის ეკოლოგიური მოდელის 

შექმნა ცალკეული ველურად 

შემორჩენილი ჰაბიტატებისათვის 

აჭარის განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტრო, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბსუ, მეცნიერები 

  

4 ჰაბიტატებისა და სახეობათა 

კონსერვაცია  აჭარის უმაღლესი საბჭო  მეცნიერები   

4.1. 
"შქერნალის" ტყეპარკის დაარსება აჭარის უმაღლესი საბჭო  მეცნიერები   

4.2. 

სუბალპური სფაგნუმიანი 

ტორფნარების კონსერვაცია მუნიციპალიტეტის მერია  მეცნიერები/ბსუ/ბათუმის ბოტანიკური ბაღი   

5 ე.წ. ტყის პლანტაციების შექმნა მთავრობა  სხვადასხვა ფონდები  მუდმივად 

6 
ენერგო დამზოგავი მზის პანალები 

მთავრობა  სხვადასხვა ფონდები   

7 

მცირე ჰესების მშენებლობაზე 

მოსახლეობის ხელშეწყობა მთავრობა  სხვადასხვა ფონდები   
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შუახევის მენიციპალიტეტის მერია 

  

  ღონისძიება პასუხისმგებელი განმახორციელებელი ვადა 

1 ეკოგანათლება   

ბუნებრივი რესურსების სამსახური, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები   

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, 

მეცნიერებისა და 

კულტურის სამინისტრო, 

შუახევის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  მუდმივად 

1.1.1. 
რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     

1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილება 
მერია     

1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის მიხედვით 

ღონისძიებები 
მერია 

ბუნებრივი რესურსებისაჯარო 

სკოლები, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებები, არასამთავრობო 

ორგანიზაიციები 

მუდმივად 

2 

ეროზირებული და მეწყერსაშიში ზონების 

აღრიცხვა/კონტროლი 
მთავრობა გეოლოგები, ჰიდროლოგები ყოველსეზონურად 

3 მეცნიერების ჩართულობა ლანდშაფტის 

ეკოლოგიური მოდელის შექმნა ცალკეული 

ველურად შემორჩენილი ჰაბიტატებისათვის 

აჭარის განათლების, 

მეცნიერებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო,ბათუმის 

შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფოუნივერსიტე

ტი ბსუ, მეცნიერები   

4 ჰაბიტატებისა და სახეობათა კონსერვაცია       

4.1. 

მთა „ჩირუხის“ სფაგნუმიანი ტორფნარების 

კონსერვაცია       

5 ე.წ. ტყისპლანტაციების შექმნა       

6 
ენერგოდამზოგავიმზისპანალები 
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7 

დახმარება მოსახლეობაზე გრანტები მცირე 

ჰესების მშენებლობა   
  
    

  ქედის  მენიციპალიტეტის მერია 

  ღონისძიება პასუხისმგებელი განმახორციელებელი ვადა 

1 ეკოგანათლება       

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის სამინისტრო, ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

მერია , 

ბუნებრივირესურსები მუდმივა

დ 
1.1.1. რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     
1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილება მერია     
1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის მიხედვით 

ღონისძიებები 

მერია 

ბუნებრივრესურსებისაჯ

აროსკოლები, 

სკოლამდელიაღზრდისდ

აწესებულებები, 

არასამთავრობოორგანიზ

აიციები 

მუდმივა

დ 

2 

ეროზირებული და მეწყერ საშიში ზონების 

აღრიცხვა 

მთავრობა 
გეოლოგები, 

ჰიდროლოგები 

ყოველსე

ზონურა

დ 

3 მეცნიერების ჩართულობა ლანდშაფტის 

ეკოლოგიური მოდელის შექმნა ცალკეული 

ველურად შემორჩენილი ჰაბიტატებისათვის 

აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის სამინისტრო, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ბსუ, მეცნიერები   

4 
ჰაბიტატებისა და სახეობათაკონსერვაცია 

      

5 
ე.წ. ტყის პლანტაციების შექმნა 
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6 
ენერგოდამზოგავიმზისპანალები 

      

7 

დახმარება მოსახლეობაზე გრანტები მცირე 

ჰესების მშენებლობა 
      

 

 

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  მერია 
 

 ღონისძიება პასუხისმგებელი განმახორციელებელი ვადა 

1 ეკოგანათლება   

ბუნებრივი რესურსების 

სამსახური, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები   

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის სამინისტრო, ხელვაჩაურის  

მუნიციპალიტეტის მერია  მუდმივად 

1.1.1. რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     

1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილება მერია     

1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის მიხედვით 

ღონისძიებები 

მერია 

ბუნებრივი 

რესურსებისაჯარო 

სკოლები, სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებები, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაიციები 

მუდმივად 

2 

ეროზირებული და მეწყერსაშიში ზონების 

აღრიცხვა/კონტროლი მთავრობა 
გეოლოგები, 

ჰიდროლოგები 

ყოველსეზ

ონურად 

3 მეცნიერების ჩართულობა ლანდშაფტის 

ეკოლოგიური მოდელის შექმნა ცალკეული 

ველურად შემორჩენილი ჰაბიტატებისათვის 

აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის სამინისტრო, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბსუ, მეცნიერები 
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4 

ჰაბიტატებისა და სახეობათა კონსერვაცია 

      

5 
ე.წ. ტყის პლანტაციების შექმნა 

      

6 
ენერგ დამზოგავი მზის პანალები 

      



57 

 

  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერია 

  

  ღონისძიება პასუხისმგებელი 

განმახორციელე

ბელი ვადა 

1 ეკოგანათლება   

ბუნებრივი 

რესურსების 

სამსახური, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები   

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტრო, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია  

მუდმივ

ად 
1.1.1. რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     
1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას მერია     
1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის მიხედვით 

ღონისძიებები 

მერია 

ბუნებრივი 

რესურსებისაჯარ

ო სკოლები, 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებები, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაიციები 

მუდმივ

ად 

2 

ეროზირებული და მეწყერსაშიში ზონების 

აღრიცხვა/კონტროლი 

მთავრობა 
გეოლოგები, 

ჰიდროლოგები 

ყოველს

ეზონუ

რად 

3 მეცნიერების ჩართულობა ლანდშაფტის 

ეკოლოგიური მოდელის შექმნა ცალკეული 

ველურად შემორჩენილი ჰაბიტატებისათვის 

აჭარისგანათლებისადამეცნიერებისადაკულტუ

რისსამინისტრო,ბათუმისშოთარუსთაველისსახ

ელმწიფოუნივერსიტეტი ბსუ, მეცნიერები   

5 ე.წ. ტყის პლანტაციების შექმნა       

6 ენერგოდამზოგავი მზის პანალები       

7 სოციალურიპროექტები       

7 

ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად მომგებიანი 

პროექტების განხორციელება 
      

8 კონსერვაცია       

8.1. 

ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალისტვის 

ჰიდროლოგიური ბუფერული ზონის 

დაარსება,  კანონპროექტის შემუშავება       
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9 ნარჩენების მართვა       

9.1. 

ცეცხლაურის მშენებარე ნაგავსაყრელის 

გაუქმება       

9.2. 

გარემოსდაცვითი პრინციპის 

"დამბინძურებელი იხდის" ამოქმედება და 

კონტროლი 
      

10. გამონაბოლქვების კონტროლი       

  ელექტროავტობუსები ქობულეთისათვის       

11 

ველო-სპორტის, ველოსიპედით 

გადაადგილების პოპულარიზაცია.       

12 

ველოსიპედით გადაადგილების ეროვნული 

გეგმების/სტარტეგიების მიღება - აქ, 

საერთაშორისო პრაქტიკის (ევროპული/ახალი 

ზელანდიის) გამოყენება და დანერგვა.     
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  ბათუმის მერია   

  ღონისძიება პასუხისმგებელი განმახორციელებელი ვადა 

1 ეკოგანათლება   

ბუნებრივი რესურსების სამსახური, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები   

1.1. პუბლიკაციები 

აჭარის განათლების, 

მეცნიერებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო, ბათუმის 

მერია  მუდმივად 

1.1.1. რატომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა მერია     

1.1.2. რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას მერია     

1.2. გარემოს დაცვის კალენდრის მიხედვით ღონისძიებები 

მერია 

ბუნებრივი რესურსებისაჯარო 

სკოლები, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებები, არასამთავრობო 

ორგანიზაიციები 

მუდმივად 

2 ჰაბიტატებისა და სახეობათა კონსერვაცია       

2.1. 

მდ. ჭოროხის დელტის მარცხენა სანაპირო ჰაბიტატების 

კონსერვაცია 
აჭარის მთავრობა მეცნიერები, გარემოსდამცველები 

2021 

წლისათვი

ს 

3 
გამწვანება 

 ბათუმის მერია 

 გამწვანების სამსახური, ბათუმის 

ბოტანიკური ბაღი 

 მუდმივა

დ 

3.1. 
ტყე-პარკების გაშენება (ხეები ძირითადად) 

 ბათუმის მერია 

 გამწვანების სამსახური, ბათუმის 

ბოტანიკური ბაღი 

 მუდმივა

დ 

3.2. 
ქუჩების, მაღალსართულიანი სახლების აივნების 

გამწვანება 
 ბათუმის მერია 

 გამწვანების სამსახური, ბათუმის 

ბოტანიკური ბაღი 

 მუდმივა

დ 

4 მაღალსართულიანი შენობების აკრძალვა  ბათუმის მერია     

5 ავტომანქანების გამონაბოლქვისკონტროლი  ბათუმის მერია   

 მუდმივა

დ 

6 

კომპეტენტური ექსპერტების (მეცნიერების)  ჩართულობა 

გზს-ს მომზადებისას 

 აჭარის გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო  ბსუ 

 საჭიროებ

ისამებრ 

7 

ველო-სპორტის, ველოსიპედით გადაადგილების 

პოპულარიზაცია.       
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8 

ველოსიპედით გადაადგილების ეროვნული 

გეგმების/სტარტეგიების მიღება - აქ, საერთაშორისო 

პრაქტიკის (ევროპული/ახალი ზელანდიის) გამოყენება და 

დანერგვა.     

9 ენერგოეფექტურობა/ თბოიზოლაცია       

9.1. 

მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტური 

გამათბობლების და განათების სისტემების დამონტაჟება       

9.2. 

მუნიციპალური შენობების განახლება  (გარე კარკასის 

თბოიზოლაცია);       

9.3. 

ცენტრალური გათბობის სისტემის დამონტაჟება 

საცხოვრებელ შენობებში       

9.4. 

საცხოვრებელი შენობების განახლება (საერთო 

სარგებლობის ფართების დათბუნება, სახურავებისა და 

გარე კარკასის თბოიზოლაცია, ენერგიის გამოყენება ცხელი 

წყლის მოწოდებისმიზნით) 
      



 

რეკომენდაციები 

პროექტის ბოლოს შემუშავდა რეკომენდაციები თუ რა კონკრეტული ქმედებები უნდა 

გადაიდგას აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტების რეგიონებში კლიმატის 

ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის მიზნით. 

 პირველ რიგში აუცილებელია გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბება 

მოსახლეობაში და ამ მხრივ განსაკუთრებული როლი ეკისრება განათლების 

სამინისტროს. ამ მიზნით სპეციალური ეკო საგანმანათლებო პროგრამების 

შემუშავება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის;   

გლობალურმა პანდემიამ აჩვენა თუ რამდენად აუცილებელია ის, რომ ქვეყნისათვის 

გარემოს დაცვა იყოს პრიორიტეტი. აუცილებელია მეცნიერების, ეკოლოგების, 

გეოლოგების  ჩართულობა; 

 საქართველოს და აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

სამინისტროებში „ღია მეცნიერება“ (მეცნიერება ყველასათვის) ექსპერტთა  

ჯგუფის შექმნა. სადაც განთავსდება მონაცემთა ბაზა იმ სამეცნიერო კვლევის 

შედეგებისა, რომელიც ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს 

რეგიონს; 

 მეცნიერების ჩართულობა ლანდშაფტის ეკოლოგიური მოდელის შექმნა; 

რომლის საფუძველზეც მომზადდება შემდგომში გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების დოკუმენტები, რათა აცილებული იქნას კატასტროფები, ლოკალური 

და რეგიონული კლიმატის ცვლილება; 

 აუცილებელია შემუშავდეს სპეციალური ეკოლოგიის სასწავლო კურსი, 

რომელიც სავალდებულო იქნება ყველა ფაკუტეტის სტუდენტებისათვის; 

 მას მედიის ჩართულობა აქ არსებული განსაკუთრებული ჰაბიტატების მიერ 

ჩამოყალიბებული ეკოსისტემური სერვისების შესახებ როგორიცაა კლიმატის 

ცვლილებისა და ჰიდროლოგიური რეჟიმის მარეგულირებელი სერვისები;  

 პუბლიკაციები : კლიმატის ცვლილების გამომწვევ და შემარბილებელ 

ღონისძიებებზე; 

 მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტური გამათბობლების და განათების 

სისტემების დამონტაჟება; 

 აჭარის რეგიონისათვის მნიშვნელოვანია დეგრადირებული ტორფნარებისა და  

ტყეების განახლება/განაშენიანება;ბათუმის და ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტების კლიმატი, ეკოლოგიური გარემო ყველაზე მეტად 

ხელსაყრელია ისეთი სოციალური პროექტების განხორციელებისათვის, 

როგორიცაა დატბორვასთან, ჭარბწყლიან გარემოსთან შეგუებული სოფლის 
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მეურნეობის დარგების განვითარება ე.წ. „პალუდიკულტურა“. ამ პროექტებში 

მეცნიერების და ადგილობრივი მთავრობის ჩართულობა. საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყოლებული მელიორაცია, რომელმაც უდიდესი ზიანი მიაყენა 

აქ არსებულ ეკოსისტემებს უნდა ჩაინაცვლოს „პალუდიკულტურით“ და  

მელიორაციაში არსებული ბიუჯეტი უნდა მოხმარდეს მსგავს სოციალურ 

პროექტებს, რომელიც ითვალისწინებს ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას 

და გონივრულ გამოყენებას; 

 პალუდიკულტურა Paludiculture (ლათ. “palus“ ჭარბტენიანი ტორფნარი 

“mire, morass”) პარადიგმის ფორმაა გარემოს ბუნების კონსერვაციაზე 

დაფუძნებული სოფლის მეურნეობისა, ესაა ჭარბტენიანების პროდუქტიული 

გამოყენება. პალუდიკულტურა გულისხმობს როგორც ტორფნარების 

ტრადიციული მიზნით (ლელისა და ლაქაშის მოშენება) გამოყენებას,  სადაც 

ლელისა და ლაქაშის მიწისზედა ნაწილი მოიჭრება და მისი ენერგეტიკული 

მიზნით გამოყენება ხდება,  ხოლო მიწისქვეშა ნაწილი კი ლელისა და ლაქაში 

ახალი ტორფის დაგროვების პროცესს  იწყებს. 

 ნახშირბადის სეკვესტრირება (Carbon sequestration) და კარბონ-კრედიტების 

(carbon credits) გაყიდვა კიოტოს პროტოკოლით (Kyoto Protocol) განსაზღვრულ 

სავალდებულო ბაზარზე (სუფთა განვითარების მექანიზმი Clean Development 

Mechanism), ასევე ნახშირბადის ნებაყოფლობით ბაზარზე(Voluntary Carbon 

Market).დიდია დღეს ინტერესი ტყეების გაშენების (afforestation) და ტყეების 

განახლების (reforestation)პროექტების მიმართ კლიმატის ზემოქმედებების 

შერბილების (mitigation) კონტექსტში. ტყეების გაშენება (ბუფერულ) ზონებში 

(რასაც რაღა თქმაუნდა თავისთავად ახლავს მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური და 

სოციალური სარგებელი) საკმაოდ მიმზიდველი კარბონ-პროექტი იქნებოდა, 

რომელსაც შეუძლია ჰექტარზე რამდენიმე ათასი ევროს გენერირება. 

 გამონაბოლქვების კონტროლი; ველო-სპორტის, ველოსიპედით 

გადაადგილების პოპულარიზაცია; ველოსიპედით გადაადგილების ეროვნული 

გეგმების/სტარტეგიების მიღება . საერთაშორისო პრაქტიკის (ევროპული/ახალი 

ზელანდიის) გამოყენება და დანერგვა. შესაბამისად მდგრად ურბანულ 

სატრანსპორტო სისტემაზე გადასვლა. 

 ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის აუცილებელია შემუშავდეს ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განაშენიანებისა და განაშენიანების 

მართვის დოკუმენტი, რადგან აღნიშნულმა მომავალში უნდა გადაჭრას 

არარეგულირებული მშენებლობების პრობლემა და შესაბამისად, აღკვეთოს 
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უნებართვო(უკანონო) მშენებლობები. ამ დოკუმენტის მიღება ერთ-ერთია, 

რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ქალაქის მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო 

სისტემის სტრატეგიებისა და გეგმების შესაქმნელად. აღნიშნული, მოაგვარებს 

არარეგულირებული ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილებისპრობლემას, განტვირთავს ქუჩების ქსელს და შეამცირებს 

გარემოზე ზიანის მიყენებას.  

 მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე, 

მუნიპალიტეტების ჩართულობის გზით, ასევე საერთაშორისო დონორი 

ორგანიზაციების მონაწილეობით, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების  

წევრების ჩართვით, გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, შექმნას ალტერნატიურლი 

სატრანსპორტო სისტემების სტრატეგიები, გააძლიეროს მოქალაქეებისა და 

სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის მექანიზმები “ღია 

მმართველოსბისა(OGP)” და ასოცირების ხელშეკრულებით (AA) ნაკისრი 

ვალდებულებების შესასრულებლად.  
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მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა სამეგრელოს რეგიონში 

ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში 
 

ასოციაცია „მერკური“ 

ავტორები: ნანა თოდუა; რუსუდან პაჭკორია; ოლგა კიკავა 

 

 

რეზიუმე 

 

პოლიტიკის დოკუმენტის „მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკა სამეგრელოს 

რეგიონში ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში“ მიზანი იყო  სამეგრელოს 

რეგიონში  ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში მუნიციპალური  სოციალური 

პოლიტიკის სენსიტიურობის დადგენა ქალთა მოწყვლადი ჯგუფებისა და მათი 

პრობლემების მიმართ. პოლიტიკის დოკუმენტის ამოცანები იყო: 

- მოწყვლადი ჯგუფის ქალების საჭიროებების კვლევა და ინფორმირებულობის 

დონის დადგენა რეგიონში/მუნიციპალიტეტებში არსებულ სოციალურ 

სერვისებზე/ბენეფიტებზე 

- სამეგრელოს რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამების 

ანალიზი ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებთან შესატყვისობის 

ჭრილში. 

პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადებისას გამოყენებული იქნა სხვადასხვა წყაროდან 

მიღებული ინფორმაცია. კვლევის მასალა სამაგიდე კვლევისა და საჯარო უწყებებიდან 

ინფორმაციის გამოთხოვის მეშვეობით შეგროვდა. მოხდა საკვლევ თემაზე 

მუნიციპალური ბიუჯეტებისა და მოქმედი პროგრამების მოძიება და ანალიზი. 

აგრეთვე ჩატარდა 2 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა: 

- სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან (მოწყვლადი ჯგუფები) 

- სამიზნე მუნიციპალიტეტების(მარტვილი,აბაშა, სენაკი, ხობი,წალენჯიხა, 

ჩხოროწყუ) თვითმმართველობის სოციალური სამსახურების 

წარმომადგენელებთან. 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილავს სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების 

სოციალურ პოლიტიკას ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში, შეფასებულია 

არსებული გარემო და წარმოდგენილია ის ხარვეზები, რომელიც გამოვლენილია 

არსებული მუნიციპალური სერვისების გაწევის დროს. სტეიქჰოლდერების 
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პრაქტიკაზე დაყრდნობით შემუშავებულია პრობლემაზე რეაგირების ეფექტურობის 

გაზრდის გზები და რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის. 

 

Summary 

The policy paper “Municipal policy toward vulnerable groups of women in Samegrelo region” 

is aimed on identification of municipal policy sensitivity to vulnerable groups of women and 

to their problems and needs. Objectives of policy paper were: 

- to assess women vulnerable groups needs and level of awareness about existed social 

services/benefits among target group; 

- to analyze municipal social programs in 6 municipalities of Samegrelo region in the 

context of the needs of vulnerable groups of women. 

In the preparation of this document, consideration has been given to the contents of follow 

documents: materials of the desk research, requested and published municipal documents, 

materials of 2 focus group discussions (vulnerable groups of women and representatives of the 

social departments of local self-government in target municipalities: Martvili, Abasha, Senaki, 

Khobi, Tsalenjikha, Chkhorotsku). The presented policy paper reviewed municipal social 

policies, evaluated the existing environment and underlined weaknesses identified during 

providing municipal services/benefits. 

Based on the experience of stakeholders and the best practices were prepared recommendations 

to local self-government how to raise effectiveness of the ways of reacting to vulnerable groups 

of women needs and problems. 

 

შესავალი 

ქალთა მიმართ ძალადობა, მათ შორის, ძალადობა ოჯახში, როგორც ქალთა 

დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, სერიოზულ გლობალურ პრობლემას 

წარმოადგენს, რომელიც უცხო არ არის საქართველოსთვის და მწვავე და კომპლექსური 

ხასიათით გამოირჩევა. 

ქალთა მიმართ ძალადობა, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში 

ქალების მიმართ გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობისათვის დამახასიათებელ 

ყველა ქმედებას, რომელთაც შედეგად მოჰყვება ან შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის 

ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ტანჯვის ან ეკონომიკური ზიანის 

მიყენება, მათ შორის, ასეთი ქმედებების ჩადენის მუქარა, ქალების იძულება ან 

მათთვის თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა[1] და ოჯახში  ძალადობა, ანუ,  

ფიზიკური, სექსუალური, ფსიქოლოგიური თუ ეკონომიკური ძალადობის ყველა აქტი, 
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რომლებიც ხდება ოჯახში თუ შინაურ წრეში ან ყოფილ ან ამჟამინდელ მეუღლეებსა 

თუ პარტნიორებს შორის, მიუხედავად იმისა, დამნაშავე პირი მსხვერპლთან ერთად 

ერთ საცხოვრებელში ცხოვრობს თუ არა,[2] - სერიოზული გამოწვევაა ჩვენი 

საზოგადოებისთვის. 

ოჯახში ძალადობა ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე დაფარულ ფორმას 

განეკუთვნება. ძალადობის ეს ფორმა ყველა საზოგადოებაში არსებობს. ოჯახურ 

ურთიერთობებში ყველა  ასაკის ქალების მიმართ ხორციელდება სხვადასხვა სახის 

ძალადობა, მათ შორის, ცემა, გაუპატიურება და სხვა ფორმის სექსუალური ხელყოფა, 

ფსიქოლოგიური და სხვა ფორმის ძალადობა, რომელიც ჩვეულებებზე დაფუძნებული 

მიდგომების შედეგად ხორციელდება.[3] 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2020 წლის 15 ივლისის 

მდგომარეობით პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობამ 

შეადგინა 5304. ამ პერიოდში სულ მოხდა სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებული ოჯახური დანაშაულის 2607 შემთხვევა. მათ შორის, სამეგრელო -

ზემო სვანეთის რეგიონში- 98. 

ფემიციდის ან ქალთა მკვლელობის მცდელობის შემთხვევების დიდი ნაწილი სწორედ 

ოჯახში ძალადობის შედეგად ხდება. მაგალითად, 2014-2018 წლებში საქართველოში 

135 ქალი მოკლეს. ამ მკვლელობებიდან 64 შემთხვევაში გამოიკვეთა ოჯახური 

დანაშაული, ხოლო 71 შემთხვევაში- სხვა მოტივი. გარდა მკვლელობებისა, ამავე 

წლებში მკვლელობის მცდელობის 69 ფაქტი დაფიქსირდა, საიდანაც 46 შემთხვევაში 

ადგილი ჰქონდა ოჯახში ძალადობას. 

  2019 წლის 10 თვის მონაცემებს, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა 

სამართლდამცავი უწყებებიდან გამოითხოვა, ქვეყანაში 16 ქალი მოკლეს, საიდანაც 9 

შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის ფაქტი გამოვლინდა, ამავე პერიოდში 

სამართალდამცველებმა ქალთა მკვლელობის 16 მცდელობა დააფიქსირეს, საიდანაც 

ოჯახში ძალადობის ნიშანი 12 შემთხვევაში გამოიკვეთა.[4] 

პატრიარქალური საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი გენდერული 

სტერეოტიპები, გენდერული სოციალიზაცია, ქალის მეორეხარისხოვანი როლი, 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა ფაქტორები და  მსხვერპლი ქალების მიერ 

გადატანილი  ძალადობა, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა ფორმით გამოიხატოს: 

(ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების 

უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან 

ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 

დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწვევს მსხვერპლის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან 

სიკვდილს;  ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა 
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ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების 

შელახვას; იძულება – ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს 

ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკავება 

მისი უფლებაა, ანდა საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის 

საწინააღმდეგო ზემოქმედება; სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი კავშირი 

ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; 

სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი 

ქმედება არასრულწლოვნის მიმართ; ეკონომიკური ძალადობა – ქმედება, რომელიც 

იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და ნორმალური განვითარების სხვა პირობებით 

უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის უფლებების განხორციელების, აგრეთვე 

თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის 

განკარგვის უფლების შეზღუდვას)[5] - საბოლოო ჯამში განაპირობებს ქალთა ამ 

ჯგუფის განსაკუთრებულ მოწყვლადობას და უპირობოდ საჭიროებენ   მხარდაჭერა / 

გაძლიერებას სახელმწიფოს მხრიდან. 

ამ კონტექსტში უაღრესად საგულისხმოა საქართველოს კონსტიტუციის, კანონების და 

საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმებების დანაწესები, რომელთა რეალიზაციის 

პირობებში უნდა მოხდეს საზოგადოების  მოწყვლადი ჯგუფების, მათ  შორის, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლი ქალების   საჭიროებების უზრუნველყოფა. 

 ევროპის საბჭოს კონვენცია,  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (სტამბოლის კონვენცია)  რომელიც   საქართველოს 

მიერ რატიფიცირებულია და ძალაში შევიდა 2017წლის პირველ სექტემბერს, - 

ხაზასმით აღნიშნავს, რომ ხელმომწერი სახელმწიფოს მიერ  „მიღებული ნებისმიერი 

ზომა ითვალისწინებს და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს იმ პირების 

კონკრეტულ საჭიროებებს, რომლებიც მოწყვლადი გახდნენ განსაკუთრებული 

გარემოებების გამო და ასეთი ზომების ყურადღების ცენტრში იქნება ძალადობის 

ყველა მსხვერპლის ადამიანის უფლებები.[7] 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველო სოციალური სახელმწიფოა, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს საზოგადოებაში სოციალური 

სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური სოლიდარობის 

პრინციპების განმტკიცებაზე, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თანაბარ სოციალურ-

ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ განვითარებაზე, ადამიანის ჯანმრთელობის და 

სოციალურ დაცვაზე, საარსებო მინიმუმითა და ღირსეული საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფაზე, ოჯახის კეთილდღეობის დაცვაზე, სახელმწიფო ხელს უწყობს 

მოქალაქეს დასაქმებაში.[6] 
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საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით,  მუნიციპალიტეტი 

უფლებამოსილია კანონით  განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების 

წესით განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის გენდერული 

თანასწორობის ხელშეწყობის, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 

პრევენციის, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

დაცვისა და დახმარების მიზნით.[8] 

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია  სამეგრელოს რეგიონში  ქალთა 

მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში მუნიციპალური  სოციალური პოლიტიკის 

სენსიტიურობის დადგენა ქალთა მოწყვლადი ჯგუფებისა და მათი პრობლემების 

მიმართ. 

პოლიტიკის დოკუმენტის ამოცანებია: 

- მოწყვლადი ჯგუფის ქალების საჭიროებების კვლევა და ინფორმირებულობის 

დონის დადგენა რეგიონში/მუნიციპალიტეტებში არსებულ სოციალურ 

სერვისებზე/ბენეფიტებზე 

- სამეგრელოს რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამების 

ანალიზი ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებთან შესატყვისობის 

ჭრილში. 

 

დოკუმენტის შედგენისას გამოყენებული მეთოდოლოგია 

პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადებისას გამოყენებულია სხვადასხვა წყაროდან 

მიღებული ინფორმაცია. კვლევის მასალა სამაგიდე კვლევისა და საჯარო უწყებებიდან 

ინფორმაციის გამოთხოვის მეშვეობით შეგროვდა. მოხდა საკვლევ თემაზე 

მუნიციპალური ბიუჯეტებისა და მოქმედი პროგრამების მოძიება და ანალიზი. 

აგრეთვე ჩატარდა 2 ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა: 

- სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ქალებთან (მოწყვლადი ჯგუფები) 

- სამიზნე მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის სოციალური სამსახურების 

წარმომადგენელებთან. 

კვლევაში გამოყენებულია ასოციაცია „მერკურის“ სამეგრელოს რეგიონში ქალთა 

პრობლემების კვლევის მასალა, ასოციაცია „მერკურის” მიერ ჩატარებული 

მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის კვლევა, სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობის 

დროს მიღებული სხვა ინფორმაცია. 

შეფასების პროცესისას ყურადღება გამახვილდა, როგორც მუნიციპალიტეტებში 

გაწეულ კონკრეტულ ღონისძიებებზე, ისე მიღწეულ შედეგებზე, თუ რამდენად 

გაუმჯობესდა სამიზნე ჯგუფის მდგომარეობა. 



 

72 

 

 

კვლევის ძირითად შეზღუდვას წარმოდგენს კვლევის თვისობრივი მეთოდის 

გამოყენება, რაც  არ იძლევა შედეგების განზოგადების საშუალებას და მხოლოდ 

ძირითად საკითხებს, გამოწვევებსა და ტენდენციებს აჩვენებს. 

კვლევის სამიზნე ჯგუფის შერჩევა განპირობებული იყო დოკუმენტის თემატიკით,  

მათი შერჩევა მოხდა  კვლევის ამოცანებიდან გამომდინარე, სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიღების მიზნით. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს ქალებმა მოწყვლადი 

და მოწყვლადობის მაღალი რისკის მქონე ჯგუფიდან, მათ შორის იყვნენ: ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლები, მარტოხელა დედები, სოციალურად დაუცველები, 

დევნილები. 

მეორე მხრივ, ინფორმაციის შესაგროვებლად  გამოიკითხა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ვინც ჩართულია მუნიციპალური 

სოციალური პოლიტიკის შექმნასა და რეალიზაციაში. 

პრობლემის განსაზღვრა 

 

ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებები თვისობრივი კვლევის ფარგლებში 

ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის მონაწილე ქალებმა, იმსჯელეს შემდეგ 

საკითხებზე: 

1. მუნიციპალური სერვისები/პროგრამების არსებობა, რომელიც ემსახურება 

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების დაკმაყოფილებას და მათზე წვდომა; 

2. ქალის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების დაცვისთვის/ ქალის 

პირადი ცხოვრების დაცვისთვის (ოჯახში ძალადობისგან დაცვის ჩათვლით) 

ზომები, რომელიც მიღებულია მუნიციპალურ დონეზე; 

3. ალტერნატიული საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომი 

საცხოვრებლის არსებობა/არ არსებობის გავლენა ქალთა მოწყვლადობის 

გაზრდაზე; 

4. ქალთა მონაწილეობა დაგეგმვის პროცესში მუნიციპალურ დონეზე (ბიუჯეტის 

დაგეგმვა, ქალაქის განაშენიანების დაგეგმვა და ა.შ.) 

5. ქალთა წვდომა ინფორმაციაზე ადგილობრივ ღონისძიებებზე, აქციებზე 

სერვისებზე და ა.შ. 

6. ქალთა ძირითადი საჭიროებები, რომლის დაკმაყოფილება შესაძლებელია 

ადგილობრივ დონეზე.  

დისკუსიის მსვლელობისას, რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, რომ მათ ნაწილს 

უსარგებლია სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამით, რომელიც განკუთვნილია 

ბენეფიციართა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. დასახელდა ჯანდაცვის, სოციალური 

დახმარების, მარტოხელა დედების, „ბავშვებზე დახმარების“, (გათბობის 
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საშუალებების უზრუნველყოფის) პროგრამების ფარგლებში მიღებული ფულადი ან 

მატერიალური დახმარება. 

არსებული პროგრამების ხელმისაწვდომობის კუთხით აღინიშნა, რომ სოციალური 

პროგრამების მოსარგებლეების უმეტესობა არიან ქალები, კაცების მიმართ არის 

გარკვეული  დისკრიმინაციაც კი. დასახელდა კონკრეტული მაგალითი, როდესაც 

ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილე გახდა მერიაში მუნიციპალური პროგრამით 

მოსარგებლე მამაკაცის მიმართ შეურაცხმყოფელი კომენტარების მომსწრე: 

„თანამშრომლებმა ისეთი ილაპარაკეს მასზე, გული შემიწუხდა, იქ დგომა აღარ 

მინდოდა. <...>მამაკაცები ზოგჯერ იჩაგრებიან. სირცხვილის ფაქტორია. კაცი ხარ და 

...აბა შვილი რა დედას მოჰყვება მარტო? ძალიან ცუდი რაღაცაა!“ 

მუნიციპალური სერვისებით მოსარგებლე ყველა პირი აღნიშნავს 

თვითმმართველობის მიმღების/კანცელარიის თანამშრობლების დაბალ 

სენსიტიურობაზე, ქედმაღალ დამოკიდებულებაზე სერვისის მოსარგებლეების 

მიმართ: 

„ძალიან მიჭირს ხოლმე იქამდე მისვლა, იმიტომ, რომ ისეთი დამოკიდებულება აქვთ 

ვითომ თავისი საკუთრებიდან ართმევ რამეს, კი არ გეკუთვნის, არამედ ართმევ. 

თვითონ არადა მოსამსახურეები არიან და უნდა მოგვემსახურონ. ... თავისი საქმე უნდა 

გააკეთონ.“ 

„მე მგონი იქ დგომა არავის არ უხარია. რაღაც საჭიროებები რომ არ იყოს, პრობლემები 

რომ არ იყოს, იქ არავინ დადგება. ხოდა იქ მისულ ადამიანს სულ სხვა მიდგომა 

სჭირდება. და შენ, რომ მომახტები მე ძაღლივით და ღრენა და კბენას დამიწყებ, რა 

ვიცი, მგონი არ არის ცოტა ლოგიკური.“  თაკო. 

თვისობრივი კვლევის მონაწილე რესპონდენტთა დიდი ნაწილი აღნიშნავს ბარიერებს, 

რომელიც აბრკოლებს სერვისის მიღებას. ასეთ ბარიერებს შორის დასახელებული იყო 

უარი განცხადების რეგისტრაციაზე. განცხადების მიღების დროს ხდება ფილტრაცია,  

გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან წვდომის შეზღუდვა: 

როგორც მარტოხელა დედას და სოციალურის ქულებიდან გამომდინარე მეკუთნოდა 

პროგრამა. საბუთების მიმღებმა  ქალმა მითხრა: „ტყუილად აბარებო, შეშა მაინც არ 

გვაქვსო. მე ვუთხარი თქვენ გაატარეთ, ჩააბარეთ და პასუხი მომივა მერე. მე იქედან არც 

უარი მიმიღია და არც თანხმობა, იმიტომ რომ ის საბუთი არც გატარდა !“ 

„ძლივს შევაღწიე იმ კარებამდე, სადაც უნდა მივსულვიყავი. ჩუმად შევიპარესავით იქ 

დარაჯს ვთხოვე შეშვება. თუმცა მერე ძალიან დამეხამარა ის ადამიანი და. ... ხმა 

<სახელი>-მდე თუ არ მიიტანეს, <სახელი>-მდე თუ არ მიგიშვეს მაშინ როგორ უნდა 

გაიგოს შენ რა გჭირდება, რა საჭიროებები გაქვს?  <სახელი>-მდე მისასვლელ გზებზე 

არიან ისინი, ვისზედაც ვსაუბრობთ.“  
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ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა, დისკუსიის მიმდინარეობისას, ასევე ისაუბრეს, რომ 

ინფორმაცია არსებულ სერვისებზე  ხშირად ვრცელდება მხოლოდ ნაცნობებში, 

რთულია მოიპოვო ზუსტი ინფორმაცია, რადგან ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო 

განსხვავებულ ინფორმაციას იძლევა სერვისის/ბენეფიტის მიღების პირობებსა და 

ვადებზე. 

თვისობრივი კვლევის მონაწილე რესპონდენტთა ნაწილის მოსაზრებით, 

მუნიციპალური სერვისების მოსარგებლეების შესახებ ინფორმაციის  

კონფიდენციალურობა არ არის დაცული. არის შემთხვევები, როდესაც ინფორმაცია 

ბენეფიციარის პირადი ცხოვრების შესახებ, რომელსაც ფლობდა სერვისის გაწევაში 

ჩართული მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი იყო გავრცელებული თემში. 

„რასაც იქ იტყვი - იქვე არ რჩება. მათ შეუძლიათ თავისუფლად ისაუბრონ ამაზე 

მეორესთან, მესამესთან. და მეორედ იმის სურვილიც არ გაქვს რომ დახმარება ითხოვო 

იმიტომ, რომ იმის შიში გაქვს რომ ამას ვინ რანაირად შეაბრუნებს ან ვინ რანაირად 

იტყვის.“ 

ყურადღება გამახვილდა ისეთ საკითხზე, როგორიც არის ხელმისაწვდომი 

ალტერნატიული საცხოვრებელი. დროებითი სოცხოვრებლი ფართით 

უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარები აღნიშნავდნენ, რომ 

დაფინანსებაზე დაწესებული ლიმიტი ხშირ შემთხვევაში გაცილებით დაბალია ვიდრე 

ბაზარზე არსებული ფასები, რაც იწვევს სურთულეებს პროგრამაში ჩართვის დროს. 

საუბარი აგრეთვე შეეხო საკუთრებაზე ქალთა უფლებებს და მისი შეძენის რეალურ 

შესაძლებლობებს.  ფოკუს-ჯგუფის  არც ერთ მონაწილეს არ ჰქონია საკუთრებაში მიწის 

ნაკვეთი, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მათ წვდომას მხარდაჭერის  გარკვეულ 

პროგრამებზე. ხაზგასმული იყო, რომ ქალების საკუთრების უფლებების 

უზრუნველყოფა ამცირებს მათ მიმართ ძალადობის რისკს. 

„მე მაგალითად საკუთარ თავზე გამოვცადე. ქმრის სახლიდან რომ წამოვსულიყავი 

მშობლებთან, მამაჩემი გამომაგდებდა, იქიდან კი  ჩემი არაფერი მქონდა. ბევრი ქალი 

ვიცი, ვინც საცხოვრებლის არქონის გამო ითმენს. კაცსაც ამის იმედი აქვს, აბა სად 

წავაო, მაინც დამიბრუნდებაო“ 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე რესპონდენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას 

მუნიციპალიტეტის  პროგრამებისა და ბიუჯეტის  დაგეგმვის პროცესებში 

მონაწილეობა არ მიუღია. 

რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ღონისძიებების, სიახლის ან სერვისის 

შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, რესპოდენტები აღნიშნავდნენ, რომ 

იშვიათად თუ მიუღიათ შესაბამისი ინფორმაცია პირდაპირ მუნიციპალიტეტისგან 

(შეტყობინების სახით, ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციიდან და ა.შ.). 
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როგორც წესი, ინფორმაცია მიიღეს სხვა მოქალაქეებისგან ან ორგანიზაციისგან (მაგ., 

საბავშვო ბაღში, სადაზღვეო კომპანიისგან და ა,შ.). 

ფოკუს-ჯგუფთან შეხვედრის შედეგად გამოვლინდა ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების 

შემდეგი საჭიროებები: 

- ქალაქის საჯარო სკოლებში ბავშვების ტრანსპორტირება  

- ბავშვების ტრანსპორტირება სოფლების საბავშვო ბაღებში 

- გახანგრძლივებული ჯგუფები სკოლებში,  ბავშვების დატოვების სერვისი -

დღის და ღამის ძიძები  დასვენების დღეებში ან/და  საღამოს საათებში, იმ 

მშობლებისთვის, რომელთაც ღამის საათებში უწევთ მუშაობა. 

- პროფესიული გადამზადება ქალებისთვის/დასაქმების ხელშეწყობა 

- ფსიქოლოგის მომსახურება 

- მოსწავლეებისთვის შეღავათიანი მგზავრობა 

- სკოლებში კვების მოწესრიგება 

 

მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის ანალიზი 

სამეგრელოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან  

მიმართებაში სოციალური პოლიტიკის ანალიზი განხორციელდა როგორც ფოკუს-

ჯგუფის დისკუსიის მასალებზე დაყრდნობით, ასევე შესაბამისი ოფიციალური 

დოკუმენტის დამუშავების საფუძველზე. შეხვედრა ფოკუს-ჯგუფთან (#2) ჩატარდა 

ონ-ლაინ, მას ესწრებოდნენ ჩხოროწყუს, აბაშის, წალენჯიხის, ხობის, 

მარტვილის,სენაკის,ზუგდიდის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსები. 

შეხვედრაზე გამოვლინდა ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში 

მუნიციპალური პოლიტიკის შემდეგი ტენდენციები: 

- ბინის ქირის სერვისი  სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებში ყველაზე 

გავრცელებულ მუნიციპალურ სერვისს წარმოადგენს, რომლითაც სარგებლობენ 

მოწყვლადი ჯგუფის ქალები და მათი ოჯახები. 

- სხვადასხვა ტიპის ფულადი შემწეობა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 

ქალებისთვის, მარტოხელა  და მრავალშვილიანი დედებისთვის და ა.შ. 

წარმოადგენს სამიზნე ჯგუფებზე ორიენტირებულ ძირითად ბენეფიტს. 

- მოწყვლადობის დამატებითი ფაქტორების/გარემოებების არსებობის 

შემთხვევაში (სოციალურად დაუცველის სტატუსი, დევნილის სტატუსი და ა.შ.) 

არის სხვა სერვისების ან ბენეფიტების მიღების საფუძველი. 

- წინამდებარე ანალიზი არ გულისხმობს არსებული სერვისების ან ბენეფიტების 

დადებითი მხარეების დეტალურ განხილვას. ყველა არსებულ სერვისს ხშირად 

აქვს სამიზნე ჯგუფის ქალებისთვის და მათი შვილებისთვის სასიცოცხლო 
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მნიშვნელობა და ხშირად ფიზიკური გადარჩენის ტოლფასია. თუმცა ყველა 

ჩართული მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენს ანალიზში მეტი 

ყურადღება ეთმობა იმ ხარვეზებს, რომელიც არ უწყობს ხელს სერვისის მაღალ 

ეფექტურობას. 

- სამეგრელოს რეგიონის მასშტაბით დროებითი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფის სერვისის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ამ სერვისის 

ეფექტურობაზე უარყოფითად მოქმედებს რამოდენიმე ფაქტორი: 

- პროგრამით გათვალისწინებული საცხოვრებლის ქირის ოდენობა 

ფიქსირებულია და მისი ინდექსაცია ბოლო წლებში არ განხორციელებულა. ის 

არ შეესაბამება საბინაო ფონდის რეალურ ფასებს. გარდა ამისა, 

მუნიციპალიტეტების მიერ გამოყოფილი თანხა არ შეესაბამება ბენეფიციართა 

ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილებას. მაგ., 1, 2 ან 5 წევრიანი 

ოჯახი თანაბრად ღებულობს საცხოვრებლის (თანა-)დაფინანსების 

ფიქსირებულ თანხას. ამ პროგრამის მოსარგებლეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ 

მათი მხრიდან თანადაფინანსების შემთხვევაშიც კი მათ ხშირად  უწევთ 

ცხოვრება რთულ საცხოვრებელ პირობებში, რომელიც ხშირად აუცილებელ 

მინიმალურ ნორმებს არ შეესაბამება.  

- პროგრამას არ გააჩნია ბენეფიციართა გაძლიერების კომპონენტი. სერვისის 

დროებითი, არასტაბილური ბუნების გათვალისწინებითა და დამატებითი 

სერვისების არ არსებობის პირობებში, ბენეფიციარის მიზანი არის/ხდება 

არსებული სერვისის მაქსიმალური დროით შენარჩუნება და არა უკეთესი 

საცხოვრებელი პირობების ან შემოსავლის წყაროების შექმნა. 

სამეგრელოში დროებითი საცხოვრებლის უზრნველყოფის პროგრამებს შორის ცალკე 

უნდა აღინიშნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური საცხოვრისი, 

რომელიც გრძელვადიან სერვისს წარმოადგენს და თავისი არსით უდავოდ 

უპრეცედენტოდ პოზიტიური მაგალითია. თუმცა მისი ექსპლუატაციის გამოცდილება 

გვიჩვენებს, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლის ძირითად 

ხარვეზს წარმოადგენს როტაციის დაბალი მაჩვენებელი, რაც ისევ და ისევ პირდაპირ 

კავშირშია ბენეფიციართა გაძლიერებაზე ორიენტირებული სერვისების არ 

არსებობაზე ან დაბალ ეფექტურობაზე, რაც არ ამცირებს ბენეფიციართა 

მოწყვლადობას მუნიციპალური სოციალური საცხოვრისის სარგებლობის პერიოდში. 

საცხოვრისით უზრუნველყოფის წარმატებულ მაგალითად უნდა დასახელდეს 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების 

მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც 

გულისხმობს მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების  მშენებლობას. თუმცა 
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ჩვენთვის არ არის ცნობილი ამ პროგრამაში ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების 

წარმატებული ჩართვის შესახებ. ამის ძირითადი მიზეზია  მოწყვლადი ჯგუფების 

ქალთა ქონებრივი მდგომარეობა: აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე 

კრიტერიუმს, მათ შორის მის საკუთრებაში უნდა იყოს მიწის ნაკვეთი. საქართველოში 

დამკვიდრებული ტრადიციული მიდგომის გამო კი მოწყვლადი ჯგუფის ქალებში 

მიწის ფლობის პროცენტი ძალიან დაბალია. 

ქალთა მოწყვლად ჯგუფში შეიძლება გამოვყოთ  მოწყვლადობის სხვადასხვა ჯგუფები: 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები, მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი 

დედები, ქალები, რომლებიც ოჯახში ძალადობის შემდეგ მოხვდნენ თავშესაფარში და 

იქ ყოფნის ვადის ამოწურვის შემდეგ  საცხოვრებლის გარეშე რჩებიან თვითონ ან/და 

შვილებთან ერთად; შშმ ქალები  და სხვ.  აქედან ზოგიერთი ჯგუფის სტატუსის 

განსაზღვრის წესები მკაფიოდ არის გაწერილი საკანონმდებლო აქტებში. ზოგიერთის  

სტატუსი კი, განისაზღვრება რამდენიმე უწყების მიერ. ასე, მაგალითად, საქართველოს 

კანონმდებლობით,  ოჯახში ძალადობის  მსხვერპლი შეიძლება იყოს  ქალი, აგრეთვე 

ოჯახის ნებისმიერი წევრი, რომელთა კონსტიტუციური უფლებები და 

თავისუფლებები დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, 

ეკონომიკური ან სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომლებსაც მსხვერპლის 

სტატუსი განუსაზღვრა: 

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა; 

- სასამართლო ორგანომ ან/და საგამოძიებო ორგანომ; 

- გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა 

ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 

განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი) 

- მსხვერპლად მიიჩნევა აგრეთვე არასრულწლოვანი, რომლის კანონიერი 

ინტერესები უგულებელყოფილია და რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი 

განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა 

სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და მსხვერპლის იდენტიფიცირების 

ჯგუფმა. [9] 

სამეგრელოს სხვადახვა მუნიციპალიტეტებში პირდაპირი ფულადი დახმარების 

მიღების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ფულადი დახმარების მისაღებ კრიტერიუმებში 

ცენტრალურ დონეზე არსებული დეფინიციის პარალელურად, ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები პრაქტიკაში თავისით განსაზღვრავენ მათ ტერიტორიაზე პირის 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ან სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
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განკუთვნილ პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმებს (რომელიც ხშირად ერთმანეთისგან 

განსხვავდება) ან წარსადგენ დოკუმენტებს. 

ადგილობრივი თითმმართველობის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის 

მოწყვლადი ჯგუფის რეალური მდგომარეობისა და საჭიროებების სრულად 

გააზრებასთან ერთად  მნიშვნელოვანია ჯგუფის წევრების/ წევრის სწორი 

იდენტიფიკაცია, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არცთუ იშვიათად, 

პრობლემური საკითხია. საუბარია იმაზე, რა შემთხვევებში ითვლება პირი ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონედ ანუ ვინ შეიძლება გახდეს შესაბამისი 

სოციალური პროგრამების ბენეფიციარი. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების 

შემთხვევაში  მუნიციპალიტეტებისთვის ყველაზე „ნაცნობი“ დოკუმენტი არის 

შემაკავებელი და დამცავი ორდერები. ხოლო დახმარების მიღებაში სირთულეები 

ძირითადად  თავს იჩენს მაშინ, როდესაც ბენეფიციარი  სისხლის სამართლის საქმეში 

ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი წესით ცნობილია 

დაზარალებულად ან  მსხვერპლის სტატუსი მინიჭებული აქვს  მსხვერპლის 

იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ. 

აღსანიშნავია, რომ ეს ხარვეზი მარტივად სწორდება იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი 

სარგებლობს იურისტის დახმარებით და მესამე მხარესთან  (მაგ., არასამთავრობო 

ორგანიზაცია) კონსულტაციის შედეგად იღებს კუთვნილ დახმარებას, თუმცა ჩვენ ვერ 

გამოვრიცხავთ შემთხვევებს, რომელიც სხვა შედეგით მთავრდება. 

გარდა მსხვერპლის სტატუსის დეფინიციასთან დაკავშირებული პრობლემისა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ მუნიციპალური ბიუჯეტის პროგრამები ან საერთოდ “ვერ ხედავენ“ 

ზემოთჩამოთვლილი ჯგუფების განსაკუთრებულ საჭიროებებს ან  შემოიფარგლებიან 

მხოლოდ მოკლევდიანი, ერთჯერადი მინიმალური დახმარების პროგრამებით, 

სოციალური კეთილდღეობის სხვა ალტერნატივების შეთავაზების გარეშე. 

მუნიციპალიტეტების მხრივ ამის მიზეზად სახელდება მცირე ბიუჯეტი და 

ბენეფიციარების დიდი რაოდენობა. თუმცა ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის დროს 

სოციალური სამსახურების წრმომადგენელთა უმრავლესობამ აღიარა, რომ 

პროგრამების შედგენისას ისინი ხელმძღვანელობენ მიმართვიანობის სტატისტიკით 

და არა პრობლემების/საჭიროებების კვლევით. ასეთი მიდგომა არ უწყობს ხელს 

მოწყვლადი ჯგუფების წინაშე მდგარი გამოწვევების მოგვარებას და არის 

ბენეფიციართა საარსებო შემწეობაზე დამოკიდებულების ზრდის ერთ-ერთი 

ფაქტორი. 

სამეგრელოს რეგიონის  მუნიციპალიტეტების პროგრამული ბიუჯეტის  შესაბამისი 

მუხლების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საკუთრივ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 

ქალების მხარდამჭერი პროგრამა ან არ არსებობს, ან სუსტი და არათანმიმდევრულია 
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და ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციარების რეალური საჭიროებების მინიმუმსაც კი. 

ძირითადად, ეს არის ერთჯერადი ფულადი დახმარებების პროგრამები. 

ამასთან,  ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შედეგად ქალისთვის 

მიყენებული ზიანის მიღების წესი საქართველოში  არ ამოქმედდება   2022 წლის 1 

იანვრამდე.[10]   

ფოკუს ჯგუფტან (#2) შეხვედრისას გამოვლინდა შემდეგი პრობლემები: 

მუნიციპალურ სოციალურ პროგრამებში ქალების მოწყვლადი ჯგუფი ცალკე 

გამოყოფილი არ არის.  

მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ცალკე სტატისტიკა მოწყვლადი ჯგუფის ქალებზე,  

გარდა  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა. 

მუნიციპალიტეტები არ ფლობენ ინფორმაციას თავიანთ მუნიციპალიტეტებში  ოჯახში 

ძალადობის ფაქტებისა  და მსხვერპლების  სტატისტიკაზე.   

არ ხდება კოორდინაცია მუნიციპალიტეტსა და რაიონულ პოლიციას შორის 

ძალადობის ფაქტებზე. 

ვინაიდან  მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას ძალადობის ფაქტების 

სტატისტიკაზე, მუნციპალიტეტის ბიუჯეტში (აბაშა, მარტვილი) მსხვერპლთა 

დახმარების პროგრამა საერთოდ არ არის,  მაშინ როდესაც ასოციაცია “მერკურში” 2019-

2020 წწ. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების და ბავშვების  თავშესაფრის და 

ოჯახის მხარდაჭერის ცენტრის სერვისებით ისარგებლეს ბენეფიციარებმა როგორც 

აბაშის, ასევე მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან. 

გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტს არა აქვს გათვალისწინებული ბიუჯეტში 

მსხვერპლთა დახმარება, შესაბამისად არ არის მიმართვიანობა მსხვერპლების მხრიდან 

(მარტვილი, აბაშა).  

ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

გათვალისწინებული არ არის მარტვილისა და  აბაშის მუნიციპალიტეტების 

ბიუჯეტში. 

  გენდერული საბჭოები ხშირ შემთხვევებში ფორმალური სტრუქტურაა, არ  

ასრულებენ თავიანთ ფუნქციებს. არ არიან ჩართულები გენდერული ბიუჯეტირების 

პროცესში. 

პრობლემის გადაჭრის გზები 

 

სამეგრელოს რეგიონში ქალთა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებისა და 

მუნიციპალურ დონეზე აღნიშნული ჯგუფების მიმართ არსებული სოციალური 

პოლიტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ მუნიცპალური სერვისები და ბენეფიტები 
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ძირითადად არის გამიზნული ბენეფიციარების პირველადი საჭიროებების 

დაკმაყოფილებაზე და არ ატარებს სისტემურ ან გრძელვადიან ხასიათს. რაც 

უარყოფითად მოქმედებს როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობების 

რესურსუბის ეფექტიან ხარჯვაზე, ასევე ბენეფიციარების მდგრად განვითარებაზე და 

სტაბილური საარსებო წყაროების შექმნაზე. 

შექმნილი მდგომარეობის გამოსწორებისთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს  

რამოდენიმე მიდგომის გათვალისწინება მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის 

დაგეგმვა-იმპლემენტაციის პროცესში და მოსახლეობასთან მუშაობის დროს. 

სოციალური სერვისების ინსტიტუციონულური  განვითარება და შესაძლებლობების 

განვითარება:  ევროკაშირის წევრი ქვეყნების  გამოცდილება მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის სოციალური სერვისის შეთავაზების სფეროში გვიჩვენებს, რომ 

სერვისი როგორც ცალკეულად აღებული პროდუქტის შეთავაზება ბენეფიციარისთვის 

არის ნაკლებად ეფექტური, თუ მას თან არ ახლავს ბენფიციარის კომპლექსური 

გაძლიერება. ამაში კი უმთავრესი როლი ეკუთვნის მუნიციპალურ სოციალურ მუშაკს, 

რომელიც აფასებს ბენეფიციარის საჭიროებებს, უწყობს ხელს მის გაძლიერებაზე 

ორიენტირებულ პროგრამებში ჩართვას და ახორციელებს ბენეფიცირებზე 

გრძელვადიან მონიტორინგს.. შესაბამისად მცირდება ბენეფიციარის 

დამოკიდებულება პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულად დახმარებაზე და იზრდება 

შანსი დამოუკიდებელი წარმატებული ცხოვრების დაწყებისა. 

სოციალურ პოლიტიკაზე  პასუხისმგებელი მუნიციპალური სტრუქტურის 

განვითარება ზრდის მისი მუშაობის ეფექტურობას და შემუშავებული დოკუმენტების 

(სოციალური პოლიტიკა, პრიორიტეტების განსაზღვრა, პრგრამების პაკეტი, 

შესაბამისი საბიუჯეტო წინადადება და ა.შ.) ხარისხსს. 

ცნობიერების ამაღლება: ადგილობრივი თვითმმართველობა არის სახელმწიფო 

სტრუქტურის ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან და მისი ერთ-ერთი მოვალეობა არის მოქალაქეების სოციალური 

უფლებებისა და სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა  და არადისკრიმინაციული 

გარემოს შექმნა. მოსახლეობის ინფორმირება არსებულ პრობლემებზე და 

გამოწვევებზე, მოწყვლადობის წინაპირობებზე და იმ ზომებზე, რომესლაც 

ახორციელებს მუნიციპალიტეტი უფლებების დარღვევის პრევენციაზე, - არის 

ერთერთი ძლიერი ინსტრუმენტი სოციალურ პრობლემებზე და მის მოგვარებაზე 

ცნობიერების გაზრდაზე და პრევენციაზე. ადგილობრივი საინფორმაციო 

ღონისძიებები, რომელიც შეიძლება ჩატარდეს სხვა დაინტერესებული მხარეების 

(ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, მომიჯნავე სახელმწიფო 
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უწყებები, სასწავლებლები დ ა.შ.), ხელს უწყობს მოწყვალდობის მაღალი რისკის მქონე 

ჯგუფების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენას ან/და მოწყვლადობის პრევენციას. 

მუნიციპალური სოციალური სერვისების კო-დაფინანსების  დანეგვა და 

არაბიუჯეტური ფინანსების მოძიება: თვითმმართველობის კოდექსი არ ზღუდავს 

უფლებამოსილ სტრუქტურებს დამატებითი რესურსების მოძიებაში. სოციალური 

სერვისებისა და პროგრამების  სპექტრის გაფართოების  საშუალება არის დამატებითი 

დაფინანსების მოძიება ეროვნული ან საერთაშორისო დონორებისგან, სხვა 

სტრუქტურებთან/ორგანიზაციებთან პარტნიორება ან სერვისის განხორციელების 

დელეგირება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მართალია მუნიციპალური  

სოცილაური სამსახურის შემოსავლის დევერსიფიკაციის სტრატეგიისა და მდგრადი 

დაფინანსების კონცეფციის შექმნა ითხოვს კვალიფიციური კადრების მომზადებას, 

მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში გაცილებით უფრო ეფექტურია 

არამრავალრიცხოვანი მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინება. 

გამოცდილების გაცვლა მუნიციპალიტეტებს შორის რეგიონალურ, ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე აპრობირებული პრაქტიკებისა 

თუ „ნოუ ჰაუს“ დანერგვისთვის.  საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობა ზრდის პრობლემის 

კომპლექსურ აღქმას და ოპტიმალური ვარიანტის დანერგვის შესაძლებლობას 

მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის პრაქტიკაში. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ინტეგრაციის კუთხით. 

 აუცილებელია  მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ჯგუფების განსაზღვრა, სტატისტიკა, 

საჭიროებების კვლევა/ ინფორმაცია საჭირობებზე ამისთვის შეიძლება შეიქმნას 

მკვლევართა მოხალისობრივი ჯგუფი მუნიციპალიტეტებში, რომელიც გააკეთებს 

სტატისტიკას მოწყვლად ჯგუფებზე, (გენდერის მიხედვით) და მათ საჭიროებებზე 

მნიშვნელოვანია მოხდეს მუნიციპალურ ბიუჯეტში გენდერული 

ასპექტების/გენდერული ბიუჯეტირება იქნეს გათვალისწინებული.  

საჭიროა გენდერული საბჭოების მუშაობის გააქტიურება,  მუნიციპალიტეტის 

თანამშრომელთა გენდერული სენსიტიურობის გაზრდა, რისთვისაც შესაძლებელია 

არასამთავრობო სექტორის რესურსის გამოყენება (ტრენინგების ჩატარება) . 

ძალადობის ფაქტებზე დაბალი ინფორმორმირებულობის აღმოსაფხვრელად საჭიროა  

კომუნიკაციისა და კოორდინაციის გაუმჯობესება სასამართლო და შინაგან საქმეთა 

ორგანოებთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, ოჯახში ძალადობის 

საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. 

ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტში იკვეთება სოციალური სახლების 

აუცილებლობა, სადაც  მოწყვლადი ჯგუფის ადამიანები შეძლებენ დროებით 
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ცხოვრებას, მათ შორის ძალადობის მსხვერპლი ქალები და ბავშვები, ამ პრობლემის 

მოგვარებისთვის აუცილებელია თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, დონორ 

ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვ.  

სოციალური პროგამების და მასში  ჩართვის წესების, პირობებისა და კრიტერიუმების 

შესახებ მოსახლეობის უკეთ  ინფორმირებისთვის მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის 

ყველა ფორმის გამოყენება/ჩართვა (სოციალური ქსელები, ბეჭდვდითი მასალა და სხვ) 

 მუნიციპალიტეტის სერვისით მოსარგებლე პირთა  პირადი მონაცემების დაცვისა და 

კონფიდენციალურობის მიზნით საჭიროა მერიის კანცელარიის/ მიმღების 

თანამშრომელთა გადამზადება, რისთვისაც  შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

არასამთავრობო სექტორის რესურსი. 

მნიშვნელოვანია მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება, ბენეფიციართა 

გაძლიერებაზე ორიენტირებული სერვისების შექმნა, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს  

ერთჯერადი დახმარების ინდექსაცია. 

 

რეკომენდაციები 

 

მუნიციპალტეტებში გენდერული საბჭოების საქმიანობის გააქტიურება, საბჭოს 

წევრთა ცნობიერების ამაღლება და მგრძნობელობის გაზრდის ხელშეწყობა ზოგადად 

ადამიანის უფლებების, ასევე მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების მიმართ და    ქალთა 

მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. 

გენდერული საბჭოების  თანამშრომლობის გაძლიერება ადგილობრივ საჯარო და 

კერძო სტრუქტურებთან. 

მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებში მოქალაქეთა 

მომართვიანობის, მონაწილეობის და დაინტერესების დონის შეფასება  გენდერულ 

ჭრილში, მათი შემდგომი გათვალისწინების მიზნით. 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სპეციფიკური საჭიროებების კვლევა 

გენდერულ ჭრილში და გამოვლენილი საჭიროებების ასახვა შესაბამის პროგრამებში. 

კომუნიკაციის და კოორდინაციის გაუმჯობესება სასამართლო და შინაგან საქმეთა 

ორგანოებთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, ოჯახში ძალადობის 

საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. 

გენდერული თანასწორობის საბჭოების სამოქმედო  გეგმით გათვალისწინებული 

საქმიანობის/ ღონისძიებების  ფინანსური უზრუნველყოფა. 

მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა 

საბიუჯეტო პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების 

პროცესში. 
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მოსახლეობის პროაქტიური ინფორმირება სოციალური პროექტების ბენეფიციარებისა 

და პროგამებში ჩართვის წესის, პირობების და კრიტერიუმების შესახებ. 

ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების განსხვავებული / პრიორიტეტული საჭიროებების 

განსაზღვრა გენდერულ ჭრილში, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში და 

მათი ასახვა პროგრამულ ბიუჯეტში. 

სოციალური სახლების აშენება/ან გამოყოფა მუნიციპალიტეტებში, ან რეგიონალური 

სოციალური სახლის აშენება/გამოყოფა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში  

აღმოჩენილი ადამიანებისთვის. 

მუნიციპალიტეტის სერვისებით მოსარგებლე პირთა  პირადი მონაცემების შესახებ 

ინფორმაციის დაცვა/ კონფიდენციალურობა. 

ქალთა მიმართ ძალადობის  და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 

განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ნორმის ერთგვაროვანი გაგება,  მსხვერპლის 

სტატუსიდან გამომდინარე მუნიციპალურ პროგრამებში მოსარგებლეთა ჩართვის 

დროს. 

თვითმმართველობების სოციალური პროგრამები საჭირო და აუცილებელია 

მოსახლეობისთვის,  თუმცა კვლევამ ცხადყო, რომ არსებობს ხარვეზები, რაც ხელს 

უშლის  ამ პროგრამების  ეფექტურობას, ამავე დროს, არსებობს შესაძლებლობა 

გამოინახოს რესურსები დასახელებული მოწყვლადი ჯგუფის  პრობლემების 

გრძელვადიანი გადაწყვეტისთვის.  

შემოთავაზებული რეკომენდაციები, ვიმედოვნებთ, ურთიერთანამშრომლობის  

პირობებში უდაოდ ხელს შეუწყობს ქალთა მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში 

მუნიციპალური სოციალური პროგრამების ეფექტურობის ზრდას  სამეგრელოს 

რეგიონში. 

 

 

ბიბლიოგრაფია 

 

1. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის 

შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია. მუხლი 3 პუნქტი ა. იქვე, მუხლი 3, პუნქტი 

ბ. 

2. ზოგადი  რეკომენდაცია # 19.  ქალთა მიმართ ძალადობა. (მიღებულია: 1992 

წელს, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის მე-11 

სხდომაზე. პუნქტი 23.) 

3.  https://netgazeti.ge/news/413153/  

https://netgazeti.ge/news/413153/
https://netgazeti.ge/news/413153/
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4. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. მუხლი 4. 

5. საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 5. 

6. ევროპის საბჭოს კონვენცია,  „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“მუხლი 12. 

7. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. მუხლი 16. პუნქტი 4. 

8. საქართველო კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ მუხლი 4. 

პუნქტი ვ. 

9. იქვე. მუხლი 17. ნაწილი 1. პუნქტი დ. 
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არაძალადობა - სოციალური ფასეულობა სასწავლო გარემოში 
 

ორგანიზაცია: პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“ 

ავტორი: მერი ლობჟანიძე 

  

დოკუმენტი წარმოადგენს  მცირე კვლევას, თუ როგორია დღეს  მოზარდთა ქცევის  

სოციალური ნორმები, რამ გამოიწვია ბავშვებში ანტისოციალური ქცევისკენ 

მიდრეკილებები, ვის აკისრია  მოზარდის პიროვნების ფორმირება, საზოგადოების 

სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბება, მისი მოქალაქეობრივ და საზოგადოებრივ 

ჩამოყალიბებაზე პასუხისმგებელობა.  

კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იქნა კვლევის შემდეგი მეთოდები: წყაროების 

ანალიზი, კითხვარები, ფოკუს ჯგუფი,  კონსულტაცია  ექსპერტებთან (ფსიქოლოგები, 

სოციოლოგები, საგანმანათლებლო სტრუქტურების ხელმძღვანელები, მოქმედი 

პედაგოგები, აღმზრდელები, პირები რომლებიც მუშაობენ მოზარდთა  მიმართ 

ძალადობის საკითხებზე). დოკუმენტში მოცემულია კვლევის ძირითადი მიგნებები და 

დასკვნები, რომელიც გამოყენებული იქნება ბავშვთა მიმართ ძალადობის  და ბავშვთა 

ანტისოციალური ქცევის დაძლევისთვის მიმართული რეკომენდაციების 

შემუშავებისას. დოკუმენტი მომზადებულია  ა/ო პედაგოგთა კავშირის „განათლება და 

სამყარო “ საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი მერი ლობჟანიძის მიერ. 

 

მთავარი მიგნებები 

საზოგადოების განვითარების წინაპირობას მომავალი თაობისათვის კარგი 

განათლების მიცემა წარმოადგენს. თანამედროვეობაში ცხოვრების რიტმმა,   

ხელმისაწვდომობის არათანაბარმა შესაძლებლობებმა,  სტრესმა და მატერიალურად 

მძიმე პირობებმა ბავშვებში ძალადობის და ანტისოციალური ქცევის მიდრეკილებები 

გამოიწვია. მოზარდის მოქალაქეობრივ და საზოგადოებრივ ჩამოყალიბებაზე 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოჯახი, სასწავლო გარემო - ბაღი, სკოლა, უმაღლესი 

სკოლა, სოციუმი. ეს ფაქტორები განსაზღვრავენ პიროვნების ფორმირებას და  

საზოგადოებაში  სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებაზე. მოზარდის განვითარების 

პროცესში ერთ-ერთ მთავარი გარემო მასწავლებელი და სასწავლო დაწესებულებებაა.  

მრავალფეროვანი პედაგოგიური მეთოდების სწორი და მიზანმიმართული გამოყენება 

შეძლებს ბავშვებში არაძალადობრივი, ანტისოციალური ქცევის  პრევენციას და  

საზოგადოების სრულფასოან წევრად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. განათლების 

პედაგოგიურ პროცესს ანტისოციალური, ანტიძალადობრივი ქმედების 

პროფილაქტიკაში ღირებული წვლილი შეაქვს. ღირებულებების დეფინიცია საკმაოდ 
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რთულია, თუმცა არსებობს მარადიული ფასეულობები, რომლებიც მოზარდის 

მოქალაქეობრივი შეგნების განვითარების პროცესში დიდ როლს თამაშობს. 

   სასწავლო გარემოში  ღირებულებების დამკვიდრებას ხელს უწყობს - ზოგადი 

განათლების ეროვნული მიზნები, ეროვნული სასწავლი გეგმა, სახელმძღვანელოები, 

სხვადასხვა ტიპის სასწავლო რესურსები  და მასწავლებლის მიერ სწორად შერჩეული 

სწავლების სტრატეგიები და აქტივობები: სწავლება პრეზენტაციის საშუალებით, 

კვლევის საშუალებით, დამოუკიდებლად და ინტერესით განპირობებული სწავლა, 

სწავლა პროექტების ფარგლებში, მედია და ინფორმაციული წიგნიერების სწავლება. 

მედიაწიგნიერება ზრდის განათლების დონეს, ცვლის რწმენა/ცრურწმენას და 

მოსწავლეებს უმაღლებს ინფორმაციის გადამოწმების ტექნიკას, უნარ-ჩვევებს. 

   სახელმწიფომ ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს, რომ სასწავლო  დაწესებულების  

ძირითადი ფუნქცია - საგანმანათლებლო/აღმზრდელობითი საქმიანობა მაღალი 

ხარისხით იყოს განხორციელებული. ერთია, სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონები 

და დადგენილი ნორმები, ეროვნული ხედვა განათლების ვექტორზე და მეორე ის 

ადამიანური რესურსი, ვინც მოზარდს უნდა ჩამოუყალიბოს ღირებულებითი 

აზროვნება. თითოეულმა მასწავლებელმა სწორედ  ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო  

ინტერესებს უნდა  გაუსვას ხაზი და თითოეულ აღსაზრდელში განამტკიცოს 

უნიკალურობის შეგრძნება, პასუხისმგებლობის გრძნობა და მიზნისაკენ მისწრაფების 

სურვილი.  

 

Main Findings 

A prerequisite for the development of society is to provide a proper education for the next 

generation. In modern times, the rhythm of life, unequal opportunities, stress and challenging 

social conditions have led to tendencies of violence and antisocial behavior in children. Family 

and learning environment, including kindergarten, school, high school and society play an 

essential role in the civic and social formation of an adolescent. These factors are responsible 

for shaping a person and making him or her a full member of society.  

One of the primary environments in the process of adolescent development is the teacher and 

educational institutions. Proper and purposeful use of pedagogical methods will be able to 

prevent non-violent, antisocial behavior in children and promote the development of 

adolescents as full members of society.  

The pedagogical process of education makes a valuable contribution to the prevention of 

antisocial, anti-violent action. Defining values are quite challenging and variable. However, 
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there are eternal values that play a crucial role in the development of civic consciousness in 

the adolescent. 

The establishment of values in the learning environment is supported by general national goals, 

national curriculums, textbooks and well-selected teaching strategies and activities: teaching 

through the presentation, research, independent and interest-based learning, project-based 

learning, media literacy. Media literacy will increase the level of education, change 

beliefs/superstitions and improve students' information verification techniques and skills. 

The state should ensure that the primary function of the educational institution - educational 

activities - is carried out to a high degree. 

On the one hand, laws and national vision must be enacted by the state. On the other hand, 

crucial to have relevant human resources that should form valuable thinking in the adolescent. 

Each teacher must emphasize the national and universal interests and instil in each child a 

sense of uniqueness, responsibility and a desire to achieve the goals.  

The education paradigm has undoubtedly changed in the last decade. For the proper 

upbringing of the next generation, the establishment of value education is of paramount 

importance. The educational institution is the most sensitive platform, where the mental state 

of the adolescent is melted and there is no place for experiments. 

Not everyone who proves subject competence can become a teacher. It is desirable to focus 

more on the positive attitudes of the pupils than bad ones. Unqualified approach to parents by 

teachers is not allowed. Which leads to their alienation to school. Less communication between 

parent and school leads to adolescent aggression and bullying. It is desirable to use parental 

resources to make students aware of different values. 

Positive social environment - allows adults to help children develop social competencies. Often 

in the learning environment - the rights and responsibilities of adolescents are violated, which 

leads to the establishment of adolescents in society through violent means. Practitioners 

working with children play a crucial role in shaping a positive social environment. They have 

to create such a background in the space of the early and preschool institution. 

If a person realizes that meeting his/her needs should not restrict the rights of others, then they 

will always strive to be a worthy member of society. 
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შესავალი 

მოზარდის განვითარება არის ფიზიკური, სოციალური, ფსიქოლოგიური პროცესი, 

რომელიც მიმართულია ზრდაზე, პროგრესსა და პოზიტიურ ცვლილებებზე, სადაც  

უდიდეს როლს თამაშობს მემკვიდრეობითი და გარემო ფაქტორები. „ბუნება - 

აღზრდა“ დამოკიდებულია სამომავლო ქცევაზე.  მიაჩნიათ რომ, ადრეულ ასაკში 

უარყოფითი ზეგავლება, მნიშნელოვნად აფერხებს განვითარების მომდევნო ეტაპზე 

გადასვლას. მოზარდობაში გადასვლისას, ორგანიზმში მიმდინარეობს  ფიზიკური, 

კოგნიტური და ფსიქოლოგიური ცვლილება. ეს პერიოდი წარმოადგენს 

ზრდასრულობისთვის მზადების პროცესს, რითაც განვითარების ყველა ეტაპი 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ამ პერიოდში ყალიბდება პიროვნული 

იდენტობა, ემოციური რეგულაცია, სამომავლო გეგმები, ფიზიკური სიმწიფე, მყარი 

სოციალური ურთიერთობები და ხდება ცხოვრებისეული ინტერესების 

იდენტიფიცირება. აქ,  მნიშვნელოვანია მოზარდი როგორ გარემოში გადის აღნიშნულ 

პროცესს და როგორია ოჯახი, პირადი სივრცე, თანატოლთა გარემო, სოციუმი.   

თანამედროვე საზოგადოებაში  მოზარდებსაც სურთ კეთილმოწყობილ გარემოში 

ცხოვრება, აღიარება, მრავალფეროვანი დასვენება, რაც, მნიშვნელოვნად არის 

დამოკიდებული სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე, სოციალურ პოზიციაზე, 

სტატუსზე, განათლებაზე, საცხოვრებელ ადგილზე. არათანაბარი მდგომარეობა 

განაპირობებს სოციალურ ან ეკონომიკურ უთანასწორობას. ბუნებრივია, რომ მაღალი 

სოციალური და ეკონომიკური ფენის წარმომადგენელი მეტ შესაძლებლობას ფლობს. 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შესაძლებლობის უქონლობა კი, ხშირად 

ანტისოციალური, ძალადობრივი ქმედების განმაპირობებელია, რომლითაც 

ინდივიდი ცდილობს სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფლებას.  

პრობლემის განსაზღვრა 

 

ბოლო დროს სასწავლო დაწესებულებებში, სამწუხაროდ, გახშირებული ძალადობა  

გარკვეულ პრობლემას წარმოადგეს. ამას მოწმობს   გახმაურებული ტრაგიკული 

შემთხვევები, მოზარდთა სუიციდი, ფემიციდი, მოსწავლეთა დაზიანება ცივი 

იარაღით, ბავშვთა აგრესია, ანტისოციალური ქცევა, სკოლაში მომატებული ძალადობა, 

ბულინგი. მოზარდებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მიწოდებასთან ერთად, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გარემო.   

   2019 წლის დასაწყისში საქართველოს სკოლებში საზოგადოებრივი წესრიგის ახალი 

სტანდარტები ამოქმედდა, რასაც სასწავლო დაწესებულებებში ძალადობის 

აღმოფხვრის და უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის ხელი მნიშვნელოვნად უნდა შეეწყო. 
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განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისგან მოწოდებული ინფორმაციით, დასტურდება, 

რომ საჯარო სკოლებში გახშირებულია  გადაცდომები.  

საქსტატის ინფორმაციით, დღეს საქართველში სულ 2086 საჯარო სკოლაა და იქ 530 

ათასი ბავშვი სწავლობს. 2019 წლის მდგომარეობით, მანდატურის თანამშრომლები 588 

საჯარო სკოლაში არიან წარმოდგენილები. სასკოლო ძალადობა ციფრებში: 

- 2018-2019 სასწ. წლებში საჯარო სკოლებში დაფიქსირებულია მოსწავლეებს 

შორის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის 2580 ფაქტი; 

- 2019-2020 სასწ. წლებში (იანვრის თვემდე) -1209 ფაქტი.  

მანდატურის სამსახურის მიერ EDU.ARIS.GE-სთვის მოწოდებული საჯარო 

ინფორმაციის თანახმად ირკვევა, რომ ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრში:  

- 2018 -2019 სასწ. წელს, როგორც თვითდინებით, ასევე რეფერალური 

მექანიზმით  – 3044 ბენეფიციარი გადამისამართდა;   

- 2019–2020 სასწ. წელს (იანვრის ჩათვლით) – 1494 ბენეფიციარი.   

მანდატურის სამსახურის მიერ ასევე აღრიცხულია მოსწავლეების მიერ მიღებული 

ფიზიკური დაზიანების ფაქტების ოდენობაც: 

- 2018-2019 სასწ. წლებში ასეთი 76 ფაქტია აღრიცხული;   

- 2019-2020 სასწ. წლებში იანვრის თვემდე – 21 ფაქტი.   

- 2018-2019 სასწ. წელს, სამართალდამცავი ორგანოები სკოლაში მომხდარ 1 277 

შემთხვევაზე იქნა ინფორმირებული.   

- მიმდინარე სასწ. წლის იანვრის მონაცემებით კი - 309 შემთხვევა.  

საჯარო სკოლების მოსწავლეების მიერ აკრძალული ნივთების მოხმარება: 

- 2018-2019 სასწავლო წლებში მოსწავლეებისგან ამოღებული იქნა 110 

აკრძალული და მაღალი რისკის შემცველი საგანი/ნივთი,   

- 2019-2020 სასწ. წლებში  იანვრის თვემდე  - 72. 

- 2018-2019 სასწ. წლებში  მოსწავლეებისგან ამოღებული იქნა 1 ცეცხლსასროლი 

იარაღი. 

 სასწავლო დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციის მიზნით, სახელმწიფო 

გარკვეულ სამუშაოებს ახორციელებს.  ცხადია, რომ ამ საკითხის მიმართ ერთიანი, 

სისტემური მიდგომა სრულყოფილად არ არის განვითარებული. შესაბამისად, 

მოზარდის სიცოცხლე და უსაფრთხოება სასწავლო დაწესებულებაში სრულფასოვნად 

დაცული არ არის.  სამწუხაროდ, სახელმწიფო აქტიურ მოქმედებებს მხოლოდ მაშინ 

იწყებს, როცა მძიმე ტრაგედია ხდება.  

http://www.edu.aris.ge/
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სოციალიზაცია და ბავშვთა ანტისოციალური ქცევა 

 მოზარდებში განსაკუთრებით მწვავედ დგას  ძალადობის პრობლემა. სასწავლო 

გარემომ უნდა მოამზადოს ახალგაზრდა თანამედროვე საზოგადოებაში არსებულ 

კონფლიქტურ გარემოებებთან გასამკლავებლად, იგი ერთგვარი ფორუმია 

საზოგადოებასა და ახალ თაობას შორის დიალოგისთვის.   ძალადობის გამოხატვის 

ფორმებს წარმოადგენს: ერთმანეთის მიმართ უხეში თუ გამომწვევი ტონი და 

გამონათქვამები, ვანდალური გამოვლინებები, ბულინგი/მობინგი - ხანგრძლივი 

ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობა ერთი ინდივიდის ან ჯგუფის მხრიდან მეორე 

ინდივიდზე, რომელსაც არ შეუძლია თავის დაცვა კონკრეტულ სიტუაციაში.  

ძალადობა  გენდერული უთანასწორობის ნიადაგზე და სასწავლო დაწესებულების 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა მხრიდან.  

სასწავლო დაწესებულებას, როგორც მიკროსაზოგადოებას, შეუძლია დახმარება 

გაუწიოს მოსწავლეებს, რათა მათ ადრეული ასაკიდან შეითვისონ და სათანადოდ 

დააფასონ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ძირითადი ღირებულებები. 

სკოლაში მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება გააცნობიერონ თავიანთი ინტერესები და 

შეხედულებები გაბედულად და საკუთარ თავში დარწმუნებით გამოხატონ ისინი.  

რაც შეეხება ღონისძიებებს, რომელსაც განათლების სამინისტრო უსაფრთხო სკოლის 

პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს, სამინისტროს თანახმად, ეროვნულ 

სასწავლო გეგმაში ძლიერდება სამოქალაქო განათლების კომპონენტი, რომელიც თავის 

მხრივ, ითვალისწინებს ყოველგვარი ძალადობისა და ჩაგვრის, მათ შორის ბულინგის 

პრევენციას. 

უკანასკნელ წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა და განხორციელებულმა 

ცვლილებებმა რამდენადმე შეცვალა ღირებულებები და ფასეულობები. წიგნიერი 

გარემო უმნიშვნელოვანესი სტიმულია მოსწავლეთა განათლებისა და ღირებულებების 

ჩამოყალიბებისას, თუმცა არა საკმარისი.  აუცილებელია  უნარ-ჩვევების გამომუშავება, 

რომლებითაც ისინი შეძლებენ წიგნიერი სივრცის საკუთარი საჭიროებისამებრ 

გამოყენებას. სასურველია სკოლაში დამკვიდრდეს მედიაწიგნიერება. იგი 

მრავალგანზომილებიანი საგანია – ბეჭდური, tv, ციფრული, მობილური საგანი. მისი 

მიზანია, გაზარდოს განათლების დონე და გავლენა მოახდინოს მოსწავლეების 

კრიტიკულ აზროვნებაზე. მედია და ინფორმაციული წიგნირების სახელმძღვანელო 

დამხმარე სასწავლო რესურსია, რომელიც ახალგაზრდებში კრიტიკული აზროვნების 

განვითარებას და გაცნობიერებული მედია მოხმარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.  

 განათლების პარადიგმა და დამოკიდებულება ბოლო 20 წლის განმავლობაში იცვლება 

ყველა მიმართულებით. მთავარია ორი ძირითადი პრინციპი: ინფორმაციის  ნაკადში 

სწრაფი ორიენტაცია, საჭირო მასალის მომზადების უნარი დაუნარი, სწორად იქნეს 

გააზრებული, გამოყენებული მიღებული ინფორმაცია. ადამიანის პიროვნებად 

https://ncp.ge/
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ჩამოყალიბება ხდება სოციალიზაციის პროცესში და განისაზღვრება სოციალური 

ფუნქციის განვითარების უნარით. განათლება სოციო-კულტურული ფენომენია, რაც 

იმას ნიშნავს, რომ   განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განათლება მიზანმიმართულად 

ორგანიზებული სოციალიზაციის მართვის პროცესს ემსახურება. 

პროექტში დასახული მიზნის მისაღწევად  შევადგინე კითხვარები ორი ფოკუს-

ჯგუფისთვის: სკოლამდელი აღზრდის, სკოლის და უმაღლესი სკოლის 

პედაგოგთათვის. გლობალური პანდემიის პირობებში შეუძლებელი გახდა ფოკუს 

ჯგუფებთან შეხვედრების და დისკუსიის გამართვა. ერთი შეხვედრა ჩატარდა 17 

ოქტომბრს ქუთაისში სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგებთან.  შეხვედრას ესწრებოდა 

14 სკოლამდელი ასაკის აღმზრდელი, მეთოდისტები, საბავშვო ბაღის ორი 

დირექტორი, განათლების ექსპერტი. 

მეორე კითხვარი გადავუგზავნე ელექტრონულად სასკოლო და უმაღლესი 

განათლების პედაგოგებს, განათლების ექსპერტებს და დაინტერესებულ პირებს, სულ 

13 რესპონდენტი.  კითხვარის მთავარი მიზანი იყო  თანამედროვე სწავლა/სწავლების  

და სოციალური ფასეულობის, როგორც ღირებულებების დონის შეფასება სასწავლო 

გარემოში. კითხვარში წამოწეული იყო შემდეგი საკითხები:  ბავშვის აღზრდის სტილი, 

სასწავლო გარემო, მშობელთა განათლება, ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შინაარსობრივი მხარე და დასახული მიზნები, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, 

გენდერული პრობლემები, აღმზრდელის და ოჯახის  პასუხისმგებლობა, მოზარდის  

აზროვნება, ქცევის,  მედიაწიგნიერება, მოზარდთა  ანტისოციალური ქცევა  და სხვა 

 

კითხვარი I 

სკოლამდელი ასაკის აღმზრდელები 

 

o განათლების პარადიგმების ცვლილება ბოლო 20 წლის განმავლობაში 

 გამოკითხულთა აზრით, თანამედროვე მიდგომები პროგრესულია და უვითარებს 

ბავშვებს უნარებს, რომ გაიზადნონ თავისუფალი ადამიანები. ადრე სწავლისადმი 

მიდგომები იყო მკაცრი,  დისციპლინის   წესების დაცვით,  და „არ შეიძლება“ 

ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე. დღეს სწავლის პროცესში ბავშვს აქვს 

არჩევანის უფლება, აზროვნებს თავისუფლად. 

o მშობლები, აღმზრდელები,  ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება 

 გამოკითხულთა აზრით, აღზრდი სტილი - არის იმ მეთოდების ერთობლიობა, 

რომელსაც იყენებენ  მოზარდის გაზრდისას მშობლები და პედაგოგები.  მეცნიერები 

აღზრდის სტილის სხვადასხვა კლასიფიკაციას გვთავაზობენ: 



 

92 

 

 

- ავტორიტარული სტილი - გამოირჩევა მაღალი კონტროლით, მკაცრი, ხისტი 

წესებით, რომელსაც ბავშვები უსიტყვოდ უნდა დაემორჩილონ;  

- ავტორიტეტული სტილი - დამახასიათებელია ბავშვზე ცენტრირება, მისი 

პოზიციის გათვალისწინება, წესები არ არის ხისტი და მორგებულია ბავშვის 

ასაკობრივ თავისებურებებსა და საჭიროებებზე;   

- პერმისიული სტილი - ხასიათდება დაბალი კონტროლის ხარისხით, 

ბავშვისთვის მეტი თავისუფლების მიცემით;  

- ინდიფერენტული სტილი - ახასიათებს დაბალი კონტროლის ხარისხი და ასევე 

დაბალი ინტერესი ბავშვის ინდივიდის, მისი საჭიროებების მიმართ. 

მშობელი და აღმზრდელი უნდა იყოს ჰუმანური, მზრუნველი, ემპათიური, კარგი 

მეგობარი. მოზარდი უნდა იყოს ლაღი, კარგად გრძნობდეს თავს მათთან. 

o ვისთან უფრო განიხილავდეს ბავშვი პრობლემას 

გამოკითხულთა აზრით, ურთიერთობა საშუალებას გვაძლევს მოზარდის თვალით 

დავინახოთ და შევაფასოთ მისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საჭიროებები.  

მნიშვნელოვანია, ვიყოთ გულისხმიერები, გახსნილები, ვაფასებდეთ და პატივს 

ვცემდეთ მათ  აზრებს, გრძნობებს და დამოკიდებულებებს. ზრდასრული უნდა 

აღიარებდეს მოზარდს როგორც პიროვნებას, თანაბრად ნებისმიერი სხვა ადამიანისა. 

ურთიერთობის პროცესში ზრდასრულისთვის ბავშვი უბრალოდ სიყვარულის ან 

ზრუნვის ობიექტი კი არ არის, არამედ ურთიერთობის მეორე, სრულფასოვანი მხარეა.  

მოზარდის მსმენელია დედა, მამა, დაძმა, აღმზრდელი, მეგობარი. გახსნილია მასთან, 

ვის მხარდაჭერასაც გრძნობს, ვინც ნდობითაა აღჭურვილი. 

o ბავშვები,  მშობლები, აღმზრდელები და დისციპლინა 

გამოკითხულთა აზრით, მნიშვნელოვანია მოზარდთან უშუალო ურთიერთობა  - 

ვიჩენდეთ  მათ მიმართ  ყურადღებას, ვაგრძნობინებდეთ დაინტერესებას, ვუსმენდეთ, 

წავახალისებდეთ, ვეკითხებოდეთ, ვაქებდეთ. დასჯა მიუღებელი, სამწუხაროდ, ჯერ 

კიდევ არიან  მშობლები და პედაგოგები ვინც იყენებს დასჯის მეთოდს, მათ შორის 

ფიზიკურს.   

o განსხვავება გოგონების და ბიჭების აღზრდის  მეთოდებში,   გენდერული 

თანასწორობა 

გამოკითხულთა აზრით,  ყველა ბავშვისთვის, გოგონებისა და ბიჭებისთვის, სწავლისა 

და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია 

თანასწორობის პრინციპების და ღირებულების პრაქტიკაში დანერგვა. თანასწორი 

გარემო მოიაზრებს, რომ ყველა ბავშვს, გოგონებსა და ბიჭებს, აქვთ შესაძლებლობა, 

ჩაერთონ მრავალფეროვან აქტივობებში, მისდიონ საკუთარ მრავალფეროვან 

ინტერესებს, ითამაშონ და იმეგობრონ ერთმანეთთან.  

o მოზარდთა ქცევის  სოციალური ნორმები, ინკლუზიურობა 
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 გამოკითხულთა აზრით, თითოეულ მოზარდს უნდა ჰქონდეს სასწავლო 

დაწესებულებაში  სიარულის შესაძლებლობა, მიუხედავად მისი საცხოვრებელი 

ადგილისა, შესაძლებლობებისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, მშობლიური ენისა, 

სქესისა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და ა.შ. საგანმანათლებლო გარემომ 

უნდა უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის აქტიური ჩართულობა და მისი 

შესაძლებლობებისა და საჭიროებების გათვალისწინება  საგანმანათლებლო პროცესის 

ყველა ეტაპზე.  ფიზიკური გარემო და რესურსები უნდა ასახავდეს ბავშვების ჯგუფის 

მრავალფეროვნებას. განსხვავებულების აღიარება და სოციალური მრავალფეროვნების 

პატივისცემა  საგანმანათლებლო გარემოს  აუცილებელი კულტურის ნაწილია. 

o მოზარდის პიროვნების ფორმირება, ბავშვზე მორგებული გარემო,  სახლი. 

გამოკითხულთა აზრით, ბავშვზე მორგებული გარემო უნდა იყოს ყველგან, სადაც 

ბავშვს უწევს ყოფნა, მხარდაჭერა, წახალისება.  მას უნდა აღიქვამდნენ ინდივიდად,  

ზრუნავდნენ მასზე და პატივს სცემდნენ როგორც დამოუკიდებელ პიროვნებას. ბავშვის 

გარშემო ისეთი გარემო უნდა შეიქმნას, რომელიც უსაფრთხო და განმავითარებელი 

იქნება. სადაც,  მას საშუალება ექნება სრულად გამოამჟღავნოს, გამოიყენოს თავისი 

უნარები და თან ახალი უნარებიც შეიძინოს. სკოლამდელმა დაწესებულებამ,  

აღმზრდელმა და აღმზრდელპედაგოგმა უნდა მოახერხოს, რომ ბავშვზე მორგებული 

გარემო მას სახლშიც ჰქონდეს.  

o აღმზრდელების გადამზადება 

გამოკითხულთა აზრით, აღმზრდელი მუდმივად უნდა გაეცნოს  თანამედროვე 

ლიტერატურას, სტატიებს, კვლევებს, თვითგანვითარების საკითხებთან 

დაკავშირებით.  ბაღში მომუშავე პრაქტიკოსები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული 

უწყვეტი განათლების სხვადასხვა ტიპის ვორქშოპებსა და ტრენინგებში, რაც 

დაეხმარება ერთის მხრივ, საკუთარი სოციალურ-ემოციური კომპეტენციების 

გამდიდრებაში და მეორე მხრივ, ბავშვების უნარების განვითარების ხელშეწყობაში.  

სჭირდებათ მრავალფეროვანი ლიტერატურა ბავშვის განვითარების სფეროების,  

ზოგადი თემატური მიმართულებების, რთული ქცევის მართვის და განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობისთვის. ინფორმირება რეფერირების 

პროცედურის, სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებული 

ნორმატიული აქტებისა და ბავშვის უფლებათა შესახებ.   

 

მთავარი მიგნებები  

სოციალური გარემო,  საგანმანათლებლო გარემოს ერთ-ერთი კომპონენტია და 

მნიშვნელოვანია  კეთილდღეობის შეგრძნების ფორმირებაში.  ეს არის ინტერაქცია, 

რომელიც ხორციელდება ბაღის სივრცეში ბავშვებს, ბაღის თანამშრომლებსა და 
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ბავშვების ოჯახის წევრებს შორის.  მზრუნველი, უსაფრთხო გარემოს ორგანიზება, 

ოჯახის, აღმზრდელპედაგოგისა და აღმზრდელის უმთავრესი ამოცანაა.  მხოლოდ 

ასეთ გარემოშია შესაძლებელი ადრეული ასაკის ბავშთა ფსიქიკური კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა,  მათი სრულფასოვანი და ჰარმონიული განვითარება.    

კითხვარი II 

სკოლა და უმაღლესი განათლება 

 

o განათლების პარადიგმების ცვლილებები ბოლო 20 წლის განმავლობაში 

 გამოკითხულთა აზრით, განხორციელებული რეფორმების შედეგად საქართველომ 

პოზიტიური ცვლილებები განიცადა. პირველად, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში  

ჩამოყალიბდა განათლების ეროვნული მიზნები, შემუშავდა შესაბამისი დოკუმენტი და 

მასზე დაფუძნებით შეიქმნა ეროვნული სასწავლო გეგმა, მნიშვნელოვანი დოკუმენტი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. ცვლილებები შეეხო როგორც  

სკოლამდელი დაწესებულების, ისე უმაღლესი განათლების სისტემასაც, უმაღლესი 

განათლების მთავარი ფუნქცია გახდა აკადემიური განათლება, ორიენტირებული 

პიროვნების განვითარებაზე.  

   შეიცვალა მუშაობის პრინციპები, განხორციელდა ტექნოლოგიების  გამოყენება 

სწავლა-სწავლების პროცესში. განათლების სისტემა გადავიდა ბავშვზე 

ორიენტირებულ სწავლა-სწავლებაზე. სასწავლო პროცესში უმეტესად გამოიყენება 

ინტერაქტიური სწავლა-სწავლების მეთოდები. ინერგება ინკლუზიური განათლება, 

რაც გულისხმობს მოსწავლის ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობას. სწავლა-სწავლება დაფუძნებულია კონსტრუქტივისტულ პარადიგმის 

პრინციპებზე, ორიენტირებულია თითოეული მოსწავლის საჭიროებებზე. 

თანამედროვე მიდომები, უზრუნველყოფენ მოსწავლეების მაღალ ჩართულობას, 

აუცილობელი უნარების განვითარებას, რადგან ყოველმა ინდივიდმა შეძლოს 

საზოგადოებაში ინტეგრირება და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. 

პრიორიტეტული გახდა კრიტიკული აზროვნება. 

o მოზარდები  ჭარბი  ინფორმაციის  ნაკადში 

გამოკითხულთა აზრით, განხორციელებული რეფორმის შესაბამისად შემცირდა 

სახელმძღვანელოებში ინფორმაციის რაოდენობა. სასწავლო პროცესში გამოიყენება, 

როგორც სახელმძღვანელოები, ასევე მრავალი რესურსი, რომლის მოპოვებაც 

შესაძლებელია  მედია საშუალებებით. იმისთვის, რომ მოსწავლემ საჭიროებისამებრ 

გამოიყენოს ინფორმაცია, მას განვითარებული უნდა ჰქონდეს ესგ-ს ერთ-ერთი 

გამჭოლი კომპეტენცია - მედია წიგნიერება. დღეს მასწავლებელი ფასილიტატორია 

გაკვეთილზე. მოზარდებს აქვთ უნარ-ჩვევები მიიღონ მრავალფეროვანი ინფორმაცია, 
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მაგრამ ზოგჯერ უჭირთ პრიორიტეტების დალაგება. საკმაოდ დაბალია მედია 

წიგნიერების ცოდნა ახალგაზრდებში, მათ შორის პედაგოგებშიც. ახალი თაობა, 

როგორც არასდროს, მკეთრად გაიყო განათლებისადმი დაინტერესებულ და 

უინტერესო ნაწილებად. დაინტერესებულები აზროვნებენ მოქნილად, აქვთ თავიანთი 

ინტერესის სფერო და მოზღვავებული საინფორმაციო ნაკადიდან მათთვის 

,,გამოსადეგარის“ შერჩევის უნარი.  თუმცა, მოზარდები ჭარბი ინფორმაციის ნაკადში 

სწრაფ ორიენტირებას კი ახერხებენ, მაგრამ ეს სისწრაფე საერთოდ ვერ 

უზრუნველყოფს საიმედო ინფორმაციის მოძიებას. მოზარდები უკონტროლოდ არიან 

ინტერნეტ სივრცის პირისპირ და ისინი უამრავ არასანდო ინფორმაციას პოულობენ. 

მათ არ იციან როგორ აღმოაჩინონ სანდო წყაროები, როგორ გადაამოწმონ ინფორმაცია 

და რა ტიპის საიტებზე განთავსებული ინფორმაცია არის სანდო. არ აქვთ სათანადო 

შინაგანი მოტივაცია და წინარე ცოდნა, სწრაფად მოახერხონ ორიენტირება ჭარბ 

ინფორმაციის ნაკადში, შესაბამისად  ვერ ახერხებს ინფორმაციის დახარისხებას, 

გადაარჩიოს მნიშვნელოვანი და მეორე ხარისხოვნი ერთმანეთისგან. 

o მიღებული ინფორმაციის  სწორად   გააზრების უნარი 

 გამოკითხულთა აზრით, ამ მხრივ გვაქვს სერიოზული პრობლემები. მოსწავლეებს  

აქვთ უნარი გაიაზრონ მიღებული ინფორმაცია, მაგრამ ტრანსფერული უნარ-ჩვევების 

განვითარება-გაუმჯობესება უწყევტი პროცესია და სწავლა-სწავლების პროცესში 

ხშირად უნდა მიმართავდეს მასწავლებელი მათ განვითარებაზე ორინეტირებულ 

აქტივობებს. მიღებული ინფორაციის გააზრება ყველა მოსწავლეს შეუძლია თუ 

მასწავლებელი გაითვალისწინებს მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 

ამისათვის მასწვლებელმა უნდა იმუშაოს ესგ-ს გამჭოლ კომპეტენციებზე. სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები ძირითადად ორიენტირებულია გააზრებულ სწავლებაზე და 

მიღებული ცოდნის რეალობაში გამოყენებაზე.   მედიაწიგნიერება  ინფორმაციული 

წიგნიერების სწავლების მიზნით შეიქმნა და თეორიულ ნაწილთან ერთად, 

პრაქტიკულ მასალებსაც მოიცავს თამაშების, სავარჯიშოების, დისკუსიების, 

იმიტირებული პროცესების სახით. დისციპლინის უპირველესი  მიზანია, მისცეს 

ახალგაზრდებს ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს დემოკრატიულ 

სისტემაში მედია, როგორ გადავამოწმოთ ყალბი ინფორმაცია და დავადგინოთ, რა 

ინტერესები დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკან, როგორ ვებრძოლოთ 

სიძულვილის ენას, დავიცვათ კიბერუსაფრთხოება და ადამიანის პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობა. ამისთვის საჭიროა დაკვირვება, ანალიზი, გააზრება, რაც 

მოზარდისთვის ნაკლებად რელევენტურია. 

ჭარბი ინფორმაციის შეუზღუდავი მიღების შესაძლებლობის პარალელურად, საჭიროა 

სხვა სახის უნარების განვითარება მოზარდებისათვის, რც დაეხმარება მათ სწორი 

ანალიზისა და ხედვების ჩამოყალიბებაში. 
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o „ჩვენ მოზარდებს ვამზადებთ ცხოვრებისთვის და არა გამოცდებისთვის 

 გამოკითხულთა აზრით, ქვეყანა თანდათან გადადის სწავლების ევროპულ მოდელზე.   

თანამედროვე მიდგომები ითვალისწნებს მოზარდებში პირველ რიგში სოციალური 

უნარ-ჩვევების განვითარებას.  შესაბამისად, ჩვენ მოსწავლეებს უნდა დავეხმაროთ, 

როგორც ცოდნის კონსტრუირებაში,   ასევე     სოციალური    უნარ-ჩვევების   

განვითარებაში.    მნიშვნელოვანია 

მოქალაქის აღზრდა და არა ფაქტობრივ ცოდნაზე ორინეტირებული ,,სავსე თავი“,  

რომელიც გამოუსადეგარია კონკრეტულ ვითარებაში. მიღებული ცოდნა  უნარებისა 

და შესაძლებლობების დონეზე უნდა გამომჟღავდეს.  ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო 

სისტემაც სწორედ აქეთ მიდის, მოსწავლე სასწავლო პროცესის ცენტრალურ ფიგურად 

იქცა. მოზარდს უნდა განვუვითაროთ უნარები, რომელიც მას ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში გამოადგება და არ გამოვტენოთ ინფორმაციებით.  

   პანდემიის პირობებში, საუკეთესო გამოსავალია,  ასევე დროული და ადექვატურია 

დისტანციური სწავლება. ამჟამად, საჭიროების სწორად გააზრების პირობებში, 

ნებისმიერი პლატფორმა იძლევა დადებით შედეგს. ამ  მეთოდს  კარგი მაგალითებიც 

აქვს. ამ  ფორმით   სწავლებამ ბევრად უკეთესი შედეგიც კი  გამოიღო. მაგალითად, 

ნაკლები დრო აქვთ ე.წ დაბალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებს ხელი შეუშალონ 

მასწავლებლებს, რითაც სწავლის მსურველი პირები სარგებლობენ და ავითარებენ 

თავიანთ ცოდნას.  თუმცა,  ამ მხრივ ბევრი საკითხია დასახვეწი - ეს მეთოდი ცოცხალ 

ურთიერთობას ვერ შეცვლის. 

o მასწავლებელთა და მშობელთა გადამზადება, არაფორმალური განათლება 

 გამოკითხულთა აზრით, საკითხი უნდა წყდებოდეს კონკრეტული  საგნის პედაგოგთა 

მოთხოვნის შესაბამისად. თუმცა, ეს უწყვეტი პროცესია   და სასურველია 

რეგულარულად და  გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად. მასწავლებელი უნდა 

ფლობდეს  თანამედროვე სტრატეგიებს და მიდგომებს.  მასწავლებელმა  ფეხი უნდა  

აუწყოს მუდმივად მიმდინარე ცვლილებებს.  სკოლის დეცენტრალიზაციის პროცესი 

გულისხმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგემის შექმნას. ამდენად, საჭიროებიდან 

გამომდინარე სკოლას შეუძლია არჩევანი ნებისმიერ აკრედიტებულ არაფორმალური 

განათლების პროგრამაზე გააკეთოს. ესგ-ში არაფორმალური განათლების საათები 

ინტეგრურებულია ყველა საგანში და გამჭოლ პრიორიტეტებშია წარმოდგენილი. 

სასურველია  ესგ-ს ამ ჩანაწერის „გაცოცხლება“ საკლასო სივრცეში. 

   მშობლის გავლენა ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდიდან იწყება და სულ მცირე 

სრულწლოვან ასაკამდე აღწევს. არასწორი დამოკიდებულებები კი აზიანებს ბავშვთა 

ფსიქიკას. შვილის დაბადებიდანვე მშობელი უნდა იყოს გარკვეული და 

გათვიცნობიერებული ყველა ეტაპზე, რათა მხარი დაუჭიროს და წაახალისოს, ხელი 

შეუწყოს და განავითაროს მოზარდის მრავალმხრივი უნარები. მშობელს კარგად უნდა 
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ესმოდეს როგორ უნდა მიუდგეს საკუთარ შვილს და როგორ აღზარდოს, გაუგოს მას 

და ითანამშრომლოს სკოლასთან. თანამედროვე ფსიქოლოგების რეკომენდაციით   

საინტერესო და სასარგებლო იქნებოდა ორსულთა კლუბებიდან დაწყებული 

მშობელთა მუდმივი გადამზადება და პედაგოგიზაცია. ეს დიდად დაეხმარებოდა 

სკოლას მოსწავლეთა ქცევითი თუ სხვა ტიპის პრობლემების მოგვარებაში. 

o მთავარი ფასეულობა სასწავლო გარემოში 

   გამოკითხულთა აზრით, 

   მოსწავლისათვის - კეთილგანწყობილი, მხარდამჭერი და  მასზე ორიენტირებული 

გარემო, შეცდომების დაშვების შესაძლებლობა და მასზე დაფიქრებისთვის სათანადო 

დროის დათმობა; ფიქრისა და მსჯელობის შესაძლებლობა  და უფროსებთან თუ 

თანატოლებთან ეფექტური კომუნიკაცია; თავი იგრძნოს კომფორტულად  და იყოს 

ცენტრალური ფიგურა სწავლის პროცესში; მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ 

ცხოვრებაში გამოყენების უნარი; სოციალური უნარები, კომუნიკაციისა და სწრაფად 

ცვალებად გარემოში ადაპტირებისა და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;  ოჯახის, 

მშობლების, გარეშმომყოფების, სკოლის, მასწავლებლების, სამშობლოს, ეროვნული 

ფასეულეობების პატივისცემა;  პოზიტიური, უსაფრთხო ფიზიკური და ემოციური 

გარემო; 

   მასწავლებლისთვის -  ყველაზე მთავარი ფასეულობა თავად მოსწავლეა. მისთვის, 

როგორც პედაგოგისთვის,  მნიშვნელოვანია თითოეული მოსწავლის საჭიროებებისა 

და შესაძლებლობების კვლევა, რათა სწორად და მიზნობრივად დაგეგმოს სასწავლო 

პროცესი. ის უნდა იყოს  კომუნიკაბელური, რომ ქმნიდეს ჰარმონიულ სასწავლო 

გარემოს, სწორად წარმართოს სასწავლო პროცესი, არ მოძველდეს. 

   სასწავლო გარემოში მთავარი ფასეულობაა - მოტივირებული მოსწავლეები და 

პატივისცემა ყოველგვარი ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე;  ღირებულებების 

დაფასება და აღიარება; ადამიანის უფლებები; მასტერკლასები და ხშირი 

ინფორმაციების მიღება პროფესიონალებიდან; მუდმივ განვითარებაზე ზრუნვა, 

სიახლეების მიმღებლობა, სასწავლო პროცესის კვლევისა და დახვეწის უნარი; 

თანამედროვე ტექნიკური და მატერიუალური ბაზა;  

o მთავარი საფრთხე სასწავლო გარემოში,  გამომწვევი მიზეზები 

გამოკითხულთა აზრით, მთავარ საფრთხეს სასკოლო გარემოში პროცესის სტაგნაცია 

წარმოადგენს. პრაგმატიკოსი ადამიანები ცვლილებებს ვერ განახორციელებენ და 

მუდმივად განახლებულ თაობას ძველებური მეთოდებით უინტერესო გარემოს 

დაახვედრებენ. ეს კი მთავარ ფაქტორს, მოტივაციას გაუნელებს მოსწავლეს და 

ჩაუკლავს სწავლის სურვილს. მოსწავლე კარგავს ინტერეს სწავლისადმი, ხდება 

აგრესიული. საფრთხეს წარმოადგენს არა ბავშვზე ორიენტირებული 

საგანმანათლებლო პროცესი, არამედ არასათანადო სოციალურ-ემოციური გარემო.  
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   სასწავლო დაწესებულებებში უნდა ტარდებოდეს მიზანმიმართული კვლევები. 

უნდა დადგინდეს მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, მათი მეცნიერული და 

მეთოლოგიის ფლობის შესაბამისობა საგანთან მიმართებაში. შედეგები უნდა 

ანალიზდებოდეს სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით.  კონკრეტულად თუ 

არსებობს ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური საფრთხე სასწავლო დაწესებულებაში, ე.ი. 

რომელიღაც რგოლი არ ასრულებს ე.ს.გ.- ს მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევაში კვლევა 

დაეხმარება ადმინისტრაციას. ერთობლივი გადაწყვეტილებების საფუძველზე სკოლა 

მუდმივად უნდა ისწრაფვოდეს პროცესების გაუმჯობესებისკენ. 

 სასწავლო გარემოში მთავარი საფრთხეა - აზრის თავისუფლად გამოხატვის შეზღუდვა;  

მოვლენის ან  ინფორმაციის არასწორი აღქმა;  არა ინფორმირებულობა და ჩაკეტილობა; 

არასწორი დამოკიდებულებები და დაუცველობის განცდა; ზედმეტი, არასაჭირო და 

არც თუ იშვიათად საზიანო, საფრთხის შემცველი ინფორმაცია;  ძალადობა; ბულინგი; 

არასპეციალისტების მუშაობა სკოლაში; მედია წიგნიერბის არ არსებობა. 

o მოზარდთა აგრესია, ძალადობა, ბულინგი / სტრესის, ტრავმის, ძალადობის 

ფაქტების აღქმა 

   გამოკითხულთა აზრით, მოზარდთა აგრესიის გამომწვევი ფონი შესაძლებელია 

გახდეს სოციალური უთანაბრობრობა. დაბალი სოციალური უნარები, განათლების 

სფეროში აღმზრდელობითი კომპონენტის უგულებელყოფა, სოციალური და 

ემოციური სწვლების არ არსებობა. საზოგადოების დაბალი სამოქალაქო განათლება. 

“ოჯახის ინსტიტუტის“ დეგრადაცია, ემიგრაციის უარყოფითი ფაქტორი, მშობლების 

შვილებთან არყოფნა, ოჯახში აგრესიული გარემო. არასანდო ინფორმაციის 

უკონტროლოდ მიღება, ტელევიზიითა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით 

მუდმივად ძალადობის შესახებ საუბარი, გავრცელებული აგრესია  და უარყოფითი 

ინფორმაცია, ინტერნეტ თამაშები, მასმედიაში მოჭარბებული აქცენტები ძალადობაზე, 

ციფრული სამყაროსადმი დამოკიდებულება. არასტაბილური  ცხოვრების წესი, 

საზოგადოების სტრესული ფაქტორი,  ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაცია.   

 მოზარდმა უნდა  ისწავლოს ინფორმაციის გაფილტვრა, სტრესთან გამკლავებაში მას 

დაეხმარება სოციალური და ემოციური უნარ-ჩვევები.  ნეგატიური  ინფორმაცია  ღრმა 

ნეგატიურ კვალს ტოვებს მოზარდის მეხსიერებაში. ვერც კი ვამჩნევთ ოდნავი აგრესიაც 

კი როგორ ილექება მათში,  ამიტომ ისინი ხშირად მოულოდნელად ხდებიან 

ჩაკეტილები აგრესიულები ან დათრგულულები, რაც აისახება თანატოლებთან,  

მასწავლებლებთან და მშობლებთან ურთიერთობისას.  

o არაძალადობა - სოციალური ფასეულობაა სასწავლო გარემოში 

 გამოკითხულთა აზრით, მოსწავლის პიროვნული განვითარება, გააზრებული სწავლა-

სწავლების კულტურა, ინკლუზიურობა, ეროვნული და კულტურული ფასეულობები, 

ინოვაცია და ტექნოლოგიები, როგორც ცოდნის შეძენისა და გაზიარების 
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ინსტრუმენტი, უპირობო პოზიტიური და უსაფრთხო გარემო - უნდა იყოს ყველა 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მთავარი ღირებულება. არაფორმალური 

განათლება სკოლებში უნდა გამოვიყენოთ პირველ რიგში ძალადობის 

შესამცირებლად. მასწავლებელი უნდა იყოს ჰუმანური და მან უნდა უჩვენოს გზა 

მოზარდებს არაძალადობრივ სამყაროსკენ. არაძალადობრივი გარემო ყოველთვის 

ქმნის ჰარმონიული თანამშრომლობის საფუძველს და ეს  დასწავლადი ღირებულებაა. 

ძალადობისაგან, თავისუფალი სასწავლო დაწესებულება ნიშნავს ძალადობისაგან 

თავისუფალ საზოგადოებას მომავალში. არა - ძალადობას, ბულინგს რადგან, ეს 

ასოციალური ქცევაა და პირდაპირ უკავშირდება ასოციული საზოგადოების შექმნას. 

სასწავლო გარემოში უნდა დაინერგოს თანასწორობის, ურთიერთ პატივისცემის, 

შემწყნარებლობის ღირებულებები. მოზარდისთვის ცოდნის გადაცემასთან ერთად, 

კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების, შემოქმედებითობის, იმ უნარ-ჩვევების 

განვითარებაა მნიშვნელოვანი, რომლებიც მათ მუდმივ ცვალებად და სწრაფად 

განვითარებად სამყაროში წარმატების მისაღწევად სჭირდებათ. 

o მთავრობის, სასწავლო დაწესებულების, ოჯახის, სოციუმის მხრიდან 

მოზარდის ჰარმონიული აღზრდისთვის მისაღები ცვლილებები 

გამოკითხულთა აზრით, მშობელი, სკოლა და თემი აქტიურად უნდა ჩაერთოს 

სასკოლო ცხოვრების განვითარებაში. ამას უნდა ჰქონდეს მუდმივი რუტინული 

მუშაობის ხასიათი. სასწავლო დაწესებულებებში მეტი ისეთი ღონისძიებები უნდა 

ჩატარდეს, რომლებიც მოიცავენ სხვებზე ზრუნვას (მარტოხელები, მოხუცთა 

თავშესაფარი, უპატრონო ბავშვთა სახლი და სხვა), გასვლა ბუნებაში და 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები (დასუფთავება, ხეების დარგვა, რთველში 

მონაწილეობა და სხვა), მეტი ყურადღების მიქცევა ფიზიკურ აღზრდაზე - სხვადასხვა 

სპორტულ სექციებში მოსწავლეთა ჩართვა და სხვა.  

სასწავლო დაწესებულებებში უნდა გაუმჯობესდეს სასწავლო გარემო, ამაღლდეს 

სამოქალაქო განათლების დონე. არაფორმალური განათლება უნდა გახდეს 

სავალდებულო საათობრივი დატვირთვის შემადგენელი ნაწილი და არაფორმალური 

განათლების ხელშესაწყობად მიზნობრივი აქტივობები განახორციელოს სკოლებმა.  

მთავრობის საზრუნავია ოჯახებზე ზრუნვა, მიგრაციის შეჩერება, ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ყოველდღიური პრევენცია.  

მთავრობის, სასწავლო დაწესებულების, ოჯახის, სოციუმის მხრიდან სასწრაფოდ 

გასაძლიერებელია თანამშრომლობა და ერთობლივი მიზნისკენ ერთობლივი ძალების 

მობილიზება. კოლაბორაციული თანამშრომლობა შედეგს გამოიღებს, თუ ყველა მხარე 

გაიაზრებს თავის წილ პასუხისმგებლობას.   

  



 

100 

 

 

მთავარი მიგნებები  

   განათლების პარადიგმა  უდაოდ შეცვლილია ბოლო ათწლეულში, მომავალი თაობის 

სწორი აღზრდისათვის უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება ფასეულობითი 

განათლების დამკვიდრებას სასკოლო ცხოვრებაში.  სასწავლო დაწესებულება  არის 

ყველაზე სენსიტიური პლათფორმა, სადაც იწრთობა მოზარდის ფსიქიკური 

მდგომარეობა და იქ ექსპერიმენტების ადგილი არ არის. ცალსახად, არ შეიძლება 

მასწავლებელი გახდეს ყველა, ვინც საგნობრივ კომპეტენციას დაადასტურებს.  

აღმზრდელთა მხიდან სასურველია  აღსაზრდელებში დადებით თვისებებზე მეტი 

აქცენტის გაკეთება, ვიდრე ცუდზე. მათი თანამშრომლობითი უნარების განვითარება, 

ფასეულობითი საკითხების წინ წამოწევა.  

   პოზიტიური სოციალური გარემო -  უფროსებს საშუალებას აძლევს, დაეხმარონ 

ბავშვებს სოციალური კომპეტენციების გაზრდაში. პოზიტიური სოციალური გარემოს 

ფორმირებაში  გადამწყვეტი როლი აკისრია ბავშვებთან მომუშავე პრაქტიკოსებს. მათი 

მოვალეობაა ასეთი გარემოს შექმნა ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულების 

სივრცეში.  

   დაუშვებელია პედაგოგთა მხრიდან მშობლებისადმი არაკვალიფიციური მიდგომა, 

რაც იწვევს მათ სკოლასთან გაუცხოებას.  მშობელსა და სკოლას შორის ნაკლები 

კომუნიკაცია იწვევს მოზარდთა აგრესიას და შუღლს, ბულინგს. სასურველია 

მშობელთა რესურსის გამოყენება მოსწავლეებში ფასეულობებისა და ღირებულებების 

გასათვითცნობიერებლად.  

   სასწავლო გარემოში  ხშირად - მოზარდის უფლებები და მოვალეობებ  იღრევა, რაც 

იწვევს  მოზარდთა მხრიდან სოციუმში დამკვიდრებას ძალადობრივი გზებით. თუკი 

პიროვნება აცნობიერებს იმას, რომ თავისი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებით 

სხვისი უფლებები არ უნდა შეზღუდოს, მაშინ ის ყოველთვის ეცდება იყოს 

საზოგადოების ღირსეული წევრი. 

 

რეკომენდაციები 

 დოკუმენტის შექმნის მთავარი  მიზნი იყო  განათლების სფეროში მიმდინარე 

პროცესების ანალიზი, ანტისოციალური ქცევის პროფილაქტიკაში პედაგოგიური 

საქმიანობის როლის ხაზის გასმა, მშობლის და ოჯახის როლი, მოზარდის სოციუმში 

ადაპტირება,  რეკომენდაციების შემუშავება. 

გამოკითხულთა აზრით, ბოლო ათწლეულში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა  

საგანმანათლებლო სფეროში. გამოიკვეთა, რომ საკუთარ განათლებაში ინტენსიურად 

ჩართული პიროვნება სოციალურად მეტად აქტიურია, მეტად არის მოტივირებული 

ჩაებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ითამაშოს პოზიტიური როლი მის 
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განვითარებაში. განათლება ანტისოციალური ქცევის პრევენციის ყველა დონეზე 

იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს და წარმოადგენს სამთავრობო და არასამთავრობო 

უწყებების ძირითად ფოკუსს: 

1. მშობელთა სკოლა: სასარგებლო იქნება შესაბამისმა ერთეულებმა, სასწავლო 

დაწესებულებებმა მშობელთა სამუშაო განრიგის გათვალისწინებით, შეიმუშაონ 

საგანმანათლებლო პროგრამა მშობელთათვის: 

- 0 – 6 წელი ორსულთა კლუბებიდან დაწყებული  

- 7 – 14 წელი  

- 14 – 18 წელი 

მშობელთა მუდმივი გადამზადება, პედაგოგიზაცია  დიდად დაეხმარებოდა 

სააღმზრდელო სისტემას მოზარდთა ქცევითი თუ სხვა ტიპის პრობლემების 

მოგვარებაში. 

2. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში სამოქალაქო განათლების კომპონენტის გაძლიერება, 

რომელიც თავის მხრივ, ითვალისწინებს ყოველგვარი ძალადობისა და ჩაგვრის, 

მათ შორის ბულინგის პრევენციას. 

3. სასურველია სკოლაში დამკვიდრდეს საგანი მედია და ინფორმაციული 

წიგნიერების სწავლება. მედიაწიგნიერება - პრაქტიკული ნაწილი მედია 

შინაარსის კრიტიკული ანალიზის, ინფორმაციის მოპოვების და გადამოწმების, 

სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის, კიბერუსაფრთხოების დაცვის, 

ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, ყალბი ინფორმაციის 

დეკონსტრუირების, მედიის რეგულირების ფორმატში გადაწყვეტილებების 

მიღების უნარებს ავითარებს.  

4. სასწავლო დაწესებულებებში - დაიხვეწოს დისტანციური საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების, ელექტრონული განათლების ფორმების ფართო დანერგვა, რაც 

განპირობებულია ციფრული ტექნოლოგიების  განვითარებითა და გლობალური 

პროცესების ფართო სპექტრით. 

 

ბიბლიოგრაფია: 

1. პედაგოგიკის როლი მოზარდთა ანტისოციალური მიდრეკილებების 

პრევენციაში - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის დოქტორნატი - ნინო ქიტოშვილი. 

თბილისი, 2019 წელი 

2. გარემო, რომელსაც უყვარს ბავშვი - გაეროს ბავშვთა ფონდი 2019 ავტორები:  

ნ. ალელიშვილი, ა. ჯანელიძე, ნ. ჯიჯავაძე, თ. კუხალეიშვილი. თბილისი, 

UNICEF - 2019 წელი 

https://ncp.ge/
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3. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მონიტორინგის 

შედეგები, საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, 

თბილისი 2020 წელი 

4. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის 

კუთხით არსებული მდგომარეობა - საქართველოს სახალხო დამცველი, 

ბავშვის უფლებების ცენტრი, სპეციალური ანგარიში, თბილისი 20217 წელი 

5. სოციალური ნორმების ანალიზი ბავშვთა მიმართ ძალადობის კონტექსტში - 

ადამიანის უფლებები ყველასთვის, UNICEF თბილისი 2016 წელი, ნოემბერი 

6. ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგია - თბილისი, 2014 წელი  

7. ეროვნული სასწავლო გეგმა -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის ბრძანება №40/ნ   

8. მოზარდთა ანტისოციალური ქცევის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორები 

და მათი დაძლევის გზები - გიორგი გერგაული, საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2016 წელი, თბილისი 

9. სასკოლო ძალადობა ციფრებში - ARIS.GE, განათლება - 2020 მარტი, თბილისი 
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შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის საუკეთესო 

ევროპული პრაქტიკა საქართველოში - მრავალშვილიანი ოჯახის 

მხარდაჭერის პოლიტიკა 
 

ორგანიზაცია: მეწარმე ქალთა ფონდი 

ავტორი: მერი გელაშვილი 

რეზიუმე 

საქართველოს დღევანდელ ერთ-ერთ და არა ერთადერთ პრობლემას წარმოადგენს 

მზარდი დემოგრაფიული კრიზისი, რაც მოსახლეობის ბუნებრივი მატების 

დაქვეითებითაა გამოწვეული. 

დემოგრაფიული პრობლემების ეფექტიანად გადაჭრისათვის სახელმწიფომ უდაოდ 

უნდა მოახდინოს მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პოლიტიკა, პირველ 

რიგში სოციალურ - ეკონომიკური ბერკეტების შემუშავებით და მოწინავე ევროპული 

ქვეყნების გამოცდილების შესწავლის და მისი საქართველოს პირობებში 

ადაპტირებით. 

დღეს უკვე მთელს მსოფიოში თანხმდებიან, რომ ქალები წარმოადგენენ აქამდე 

აუთვისებელ უდიდეს რესურს, როგორც საკუთარი შემოსავლების გაზრდის, ასევე 

ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერების და ამასთან ერთად ისიც გასათვალისწინებელია, 

რომ ქალები ჯერ კიდევ აწყდებიან მრავალ ხელშემშლელ პრობლემებს, რაც ხელს 

უშლის მათ ამბიციურ კარიერულ მისწრაფებას და მაღალი პოზიციების მიღწევას 

შრომის ბაზარზე. 

ეს პრობლემები ორმაგად იზრდება იმ ქალებისთვის, ვინც მრავალშვილიან დედებს 

წარმოადგენენ, თუმცა მათთაც აქვთ ამბიცია თავიანთი პოტენციალის ზრდისა და 

გამოყენების, რომელიც შედის მათ ინტერესების სფეროში.  

სწორედ აქ უნდა გამოვლინდეს სახელმწიფოს როლი და მისი ვალდებულება 

შეიმუშაოს შესაბამისი მექანიზმები და განახორციელოს ქალი - მრავალშვილიანი 

დედის ხელშეწყობა, მათი შესაძლებლობის გაზრდით, ჩართონ როგორც ეკონომიკურ, 

ასევე საზოგადეობრივ ცხოვრებაში. 

ამ საკითხისადმი ასეთი მიდგომა მოგვცემს ორმაგ დივიდენდებს: ერთის მხრივ 

მრავალშვილიანი დედა გახდება საზოგადოების აქტიური წევრი, რომელსაც აქვს 

ჩამოყალიბებული თავისი სახელმწიფოებრივი ხედვა, რაც აამაღლებს მის 

თვითშეფასებას და მისი გარემოსთან კომფორტულ შეთავსებას და მეორეს მხრივ 

გაიზრდება ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა. 
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წარმოდგენილი პროექტის არსი მდგომარეობს მრავალშვილიანი დედების (ორივე 

მშობლის ყოლის შემთხვევაში) მხარდაჭერის პოლიტიკის შემუშავება, მათი 

განსაკუთრებული საჭიროებების და ოჯახის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების 

მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების მომუშავე დედებისთვის, შემოსავლების 

დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის შემუშავება, შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების შეტანა და მისი განხორციელება. 

წარმოდგენილი პროექტი შედგება სამი ნაწილისგან:  

- „კაბინეტური“ მოკვლევის: „შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის 

საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა საქართველოში - მრავალშვილიანი ოჯახის 

მხარდაჭერის პოლიტიკა“; 

- „საველე“ მოკვლევის ჩატარების - 2 ფოკუს ჯგუფი, სადაც მიიღეს მონაწილეობა 

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებმა; 

- „საკანონმდებლო ინიციატივის“ შემუშავებასთან მრავალშვილიან მომუშავე 

დედის (ორივე მშობლის ყოლის შემთხვევაში) საშემოსავლო გადასახადისგან 

განთავისუფლების შესახებ: „ოჯახის ერთობლივი შემოსავლების 

განსხვავებული დაბეგვრის სისტემა“ და მისის განხორციელების 

საკანონმდებლო წინადადება.  

საკანონმდებლო ინიციატივას საფუძვლად უდევს არა ერთი (გერმანია, საფრანგეთი, 

ნორვეგია) ევროკავშირში შემავალ სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკა და 

განიხილება როგორც „შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის ევროპული 

პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში“, რადგანაც შემუშავებული „საკანონმდებლო 

ინიციატივა“ იქნება შეტანილი პარლამენტში განსახილველად. 

Summery 

Nowadays one of the essential problems in Georgia is the growing demographic crisis caused 

by the natural decline of the population. 

According to the current situation the authority of the country undoubtedly needs to elaborate 

a special family support policy to solve demographic problems effectively and to support multi-

child families by developing socio-economic tools and studying the experience of advanced 

European countries and adapting it to Georgia. 

Today, people throughout the world agree that women are the greatest untapped resources not 

only in case of increasing their own income but also strengthening country's economy. It 
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should also be mentioned that women still face a lot of obstacles for their further career 

promotion and desire to achieve high positions in the labor market. 

These problems are doubly increasing for multi-child mothers despite thier desire to achieve 

more and use or enlarge their capacity. 

This is the case where the role of the state is vital. The authority of the country should take the 

responsibility for developing appropriate mechanisms and promoting multi-child mothers by 

increasing their ability to participate in both economic and public life. 

The benefit under the approach will be dual, from one point of view these women will become 

active members of the society with their increased vision that will raise their self-esteem and 

make them easily adjust the environment and on the other hand the economic condition of 

their families will increase as well. 

The essence of the submitted project is to develop multi-child mothers’ support policy (in case 

of the presence of both parents) that will meet their special needs and their families as well.  

The abovementioned project also foresees the development of a different revenue taxation 

system as well as the submition of relevant legislative changes and its implementation. 

This project consists of three parts:  

- Desk research - "The best European practice for a different revenue taxation system in 

Georgia - multi-child families support policy"; 

- Field research - 2 focus groups were established by the members of multi-child families 

and representatives of non-governmental organizations; 

- "Legislative Initiative" that includes "Different tax system for joint family income" in 

particularly exemption of employed multi-child mothers from income tax (in case of 

the presence of both parents).   

The legislative initiative is based on the best practices of many EU member countires (like 

Germany, France, Norway) and is considered as the "Introducing of a different European 

practice for  revenue taxation system in Georgia", as the draft "legislative initiative" will be 

submitted to the Parliament of Georgia to debate.  

 

შესავალი 

საქართველოში დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა 

მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული პოლიტიკაში, ეკონომიკასა თუ სოციალურ 

განვითარებაში ქალთა სრულყოფილ და თანასწორ  ჩართულობაზე. 
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 დღეს უკვე არავინ დაობს იმაზე, რომ ქალები წარმოადგენენ მსოფლიოს უდიდეს და 

აქამდე აუთვისებელ ეკონომიკურ რესურს როგორც საკუთარი შემოსავლების 

გაზრდისა, ასევე ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერების.  

მიუხედავად ამისა, ქალები ჯერ კიდევ მრავალი პრობლემის წინაშე დგანან: ქალები 

რჩებიან მთავარ მზრუნველად სახლში, რაც აფერხებს მათ შესაძლებლობებს ამბიციურ 

კარიერულ მისწრაფებისთვის და მაღალი პოზიციების მოსაღწევად შრომით ბაზარზე.   

და ეს პრობლემები ორმაგად იზრდება იმ ქალებისთვის, ვინც მრავალშვილიან დედებს 

წარმოადგენენ, რადგანაც ყველა საოჯახო საქმიანობას ემატება მრავალშვილიანი 

დედის ფუნქცია - მოვალეობები და მას არ რჩება დრო თავისი თავის 

რეალიზებისათვის. 

სწორედ აქ უნდა გამოვლინდეს სახელმწიფოს როლი, და მისი ვალდებულებაა 

შეიმუშაოს შესაბამისი მექანიზმები და განახორციელოს ქალი - დედის ხელშეწყობა, 

მათი შესაძლებლობების გაზრდით ჩართონ, როგორც ეკონომიკურ, ასევე 

საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ჩვენს შემთხვევაში საქმე გვაქვს მრავალშვილიან 

დედების (4 და მეტი შვილი) მხარდაჭერისა, რათა შევუქმნათ შესაბამისი პირობები 

საკუთარი პოტენციალის ზრდისა და გამოყენების, რომელიც შედის მათ ინტერესების 

სფეროში. 

  ამ საკითხისადმი  ასეთმა მიდგომამ შეიძლება მოგვცეს ორმაგი დივიდენდები: ერთის 

მხრივ მრავალშვილიანი დედა გახდება საზოგადოების აქტიური წევრი და იგი 

განიხილება არა მარტო როგორც „მომხმარებელი“ არამედ „დოვლათის“ შემქმნელი, 

რაც ხელს შეუწყობს, ერთის მხრივ ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის გაზრდას, 

მეორეს მხრივ ქალთა თვითშეფასების ამაღლებას და მისი გარემოსთან კომფორტულ 

შეთავსებას. 

  მრავალშვილიანი დედების მხარდაჭერის პოლიტიკა არის აგრეთვე სახელმწიფოს 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი, არსებული დემოგრაფიული პრობლემის 

გაუმჯობესებისათვის. საქართველო მიეკუთვნება ქვეყანათა იმ ჩამონათვალს, სადაც 

შეინიშნება მოსახლეობის კლება, ასე თუ 2002 წელს საქართველოს მოსახლეობა 

შეადგენდა 4.371535 ად. – 2014 წლისთვის, იგი უკვე 3 729635 ადამიანს შეადგენდა 

(საქართველოს სტრატეგიის ეროვნული სამსახურის მონაცემები) ანუ კლებამ შეადგინა 

641900 ადამიანი.  

 მრავალშვილიანი ოჯახის სახელმწიფო პოლიტიკამ უნდა შექმნას შესაბამისი 

პირობები და უზრუნველყოს მრავალშვილიანი მომუშავე დედისთვის 

განსაკუთრებული საჭიროებების და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, როგორიცაა 

მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის 
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შემუშავება, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანით და მისი 

განხორციელება.  

ამის მაგალითები გვაქვს არა ერთი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაც უნდა 

შესწავლილ იქნეს და ადაპტირებული საქართველოს სინამდვილეში. 

სახელმწიფოს მიერ საგადასახადო შეღავათის დაწესება მრავალშვილიანი ოჯახების 

ფინანსური მხარდაჭერის პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ნაწილს 

წარმოადგენს და მრავალშვილიან მომუშავე დედის (ორივე მშობლის ყოლის 

შემთხვევაში) საგადასახადო შეღავათის დაწესება ნიშნავს არა მარტო ოჯახის 

ერთობლივი შემოსავლის ზრდას, არამედ მრავალშვილიან დედას მიეცემა საშუალება 

გადასახადისგან გამონთავისუფლებული თანხით დაასაქმოს კიდევ ერთი ადამიანი 

„დამხმარე“ ხოლო მას პირადად მიეცეს საშუალება დაგეგმოს თავისი კარიერული 

ზრდა. 

მრავალშვილიანი ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა წარმოდგენილ დოკუმენტში 

განიხილება როგორც „შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის ევროპული 

პრაქტიკის დანერგვა საქართველოში“.  

 

მრავალშვილიანი ოჯახის ერთობლივი შემოსავლების განსხვავებული 

დაბეგვრის სისტემა - საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა 

 
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, როგორც მთავარი სტრატეგიული დოკუმენტი, აქვთ 

შემუშავებული გენდერული თანასწორობის ეროვნული სტრატეგიები, რომლითაც 

ხელმძღვანელობენ და რომელიც ითვალისწინებს უმთავრესად:  

1. ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას; 

2. მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში და ეკონომიკაში; 

3. გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციონალურ და საკანონმდებლო 

უზრუნველყოფას; 

4. საერთაშორისო თანამშრომლობას და განვითარების ხელშეწყობას 

მაგრამ ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებს შორისაც მხოლოდ ნაწილს აქვს შემუშავებული 

და მოქმედებს „ოჯახის ერთობლივი შემოსავლების განსხვავვებული დაბეგვრის 

სისტემა“, ამ ქვეყნებს შორისაა საფრანგეთი, გერმანია და ნორვეგია“. 

მოცემულ ქვეყნებში საგადასახადო შეღავათის დაწესების ორი ძირითადი მექანიზმი 

არსებობს:  

1. ოჯახისთვის ბავშვის ყოლის გამო დაუბეგრავი შემოსავლის 

განსაზღვრული ოდენობის მინიჭება; 
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2. ოჯახის ერთობლივი შემოსავლის განსხვავებული დაბეგვრის სისტემა. 

ჩვენს შემთხვევაში წარმოგიდგენთ ამ ქვეყნების გამოცდილებას, რომლებიც 

მიეკუთვნებიან მეორე სისტემას: „ოჯახის ერთობლივი შემოსავლების განსხვავებული 

დაბეგვრის სისტემას“.  

საფრანგეთისა, გერმანიის და ნორვეგია ქვეყნებში მიღებული ოჯახის ერთობლივი 

შემოსავლების განსხვავებული დაბეგვრის სისტემა გულისხმობს: 

- ოჯახის შემოსავლის გარკვეული ნაწილის საშემოსავლო გადასახადის 

დაბეგვრისგან გათავისუფლებას, სისტემა აგრეთვე გულისხმობს ოჯახის 

ერთობლივი შემოსავლის ოდენობას და ოჯახის წევრების რაოდენობას. 

- საფრანგეთში ოჯახის შემოსავლების დაბეგვრა ხორციელდება შემდეგნაირად: 

ოჯახის ერთობლივი შემოსავალი იყოფა ნაწილებად ოჯახის წევრების 

რაოდენობაზე; ამ შემთხვევაში მშობელს ენიჭება ერთი ნაწილი, პირველ და 

მეორე ბავშვს ნახევარ-ნახევარი ნაწილი, მესამე და ყოველ შემდეგ ბავშვს, ასევე 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვს - ერთი ნაწილი (მაგ. თუ ოჯახი 

შედგება: მშობლები და 2 ბავშვი - მათი ერთობლივი შემოსავალი იყოფა სამ 

ნაწილად). 

გაყოფილი ნაწილებისგან, მათი ოდენობის შესაბამისად ხდება დაბეგვრის შესაბამისი 

წესის შეფარდება და მიღებული რიცხვი მრავლდება გაყოფილ ნაწილების ოდენობაზე, 

რაც მოგვცემს ჯამში ოჯახის საერთო დაუბეგრავ შემოსავლის ოდენობას.  

საფრანგეთში დაწესებულია დაუბეგრავი შემოსავლის მაქსიმალური ოდენობა, 

რომელიც ყოველწლიურად განსხვავებულია.  

- გერმანიაში ოჯახის ერთობლივი შემოსავლების დაუბეგრავი ნაწილის 

გამოთვლა ხორციელდება ასევე ერთობლივი შემოსავლის ნაწილებად 

დაყოფის მეთოდით. გერმანიაშიც დაუბეგრავი შემოსავლის მაქსიმალური 

ოდენობა ერთ მშობელზე დადგენილ თანხას არ უნდა აღემატებოდეს .  

აქედან გამომდინარე ამ ქვეყნების (საფრანგეთი, გერმანი და ნორვეგია) სახელმწიფოს 

მიერ საგადასახადო შეღავათების დაწესება მიზნად ისახავს ოჯახისთვის 

(განსაკუთრებით მრავალშვილიანი ოჯახისთვის) საგადასახადო ვალდებულების 

შემსუბუქებას, რაც ხელს უწყობს მათ ფინანსურ მდგრადობას და თვითკმარობას.  

მრავალშვილიანი ოჯახის შემოსავლების დაბეგვრის განსხვავებული სისტემა 

საქართველოში - საგადასახადო შეღავათები 

 

მრავალშვილიანი ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა არის სახელმწიფოს მიერ 

მნიშვნელოვანი მექანიზმის შემუშავება - დანერგვა შესაბამისი ცვლილებების შეტანით 

საგადასახადო კოდექსში, ქვეყანაში არსებული:  
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- დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარების, მრავალშვილიან ოჯახის დედათა 

მხარდაჭერის, მათი დასაქმებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის 

შესაძლებლობების გაზრდის (ორივე მშობლის შემთხვევაში) მიზნით; 

 ოჯახის - მრავალშვილიანი ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის მიზანია სახელმწიფოს 

მიერ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარებით, მათ შორის მოიაზრება: ფინანსური 

ხელშეწყობა და დახმარება, სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსებისათვის შესაბამისი 

გარემოს შექმნა.  

  ჩვენს შემთხვევაში „მრავალშვილიანი ოჯახის შემოსავლების დაბეგვრის 

განსხვავებული სისტემის“ შემოღება გულისხმობს: მრავალშვილიან ოჯახის მომუშავე  

დედის (ორივე მშობლის შემთხვევაში) ისარგებლონ საშემოსავლო გადასახადის 

დაბეგვრისას შეღავათებით.  

 ჩვენი წინადადების მიზანია: ქალის დასაქმების, მისი პროფესიული ზრდისა და 

მთლიანობაში ოჯახის ეკონომიკური მხარდაჭერა. „ოჯახის ერთობლივი 

შემოსავლების განსხვავებული დაბეგვრის სისტემის“ შემოღებით დედებისთვის, ვისაც 

ყავთ 4 და მეტი შვილი და ეწევიან შრომით  საქმიანობას ან დასაქმებული არიან 

სახელმწიფო უწყებებში, გაეზრდებათ შესაძლებლობა იყვნენ ეკონომიკურად  ძლიერი 

და დამოუკიდებლები, ხოლო დამატებითი შემოსავალი, რომელიც გაუჩნდებათ 

გადასახადიდან განთავისუფლების შედეგად, მიმართონ სამუშაოსა და ოჯახის 

შეთავსებისათვის შესაბამისი გარემოს შესაქმნელად ანუ დამატებითი 

შემოსავლებიდან დაიქირაონ „დამხმარე“, რაც მისცემთ საშუალებას 

გამოთავისუფლებული დრო მოახმარონ თავიანთ კარიერის ზრდასა და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობებს.  

გარდა ამისა, შეიქმნება კიდევ ერთი „სამუშაო ადგილი“, რაც გაზრდის კიდევ ერთი 

ოჯახის შემოსავლებს.  

სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსების განმარტებას დაემატება კიდევ ერთი მიმართულება, 

რომელიც გულისხმობს „სახელმწიფოს მიერ გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 

განხორციელებას“ - მომუშავე მრავალშვილიანი დედის შესაძლებლობების გაზრდა 

კარიერული ზრდისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტი ჩართვით.  

მქფ მიერ შემუშავებულია „საკანონმდებლო ინიციატივა“ (დანართი #1), რომელიც 

წარედგინა საქართველოს პარლამენტს 150-ე მუხლის შესაბამისად, როგორც 

საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა 

და დამატების შეტანის თაობაზე.  

კანონპროექტის მიზანია, უზრუნველყოს მრავალშვილიანი დედებისათვის 

(რომელსაც ყავთ ოთხი და მეტი შვილი) საშემოსავლო გადასახადისგან 
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განთავისუფლება, რაც ხელშემწყობი პირობა იქნება საქართველოს კანონმდებლობის 

დაახლოვება ევროკავშირის სამართლით დადგენილ სტანდარტებთან.  

 

დასკვნა 

 „შემოსავლის დაბეგვრის განსხვავებული სისტემის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა 

საქართველოში - მრავალშვილიანი ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა “წარმოადგენს 

დოკუმენტს, რომლის პროგრამა გათვლილია დაბალ და საშუალო შემოსავლიან 

ოჯახზე და ამ ოჯახის საჭიროებებთან მიახლოებას და ამავე დროს პროგრამა 

ითვალისწინებს შეზღუდული ბიუჯეტის ეფექტურ ხარჯვას ქვეყნის მასშტაბით (იხ. 

დან. #1). 

მქფ მიერ შემოთავაზებული ინიციატივის შედეგები:  

 

 ევროკავშირის ქვეყნების საგადასახადო სისტემასთან მიახლოვება, რომელიც 

ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროინტეგრაციას; 

 მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 დასაქმებული ქალების/დედების (ვისაც ჰყავს 4 და მეტი შვილი) თვითშეფასებისა 

და კარიერული ზრდის მოტივაციის წახალისება; 

 ქვეყანაში შობადობის გაზრდის ხელშეწყობა.  

წარმოდგენილი მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პოლიტიკა ითვალისწინებს 

მქფ-ს მიერ შემუშავებულ (დან. #1) „საკანონმდებლო ინიციატივის “წარდგენას 

საქართველოს პარლამენტში (150 -ე მუხლის შესაბამისად), როგორც საკანონმდებლო 

წინადადება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების და დამატების 

შეტანის თაობაზე: „ოჯახის (მრავალშვილიანი) ერთობლივი შემოსავლების 

განსხვავებული დაბეგვრის სისტემა“.  

წარმოდგენილ ინიციატივას საფუძვლად უდევს:  

- IDFI მიერ ჩატარებული კვლევა „ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო“ (2016წ.); 

- „გენდერული პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია - ვიშეგრადის ქვეყნების 

გამოცდილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის (მქფ 2016); 

- მქფ მიერ ჩატარებული კვლევა. 2 ფოკუს ჯგუფის შედეგები.  

გამოყენებული ლიტერატურის  და წყაროების სია: 
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1. „როგორ შევქმნათ საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტი“ - კახა გოგოლაშვილი. 

Georgian Foundation for strategic and International Studies. თბილისი, 2016.  

2. ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა - ევროკავშირის წევრი სახემწიფოები და 

საქართველო, 2016წ. ნ. ცუხიშვილი, გ. თუშურაშვილი, IDFI; 

3. მრავალშვილიანი ოჯახის დახმარების პოლიტიკა საქართველოში IDFI. ლ. 

ავალიშვილი, გ. თუშურაშვილი, ნ. ცუხიშვილი, ა. ქევხიშვილი 2017წ.  

4. „გენდერული პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია - ვიშეგრადის ქვეყნის 

გამოცდილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის“; მეწარმე ქალთა 

ფონდი 2016წ. : მ. გელაშვილი, ე. ყუფარაძე, მ. კუპრავა - შარვაშიძე, ნ. 

არველაძე, ე. გამახარია, კ. კოზლოვა, ე. პაპი, კ. ზიელინსკა, მ. პისკოვა, თ. 

მარცენიუკი და აფხაზეთის წარმომადგენელი.2016; 

5. კვლევის მასალები: 2 ფოკუს ჯგუფის შედეგები. (მქფ 2020) ა. ჩიხლაძე; 

6. სახელმწიფო პოლიტიკა მრავალშვილიანი ოჯახის მიმართ საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში. კვლევითი დეპარტამენტი კანონშემოქმედებითი საქმიანობის 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება. საინფორმაციო ფურცელი. 

მასალა მოამზადა                         ნ. კალანდაძემ 23.03.18.  
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COVID 19-ის შემდგომი გამოწვევები სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისთვის 
 

ორგანიზაცია: ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო 

ავტორი: ნინო ხუხუა 

დოკუმენტზე მუშაობდნენ: თამუნა ახობაძე; მარიამ ამბროლაძე 

 

რეზიუმე 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მნიშვნელოვან  როლს თამაშობენ 

დემოკრატიის განვითარებაში. თუმცა ისინი კონკრეტული გამოწვევების წინაშე 

დგანან და ეს გამოწვევი კიდევ უფრო შესამჩნევი გახდა COVID პანდემიის პირობებში.  

განსაკუთრებით COVID-19-ის კრიზისმა კიდევ უფრო გაამწვავა სამოქალაქო 

სექტორის მანამდე არსებული რამდენიმე ხანგრძლივი ხარვეზი ფინანსური 

შესაძლებლობებისა და ფინანსური მდგრადობის სფეროში. ზოგიერთი სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შეძლებისდაგვარად,  უმკლავდება ფინანსურ 

გამოწვევებს: შეამცირა ფიქსირებული ხარჯები, კერძოდ ხელფასები - ცდილობს  

შეინარჩუნოს პერსონალი მინიმალური ხელფასით ან პირიქით, გაათავისუფლოს 

ისინი. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ორგანიზაციისთვის ონლაინ 

რეჟიმზე გადასვლა უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა ღონისძიებების დაზოგვის 

ხარჯების და საქმიანობის ორგანიზების თვალსაზრისით,  ზოგიერთისთვის, კერძოდ, 

მცირე ზომის ორგანიზაციებისთვის თავიანთი დაგეგმილი საქმიანობის 

შეუსრულებლობამ გამოიწვია მათი პროდუქტიულობის შემცირება.   

აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც COVID 19-ის 

პანდემიის მსგავს კრიზისულ სიტუაციებში სახელმწიფოს და საზოგადოებას თავიდან 

აარიდებს რიგ ხარვეზებს და დროულად უპასუხებს გამოწვევებს: პანდემიამ ნათლად 

დაანახა სამოქალაქო სექტორს თუ რამდენად აუცილებელია კრიზისების მართვის 

გეგმის შემუშავება, კარგი მენეჯმენტის გეგმის შექმნა და კრიზისულ სიტუაციებში 

დროული და ეტაპობრივი მოქმედება.  მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსების დივერსიფიკაცია, გააჩნდეთ 

დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები და კრიზისულ სიტუაციებში მარტივად 

მოახდინონ საქმიანობის ადაპტირება. პანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო წინ 

წამოიწია სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო უწყებებს შორის უფრო მეტი 

და ეფექტური კოორდინაციის საკითხი.  
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პანდემიამ სააშკარაოზე გამოიტანა ორგანიზაციის წინაშე არსებული გამოწვევები, 

როგორიცაა განუჭვრეტელობის განცდა, სტაბილურობის რისკი, გაურკვევლობის 

შეგრძნება, კონტროლის ნაკლებობა პროცესებზე. ეს კი მნიშვნელოვანდ აფერხებს 

გრძელვადიან დაგეგმარებას და აქტივობების განხორციელებას. პანდემიის დროს 

სამუშაო რეჟიმის ცვლილება ზოგიერთისთვის უმტკივნეული იყო, მაშინ, როდესაც 

ზოგიერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში ამის გამო საქმიანობა მთლიანად შეჩერდა. 

ორგანიზაციებმა ვერ შეძლეს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება, 

შესაბამისად, ვალდებულებების შესრულება, რამაც რისკის ქვეშ დააყენა  მათი 

სამომავლო თანამშრომლობა დონორებთან და ორგანიზაციისადმი სანდოობის 

საკითხი.  

ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობა 

მსგავს კრიზისულ სიტუაციებში.  სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ის საჭირო 

ორგანიზმი, ცოცხალი წარმონაქმნი, რომელიც მიმდინარე პროცესების 

თანადროულად ვითარდება, იცვლება და გარემოსთან ადაპტირდება. ასეთ 

პროცესებში მათი ჩართულობა, აქტიურობა, თავდაუზოგავი შრომა, საჭიროებების 

იდენტიფიცირება, სწორი გეგმების დასახვა, ეფექტური ღონისძიებების 

განხორციელება არის უმნიშვნელოვანესი. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ სწორად 

შემუშავებული სტრატეგიული გეგმა, შერჩეული კურსი და აქტიური მოქმედება 

ყოველთვის ეფექტურია და რეალურ შედეგს იძლევა.  COVID-19  პანდემიის პროცესში 

დიდი სამუშაო გასწიეს ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, საინიციატივო ჯგუფებმა, 

პანდემიის დროს შექმნილმა მოხალისეობრივმა ჯგუფებმა, რომელთაც აქტიური 

როლი ითამაშეს რისკის ქვეშ მყოფი პირების დახმარებაში. 

 

Resume 

Civil society organizations play an important role in the development of democracy. However, 

they face specific challenges and these challenges have become even more noticeable in the 

context of the COVID pandemic. 

The COVID-19 crisis has exacerbated several long-standing deficiancies  of the civil society 

sector in the area of financial capacity and financial sustainability. Some civil society 

organizations deal with financial challenges as much as possible:  cutting back on their fixed 

expenses, namely salaries and rent, keeping their staff on minimum wages or laying them off.  

However, while some organizations find it more convenient to switch to online mode in terms 

of sparing costs for online events and the organization of activities, for some, particularly 
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smaller grasroot organizations, the failure to carry out in-person activities has reduced their 

productivity. 

Here are some important recommendations that in crisis situations like the COVID 19 

pandemic, will help the state and society, avoid a number of deficiancies and respond to 

challenges in a timely manner: the pandemic has made it clear to the civil sector how necessary 

it is to develop a crisis management plan and take timely and step-by-step action in crisis 

situations. It is important to diversify the finances of civil society organizations, to have 

alternative sources of funding and to adapt their activities easily in crisis situations. During the 

pandemic, more effective coordination between civil society and government agencies was 

further raised/increased. 

The pandemic has exposed/brought to light the challenges facing the organization, such as a 

sense of uncertainty, the risk of stability,  a lack of control over processes. This significantly 

hinders long-term planning and implementation of activities. Changes in the work regime 

during the pandemic were painless for some, while in the case of some organizations the 

activities were completely stopped due to COVID-19. Organizations were unable to carry out 

specific activities, thus fulfilling their obligations, which put at risk their future cooperation 

with donors and the issue of credibility with the organization. 

The activism and involvement of civil society in such crisis situations is very important. Civil 

society is a necessary, living ’’organism’’ that simultaneously develops, changes and adapts to 

the environment. Their involvement in such processes, activity, selfless work, identification of 

needs, making the right plans, implementing effective measures are the most important. 

Properly developed strategic plan, selected course and active action by civil society is always 

effective and gives real results. During the COVID-19 pandemic process, a great deal of work 

was done by local organizations, initiative groups, volunteer groups (set up during the 

pandemic), which played an active role in assisting those at risk. 

 

შესავალი 

პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა და განხორციელდა ფოკუს ჯგუფები, ადგილობრივ 

დონეზე არსებული საჭიროებებისა და შესაძლებლობების შეფასების მიზნით. 

დამატებით გამოყენებულ იქნა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდი. სულ შესაძლებელი 

გახდა 2 ფოკუს ჯგუფის განხორციელება და მასში დაახლოებით 40-მდე მონაწილის 

ჩართვა. საჭიროებების შეფასების ანალიზის შედეგად, შესაძლებელი გახდა იმერეთის 

მხარეში არსებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პრობლემებათა 

მახასიათებლების იდენტიფიცირება.  
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წამყვან პრობლემათა შორის, პანდემიამ ნათლად დაანახა სამოქალაქო სექტორს თუ 

რამდენად აუცილებელია კრიზისების მართვის გეგმის შემუშავება, კარგი მენეჯმენტის 

გეგმის შექმნა და კრიზისულ სიტუაციებში დროული და ეტაპობრივი მოქმედება.  

კრიზისული სიტუაციებიდან თავის დასაღწევად, ისევე როგორც ჩვეულ რეჟიმში 

მნიშვნელოვანია დონორი ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის მიღება;პანდემიის 

პერიოდში კიდევ უფრო წინ წამოიწია სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო 

უწყებებს შორის უფრო მეტი და ეფექტური კოორდინაციის საკითხი, ასევე, 

ოპერატიული კომუნიკაცია.  

გამოწვევები და ძირითადი მიგნებები არ იძლევა მოპოვებული ინფორმაციის მთელს 

სექტორზე გავრცობის შესაძლებლობას, თუმცა წარმოაჩენს იმერეთის მხარეში 

არსებულ ძირითად ტენდენციებს.   ასევე, დოკუმენტში აღწერილია შეზღუდვები და 

ის ეთიკური საკითხები, რომელთა გათვალისწინებითაც განხორციელდა საჭიროებათა 

შეფასება და მომზადდა დოკუმენტი. დანართის სახით წარმოდგენილია ფოკუს 

ჯგუფების განხორციელების ინსტრუმენტები 

 

კვლევის მიზნები   

მიზანია,  მოახდინოს COVID19-ის შედეგად მიღებული გამოწვევების განსაზღვრა რის 

წინაშედაც შესაძლოა უკვე არიან ან აღმოჩნდეს სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები. გამოკითხვის შედეგად მიღებული პასუხების ანალიზის საფუძველზე 

მომზადდა პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც ერთის-მხრივ საუბარი არის სამოქალაქო 

საზოგადოების მნიშვნელობასა და როლზე, ასევე COVID 19-ის შემდგომ გამოწვევებზე 

და მეორეს მხრივ დოკუმენტში მოცემულია რეკომენდაციები და ძირითადი 

გამოწვევები. 

 

 

ეთიკური მხარე  

გამოკითხვა ჩატარდა ისეთი  ეთიკური პრინციპების დაცვით, როგორიცაა 

ინფორმირებული თანხმობა და ნებაყოფლობითი  მონაწილეობა, კონფიდენციალობა 

და „არ ავნო“ პრინციპის  დაცვა. გამოკითხვის მიზანი იყო COVID-19  შემდგომ 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინაარსებული არსებული გამოწვევების 

საერთო სურათის გამოვლენა და არა ინდივიდუალუარ შემთხვევების გამოკვლევა.   
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მეთოდოლოგია 

თვისებრივი კვლევის მეთოდად განისაზღვრა ფოკუს ჯგუფები. ჯგუფების 

დაკომპლექტებისას, გათვალისწინბულ იქნა მონაწილეთა საერთო მახასიათებლები, 

რაც ხელს უწყობდა ჯგუფის წევრებს შორის გულწრფელობის გამოწვევას, ნდობას და 

საუბრის თავისუფალ მსვლელობას. ფოკუს ჯგუფისას გამოყენებული იქნა ნახევრად-

სტრუქტურირებული სადისკუსიო გეგმა, რაც ერთი მხრივ, იძლეოდა შეხვედრის 

წინასწარ დაგეგმილი ჩარჩოს შესაბამისად წარმართვის შესაძლებლობას და მეორე 

მხრივ, რესპონდენტებს აძლევდა საშუალებას წამოეწიათ საკვლევი საკითხების 

შესაბამისი სხვა თემებიც. 

საუბრის თავისუფალი მსვლელობა დაეხმარა მონაწილეების აქტიურ ჩართულობასა 

და საკვლევ საკითხებზე სიღრმისეული ინფორმაციის მოპოვება/დაზუსტებას. 

ფოკუს ჯგუფების საშუალო ხანგრძლივობამ შეადგინა 1-დან 1,5 საათამდე. ჯგუფური 

დისკუსიები ჩაიწერა აუდიო საშუალებების გამოყენებით, რომელთა საფუძველზეც 

მომზადდა დეტალური ტრანსკრიპტები. ანალიზის საბოლოო ეტაპისთვის მოხდა 

ძირითადი საჭიროებების შეფასება და მასზე დაფუძნებით რეკომენდაციების 

მომზადება. 

 

 

ძირითადი გამოწვევები 

დღესდღეობით, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

საქმიანობა დადებითადაა შეფასებული. სამოქალაქო საზოგადოება ცოცხალი 

ორგანიზმია და ეფექტურად პასუხობს საზოგადოებასა და სახელმწიფოში 

წარმოქმნილ გამოწვევებს. ამის დასტურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამ გამოწვევების 

ინფორმირებული თანხმობა და 

ნებაყოფლობითი მონაწილეობა:  

გამოკითხვაში მონაწილეობამდე 

თითოეულ პირს მიეწოდება  ინფორმაცია 

შესწავლის მიზნების, ფორმატის, 

ხანგრძლივობისა და მოპოვებული 

ინფორმაციის დამუშავება/დაცვის 

თაობაზე. შედეგად, მიღებულ იქნება 

მათგან ინფორმირებული თანხმობა, რაც 

ნებაყოფლობითი მონაწილეობის 

უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. 

 

 

კონფიდენციალურობა და მონაცემთა 

დაცვა: მიღებული იქნება მონაწილეების 

პირადი ინფორმაციის დაცვასა და 

კონფიდენციალურად შენახვასთან 

დაკავშირებული ყველა შესაბამისი ზომა.  
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საპასუხოდ შექმნილ ორგანიზაციათა რაოდენობის ზრდის ფაქტი, რაც  მათ 

საჭიროებასა და სარგებლიანობაზე მეტყველებს.  

სამოქალაქო საზოგადოება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში. ერთის მხრივ, მან შეითავსა სახელმწიფო 

თუ ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანოების როლი და მეორეს მხრივ, გახდა მათი 

საქმიანობის მაკონტროლებელი რგოლი. მიუხედავად შეთავსებული როლისა, ეს ხელს 

არ უშლის სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მჭიდროდ ითანამშრომლონ 

ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ორგანიზაციები დროულად 

ახდენენ ხელისუფლების წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და 

კონსტრუქციულად მოუწოდებენ მოგვარებისაკენ, ან თავად სთავაზობენ პრობლემის 

გადაჭრის გზებს და ხშირად მოქმედ აქტორებადაც კი გვევლინებიან ამ პროცესში. 

შესაძლებელია, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის პროცესში ცხადად არ ჩანდეს 

არასამთავრობო სექტორის როლი, თუმცა ცალსახაა, რომ საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირების თვალსაზრისით ის ირიბად მაინც ახდენს გავლენას პოლიტიკაზე.  

აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები თავისი 

საქმიანობით ჰქმნიან მოქალაქეთათვის იმ აუცილებელ და საჭირო სიკეთეებს, 

რომელიც საჯარო სექტორის მიერ მათთვის სათანადოდ ან საერთოდ არ არის 

შეთავაზებული. მაგალითად შეგვიძლია მოვიხმოთ რესპონდენტების მიერ 

დასახელებული არგუმენტები: „მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების 

კომპონენტი, რომელსაც სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრუქტურები აქტიურად 

ვერ ნერგავენ საგანმანათლებლო პროცესში, ამ ფონზე კი სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები თავიანთი შეზღუდული რესურსების ფარგლებში 

უზრუნველყოფენ უწყვეტი განათლების მიწოდებას ბენეფიციარებისათვის“; 

„სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის მნიშვნელობა და საჭიროება 

განსაკუთრებით გამოვლინდა პანდემიის პერიოდში მათ მიერ მოხალისეობრივად 

გაწეული შრომის სახით, რომელიც თავისი მასშტაბებიდან და დადებითი 

შედეგებიდან გამომდინარე ფასდაუდებელია“.  
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სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის შეფასებისას აუცილებელია შევეხოთ მის 

სიძლიერესა და განვითარების სტაბილურობას. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ 

საქართველოში ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებაა, რასაც ზემოთ მოყვანილი 

მაგალითები მოწმობს. კერძოდ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ხშირად 

ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებს ითავსებს და დიდ 

ყურადღებას უთმობს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა მაგალითად 

გენდერული თანასწორობა და ა.შ.  

თავის მხრივ, დღევანდელი სახით საქართველოში წარმოდგენილი სამოქალაქო 

საზოგადოება არ არის უნაკლო და ბევრი ქმედითი ნაბიჯია გადასადგმელი მეტად 

გაძლიერებისათვის. მიუხედავად საჯარო და სამოქალაქო სექტორის 

თანამშრომლობის კარგი პრეცედენტებისა, დღემდე რჩება სამოქალაქო სექტორისადმი 

სათანადო ნდობის საკითხი ეჭვქვეშ. ერთეულ შემთხვევებში თავად სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც მნიშვნელოვან წვლილს თამაშობენ მათი 

სიძლიერის განსაზღვრაში. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ახლად წარმოქმნილი 

ორგანიზაციები, რომლებიც პირველ ნაბიჯს დგამენ ამ სფეროში და ხშირად ნაკლები 

პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან ან არც ისე დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან 

საქმეს. მნიშვნელოვანი საკითხი კი, რაც უმეტესად ორგანიზაციათა სიძლიერეს 

განაპირობებს მათი ფინანსური სტაბილურობაა.  

ძალიან კარგია

6%

კარგი

67%

დამაკმაყოფილებე

ლი

27%

ცუდი

0%

როგორ შეაფასებდით, დღეს სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას?

ძალიან კარგია კარგი დამაკმაყოფილებელი ცუდი
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მიუხედავად სტატისტიკისა და რაოდენობრივი გამოხატულების არქონისა, 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება სტაბილურია და მართალია, არსებითი 

ცვლილებები არ შეიმჩნევა განვითარების კუთხით, თუმცა აშკარაა, რომ რეგრესს არ 

განიცდის და სხვადასხვა მონაცემებზე დაყრდნობით (sustainability index; economic 

index; freedom house) ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიიწევს.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება ძირითადად 

დამოკიდებულია დონორების მიერ გამოცხადებულ გრანტებზე4, რაც მკვეთრ 

გავლენას ახდენს მათი განვითარების სტაბიულორობაზე. ბევრი პატარა ორგანიზაცია 

მცირე გრანტებზეა დამოკიდებული  და ე.წ ’’core grant’’-ებზე ნაკლები 

ხელმისაწვდომობა აქვთ, რაც თავის მხრივ ორგანიზაციას ხელს უშლის ჰქონდეს 

გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც ორიენტირებული იქნება გრძელვადიან გავლენაზე. 

მეორეს მხრივ, ასეთ ორგანიზაციებს ძალიან მცირე შესაძლებლობა აქვთ 

ორგანიზაციული განვითარების და ძირითადად ასეთი ორგანიზაციები მართვის 

ნაკლები გამოცდილების მქონე კადრებითაა დაკომპლექტებული. შესაბამისად, 

ხშირად  პატარ-პატარა პრობლემების მოგვარებით შემოიფარგლებიან.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ რეგიონულმა ორგანიზაციებმა ხშირად თემისა თუ მათი 

გუნდის საჭიროებები კარგად არ იციან. დღესდღეობით, არსებობს  ბევრი ისეთი 

                                                           
4 აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის 

მხარდაჭერა COVID-19 კრიზისის დროს 

 

დიახ

70%

არა

30%

არის თუ არა დღეს ძლიერი სამოქალაქო 

საზოგადოება საქართველოში?

დიახ არა
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ორგანიზაცია, რომელიც სტაბილურად არ მუშაობს, არ ახდენს მუდმივად სერვისის 

მიწოდებას, რის გამოც რთულია სტაბილურობის შენარჩუნება.  

 

მნიშვნელოვანია გამოიკვეთოს ის ძირითადი მიზეზები, რაც რეგიონების მიხედვით 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სხვადასხვა დონეს 

განაპირობებს. ამ მიზეზთაგან ყურადსაღებია რეგიონების დემოგრაფიული  

მდგომარეობა, ურბანული ცხოვრება, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

პოტენციალი. ერთ-ერთი რესპონდენტის მოსაზრებით, „ყველაზე სუსტი სამოქალაქო 

საზოგადოება რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის მხარესა და  მცხეთა-მთიანეთშია, სადაც 

მოსახლეობა ძლიერ დაქსაქსულია, რეალურად, ისინი წარმოადგენენ სამოქალაქო 

საზოგადოების არსის საპირისპირო ვიწრო მოდელს, ვიწრო ნათესაურ ჯგუფებს.  

სამოქალაქო ინტერაქცია კი მოიცავს უცხოებთან ინტეგრაციას და იმისათვის, რომ 

არესებული სიტუაცია უკეთესობისკენ შეცვალოთ, უნდა გავცდეთ ნაცნობ სახეებს“.  

რეგიონულ დონეზე ორგანიზაციათა განვითარების სხვადასხვა დონეს განსაზღვრავს 

ეკონომიკური მდგომარეობაც, რომელთან მჭიდროდ არის კავშირში ბევრი ფაქტორი 

(სკოლა, მასწავლებელი მედია და ა.შ). აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია ის 

ლანდშაფტი, რომელიც დღეს საქართველოშია სახეზე.  

აუცილებელია გამოიყოს ის ფაქტიც, რომ რეგიონული ორგანიზაციები განიცდიან 

ადამიანური რესურსების სიმცირეს. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ხშირად 

სხვადასხვა ტიპის ტრენინგ-კურსებს ორგანიზაციიდან ერთი და იგივე პირები 

ესწრებიან. საბოლოოდ, ორგანიზაციის განვითარება ერთეულ ადამიანებზეა 

დამოკიდებული.  

დიახ

43%

არა

57%

არის თუ არა დღეს სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების განვითარება სტაბილური?

დიახ არა
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სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის პროცესში მნიშვნელოვანია დონორი 

ორგანიზაციების მიერ საგრანტო კონკურსის გამოცხადების დროს რეგიონის 

საჭიროებების გათვალისწინება. აქ აზრები შესაძლოა ორად გაიყოს. ერთ შემთხვევაში 

დონორი ორგანიზაციები ითვალისწინებენ რეგიონის საჭიროებებს, ხოლო მეორე 

შემთხვევაში არ ხდება სრულად გათვალისწინება და ამას თავისი ლოგიკური 

მიზეზები აქვს.  

პირველი მოსაზრების თანახმად, სულ მცირე თითქმის ყველა საგრანტო კონკურსის 

დებულებაშია მოცემული პირობა, რომ ორგანიზაციას რეგიონული პარტნიორი 

ორგანიზაცია უნდა ჰყავდეს პროექტის ფარგლებში. აქ ყურადსაღებია რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი, პირველი ის თუ რამდენად მართვადია პროექტი, რომ 

ხარჯების მეტი წილი არ მიემართოს მენეჯმენტისკენ, ვინაიდან რამდენადაც 

ვიწროვდება პროექტი, იმდედანვე იზრდება ადმინისტრაციული პერსონალი, რაც 

პირდაპირ მოითხოვს ადმინისტრაციულ ხარჯების ზრდას და თანხების შემცირებას 

პროექტით დასახული მიზნის მისაღწევად. და მეორე არის ახლად გაჩენილი 

შუამავალი რგოლები. რეალურად, ამ მოდელმა ვერ გადაჭრა პრობლემა. პირიქით 

ახალი გამოწვევის წინაშე დააყენა სამოქალაქო საზოგადოება - ის თუ რამდენად 

მოქნილია ეს ინსტიტუტები. ხანდახან პროცესები იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ 

ორგანიზაციას ადგილზე ის პრობლემები აღარ ხვდება, რაც მანამდე იყო.  

მეორე მოსაზრების მიხედვით კი, დონორი ორგანიზაციები ნაკლებად 

ითვალისწინებენ რეგიონის საჭიროებებს საგრანტო კონკურსის გამოცხადების დროს. 

აქ მნიშვნელოვან წვლილს თამაშობს სახელმწიფო სტრუქტურების რეკომენდაციები 

და მათ მიერ დანახული საჭიროებები, რაც შეიძლება გაზვიადებული იყოს ან 

სათანადო ყურადღება არ მახვილდებოდეს სხვა მნიშვნელოვან თემებზე. როგორც 

ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, „შეინიშნება ტენდენცია, რომ დონორი 

ორგანიზაციები მხოლოდ ერთი მიმართულებით აცხადებენ საგრანტო კონკურსებს, 

კერძოდ გენდერულ საკითხებზე, თუმცა რეგიონისთვის შეიძლება უფრო 

პრიორიტეტული იყოს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, დევნილთა 

სამართლებრივი დახმარება, ზოგადად, მათი უფლებების დაცვა და ამ მიმართულებით 

საგრანტო კონკურსების გამოცხადება“.  

სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობისა და განვითარების მიმოხილვის პროცესში 

აუცილებელია შევეხოთ პანდემიას და მის მიერ სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების საქმიანობაზე მოხდენილ გავლენას. 

ცალსახად, პანდემიის ნეგატიური გავლენა სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების საქმიანობაზე დიდია. COVID-19-ის კრიზისმა კიდევ უფრო გაამწვავა 
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სამოქალაქო სექტორის მანამდე არსებული ხანგრძლივი ხარვეზები ფინანსური 

შესაძლებლობებისა და ფინანსური მდგრადობის მიმართულებით.5   

ცხადია, რომ COVID 19-მა გარკვეული ზიანი მიაყენა ქვეყანას და ქვეყანაში არსებულ 

კერძო თუ საჯარო სექტორს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ბიზნეს კომპანიებმა 

განიცადეს ეკონომიკური ზარალი, რის გამოც მოხდა საერთო ბიუჯეტის შემცირება. 

შესაბამისად,  შეიზღუდა ალტერნატიული  ადგილობრივი დაფინანსების მიღების 

შესაძლებლობები, მაგალითად, მოსახლეობიდან შემოწირულობების მიღება, კერძო 

ბიზნესის ან თვითმმართველობის თანადაფინანსება და ა.შ.  ფინანსური წყაროების 

შემცირების შედეგად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უფრო მეტად 

თავიანთ დანაზოგსა თუ შემოსავლის სხვა წყაროს უნდა დაეყრდნონ, მაგრამ 

ალტერნატიული შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია. ხშირად სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება 

დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიებისა ან შესაბამისი კომპეტენცია, რომ 

გახდეს ფინანსურად დამოუკიდებელი. მაგალითად, სოციალური საწარმოს მუშაობის 

პრინციპი დღემდე არ არის ნათელი, არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან 

განჭვრეტადი სამართლებრივი რეგულაცია, რითაც მოწესრიგდებოდა სოციალური 

საწარმოების საქმიანობა და ორგანიზაციებიც შეძლებდნენ კონკრეტული ნორმებით 

ხელმძღვანელობას.   

აღსანიშნავია, რომ შემოსავლის სხვა შესაძლო წყაროებზე, როგორიცაა გამოფენების 

ორგანიზება, ტრენინგები და საზაფხულო სკოლები, გავლენას ახდენს COVID -19 - ის 

პანდემია და დადგენილი რეგულაციების დაცვის მიზნით მსგავსი აქტივობების 

განხორვიელებაც შეუძლებელია. ზოგიერთ ფინანსურად დამოუკიდებელ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციას პანდემიის გამო შეუმცირდა შემოსავლის ნაკადი, 

შემცირდა ან სულაც შეწყდა  მათ ფასიან სერვისზე მოთხოვნილება და შესაბამისად 

მომსახურების მიწოდება, რაც პირდაპირ აისახა ორგანიზაციის 

სიცოცხლისუნარიანობაზე.  

ასეთი მწვავე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციის გარკვეული ნაწილი შეძლებისდაგვარად, უმკლავდება ფინანსურ 

გამოწვევებს: შემცირდა ფიქსირებული ხარჯები, კერძოდ ხელფასები, თუმცა 

პერსონალის შენარჩუნების მცდელობა ხშირად უშედეგოა და ორგანიზაციას უწევს 

მათი გათავისუფლება; გარკვეულმა ნაწილმა უარი განაცხადა თავიანთ ოფისებზე, 

ზოგიერთმა სამოქალაქო ორგანიზაციამ დაკარგა მოხერხებულად განლაგებული და 

იაფად გაქირავებული შენობა. ეს პროცესი უფრო მწვავე იყო რეგიონებში, სადაც 

სამოქალაქო საზოგადოების ფინანსური სტაბილურობა ჯერ კიდევ სუსტია. 

                                                           
5 აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის 

მხარდაჭერა COVID-19 კრიზისის დროს 
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მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რეგიონებში უფრო მეტი რესურსია 

გამოყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, მხარდაჭერა უფრო 

მეტად იყო კონცენტრირებული პროექტის განხორციელებაზე, ვიდრე 

ორგანიზაციების გრძელვადიანი მდგრადობის განვითარებაზე. რეგიონში მომუშავე 

მრავალი თანამშრომლისთვის, სამუშაო ადგილები სამოქალაქო საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებში ადგილობრივ დონეზე დასაქმების ძალიან მცირე შესაძლებლობებს 

შორისაა და შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმებულთათვის შემოსავლის ერთადერთი 

წყაროა. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ბევრი სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისთვის ეს საშიშროებას წარმოადგენს, რადგან გამოიწვევს 

კვალიფიციური კადრების დაკარგვას. სამოქალაქო საზოგადოების ნიჭიერი და 

მიზანდასახული თანამშრომლები, რომლებიც პანდემიის გამო კარგავენ სამსახურს, 

საერთოდ დატოვებენ სექტორს ან ქვეყანას.6 

პანდემიამ სააშკარაოზე გამოიტანა ორგანიზაციის წინაშე არსებული გამოწვევები, 

როგორიცაა განუჭვრეტელობის განცდა, სტაბილურობის რისკი, გაურკვევლობის 

შეგრძნება, კონტროლის ნაკლებობა პროცესებზე. ეს კი მნიშვნელოვანდ აფერხებს 

გრძელვადიან დაგეგმარებას და აქტივობების განხორციელებას. პანდემიის დროს 

სამუშაო რეჟიმის ცვლილება ზოგიერთისთვის უმტკივნეული იყო, მაშინ, როდესაც 

ზოგიერთი ორგანიზაციის შემთხვევაში ამის გამო საქმიანობა მთლიანად შეჩერდა. 

ორგანიზაციებმა ვერ შეძლეს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება, 

შესაბამისად, ვალდებულებების შესრულება, რამაც რისკის ქვეშ დააყენა  მათი 

სამომავლო თანამშრომლობა დონორებთან და ორგანიზაციისადმი სანდოობის 

საკითხი.  

არსებული სიტუაციის გამო, ახალი პროექტების დაწყება გარკვეულ პრობლემებთანაა 

დაკავშირებული. უფლებრივი შეზღუდვების დაწესებამ გაართულა საქმიანობის 

ჩვეულ რეჟიმში წარმართვა, მაშინ როდესაც ორგანიზაციების უმეტესი აქტივობები 

პირისპირ შეხვედრებს მოიცავდა და სხვაგვარად ეფექტური შედეგის მიღწევა 

წარმოუდგენელი იყო.  ახალი საქმის დისტანციურად წამოწყება ბევრ სირთულესთანაა 

კავშირში. ბენეფიციარებთან პირისპირ კომუნიკაციის გარეშე ძნელი იქნება 

პროექტების განხორციელება. აქტივობების დასაგეგმად ხშირად აუცილებელია 

კარდაკარ სიარული და ბენეფიციარის შერჩევა.  ყველა აქტივობის ონლაინ 

განხორციელება შეუძლებელია, ასევე ვერ განხორციელდება ეფექტური მონიტორინგი 

ვერ მოხდება პრობლემების ადვოკატირება.  

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა ორგანიზაციების მიერ ბენეფიციარებისათვის 

სერვისების მიწოდება, დღის ცენტრებმა შეაჩერეს ბენეფიციარების მიღება. ასეთ 
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პირობებში დღის ცენტრით მოსარგებლე პირები იღებდნენ გარკვეულ სერვისებს: 

ჰქონდათ ონლაინ მუშაობის შესაძლებლობა, რომლებშიც ჩართულნი იყვნენ  

ფსიქოლოგებიც, მაგრამ ადამიანებთან პირისპირ მუშაობა უდავოდ უფრო ეფექტურია, 

განსაკუთრებით როცა საქმე სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისათვის 

ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას ეხება.  

 

ონლაინ რეჟიმზე ადაპტირების აუცილებლობამ ხაზი გაუსვა არა მხოლოდ ტექნიკური 

უნარების, არამედ მენეჯმენტისათვის საჭირო უნარების ნაკლებობას. გუნდის 

დისტანციურად მართვაში თავი იჩინა რიგმა სირთულეებმა, ზოგიერთმა 

თანამშრომელმა სამსახურიც კი დატოვა. ბევრმა ორგანიზაციამ სტაჟირების 

პროგრამებიც გააუქმა, რამაც თანამშრომელთა უფრო მეტი დატვირთვა გამოიწვია.  

კიდევ ერთი გამოწვევაა თანამშრომელთა სტრესის დონის ზრდა, სამუშაოების 

დატვირთვის გაზრდისა და საყოფაცხოვრებო მოვალეობების გადაფარვის გამო. ეს 

მძიმე ტვირთად აწვება განსაკუთრებით ბევრ ქალს, რომლებიც მუშაობენ სამოქალაქო 

საზოგადოების სექტორში და თვლიან, რომ იძულებულნი არიან ერთდროულად 

ფოკუსირდნენ სამუშაოსა და საშინაო საქმეებზე.7 

ორგანიზაციების წინაშე მწვავედ დადგა ჰიგიენური და ვირუსის გავრცელების 

პრევენციისკენ მიმართული ზომების დაცვა, რაც პირდაპირ კავშირშია ფინანსებთან.  

პრევენციის მიზნით შესაბამისი ნორმების დაცვა მოითხოვს გარკვეულ ცოდნას, 

რესურსებს, მენეჯმენტს. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დანერგვა სასიცოცხლოდ 
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მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებისათვის, რათა შეძლონ როგორც ონლაინ, ასევე 

ადგილზე აქტივობების უსაფრთხოდ განხორციელება.  

ახალი გამოწვევის სახით მოგვევლიმა გარემოს დაცვის საკითხი, რადგან მოიმატა 

ნარჩენებმა, გაჩნდა ახალი დამაბინძურებლები: პირბადეები, სადენზინფექციო 

საშუალებების ცარიელი ბოთლები  და ა.შ, რომლებიც საკმაოდ დიდხანს ინარჩუნებს 

ბუნებაში მდგრადობას.  

 

COVID 19-ის პანდემიამ ხელი მეტად შეუშალა განათლების სფეროს და 

საგანმანათლებლო პროცესების შეუფერხებლად წარმართვას. რეგიონში მცხოვრებ 

მოსწავლეებს და ახალგაზრდებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა დისტანციურად მიეღოთ 

განათლება და ხელმისწავდომი ყოფილიყო მათთვის, როგორც ფორმალური, ისე 

არაფორმალური განათლების სერვისები. უმეტეს მათგანს არ აქვს შესაბამისი 

ტექნიკური მოწყობილობა და ინტერნეტი, რომ ჩართულიყო საგანმანათლებლო 

პროცესში. ზოგს კი აქვს მოწყობილობა, თუმცა არ გააჩნია შესაბამისი ტექნიკური 

უნარები სათანადოდ გამოიყენოს ის და ისარგებლოს შესაბამისი სიკეთეებით. 
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COVID-19-ის შედეგად გამოწვეულმა მოგზაურობის შიშმა და ჩაკეტილმა საზღვრებმა 

ყველაზე ნეგატიური გავლენა სწორედ ტურიზმის ინდუსტრიაზე იქონია. მას შემდეგ, 

რაც სამოგზაურო შეზღუდვები უკვე პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაზე გავრცელდა, 

ცხადია გავლენა ტურიზმის სფეროზე კიდევ უფრო გაიზარდა. უცხოელი ვიზიტორები 

მნიშვნელოვან სეგმენტს შეადგენენ  ქართულ ტურიზმში. სამოგზაურო შეზღუდვებმა 

და ჩაკეტილმა საზღვრებმა საქართველოს ტურისტული სექტორი დააზარალა და 

შეანელა ბაზრის დივერსიფიკაციის პროცესი.   

პანდემიამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა  ადგილობრივ დონეზე სოციალური 

სერვისების შექმნისა და დახვეწის საჭიროებას, რომელიც ეფექტურად უპასუხებს 

ყველა სოციალური ჯგუფის საჭიროებას. 

პანდემიის პროცესში ასევე გამოჩნდა ზრდასრულთა განათლების ცენტრების შექმნის 

აუცილებლობა, რათა ხელი შეეწყოს განათლების უწყვეტობას, ზრდასრულებს 

ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა მრავალპროფილურ სერვისებზე,  შესაძლებლობა 

გადამზადდნენ ბაზარზე არსებული მოთხოვნადი პროფესიების მიმართულებით და 

შედეგად დასაქმდნენ.  

პრიორიტეტულია ახალგაზრდების საკითხიც. რეგიონების ერთ-ერთი მთავარი 

პრობლემა ახალგაზრდების გადინება და მათი სახით მუნიციპალიტეტის 

მამოძრავებელი ძალის დაკარგვაა. აუცილებელია შემუშავდეს ახალაგაზრდული 

პოლიტიკა, რაც დასახავს სამოქმედო გეგმას  რეგიონში ახალგაზრდებისათვის მეტი 

შესაძლებლობის შექმნისათვის.  

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ცდილობდნენ COVID-19 -ის კრიზისის 

დროს მთავრობებთან იგივე დიალოგისა და ურთიერთობის შენარჩუნებას, როგორიც 

ადრე არსებობდა ამ ორ მხარეს შორის. პირისპირი შეხვედრების შეუძლებლობის გამო 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და საჯარო მოხელეებს შორის არაფორმალური 

კონტაქტები შეწყდა და შეიზღუდა. მონაწილეობა ცალკეული სამინისტროების 

ინიციატივით ხდება, რომელთაც სურთ განაახლონ თავიანთი საკონსულტაციო 

ორგანოების მუშაობა ძირითადად ისეთ სფეროებში, რომლებიც COVID-19 -ის 

შემსუბუქებისკენაა მიმართული. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

ხედავენ ახალ შანსებს ხელისუფლების მზარდ საჭიროებაში და უპირატესობას 

ანიჭებენ ონლაინ რეჟიმზე გადასვლას. მათი აზრით, მუშაობის ამგვარი მეთოდი რიგ 

სფეროებში უფრო ინკლუზიური მმართველობის შესაძლებლობებს შექმნის.8 

ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობა 

მსგავს კრიზისულ სიტუაციებში.  სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ის საჭირო 
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ორგანიზმი, ცოცხალი წარმონაქმნი, რომელიც მიმდინარე პროცესების 

თანადროულად ვითარდება, იცვლება და გარემოსთან ადაპტირდება. ასეთ 

პროცესებში მათი ჩართულობა, აქტიურობა, თავდაუზოგავი შრომა, საჭიროებების 

იდენტიფიცირება, სწორი გეგმების დასახვა, ეფექტური ღონისძიებების 

განხორციელება არის უმნიშვნელოვანესი. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ სწორად 

შემუშავებული სტრატეგიული გეგმა, შერჩეული კურსი და აქტიური მოქმედება 

ყოველთვის ეფექტურია და რეალურ შედეგს იძლევა. COVID-19  პანდემიის პროცესში  

დიდი სამუშაო გასწიეს ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, საინიციატივო ჯგუფებმა, 

პანდემიის დროს შექმნილმა მოხალისეობრივმა ჯგუფებმა, რომელთაც აქტიური 

როლი ითამაშეს რისკის ქვეშ მყოფი პირების დახმარებაში. 

 

რეკომენდაცია 

აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც COVID 19-ის 

პანდემიის მსგავს კრიზისულ სიტუაციებში სახელმწიფოს და საზოგადოებას თავიდან 

აარიდებს რიგ ხარვეზებს და დროულად უპასუხებს გამოწვევებს: 

 პანდემიამ ნათლად დაანახა სამოქალაქო სექტორს თუ რამდენად აუცილებელია 

კრიზისების მართვის გეგმის შემუშავება, კარგი მენეჯმენტის გეგმის შექმნა და 

კრიზისულ სიტუაციებში დროული და ეტაპობრივი მოქმედება.  სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს უნდა გააჩნდეთ გრძელვადიანი ხედვები, 

საჭიროა წინასწარ განისაზღვროს პროექტების ადმინისტრაციულ და 

მატერიალურ-

ტექნიკური დახმარება, 

16
საფინანსო, 

იურიდიულ ან სხვა 

საკითხებში 

კონსულტაცია, 9

კრიზისების მართვის 

გეგმის მომზადება, 21

მენეჯმენტის გეგმის 

მომზადება, 10

სანიტარულ-

ჰიგიენური და 

ვირუსის გავრცელების 

პრევენციისკენ 

მიმართული ზომების 

დაცვა, 11
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ორგანიზაციის განვითარებაზე მიმართული ხარჯები. ასევე ტექნიკური 

უნარებით აღჭურვა და ამ ცოდნის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის გადაცემა.  

 

 მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გახდნენ 

ფინანსურად დამოუკიდებელნი,  გააჩნდეთ დაფინანსების ალტერნატიული 

წყაროები და კრიზისულ სიტუაციებში მარტივად მოახდინონ საქმიანობის 

ადაპტირება. ასევე ფინანსების მობილიზება, რათა მცირე შეფერხებამაც არ 

შეუქმნას ორგანიზაციის არსებობასა და მდგრადობას საფრთხე. ამისათვის კი 

საჭიროა შესაბამისი ცოდნისა და კომპეტენციების შეძენა, ორგანიზაციის 

თანამშრომლების სათანადო გადამზადება.  

 კრიზისული სიტუაციებიდან თავის დასაღწევად, ისევე როგორც ჩვეულ 

რეჟიმში მნიშვნელოვანია დონორი ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის 

მიღება, ამიტომაც რეკომენდაციაა საგრანტო კონკურსების გამოცხადების დროს 

ორიენტირებას ნუ მოახდენენ მხოლოდ  კონკრეტულ მიმართულებებზე და 

განვითარების შესაძლებლობა მიეცეთ რეგიონულ დონეზე მომუშავე ვიწრო 

პროფილის მქონე მცირე ორგანიზაციებს. განსაკუთრებით ახლადწარმოქმნილ 

ორგანიზაციებს მიეცეთ დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა, რადგან 

სხვაგვარად წარმოუდგენელია მათი განვითარება და სამოქალაქო სექტორში 

სტაბილურად არსებობა.  

 პანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო წინ წამოიწია სამოქალაქო საზოგადოებასა 

და სახელმწიფო უწყებებს შორის უფრო მეტი და ეფექტური კოორდინაციის 

საკითხი, ასევე, პროაქტიული კომუნიკაციის საჭიროება.  

ბოლოს კი, როგორც ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, „სამოქალაქო საზოგადოებრივმა 

ორგანიზაციებმა ყველა კრიზისში უნდა დაინახონ საჭიროება, გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებს დაანახონ ეს საჭიროება და კრიზისი აქციონ შესაძლებლობად “. 
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