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2013 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქარ
თველოს ოფისმა, საქართველოში ევროკავ ში
რის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით და ად
გილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
 ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქო ნე ბავშვთა დედების ასოციაცია „დეასთან“ 
და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტთან  
თანამშრომლობით, ჩაატარა კვლევა დევნილ და 
კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა და გოგონათა 
საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოში. 
კვლევა ყურადღებას ამახვილებს არსებულ სიტუ
აციაზე, მარტოხელა, მოხუცი და შეზღუდული შე
საძ ლებლობების მქონე ქალთა და გოგონათა, 
ასევე ოჯახის მარჩენალ ქალთა საჭიროებებსა და 
პრიორიტეტებზე და მათთვის სახელმწიფო სო
ციალური, იურიდიული და ეკონომიკური მომსა
ხურების, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათ
ლების მისაწვდომობაზე.

დევნილ ქალთა უმეტესობის მიერ ყველაზე ხშირად 
დასახელებულ პრობლემებსა და საჭიროებებს 
შო რის იყო მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის და 
ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების უქონლობა, 
ასევე ქალების მიერ საცხოვრებელზე საკუთრების 
უფლების უქონლობა. გარდა ამისა, ქალების
თვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
დასაქ მე ბის შეზღუდული შესაძლებლობები და 
არასაკმარისი შემოსავალი: გამოკითხულ დევნილ 
ქალთა დაახლოებით ორმოცდაათ პროცენტს არა 
აქვს არავითარი შემოსავალი; საბავშვო ბაღებში 
ადგილების სიმცირე მნიშვნელოვანი ხელის შემ

წინასიტყვაობა

შლელი პირობაა ქალების დასაქმებისთვის; ანაზ
ღაურებადი სამუშაო ადგილების არარსებობის 
გამო ბევრი ქალი, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა 
ქალები ხშირად მიდიან უცხოეთში სამუშაოდ და 
ტოვებენ ოჯახებს. ჯანდაცვის მომსახურების, მათ 
შორის ქალებისთვის რეპროდუქციული ჯანმრთე
ლობის დაცვის მომსახურების მიუწვდომლობა, 
ასევე მედიკამენტების სიძვირე ნეგატიურად მოქ
მედებს დევნილი და კონფლიქტით დაზარა ლე
ბული ქალების ჯანმრთელობის გართულებათა 
პრევენციასა და მკურნალობაზე. გოგონებს შო
რის გამოვლინდა პროფესიული და უმაღლესი 
განათლების მისაწვდომობის პრობლემა, უმე ტეს 
შემთხვევაში სწავლის საფასურისა და მოსახ ლე
ობის ამ სეგმენტის მძიმე ეკონომიკური მდგო
მარეობის გამო.

გარდა შედეგებისა, რომლებიც, დარწმუნებულნი 
ვართ, სასარგებლო იქნება სხვადასხვა მხარი სა
თვის, კვლევა პოლიტიკის შემმუშავებლებს და 
გა და წყვეტილებათა მიმღებ პირებს სთავაზობს 
კონ კრეტულ რეკომენდაციებს და, ამავე დროს, მი
უთითებს სხვადასხვა სახის პოტენციურ ტექნიკურ 
დახმარებაზე, რომლის გაწევასაც შეძლებენ ადგი
ლობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები.
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5დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა
და გოგონათა საჭიროებები და პრიორიტეტები

მოკლე შინაარსი
2013 წლიდან, ევროკავშირის მხარდაჭერით, გა
ეროს ქალთა ორგანიზაცია ახორციელებს პრო ექტს 
„ინოვაციური ინიციატივა საქართველოში გენდე
რული თანასწორობისათვის“ (IAGE), რომლის 
ზო  გადი მიზანია შესაბამისი პოლიტიკისა და კა
ნონ  მდებლობის მიღებისა და განხორციელების 
გზით საქართველოში მცხოვრებ ქალთა დაუცვე ლი 
ჯგუფების კონკრეტული საჭიროებების გათვა ლი
სწინება ჯანდაცვის, სოციალურ და ეკონომიკურ 
სფე როებში. 

პროექტის კონკრეტული მიზანია ქალთა ინი ცი
ა ტივების მხარდაჭერა ნდობის აღდგენისა და 
სოციალური სტაბილურობის ხელშეწყობის კუთხით 
და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ, 
პატიმარ, იძულებით გადაადგილებულ და კონ
ფლიქ ტის შედეგად დაზარალებულ, ასევე საქარ
თველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ქა
ლთა ჯანდაცვის, სოციალური და ეკონომიკური 
სა ჭიროებების გათვალისწინება.

კვლევა შესრულდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
დავალებით, არსებული ვითარებისა და დევნილ 
და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა 
და გოგონათა საჭიროებების შესაფასების მიზნით, 
ძირითადი აქცენტით მარტოხელა, მოხუც და შე ზ
ღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა ჯგუფებზე, 
მათ შორის ოჯახის მარჩენალ ქალებზე. კვლევა 
ჩაატარეს ქალთა და შეზღუდული შესაძ ლებლობების 
მქონე ბავშვთა დედების ასოციაცია „დეამ“ და 
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტი ტუ ტმა.

კვლევა ჩატარდა სამეგრელოზემო სვანეთისა და 
შიდა ქართლის რეგიონებში 2013 წლის სექტემბერ
აგვისტოში. კვლევის დაგეგმვა, საველე სამუშაოები 
და ანალიზი განხორციელდა საზოგადოებრივი 
პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ. ასოციაცია „დეამ“ 
ორგანიზება გაუწია ფოკუს ჯგუფების შეხვედრებს 
და სემინარებს ინტერვიუერებისთვის გორსა და 
ზუგდიდში.

კვლევა ითვალისწინებს ხარისხობრივ და რაო დე
ნო ბრივ ნაწილებს.

ზუგდიდსა და გორში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფების 
ექვსი შეხვედრა. შეხვედრებზე იძულებით გადაად
გილებულ მოსახლეობასთან ლაპარაკი იყო 
იძუ  ლებით გადაადგილებული და შშმ პირების 
საჭი როებებსა და მათთვის ხელმისაწვდომ მომსა
ხუ რებაზე. კვლევის ერთერთ მიზანს წარმოა
დგენდა მუნიციპალური სერვისების შესწავლა. 
ამ მიზნით ზუგდიდის, გორის, ქარელისა და ხა

შურის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები 
მო  წ ვე ულნი იქნენ დისკუსიებში მონაწილეობის მი
საღებად.

დისკუსიებში მონაწილეობა 68 პირმა მიიღო, მათ 
შორის 22მა სერვისის მიმწოდებელმა (20მა 
ქალმა და ორმა მამაკაცმა), 21მა მოხუცმა შშმ 
პირმა (20მა ქალმა და ერთმა მამაკაცმა), 25მა 
ოჯახის მარჩენალმა ქალმა და მარტოხელა დედამ.

კვლევის ხარისხობრივი ნაწილის შედეგად მი ღე
ბულმა ინფორმაციამ მნიშვნელოვნად ჩა მოა ყალიბა 
კვლევის რაოდენობრივ ნაწილში გამოყენებული 
საკვლევი ინსტრუმენტის საფუძველი.

კვლევის მიზნების შესაბამისად, გამოიკითხნენ კო
ლექტიურ ცენტრებსა და კერძო საცხოვრებლებში 
მცხოვრები ადგილობრივი და დევნილი ქალები, 
მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირები და მათი მომვლელები, მარტოხელა, მო
ხუცი ქალები, ოჯახის მარჩენალი ქალები და ასევე 
მამაკაცები სამეგრელოსა და შიდა ქართლში. 
კვლევის მიზნებისთვის შემუშავებული კითხვარის 
დახმარებით 989 ადამიანთან ჩატარდა პირისპირ 
ინტერვიუები რესპონდენტების საცხოვრებელ ადგი
ლებში. რესპონდენტთა შორის 25,5% ადგი ლო
ბრივი მაცხოვრებელი იყო, 40,3% აფხაზეთიდან 
დევნილი, ხოლო 34,2% სამხრეთ ოსეთიდან დევ
ნილი.

კვლევის შედეგებმა გამოავლინა განსხვავებები 
ად გილობრივი მოსახლეობისა და აფხაზეთიდან 
და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილების საჭიროებებს 
შორის, ასევე ქალთა და მამაკაცთა შორის.

ყველა გამოკითხული ჯგუფისთვის ყველაზე მწვავე 
პრობლემებად გამოიკვეთა დასაქმება, სამედიცინო 
მომსახურებისა და სოციალური უზრუნველყოფის 
ხელმისაწვდომობა, საცხოვრებელი ადგილები 
(მათ შორის ადეკვატური საცხოვრებელი პირო
ბები შშმ პირთათვის) და განათლება (შშმ პირ
თათვის ინკლუზიური განათლების ჩათვლით). 
რე კო მენდაციებს შორის არის 1990იანი წლების 
კონფლიქტებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის 
შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 
ასევე ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ 
მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ სახელმწიფო 
პროგრამებში დიფერენცირებული მიდგომების ჩა
მოყალიბების საჭიროება (მათი გადაადგილების 
ხანგრძლივობიდან და სახელმწიფოს მხრიდან 
დღემდე გაწეული დახმარებიდან  გამომდინარე).
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6დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა
და გოგონათა საჭიროებები და პრიორიტეტები

1. მიზანი და პროცესი

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დევნილი და კო
ნფლიქტით დაზარალებული გოგონებისა და ქა
ლების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე და ადმინისტრაციული საზღვრის პი რას 
მცხოვრები პირების, საჭიროებების დად გენა და 
პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის რეკომენ დაცი
ების მომზადება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძუ ლებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილების სამინისტროს ინფორმაციით, 
ქვეყანაში 258,599 იძულებით გადაადგილებული 
პირია, რომელთაგან 157,276 “კოლექტიურ ცენ
ტრში”, ხოლო 101,323 ნათესავებთან ან კერ
ძო სექტორში ცხოვრობს. ქალები იძულებით გა
დაადგილებულ პირთა 54 პროცენტს შეადგენენ.

1990იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის 
შედეგებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდა 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
მოსახლეობაც განიცდის. ესენი არიან ადამიანები, 
რომლებიც ცხოვრობენ სამეგრელოს 13 სოფელში 
აფხაზეთთან ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
(ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცხრა და წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში) და სამხრეთ 
ოსეთთან ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ 
განლაგებულ 10 სოფელში, შიდა ქართლში (გორის 
მუნიციპალიტეტის რვა, კასპის მუნიციპალიტეტის 
ერთ და ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ სოფე ლში).

კვლევის როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაო
დენობრივი კომპონენტების შედეგები ქვემოთ არის 
წარმოდგენილი.

2. ხარისხობრივი კვლევა

ჩატარებული იქნა ექვსი დისკუსია ფოკუს ჯგუფების 
ფორმატით ზუგდიდსა და გორში. დისკუსიები დე
ვნილ მოსახლეობასთან ეხებოდა დევნილ და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭი
როებებს და მომსახურებას, რომელსაც ისინი იღე
ბენ.

კვლევის ერთერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად 
განსაზღვრული იყო მუნიციპალური სერვისების 
შესწავლა. ამიტომ დისკუსიებში მონაწილეობის 
მისაღებად მოწვეულნი იქნენ ზუგდიდის, გორის, 
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების წარ
მომადგენლები.

სულ დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო 68 ადა
მიანმა, აქედან 22მა სერვისის მიმწოდებელმა (20
მა ქალმა და ორმა მამაკაცმა), 21მა ხანდაზმულმა 
და შშმ პირმა  (20მა ქალმა და ერთმა მამაკაცმა) 
და 25მა ოჯახის უფროსმა და მარტოხელა ქალმა.

2.1. მარტოხელა და ოჯახის 
მარჩენალი ქალების ჯგუფები
დისკუსიები ჩატარდა გორში 20 სექტემბერს და 
ზუგდიდში 4 ოქტომბერს. მათში მონაწილეობა მი
იღო 25მა ქალმა (იხ. დანართი 1). დისკუ სი ის 
მსვლელობისას განხილული იქნა ჯანმრთე ლო
ბასთან, ეკონომიკურ მდგომარეობასა და სოციალურ 
უზრუნველყოფასთან, საცხოვრებელთან, მომსახუ
რებასთან, განათლებასთან და სოციალურ მხარ
დაჭერასთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე 
სამართლებრივი საკითხები.

ჯანდაცვა
ჯგუფის წევრებმა ჯანმრთელობასთან დაკავში
რე ბული ბევრი პრობლემა წამოჭრეს. უპირვე
ლეს ყოვლისა, ეს ეხებოდა სადაზღვევო კომპა
ნი ების მუშაობას, ინფორმაციის სიმცირეს 
სა  და ზღვევო პაკეტის შემადგენელი ნაწილების 
თაო ბაზე, სპეციალისტთან ვიზიტისთვის საჭირო 
პროცედურებს, მრავალფეროვანი სერვისების და 
პაკეტებში შეღავათების ნაკლებობას.
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განსაკუთრებით მწვავედ დგას მედიკამენტების 
პრო ბლემა. როგორც ერთერთმა მონაწილემ აღ
ნიშნა:

„ექიმთან უფასო ვიზიტი კარგია, მაგრამ გამო ჯან
მრთელებას წამლები სჭირდება, რაც საკმაოდ ძვი
რი ღირს და ამიტომ ბევრისთვის არ არის ხელ
მისაწვდომი.“

ასევე, ერთერთი ზუგდიდელი მონაწილის თქმით, 
დიდ პრობლემებს ქმნის სამედიცინო პერ სო
ნალის არაპროფესიონალიზმი და არაკეთილ სინ
დისიერება.

„მსხვერპლი მე ვარ, რადგან არასწორმა დია გნო
ზმა გამოიწვია ჩემი შვილის დღევანდელი მძიმე 
პრო ბლემები.“

ჯგუფების მონაწილეთა აზრით, ჯანდაცვა ბიზნესად 
არის ქცეული.

„ექიმებს ავიწყდებათ ჰიპოკრატეს ფიცი და თავი
ანთი დანიშნულება.“

დისკუსიის წევრებმა აღნიშნეს, რომ სამედიცინო 
და ხმარების უფასოდ გაწევის თავიდან ასაცი ლე
ბლად ექიმები სხვადასხვა ხრიკს მიმართავენ. ჯგუ
ფის ზუგდიდელი მონაწილის თქმით:

„თუ დაზღვევით გეკუთვნის გადაუდებელი სას წრა
ფო ოპერაცია, ექიმები გამაყუჩებელს გიკე თებენ, 
რომ დრო გაიყვანონ, 3 საათის შემდეგ კი ოპერაცია 
უკვე სასწრაფოდ აღარ ითვლება და ფუ ლი გაქვს 
გა დასახდელი.“

მონაწილეები უჩივიან სასწრაფო დახმარების მუ
შაობას. ისინი მიუთითებენ, რომ სოფლებში სას
წრაფო დახმარების მანქანები ძალზე დაგვიანებით 
მიდის. სასწრაფო დახმარებას ზუგდიდში 6 ბრიგადა 
და 2 მანქანა ჰყავს და ადგილზე მისვლას ზოგჯერ 
ერთი საათი სჭირდება. 

უხარისხო სასმელი წყალი ზუგდიდში პრობლემას 
უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. არ არსებობს 
ცენტრალიზებული წყალმომარაგება, ყველა ჭის 
იმე დზეა, ჭის წყლის შემოწმება დასალევად უსაფ რ
თხოების თაობაზე კი არ ხდება.

ეკონომიკური მდგომარეობა და 
სოცია ლუ  რი უზრუნველყოფა
ჯგუფის წევრებისთვის ძირითად პრობლემას უმუ

შევრობა წარმოადგენს. სამუშაო ადგილების არარ
სებობის გამო ბევრი ქალი ფიქრობს უცხოეთში 
წასვლასა და ბავშვების დატოვებას, რაც მათთვის 
და მათი ოჯახებისათვის ძალზე მძიმეა.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად ჯგუფის წევრებ
მა შემდეგი წინადადებები წამოაყენეს:
• ჩატარდეს სახელმწიფოს მიერ შრომის ბა

ზრის კვლევა, რათა  დადგენილი იქნეს მოთ
ხო  ვ  ნადი პროფესიები და შემუშავებული იქ ნეს 
პროგრამები მარტოხელა დედების ამ პროფე
სიებისათვის გადასამზადებლად;

• გაძლიერდეს პროფკავშირის სისტემა და შე
იქმნას დასაქმების პროგრამები მარტოხელა 
დედებისათვის; 

• ზუგდიდში შეიქმნას სამუშაო ადგილები: ამო
ქმედდეს საკონსერვო მიკროქარხნები, თხი
ლის სამტვრევი საამქროები, ყველკარაქის 
ფა ბრიკა,  ჩაის და დაფნის გადამამუშავებელი 
ფა ბრიკები; 

• სახელმწიფომ დაუბრუნოს საშემოსავლო გა
დასახადები მარტოხელა დედებს;

• მარტოხელა დედებისათვის დაარსდეს ფონდი 
ან ორგანიზაცია, რომელიც მათ გააერთიანებს, 
და ისინი შეძლებენ ერთობლივად იზრუნონ სა
კუთარი პრობლემების მოგვარებაზე.

საცხოვრებელი
მრავალი დევნილი ჯერ კიდევ უმძიმეს პირობებში 
ცხოვრობს, ხშირად არა აქვს სამზარეულო, გა
თბობა, მაგრამ ერთერთი მონაწილის აზრით, 
ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ ხალხი ამას უკვე 
მიეჩვია. ასეთი მდგომარეობა მათ უმოქმედობასა 
და ბედთან შეგუებას იწვევს.

პრობლემაა სოფლის გზებიც. ბევრი სოფელი მი
უვალია ცუდი გზების გამო. ქალაქსა და სოფელში 
მოუწესრიგებელია სანიაღვრე არხები, სანიაღვრე 
არხების გაუწმენდაობა კი წვიმის შემდეგ იწვევს 
სასმელი წყლის დაბინძურებას, კერძო სახლებში 
წყლის შეჭრას და შედეგად საცხოვრებელი პი რო
ბების გაუარესებას.

მომსახურება
თითქმის ყველა მონაწილეს გარკვეული ტიპის 
ტრე ნინგში აქვს მონაწილეობა მიღებული.Eეს ტრე
ნინგები ეხებოდა პროექტის წერასა და გრანტის 
მოპოვებას, ადამიანის უფლებებს და გენდერულ 
საკითხებს. ტრენინგების პროვაიდერები ძირი თა
დად საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანი
ზაციები არიან.
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მონაწილეთა უმრავლესობა სარგებლობს ბანკის 
მომსახურებით, იღებს სახელფასო და საპენსიო 
სესხებს (როდესაც ადამიანი წინასწარ იღებს 
რამდენიმე თვის პენსიას და ბანკი ქვითავს პრო
ცენტებს). ერთერთი ზუგდიდელი მონაწილის 
თქმით:

„სესხის გარეშე დღეს ზუგდიდში არავინ ცხოვრობს, 
ზოგს რამდენიმე ბანკში აქვს სესხი და ამას 
დამატებული ბარათები. ეს სერვისი კი კარგია, 
მა გრამ პროცენტებია ძალიან დიდი, თუმცა სხვა 
გამოსავალი მაინც არ არის“.

სკოლამდელი დაწესებულებები და 
განათლება
საბავშვო ბაღების რაოდენობა ძალზე მცირეა, ხო
ლო არსებულებში არ არის ადგილები, ამიტომ 
ბავშვებისთვის სკოლამდელი განათლების მიცემა 
ძალზე ძნელია, რაც მძიმე  ტვირთად აწვება ოჯახს, 
განსაკუთრებით კი მარტოხელა დედებს.

გარდა ამისა, სკოლაში მასწავლებელთა არაპრო
ფესიონალიზმი აფერხებს განათლების მიღებას. 
ერთერთმა ზუგდიდელმა მონაწილემ აღნიშნა:

„მასწავლებელი და სკოლა ვერ უზრუნველყოფენ 
მოსწავლეს ისეთი განათლებით, რომელიც მას 
უმაღლესში ჩასაბარებლად გამოადგება. ბავშვს 
რეპეტიტორი სჭირდება, ოჯახს კი ამის ფინანსები 
არა აქვს“.

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს უმაღლესში 
სწავლის საფასურის გადახდა. ხშირად ახალ
გა ზრდები კარგ შეფასებებს იღებენ ეროვნულ 
გამოცდებზე და ირიცხებიან უმაღლესში, მაგრამ თუ 
სახელმწიფო დაფინანსება, გრანტი ვერ მიიღეს, 
იძულებულები არიან, მიატოვონ სასწავლებელი. 
ერთერთმა მონაწილემ გორიდან განაცხადა:

„არის შემთხვევები, რომ ჩვენი შვილები აბა რე ბენ, 
მაგრამ გადასახადის გამო სწავლას ვერ აგრძე
ლებენ“.

ჯგუფის წევრების აზრით, განათლებისა და მეცნი
ერების სამინისტრომ დევნილებისა და მარტოხელა 
დედების შვილებისათვის დაფინანსება უნდა გა
ზარდოს.  

სამართლებრივი საკითხები
მარტოხელა დედებისთვის ერთერთი ყველაზე 
მწვავე პრობლემაა ალიმენტის საკითხი. ისინი ხშირ 

შემთხვევაში ალიმენტის გარეშე რჩებიან, რადგან 
ბავშვის მამაც უმუშევარია და არანაირი ქონება არ 
გააჩნია, შესაბამისად, ისინი სამართლებრივადაც 
ვერაფერს ითხოვენ. მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 
ხშირად ქალები ასევე დგანან განქორწინებასთან 
დაკავშირებული პრობლემის წინაშე. არის შემ
თხვევები, როდესაც ქმრები განქორწინებაზე უარს 
ამბობენ. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ქონების 
გაყოფისა და ალიმენტის გადახდის თავიდან აცი
ლების მცდელობა. ქალი სასამართლოს ხშირად 
ვერ მიმართავს, რადგან  ამისთვის საჭირო  თანხები 
არ გააჩნია.

ჯგუფის წევრების მიერ ერთერთ პრობლემად და
სახელდა საკუთარი უფლებების არცოდნა. დის
კუსიის მონაწილენი თვლიან, რომ არ ფლობენ 
საკმარის ინფორმაციას საკუთარი უფლებებისა და 
შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების შესახებ. 
მათი აზრით, მნიშვნელოვანია ამ საკითხებში გა
თვით ცნობიერება.

დისკუსიის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ საჭი
როებენ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, ადვო
კატის უფასო მომსახურებას, ცოდნის დონის 
ამა ღ ლებას სამართლებრივ საკითხებთან დაკავში
რებით, ძირითადად განქორწინების, ქონების გა
ყოფისა და ალიმენტის სახით თანხის მიღების სა
კითხებში.

მხარდაჭერა
დისკუსიის მონაწილეთა უმრავლესობამ აღ ნიშნა, 
რომ მხარდაჭერას ძირითადად იღებენ მშობლე
ბისაგან, ნათესავებისა და არასამთავრობო ორგანი
ზაციებისაგან, სახელმწიფოსგან კი მინიმალური 
მხარ დაჭერა აქვთ. 

პრიორიტეტიები
დისკუსიის ბოლოს მონაწილეებს ვთხოვეთ, დაე
სახელებინათ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სფეროები. დასახელდა შემდეგი სფეროები:

ზუგდიდში
• განათლება;
• დასაქმება; 
• ჯანდაცვა.

გორში
• უფასო ჯანდაცვა ან კარგი სადაზღვევო პო ლი

სით უზრუნველყოფა;
• დასაქმება  მარტოხელა დედებისთვის სპეცია

ლური დასაქმების პროგრამების შემუშავება.
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2.2. ხანდაზმულ ქალთა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა ჯგუფები
დისკუსიები ჩატარდა 20 სექტემბერს გორში და 
4 ოქტომბერს ზუგდიდში. მათში მონაწილეობა 
მიიღო 21მა ადამიანმა  20მა ქალმა და ერთმა 
მამაკაცმა (იხ. დანართი 1). განხილული იქნა ჯან
დაცვასთან, ეკონომიკურ მდგომარეობასა და 
სოციალურ უზრუნველყოფასთან, საცხოვრე ბე
ლ თან, მომსახურებასთან, განათლებასთან, კა
ნონმდებლობასთან, სოციალურ მხარდაჭერასთან 
დაკავშირებული საკითხები.

ჯანდაცვა
ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ სარგებლობენ 
სადაზღვეო კომპანია „ალფას“ პოლისით, რო
მე ლშიც შედის ექიმის კონსულტაცია, სისხლის 
საერთო ანალიზი და გადაუდებელი მომსახურება. 
უმრავლესობა უკმაყოფილოა არსებული პოლისით. 
ისინი მიიჩნევენ, რომ უნდა სარგებლობდნენ სპე
ციალური სამედიცინო დაზღვევით.

ჯგუფების წევრებისათვის ერთერთ ყველაზე 
მტკი ვნეულ საკითხს სადაზღვევო პაკეტი წარ
მოადგენს, რომელიც  არ შეესაბამება შშმ პირთა 
რეალურ საჭიროებებს. მაგალითად, მოქმედი 
სა დაზღვევო პაკეტი არ ფარავს ექოსკოპიას, 
ტომოგრაფიას და დოპლერს, შშმ პირებს კი ასეთი 
ტიპის გამოკვლევები ხშირად ესაჭიროებათ. სერი
ოზული პრობლემაა წამლების ფასი. შშმ პირებს 
რეგულარული მედიკამენტური მკურნალობა სჭი
რ დებათ, რაც საკამოდ დიდ ხარჯებთან არის და
კავშირებული. ერთერთმა მონაწილემ გორიდან 
განაცხადა:

„ჩვენ გვესაჭიროება ძვირად ღირებული წამლები, 
რასაც დაზღვევა არ ანაზღაურებს, და პენსიის კა
პიკები კი არაფერში გვყოფნის.“

მონაწილეთა თქმით, ექიმების არაპრო ფესიონა
ლი ზმი სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ხში
რად სხვადასხვა ექიმი სხვადასხვა დიაგნოზს სვამს, 
არასწორი დიაგნოზი კი დამღუპველია.

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას ასევე აბრკოლებს 
ის, რომ რეგიონებში არ არიან ყველა პროფილის 
ექიმები, სამკურნალოდ სხვა ქალაქში წასვლა კი 
ძვირი ჯდება, რისი საშუალებაც ბევრს უბრა ლოდ 
არ აქვს. სადაზღვევო პაკეტში, ჯგუფის წევ რების 
აზრით, არ არის სათანადოდ ასახული ონკო ლო
გიური დავაადებების მკურნალობა. 

სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ფარავს 
საზღვარგარეთ მკურნალობას, მხოლოდ ოპერა
ციებზეა მიმართული და არ მოიცავს დიაგნოსტიკის 
კომპონენტს,Mმის გარეშე კი ოპერაციისAგაკეთება 
შეუძლებელია. ერთერთი ზუგდიდელი მონაწილის 
თქმით:

„ახლა მიწევს მეორე ოპერაციის გაკეთება. ამ 
პროცედურის დაფინანსება მაქვს სახელმწიფოსგან, 
მაგრამ სანამ ოპერაციას გავიკეთებ, დიაგნოსტიკაა 
საჭირო, ეს კი ძალიან ძვირი ჯდება, ჩემთვის, რო
გორც შშმ პენსიონერისთვის, ამ თანხის გადახდა 
შეუძლებელია.“

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მდგომარეობის 
გამოსასწორებლად შემდეგი ღონისძიებები უნდა 
გატარდეს:

• საზოგადოებას ზუსტი ინფორმაცია უნდა მიე წო
დოს მათი უფლებებისა და დაზღვევის პირო
ბების შესახებ;

• დიაბეტით დაავადებული ავადმყოფების სპე
ციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 
მსგავსად, უნდა მოქმედებდეს მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის სპეციალური პროგრამა შშმ 
და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირ თა
თვის;

• მუნიციპალიტეტებს უნდა ჰქონდეთ სარეაბი
ლიტაციო პროგრამები, რომლებიც შშმ პირებს 
უზრუნველყოფს სარეაბილიტაციო მასაჟით და 
საჭირო დიაგნოსტიკური პროცედურებით.

ეკონომიკური მდგომარეობა და 
სოციალური უზრუნ ველყოფა
უმუშევრობა ერთერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა. 
ქვეყანაში სამუშაო ადგილები ცოტაა და მით უმეტეს 
ცოტაა ისინი შშმ პირებისათვის. რესპონდენტებმა 
აღნიშნეს, რომ მათი დასაქმების საკითხი ქვეყანაში 
ძალიან მწვავედ დგას. 

ჯგუფის წევრებმა ჩამოაყალიბეს ის ფაქტორები, 
რომლებიც ხელს უშლის მათ დასაქმებას, ესენია:

• საზოგადოების დამოკიდებულება  დამსაქმებ
ლებს ხშირად არ სურთ შშმ პირების სამუშაოდ 
აყვანა;

• ფიზიკურ გარემოსთან ადაპტირებული სპეცი
ალური მექანიზმების არარსებობა; გორის მუ
ნიციპალიტეტში პანდუსები უკვე არის, მაგრამ 
სხვა საკითხები მოუგვარებელია. გორის მუ
ნი ციპალიტეტმა, „ინვალიდთა კლუბის“ რე
კო მენ დაციით, არსებული სტანდარტების 
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შე სა ბამისად გამგეობაში მოაწყო პანდუსი, 
მაგ რამ გამგეობაში დასაქმებული შშმ პირები 
სხვი სი დახმარების გარეშე შენობაში ვერ 
გადაადგილდებიან;

• მთავარი პრობლემა მცირე პენსიებია. მო
ნაწილეებმა აღნიშნეს, რომ შშმ პირებს გან
სხვავებული საჭიროებები აქვთ, რომლებიც 
არსებული პენსიებით ვერ დაკმაყოფილდება;

• არც ტრანსპორტია მორგებული შშმ პირთა 
საჭიროებებზე.

მონაწილეებმა ისაუბრეს განსხვავებული ტიპის 
პენსიის საჭიროებაზე. შშმ პირებს განსხვავებული 
საჭიროებები აქვთ და, შესაბამისად, განსხვავებული 
დანახარჯებიც. მონაწილეთა აზრით, ყოველივე ეს 
პენსიაზე უნდა აისახებოდეს.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ჯგუფური შე
ხ ვედრის მონაწილეთა მოსაზრებით, უნდა გა
იზარდოს პენსია და, ამავე დროს, შშმ პირებს 
უნ და მიეცეთ სამედიცინო სადაზღვევო პაკეტი მომ
სახურების 100%იანი დაფარვით. 

მონაწილეები ითხოვენ, რომ სახელმწიფომ იზ
რუნოს შშმ პირთა დასაქმებაზე. უნდა შეიქმნას 
საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დამსაქმებელს 
დაავალდებულებს შშმ პირთა დასაქმებას. ჯგუ ფის 
მონაწილეებმა ზუგდიდიდან და გორიდან განა ც
ხადეს:

„დამსაქმებელს კანონით უნდა დაევალოს, რომ 
მის ორგანიზაციაში დასაქმებულთა გარკვეულ 
პრო ცენტს შშმ პირები შეადგენდნენ.“

„სახელმწიფო ვერ იცავს შშმ პირებს! არსებული 
მდგომარეობის რეალური გაუმჯობესება მხოლოდ 
სახელმწიფოს შეუძლია. უნდა დაგვასაქმოს, 
ვინც შრომისუნარიანები ვართ, და ვინც არ არის 
შრომისუნარიანი, მათ პენსია უნდა გაუზარდოს.“

საცხოვრებელი
რესპონდენტთა თქმით, საცხოვრებელი პირო ბე
ბი არ არის ადაპტირებული შშმ პირთა საჭირო
ებებისადმი. მათთვის მაღალსართულიან სახლებში 
გადაადგილება შეუძლებელია და ხშირად სწორედ 
ამის გამო ისინი ბინებში გამოკეტილები რჩებიან. 
მონაწილეთა თქმით, არც ეზოებია მოწყობილი, 
სახლების შესასვლელები ვიწროა და ეტლით 

გადაადგილება შეუძლებლია. დისკუსიის მონაწი
ლეთა აზრით, გარემოს ადაპტირება შშმ პირთა 
საჭიროებებისადმი შეუძლებლია საკუთარი ძალე
ბითა და სახსრებით. 

მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ მდგომარეობის გა
მოსასწორებლად მთავრობამ უნდა იზრუ ნოს ფი
ზიკური გარემოს ადაპტირებაზე, საჭიროე ბის შემ
თხვევაში ლიფტებიც უნდა იქნეს დამონტა ჟე ბული.

მომსახურება
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანი ზა
ცი ების მხადაჭერით შშმ პირებისათვის ეწყობა სა
განმანათლებლო ღონისძიებები, თუმცა მათ ეს 
საკმარისად არ მიაჩნიათ და ბევრი ვერც იღებს 
მათში მონაწილეობას.

არ არსებობს შშმ პირებისთვის ისეთი მომსახურება, 
რომელიც ხელს შეუწყობდა მათ სოციალურ 
ინტეგრაციას, როგორც ეს ერთერთმა გორელმა 
მონაწილემ აღნიშნა:

„მე შემომთავაზეს უნივერსიტეტში ლექციების 
წაკითხვა, მაგარმ არავითარი ხელშეწყობა არ 
არის, ხელფასი მიზერულია, ტაქსისთვისაც კი 
არ მეყოფა, წინ და უკან რომ ვიარო. ასევე ერთი 
ადამიანი მჭირდება, ვინც დამეხმარება სავარძელში 
გადასასვლელად. არც გარემოა ადაპტირებული, 
არ არის პანდუსი. ასე დისკრიმინირებულად ვგ
რძნობ თავს.“

დისკუსიის დროს გამოიკვეთა დღის ცენტრებთან1  
დაკავშირებული  პრობლემებიც. რეგიონში არ 
არის საკმარისი რაოდენობის დღის ცენტრი და, 
შესაბამისად, ამ სერვისზე არსებული მოთხოვ
ნილება არ არის დაკმაყოფილებული. აღინიშნა, 
რომ დღის ცენტრის ბენეფიციარები მხოლოდ 18 
წლამდე ასაკის პირები არიან, უფროსი ასაკის 
პირები კი ამ მნიშვნელოვანი მომსახურების მიღმა 
რჩებიან.

განათლება
განათლებასთან დაკავშირებით დისკუსია შე
ეხო ინკლუზიური განათლების პრობლემებს სკო
ლაში, პროფესიულ სასწავლებლებსა და უნივერ
სიტეტებში.

1 ინფორმაცია დღის ცენტრების შესახებ იხ.: http://ssa.
gov.ge/index.php?sec_id=503&lang_id=GEO
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აღინიშნა, რომ სკოლის ასაკის ბევრი ბავშვი ვერ 
დადის სკოლაში ტრანსპორტირებასთან დაკავ
შირებული პრობლემების გამო. ბევრ სკოლაში 
არ არის ადაპტირებული ფიზიკური გარემო შშმ 
პირებისთვის. მონაწილეთა თქმით, პრობლემაა 
მასწავლებელთა კვალიფიკაციაც  ბევრს არ 
აქვს ცოდნა სპეციალური საჭიროების მქონე 
მოსწავლეებთან მუშაობის თაობაზე, სკოლები 
ხშირად არ არიან უზრუნველყოფილი დამხმარე 
პედაგოგებით, რომელთა გარეშეც ინკლუზიური 
განათლების წარმატება შეუძლებელია. მასწავლე
ბელთა ხელფასები ძალზე დაბალია. 

მშობლებს ხშირად ბავშვები სკოლაში არ დაჰყავთ 
საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულების 
გამო. ბევრი მშობელი ცდილობს, თავიდან აი
ცილოს საზოგადოების ნეგატიური განწყობა და 
საკუთარ შვილს სახლში კეტავს. სკოლაში და 
საბავშვო ბაღში შშმ ბავშვების მიღებას ხშირად სხვა 
მშობლები აპროტესტებენ  მათ არ სურთ თავინთი 
შვილების გვერდით შშმ ბავშვების ყოფნა.

რესპონდენტთა თქმით, ასევე პრობლემაა შშმ 
პირებისათვის უმაღლესი განათლების მიღება. 
გორის უნივერსიტეტი საერთოდ არ არის 
ადაპტირებული შშმ პირებისათვის. 

ძალზე მტკივნეულად დგას 18 წელს გადაცილებული 
შშმ პირების საგანამანათლებლო დაწესებულებაში 
ჩართვის საკითხი. პროფესიულ სასწავლებლებში 
ჯერ არ არის ინტეგრირებული ინკლუზიური გა
ნათლების პროგრამები და არც ფიზიკური გარემოა 
შშმ პირებისათვის ადეკვატური.  

მდგომარეობის გამოსწორების საშუალებად 
მო ნაწილეებს მიაჩნიათ: სახელმწიფოს მიერ 
 პრო ფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის 
უზრუ ნ ველყოფა; მედიის, სამთავრობო თუ არა
სამ თავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება შშმ 
პირების განათლებასთან დაკავშირებული საკი
თხების განხილვის და გადაწყვეტის მიზნით; და შშმ 
პირებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების 
შეცვლის ხელშეწყობა. ერთერთმა მონაწილემ 
გორიდან განაცხადა:

„რაც დღეს კეთდება, ეს ხომ ზღვაში წვეთია!“

სამართლებრივი საკითხები
დისკუსიების დროს გამოიკვეთა პრობლემური სა
კითხი, რომელიც შშმ პირთა სტატუსს ეხება. არის 
შემთხვევები, როდესაც პროცესის სირთულის გამო 
შშმ პირები ვერ იღებენ შესაბამის სტატუსს და 
პენსიის გარეშე რჩებიან. ანალოგიური პრობლემა 
მწვავედ დგას ყველა ასაკის ადამიანისთვის, მი უხე
დავად სქესისა.

ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ არ არსებობს 
შშმ პირებთან დაკავშირებული სტატისტიკა. მაგა
ლითად, არავინ იცის შიდა ქართლში მცხოვრებ 
შშმ პირთა ზუსტი რაოდენობა. სწორედ ამის გამო 
ბევრი შშმ პირი პენსიებისა თუ დახმარების გარეშე 
რჩება. 

შშმ პირებისთვის მტკივნეულ საკითხს წარმო
ადგენს მათი ქონების მითვისებაც. გორის სადის
კუსიო ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ თავისი 
მდგომარეობიდან გამომდინარე შშმ პირებს დამ
ხმარე სჭირდებათ. ეს შეიძლება იყო და, ძმა, 
ნათესავი, მეზობელი ან სხვა ვინმე. სამწუხაროდ, 
ხშირად ეს პირები მათ ქონებას ითვისებენ და შშმ 
პირები ქონების გარეშე რჩებიან.

მხარდაჭერა
მონაწილეთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ძი
რი თად მხადაჭერას ისინი ოჯახის წევრე ბის, ნა
თესავებისა და არასამთავრობო და საერთა შორისო 
ორგანიზაციების მხრიდან გრძნობენ, მა გრამ ეს 
საკმარისი არ არის. ერთერთმა მონაწილემ გო
რიდან აღნიშნა:

„ჩვენი მხადაჭერა იქნება პენსიის გაზრდა, უფასო 
სამედიცინო მომსახურება, იაფი წამლები და 
გარემოს ადაპტირება.“

პრიორიტეტები
მონაწილეთა მიერ პრიორიტეტულად შემდეგი 
სფეროები იქნა დასახელებული: 

გორში
• პენსიის გაზრდა;
• უფასო ჯანდაცვა, იაფი წამლები;
• შრომისუნარიანთა დასაქმების ხელშეწყობა.

ზუგდიდში
• დასაქმება;
• ჯანდაცვა;
• განათლება.
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2.3. მომსახურების 
მიმწოდებელთა ჯგუფი
დისკუსიები გაიმართა 2013 წლის 20 სექტემბერს 
გორში და 4 ოქტომბერს ზუგდიდში. მათში მო
ნაწილეობა მიიღო 22მა პირმა, აქედან 20მა 
ქალმა და ორმა მამაკაცმა (იხ. დანართი 1). ჯგუ
ფებში განხილული იყო არსებული მომსახურების 
სახეები, მოსახლეობასთან ანგარიშგების ფორმები 
და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა მომსა
ხურებაში.

მომსახურების სახეები
გორის მუნიციპალიტეტის მიერ ბიუჯეტიდან სო
ციალური დახმარების წესს 2012 წლის 21 
დეკემბრის 42ე დადგენილება განსაზღვრავს. 
მო ნაწილეთა განცხადებით, დევნილები ისე თი
ვე  სერვისებს იღებენ ადგილობრივი ხელისუფ
ლებისგან, როგორც დანარჩენი მოსახლეობა. 
ად გილობრივი მოსახლეობისგან განსხვავებით, 
გარ დაცვლილი დევნილის ოჯახს აძლევენ 250 
ლარს დაკრძალვისათვის.

გორის მუნიციპალიტეტში არის მთელი რიგი 
სოციალური პროგრამები. არსებობს ასევე ერთჯე
რადი დახმარების პროგრამა იმ მოთხოვნების და
საკმაყოფილებლად, რომლებიც არ ჯდება არც 
ერთ პროგრამაში. ერთჯერადი დახმარების მაქსი
მალური თანხა 1500 ლარია. 

გორის მუნიცაპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა პრო
ექტის თანადაფინანსებას: დღის ცენტრებში ხდება 
15 ბავშვის, მასაჟისტის, ასევე ინვალიდთა კლუბის, 
ფოტოხელოვნების წრის თანადაფინანსება და დევ
ნილი ბავშვების გაშვება დასასვენებლად ბა ნაკში.

კასპის მუნიცაპილიტეტში ის მოთხოვნები, რომ
ლებიც არ ჯდება არსებულ პროგრამებში, ფინან
სდება მუნიციპალური ფონდის მეშვეობით. დევ
ნილები ღებულობენ სადღესასწაულოდ ნო ბათს. 
ასევე ფინანსდება გაუთვალისწინებელი კომუ
ნალური ხარჯები, მაგალითად, წყლის ტუმბოს რე
მონტი.

ქარელის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 7 პროგ
რამა დევნილებისა და არადევნილებისათვის. 
მუ  ნი ციპალიტეტი დამატებით დახმარებას უწევს 
მო სახლეობას ჯანმრთელობის სფეროში. ის ჯან
მრთე ლობის დაზღვევის მიერ დაუფინანსებელ 
30% წილის 40%ს აფინანსებს.  

მოსახლეობასთან  ანგარიშგება
გორში ხდება პრეზენტაცია ბიუჯეტის შესრულების 
თაობაზე. ინფორმაცია ასევე ვრცელდება გაზეთის 
მეშვეობით. ექვსი თვის შედეგებს აცნობენ „გორის 
დარბაზს”, რომელიც საპატიო მოქალაქეებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენ
ლებისგან შედგება. კასპში ფეისბუქით ვრცელდება 
ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რაში დაიხარჯა 
ფული.

არასამთვრობო ორგანიზაციების 
ჩართულობა მომსახურების მიწოდებაში
შიდა ქართლის რეგიონში ცოტაა არასამთავრობო 
ორგანიზაცია და კიდევ უფრო ცოტა მუშაობს 
სერვისების მიწოდებაზე. გორში ორგანიზაციამ 
„ქალი და განვითარება” 16 გოგონას შეასწავლა 
ხელსაქმე. შვეიცარიის საერთაშორისო დახმარების 
სააგენტომ ააშენა საცხოვრებლები, ორგანიზაცია 
„ბილიკმა” კი სკვერი გააშენა.

სამეგრელოში მუშაობს 135 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქ
მედებს 10 სოციალური საწარმო, რომლებშიც 
ძი რითადად დევნილები მუშაობენ და რომ
ლებიც უცხოური ორგანიზაციების მიერ არის და
ფინანსებული. ასევე ასოციაცია „დეამ” განახორ
ციელა პროექტი დევნილი ქალებისათვის – მათთვის 
წიწილები შეიძინა.

რა ტიპის დახმარების მიწოდებაა 
ყველაზე საჭირო?
ერთჯერადი ფულადი დახმარება, პამპერსები 
(განსაკუთრებით შშმ პირებისთვის), საცხოვრებელი 
უსახლკაროებისათვის, შეშა, სახლების აღდგენა 
წარმოადგენს ყველაზე მოთხოვნად დახმარებას. 
ხანდაზმულებისათვის ყველაზე მეტად საჭიროა 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, კვების პრო
გრამა. დიდი პრობლემები აქვთ 5060 წლის 
ქალებს, რომლებიც ასაკის გამო სამსახურს ვერ 
შოულობენ, მაგრამ საპენსიო ასაკი ჯერ არ აქვთ. 
შშმ პირებს სჭირდებათ ერთჯერადი დახმარება, 
წამლების ფული, პამპერსი და მომვლელი.

დისკუსიის მონაწილეებმა მნიშვნელოვნად მიიჩნიეს 
მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. ერთერთი 
ზუგდიდელი მონაწილის თქმით:

„მათ, ვინც იღებს დახმარებას, რაღაც სასარგებლო 
უნდა გააკეთონ საზოგადოებისთვის.“
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სამეგრელოში მნიშვნელოვან პრობლემას წარ
მოადგენს კომპაქტურად დასახლების ცენტრებში 
ელექტროენერგიის გადასახადი. დაგროვილია დი
დი დავალიანება, რის გამოც ცენტრები შუქის გა
რეშეა დარჩენილი.

უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის 
გადახდის შეუძლებლობა ბევრს აიძულებს, უარი 
თქვას სწავლაზე.   

2.4. დასკვნები
კვლევის ხარისხობრივ ნაწილში მოპოვებული 
ინფორმაცია საფუძვლად დაედო რაოდენობრივი 
კვლევის კითხვარს. გორსა და ზუგდიდში ჩა
ტარებულმა დისკუსიებმა გამოავლინა ის საჭი
როებები და პრიოროტეტები, რომლებიც გააჩნიათ 
დევნილ და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრებ ქალებსადაგოგონებს: უმუშევრობა, ჯა
ნდაცვა, განათლება, სოციალური უზრუნველ ყოფა 
და არსებული მომსახურებების მისაწვდომობა და 
ხარისხი.

ჯანდაცვა  სადაზღვეო კომპანიების მუშაობასთან 
დაკავშირებით გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები: 
სადაზღვევო პაკეტით გათვალისწინებული მომ
სა ხურების შესახებ ინფორმაციის სიმწირე; სპე
ციალისტისთვის მიმართვის პროცედურების სირ
თულე; შემოთავაზებული სერვისების სიმცირე; 
დი აგ ნოსტიკური მომსახურების სიმცირე.

ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ სხვა 
პრობლემებს წარმოადგენს: მედიკამენტების სიძ
ვირე; ექიმების დაბალი პროფესიონალიზმი და 
არაკეთილსინდისიერება; სასწრაფო დახმარების 
დაგვიანებით მისვლა გამოძახებაზე, სასმელი 
წყლის დაბალი ხარისხი ზუგდიდში.

დასაქმება  სამუშაო ადგილების სიმცირე უბიძგებს 
ქალებს, დატოვონ ოჯახი და სამუშაოდ უცხოეთში 
წავიდნენ. მარტოხელა დედებისათვის დასაქმების 
პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია შრომის 

ბაზრის კვლევა და საჭირო პროფესიების გამოვლენა, 
შემდგომ კი ამ პროფესიებში მარტოხელა დედების 
მომზადება და დასაქმების პროგრამების შექმნა; 
ისეთი ორგანიზაციის დაარსება, რომელიც გააერ
თიანებს მარტოხელა დედებს და იბრძოლებს მა
თი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; ასევე 
მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის საშემოსავლო გა
დასახადის დაბრუნება.

განათლება  ინკლუზიურ განათლებასთან და
კავში რებით არსებობს რიგი პრობლემებისა: მა
ს წავლებელთა კვალიფიკაცია, დამხმარე მასწავ
ლებლების სიმცირე, საზოგადოების უარყოფითი 
დამოკიდებულება შშმ პირების მიმართ; ის ფაქტი, 
რომ ფიზიკური გარემო არ არის ადაპტირებული 
შშმ პირთა საჭიროებებისადმი; პროფესიულ სას
წავლებლებში სწავლის ხელმიუწვდომლობა; ასევე 
სპეციალური პროგრამების ნაკლებობა.

სოციალური უზრუნველყოფა  პენსია მწირია და 
არ არის საკმარისი ძირითადი საჭიროებების და
საკმაყოფილებლად. გამოსავალს წარმოადგენს 
პენსიის დიფერენცირებულად განსაზღვრა  გაზ
რდა მათთვის, ვისაც მუშაობა არ შეუძლია, და იმ 
პირთა დასაქმება, ვისაც შეუძლია მუშაობა. ეს 
ხელს შეუწყობს სადაზღვევო პაკეტში შემავალი 
მომსახურებების რაოდენობის გაზრდას და 100% 
დაფარვის უზრუნველყოფას. 

მიწოდებული სერვისები  დღის ცენტრები ძალზე 
სასარგებლოა, მაგრამ არ არის საკმარისი; გარდა 
ამისა, 18 წელს გადაცილებული ადამიანები 
ამ მომსახურების გარეშე არიან დარჩენილნი. 
პრობლემებს  ქმნის შშმ პირების აღრიცხვა/
რე გისტრაცია და, შესაბამისად, მათი ზუსტი 
რაოდენობის არცოდნა; პრობლემურია შშმ პირის 
სტატუსის მოპოვება ამასთან დაკავშირებული პრო
ცედურების გამო, ასევე პრობლემას შეიძლება 
წარმოადგენდეს შშმ პირთა ახლობლების მიერ 
ქონების მითვისების მცდელობა.
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3. რაოდენობრივი კვლევა 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, გამოკით
ხვისთვის შეირჩნენ ადგილობრივი  და კომპაქტური 
დასახლების ცენტრებში და კერძო სექტორში 
მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ქა ლები 
და გოგონები, მათ შორის შეზღუდული შესაძ
ლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები, 
მარტოხელა, ხანდაზმული, ოჯახის მარჩენალი ქა
ლები და  მამაკაცები.

ფართო სურათის მისაღებად რესპონდენტთა შე რ
ჩევა მოხდა ეკონომიკური მდგომარეობის, შესაძ
ლებლობათა შეზღუდვის, საცხოვრებელი ადგილის 
(ქალაქი, სოფელი, დევნილთა დასახლება/კო ლექ
ტიური ცენტრი, კერძო სექტორი) მიხედვით.

გამოკითხვა ჩატარდა სამეგრელოსა და შიდა ქა
რთლის რეგიონებში. სულ გამოკითხული იქნა 989 
რესპონდენტი (71% ქალები, 29% მამაკაცები). 
აქედან 25.5% ადგილობრივი მოსახლეობა, 
40.3% აფხაზეთიდან დევნილი და 34.2% სამ
ხრეთ ოსეთიდან დევნილი მოსახლეობა იყო. 
გამოკითხვა ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეშ
ვეობით რესპონდენტთა სახლებში, საგანგებოდ 
გამოკითხვისათვის შედგენილი კითხვარის მე შვე
ობით. კითხვარი მნიშვნელოვანწილად ეყრდნო
ბოდა ხარისხობრივ კვლევაში მიღებულ შედეგებს, 
თუმცა კითხვარში ასევე ჩართული იყო საკითხები, 
რომლებიც შეესაბამებოდა კვლევის მიზნებს და 
სტანდარტულ ინსტრუმენტებს: დეპრესიის (Mood 
Assessment Scale) და შფოთვის (Pachana et al. 
2006) კითხვარებს, თვითშეფასების, ოპტიმიზმის 
და ზოგადად ნდობის შესახებ სტანდარტულ კი თ
ხვებს (World Value Survey, 2010). სულ კითხვარი 
მოიცავდა 95 კითხვას, რომლებიც შემდეგ სფე
როებს ეხებოდა:

• დემოგრაფიული მონაცემები;
• პრობლემები;
• საცხოვრებელი პირობები;
• ჯანმრთელობა;
• ეკონომიკური მდგომარეობა და ცხოვრების ხა

რისხი;
• მიღებული მომსახურება და დახმარებები;
• სოციალური მხარდაჭერა; 
• მონაწილეობა;
• უსაფრთხოება;
• ზოგადი საკითხები.

შედეგები ძირითადად წარმოდგენილია სა მი 
ჯგუფის  ადგილობრივი მოსახლეობის, აფხა
ზე   თიდან დევნილი და სამხრეთ ოსეთიდან დევ
ნილი მოსახლეობის  პასუხების მიხედვით. 
სტა  ტისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავების 
არ სებობის შემთხვევაში შედეგები ასევე წარ
მოდგენილია რესპონდენტთა სქესის მიხედვით. 

პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, გამოკით
ხულთა უმრავლესობას (70.8%) ქალები წა
რმოადგენდნენ, შესაბამისად, მამაკაცები შეა
დგენდნენ გამოკითხულთა 29.2% ს. ყველაზე 
დიდ ჯგუფს (44.0%) წარმოადგენდნენ 2549 
წლის ასაკის რესპონდენტები. 5065 წლის იყო 
გამოკითხულთა 28.1%, 66ის და ზევით  19.9%, 
ხოლო 25 წლამდე ასაკის რესპონდენტები ყველაზე 
მცირე ნაწილს  7.9%ს წარმოადგენდნენ.

გამოკითხულთა ნახევარზე ოდნავ მეტი (51.3%) 
იმყოფებოდა ქორწინებაში, 21.7% იყო დაუ ქორ
წინებელი, 20.5%  ქვრივი, 6.5% კი მეუღლეს გა
ცილებული.

განათლების მხრივ ყველაზე დიდ ჯგუფს (38.4%) 
წარმოადგენდნენ საშუალო განათლების მქონე 
პი რები. 32.2%ს ჰქონდა უმაღლესი, 22.5%ს  
ტექნიკური, 6,9%ს კი საშუალოზე დაბალი განა
თლება.

ოჯახი 1დან 17მდე წევრისაგან შედგებოდა, ხო
ლო საშუალოდ 3.7 ადამიანისგან (SD=2.02). 
ოჯახების 62.2%ში მამაკაცი იყო უფროსი, ხოლო 
37.8%ში ქალი. ოჯახებში 0დან 5მდე 18 წლამდე 
ასაკის წევრი იყო, საშუალოდ 0.84 (SD=1.01) 
და 0დან 3მდე 65 წელს გადაცილებული წევრი, 
საშუალოდ 0.67 (SD=1.01).

გამოკითხულთა 38.3%მა აღნიშნა, რომ შეეძლო 
კომპიუტერზე მუშაობა, აქედან 87.5% იყენებდა 
ინტერნეტს. ინტერნეტის გამოყენებაში განსხვავება 
ჯგუფებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია 
(ChiSquare 7.9, df2, p<.05). ინტერნეტს უფრო 
მეტად იყენებს ადგილობრივი (92.1%), ვიდრე 
აფხაზეთიდან (81.8%) ან სამხრეთ ოსეთიდან 
(79.7%) დევნილი მოსახლეობა.
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3.1. გამოვლენილი პრობლემები
ეკონომიკური მდგომარეობა, საცხოვრებელი და 
ჯანმრთელობა მოსახლეობისათვის სამ ძი რი
თად პრობლემას წარმოადგენს. ეკონომიკური 
მდგომარეობა ყველაზე მწვავე პრობლემად აღი
ქმება ადგილობრივი მოსახლეობის და სამხრეთ 
ოსეთიდან დევნილთა მიერ, ხოლო აფხაზეთი დან 

დევნილებისათვის ის მნიშვნელობით მეორეა და  მას 
სიმწვავით წინ საცხოვრებლის პრობლემა უსწრებს. 
ჯანმრთელობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 
და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებისათვის სიმ
წვავით მეორე, ხოლო საცხოვრებელი ორივესათვის 
მესამე ადგილზე მდგომ პრობლემას წარმოადგენს.

ცხრილი #1:
დევნილთა მიერ პრობლემების კლასიფიცირება

რანგი პრობლემა ადგილობრივი დევნილი 
აფხაზეთიდან

დევნილი
სამხრეთ 
ოსეთიდან

სულ

1 ეკონომიკური მდგომარეობა 50.6 27.4 46.6. 39.9

2 საცხოვრებელი 9.2 51.7 23.9 31.3

3 ჯანმრთელობა 35.7 18.7 25.4 25.3

4 განათლება 1.6 1.0 1.8 1.4

5 მიწის უქონლობა 1.2 1.3 1.8 1.4

6 უსაფრთხოება 1.6 0.0 0.6 0.6

ქესის მიხედვით განსხვავება სტატისტიკურად მნი
შვნელოვანი აღმოჩნდა (ChiSquare 45.9; df5; 
p<.001) ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, სა
კუთრებაში მიწის ქონასა და ჯანმრთელობასთან 
მიმართებაში. მამაკაცებს უფრო მეტად აღელვებთ 
ეკონომიკური მდგომარეობა (45.45%), ვიდრე 
ქალებს (37.5%) და მიწის უქონლობა (მამკაცების 
3.9% და ქალების 0.4%), ხოლო ქალებს ჯანმრთე
ლობასთან დაკავშირებული საკითხები (ქალების 
30.4% და მამაკაცების 13.4%).

3.2. ეკონომიკური მდგომარეობა 
და ცხოვრების ხარისხი
უკიდურესი გაჭირვება ადგილობრივებზე (27.6%) 
მეტად დევნილებს აწუხებთ, ამასთან, უფრო მეტად 
სამხრეთ ოსეთიდან (50.3%), ვიდრე აფხაზეთიდან 
დევნილებს (45.3%). სამხრეთ ოსეთიდან და 
აფხაზეთიდან დევნილთა დიდი ნაწილი მიუთითებს, 
რომ გაჭირვებით გააქვს თავი და ზოგჯერ საჭმლის 
ფულიც არ აქვთ. სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 
30.2%ს, აფხაზეთიდან დევნილთა 24.7%ს და 
ადგილობრივების 25.6%ს აქვს საჭმლის ფული, 
მაგრამ უჭირს ტანსაცმლის ყიდვა.

გამოკითხულთა შორის 56.2%მა აღნიშნა, რომ 
უპირველეს პრობლემას ოჯახის წევრების უმუ
შევრობა წარმოადგენს, ხოლო 50.7%ისთვის 

პრო ბ ლემა საკუთარი უმუშევრობაა. ადგილობრივი 
მოსახლეობის 37.7%ს, აფხაზეთიდან დევნილთა 
43.1%ს და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 44.1%
ს არ აქვს საკუთარი შემოსავალი.

გამოვლინდა სქესებს შორის განსხვავება საკუთარი 
შემოსავალის ქონის მიხედვით (ChiSquare 
48.8; df2; p<.001). მამაკაცებთან (30.1%) შედა
რებით ქალების უფრო დიდ ნაწილს (38.7%) 
აქვს სტაბილური შემოსავალი, მაშინ, როდესაც 
მამაკაცების ბევრად უფრო დიდ ნაწილს (36.5%) 
ქალებთან (15.8%) შედარებით არარეგულარული 
შემოსავალი აქვს. მამაკაცების 33.7%ს და ქა
ლების 45.5%ს საერთოდ არ აქვს შემოსავალი.

შემოსავალს გამოკითხულთა დიდი ნაწილისათვის 
ხელფასები წარმოადგენს. რესპონდენტთა თითქმის 
ნახევარმა (46.8%) მიუთითა, რომ მას ან მის ოჯახის 
წევრებს ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში ერთხელ 
მაინც ჰქონდა აღებული ხელფასი. ხელფასი 
მიღებული ჰქონდა ადგილობრივების 53.2%ს, აფ
ხაზეთიდან დევნილთა 35.9%ს და სამხრეთ ოსე
თიდან დევნილთა 55%ს.

დევნილთა შემწეობას იღებდა აფხაზეთიდან დევ
ნილთა 67.8% და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 
72.9%. პენსია ჰქონდა ადგილობრივთა 46%ს, 
აფხაზეთიდან დევნილთა 37%ს და სამხრეთ ოსე
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თიდან დევნილთა 36%ს. საკუთარი სასოფლო
სამეურნეო პროდუქტების გაყიდვიდან შემოსავლის 
მიღება სჭარბობდა ადგილობრივ მოსახლეობაში, 
აფხაზეთიდან დევნილებთან (18%) და სამხრეთ 
ოსეთიდან დევნილებთან (8.3%) შედარებით. 

ახლობლებისაგან ფულად დახმარებას შემოსავლის 
წყაროს სახით ღებულობდა ადგილობრივთა 
28.4%, აფხაზეთიდან დევნილთა 18.0% და სამ
ხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 13.4%.

ნახ. #1:
შემოსავლის წყაროები

0.00%

ხელფასი

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

შემწეობა

პენსია

სოფლის
მეურნეობა

დახმარება

გამოკითხულთა ნახევარი მიუთითებს, რომ არ 
აქვს სასოფლოსამეურნეო პროდუქტების უფასოდ 
მიღების საშუალება, არც თვითონ მოყავს იმის 
გამო, რომ არ აქვს მიწის ნაკვეთი  და არც ვინმე 
აწვდის მათ. ყველაზე ნაკლებად ამის საშუალება 
აფხაზეთიდან (56.8%), შემდეგ სამხრეთ ოსეთიდან 
დევნილებს (50.2%) და ბოლოს ადგილობრივ 
მოსახლეობას (35.1%) აქვს.

რესპონდენტებს ყველაზე მეტად აწუხებთ ავეჯისა 
და საოჯახო ნივთების სიმცირე (58.4%), სახლის 
გათბობის საშუალებების უქონლობა (53.8%) და 
საცხოვრებლის საკუთრებაში უქონლობა (51.2%).
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ცხრილი #2:
საკუთრების პრობლემები

ცხრილი #3:
საოჯახო ნივთებზე საკუთრების კლასიფიცირება

უმეტესობას აქვს ფერადი ტელევიზორი (83.6%), მობილური ტელეფონი (79.6%) და მაცივარი (56.7%).

რანგი პრობლემა ადგილობრივი დევნილი 
აფხაზეთიდან

დევნილი
სამხრეთ 
ოსეთიდან

სულ

1 ავეჯის და საოჯახო ნივთების სიმცირე 47.2 65.3 58.3 58.4

2 სახლის გათბობის საშუალების უქონლობა 56 50.4 55.9 53.8

3 საცხოვრებლის საკუთრებაში უქონლობა 17.6 75.5 47 51.2

4 ნაკვეთის უქონლობა 16 51.9 39.9 38.7

რანგი ნივთები %

1 ფერადი ტელევიზორი 83.6

2 მობილური ტელეფონი 79.6

3 მაცივარი 56.7

4 მიწის ნაკვეთი 38.9

5 გამათბობლები 26

6 კომპიუტერი 25.7

7 სარეცხი მანქანა 25.1

8 წყლის გამაცხელებელი 23.5

9 მიკროტალღური ღუმელი 16.3

10 ავტომანქანა  12

11 ვიდეომაგნიტოფონი 11

12 კონდიციონერი 2.5

გამოკითხულთა ძალზე მცირე ოდენობას გააჩნია 
ქონება, რომელსაც შემოსავალის წყაროდ იყენებს. 
3.4%ს აქვს ჯიხური ან სხვა კომერციული ფართობი, 
3.2%ს  სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალება, 
2.8%  მიწის ნაკვეთი და 0.6 %ს სხვა ქონება, 
რომელსაც შემოსავლის მისაღებად იყენებს.

შინაური ცხოველები გამოკითხულთა ერთ მე
სამედზე ნაკლებს ჰყავს, აქედან უმეტესობას ჰყავს 
ფრინველი (32.7%) და მსხვილფეხა საქონელი 
(18.8%).

გამოკითხულთა ოჯახების 38.8%ს აქვს ბანკის 
სესხი. ჯგუფები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან 
(Square 26.8, df2, p<.001): სესხი ყველაზე მეტად 
აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას (46.9%), მერე 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს (44.5%) და ყველაზე 
ნაკლებად აფხაზეთიდან დევნილებს (28.9%). 
სე სხების ძირითადი ნაწილი სამომხმარებლოა 
(90.4%), ბიზნესსესხები წარმოადგენს სესხების 
6.5%ს, ხოლო იპოთეკური სესხები 3.1%ს.
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3.3. საცხოვრებელი
უბინაობა, საცხოვრებელი ფართის სიმცირე, საც
ხოვრებლის და სანიტარიული წერტილების მდგო

მარეობა ყველაზე მეტად აფხაზეთიდან, შემდეგ კი 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს აწუხებთ.

ნახ. #2:
საცხოვრებელი პირობები

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

უბინაობა

ფართის
სიმცირე

საცხოვრებლის
მდგომარეობა

სველი
წერტილების

მდგომარეობა

წყლის
ხელმისა-

წვდომობა

საცხოვრებელთან დაკავშირებით რესპონდენტთა 
სამი ჯგუფი მსგავს პრიორიტეტებს ანიჭებს თავის 
საჭიროებებს. ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 
ყველაზე მწვავედ დგას საცხოვრებელი ფართის 
გარემონტება (74.8%), ბუნებრივი აირის შემოყვანა 
(60%) და სველი წერტილების შეკეთება (46.8%), 
აფხაზეთიდან დევნილებისათვის  ბუნებრივი აი
რის შემოყვანა (73.2%), საცხოვრებელი ფართის 
გარემონტება (60.7%) და სველი წერტილების 
შეკეთება (55.4%), ხოლო სამხრეთ ოსეთიდან 
დევ ნილებისათვის საცხოვრებელი ფართის გარე
მონტება (73.8%), სველი წერტილების შეკეთება 
(48.8%) და საცხოვრებლის პრივატიზება (44.6%).

3.4. ჯანმრთელობა
საკუთარ ჯანმრთელობას ყველაზე დადებითად 
აფა სებენ სამხრეთ ოსეთიდან დევნილები (18.2%ს 
მიაჩნია, რომ ის კარგია, 46.1%ს  რომ საშუალოა 
და 33.3%ს  რომ ცუდია), შემდეგ ადგილობრივი 
მოსახლეობა (15.6%ს მიაჩნია, რომ ის კარგია, 
44%ს   რომ საშუალოა და 40.4%ს  რომ ცუდია) და 
ყველაზე უარყოფითად აფხაზეთიდან დევნილები 
(11.7%ს მიაჩნია, რომ ის კარგია, 45.4%ს  რომ 
საშუალოა და 42.9.%ს  რომ ცუდია).

ქალები მამაკაცებზე ბევრად უფრო უარყოფითად 
აფასებენ საკუთარ ჯანმრთელობას (ChiSquare 
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47.3; df2; p<.001). მამაკაცების 24.9%ს და 
ქალების 10.7%ს მიაჩნია, რომ მათი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა  კარგია. მამაკაცების 25.6%ს და 
ქალების 44.7%ს მიაჩნიათ, რომ ის ცუდია. საშუ
ალოდ საკუთარ ჯანმრთელობას მამაკაცების და 

ქალების დაახლოებით თანაბარი რაოდენობა აფა
სებს (მამაკაცების 49.5% და ქალების 44.6%). 
ჯანმრთელობის სტატუსის შეფასების შესაბამისად 
ქალების 55.5% და მამაკაცების 29.5% მიუთითებს, 
რომ რეგულარულად ღებულობს წამლებს.

ნახ. #3:
საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

კარგია

საშუალოა

ცუდია

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გამოკითხულებს ყველაზე მეტად აწუხებთ წამლების ფულის უქონლობა 
(64.5%), შემდეგ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა (63.4%) და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა 
(48.8%).

ცხრილი #4:
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების კლასიფიცირება

რანგი პრობლემა ადგილობრივი დევნილი 
აფხაზეთიდან

დევნილი
სამხრეთ 
ოსეთიდან

სულ

1 საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა 65.2 66.3 58.6, 63.4

2 ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა 47.2 51.4 47 48.8

3 სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა 43.6 38.5 52.4 44.5

4 წამლებისათვის საჭირო ფულის უქონლობა  60.4 63.3 69 64.5

5 ის ფაქტი, რომ ოჯახის რომელიმე წევრი სვამს  4.8 1.8 8.3 4.8

6 ის ფაქტი, რომ ოჯახის რომელიმე წევრი 
ნარკოტიკებზეა დამოკიდებული 0.8 0.2 0.3 0.4
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სამედიცინო დაზღვევა აქვს გამოკითხულთა უმე
ტესობას (86.3%). ამასთან, სახელმწიფო დაზღვევა 
ყველაზე მეტად აქვთ სამხრეთ ოსეთიდან დევ
ნილებს (93.4%), შემდეგ აფხაზეთიდან დევნილებს 
(84.4%) და ყველაზე ნაკლებად ადგილობრივ მო
სახ ლეობას (79.6%).

მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა 
დაბალია. ნახევარზე მეტმა (51.0%) აღნიშნა, რომ 

ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში დასჭირდა ექი
მის დახმარება, მაგრამ არ მიმართა მას. ასეთი 
შემთხვევები უფრო ხშირი იყო ადგილობრივ მო
სახლეობაში (53.8%), ვიდრე სამხრეთ ოსეთიდან 
(52.9%) და აფხაზეთიდან (47.6%) დევნილთა 
შო რის. ამის მიზეზად კი ყველაზე ხშირად დასახე
ლებული იყო: წამლების შესაძენი (70%) და დამა
ტებითი გამოკვლევებისათვის საჭირო ფულის 
(58.1%) უქონლობა.

ნახ. #4:
ექიმთან მიუსვლელობის მიზეზები

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

არ ჰქონდა
დაზღვევა

არ ჰყავდა
გამყოლი

არ ჰქონდა
ტრანსპორტი-

რებისთვის
ფული

არ ჰქონდა
გამოკვლვე-

ბისთვის ფული

არ ჰქონდა
წამლის

ფული

70.00% 80.00%

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

რესპონდენტთა უმეტესობა რეგულარულად ღებულობს წამლებს წნევის, გულსისხლძარღვთა დაავადებებისა 
და სახსრების პრობლემების გამო.
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ნახ. #5:
წამლების რეგულარულად მიღების მიზეზები

ასთმა

ჩიყვი

თირკმელები

სასქესო ორგანოები

დიაბეტი

კუჭ-ნაწლავი

ნევროლოგიური

ტკივილები

სახსრები

გული

წნევა

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

გამოკითხულთა თითქმის მეოთხედმა (23.3%) მი
უთითა, რომ თვითონ არის ან სახლში ჰყავს შეზ
ღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ასეთი 
გამოკითხულ ადგილობრივ მოსახლეობაში არის 
26.9%, აფხაზეთიდან დევნილთა შორის 25.5%, 
სამ ხრეთ ოსეთიდან დევნილთა შორის კი 18%.

სულ პამპერსის საჭიროებაზე მიუთითა გამოკი
თხუ ლთა 16.5%მა. ადგილობრივების 15.4%ს, 
აფხაზეთიდან დევნილთა 13.9%ს და სამხრეთ 
ოსეთიდან დევნილთა 20.5%ს ესაჭიროება პამ
პერსი. აქედან ბავშვებისათვის პამპერსს საჭიროებს 
71.1%, ხოლო დიდებისათვის 28.9%. პამპერსის 
შეძენა შეუძლია 27.5%ს. ყველაზე მეტად ამის 
საშუალება ადგილობრივ მოსახლეობას (38.2%) 
აქვს, შემდეგ აფხაზეთიდან დევნილებს (27.1%) და 
ყველაზე ნაკლებად სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ 
მოსახლეობას (21.7%).

გამოკითხულთა 41.5% თავად ან ოჯახის წევრი
სათვის საჭიროებს ისეთ სამედიცინო ჩარევას, რო
მელსაც არ ფარავს დაზღვევა. ასეთ ადამიანთა 
წილი ყველაზე დიდია სამხრეთ ოსეთიდან დევნი
ლებს შორის (46.3%) და ერთნაირია ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და აფხაზეთიდან დევნილებში.

ადგილობრივი მოსახლეობისა და დევნილების 
ფსი ქოლოგიურ მდგომარეობას შორის განსხვავება 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია (F 7.14; DF2; 
P<.001 დეპრესიის და F5.97; DF2; P<.005 შფო
თვის შემთხვევაში). დეპრესიაც და შფოთვაც ყვე
ლაზე მაღალია სამხრეთ ოსეთიდან (M 10.58; SD 
5.71და M 12; SD 7.28), შემდეგ აფხაზეთიდან (M 
9.25; SD 5.55და M 10.66; SD 6.92) დევნილებთან 
და ყველაზე დაბალი (M 9; SD 5.64და M 10.04; SD 
6.97) ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება სტატი
ს ტიკურად მნიშვნელოვანია როგორც დეპრესიის 
(F 34.7; df 2; p<.001), ასევე შფოთვის (F 36.9; 
df 2; p<.001) შემთხვევაში. ორივე  შემთხვევაში 
ქალების მაჩვენებელი მამაკაცებისაზე უფრო მა
ღალია.

გამოკითხულთა 45.2% ოპტიმისტურად არის გან
წყო ბილი, თუმცა განსხვავება ჯგუფებს შორის 
სა გრძნობია (ChiSquare 13.2, df 2, p<.001). 
ოპტიმიზმი ბევრად უფრო მცირეა სამხრეთ ოსეთიდან 
დევნილებს (36.9%), ვიდრე აფხაზეთიდან დევნილ 
(49.6%) და ადგილობრივ (49%) მოსახლეობაში, 
რაც ბუნებრივად გამომდინარეობს ამ ჯგუფის 
დეპ რესიისა და შფოთვის სკალის მაღალი მაჩვე
ნებლიდან. 

ქალები და მამაკაცები ასევე განსხვავდებიან ოპ
ტი მიზმის მიხედვით (ChiSquare 3.9, df2, p<.05). 
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მამაკაცებში (50.4%), ქალებთან (43.3%) შე
დარებით, მეტია ოპტიმისტურად განწყობილ ადამი
ანთა წილი.

საკუთარ თავში დარწმუნებული ყველაზე ნაკლებად 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილები არიან. საკმაოდ 
დარწმუნებული საკუთარ თავში სამხრეთ ოსეთიდან 
დევნილი მოსახლეობის 35.4%ია, მაშინ, როდესაც 
ასეთი აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შორის 
47.6%, ხოლო ადგილობრივებს შორის 45.6%ია 
(ChiSquare 12.3, df 4, p<.05).

განსხვავება ასევე აღინიშნება ქალებსა და 
მამაკაცებს შორის (ChiSquare 26.7, D 2, P<.001). 
მამაკაცების (54.1%) თვითშეფასება ქალების 
(39.0%)  თვითშეფასებაზე უფრო მაღალია.

3.5. მიღებული მომსახურება 
და დახმარება
რესპონდენტებს მიეცათ სია 14 ტიპის დახმარე ბის 
ჩამონათვალით. რესპონდენტებმა მიუთითეს, რომ 
მათ შეიტანეს 362 მოთხოვნა, აქედან 249 მოთ
ხოვნა (68.8%) იქნა დაკმაყოფილებული. მოთ
ხოვნათა შორის ყველაზე დიდი წილი (47.3%) 
მოდის სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებზე, შემდეგ 
აფხაზეთიდან დევნილებზე (30%) და ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე (22.7%). ასევე ყველაზე დი დია 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა წილი მიღე ბულ 
დახმარებაში და ის 51.2%ს შეადგენს, ადგი
ლობრივი მოსახლეობისა და აფხაზეთიდან დევნი
ლთა წილი მიღებულ დახმარებაში თანაბარია და 
ორივე შემთხვევაში 24.4%ს შეადგენს.

ნახ. #6:
დახმარებისათვის მიმართვა და დახმარების მიღება

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

მიმართვა

მიღება

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

მოთხოვნათა ყველაზე დიდი ნაწილი (29.5%) 
ეხე ბოდა სოციალურ დახმარებას, მათგან 59.8% 
მოთხოვნა იქნა დაკმაყოფილებული. ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება შეადგენდა მოთხოვნათა 16.6%

ს, აქედან 68.3% იქნა დაკმაყოფილებული, შეზღუ
დული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის 
დახ მარების მოთხოვნა შეადგენდა 13.6%ს და მა
თგან 65.3% იქნა დაკმაყოფილებული.
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ცხრილი #5:
დახმარების სახეები

რანგი დახმარების სახე მოთხოვნის 
რაოდენობა მოთხოვნის % მიღების რაოდენობა

მიღების პროცენტი
მოთხოვნის 
რაოდენობიდან

1
სოციალური დახმარება 
სიღარიბის ზღვარზე მყოფი 
ოჯახებისათვის

107 29.5 64 59.8

2 ერთჯერადი ფულადი დახმარება 60 16.6 41 68.3

3
დახმარება შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
პირებისათვის

49 13.6 32 65.3

4 მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფა 35 9.7 28 80.0

5 სამედიცინო დახმარება 33 9.2 30 90.9

6 უმაღლესი განათლების 
გადასახადი 16 4.4 7 43.7

7 ბავშვთა სამკურნალო 
დახმარება 15 4.1 13 86.7

8 მიცვალებულთა სარიტუალო 
მომსახურება 11 3.0 9 81.8

9 უხუცეს დღეგრძელთა 
დახმარება 11 3.0 9 81.8

ყველა სხვა 25 6.9 16 64.0

სულ 362 100 249

გამოკითხული მოსახლეობა ყველაზე დიდ კმაყო
ფილებას გამოთქვამს პოლიციის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების და სადაზღვევო კომპანიების მუ
შაობით (ისინი ზოგადად  კმაყოფილები არიან სა
დაზღვევო კომპანიების მუშაობით, მაგრამ მეტი 
მოთხოვნა აქვთ დაფარვასთან დაკავშირებით). ად

გი ლობრივი მოსახლეობა დევნილ მოსახლე ობაზე 
მნიშვნელოვნად უფრო მეტად არის კმა ყო ფილი 
პარლამენტის, ცენტრალური და ადგი ლობრივი 
მთავრობის მუშაობით, ხოლო დევნილები ადგი
ლო ბრივებზე ბევრად უფრო დადებითად აფა სებენ 
სადაზღვევო კომპანიების მუშაობას.
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ნახ. #7:
კმაყოფილება ინსტიტუტების მუშაობით
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15.00% 20.00% 25.00%

 

30.00% 35.00% 40.00%

 

450.00% 50.00%

 

ადგილობრივი აფხაზეთიდან დევნილი ოსეთიდან დევნილი

პოლიცია

არასამთავ-
რობო ორგ.

დაზღვევა

საერთაშო-
რისო ორგ. 

სოციალური
დაცვის სააგენტო

პარლამენტი

მთავრობა

გამგეობა

საკრებულო

94მა რესპონდენტმა მიუთითა წყარო, საიდანაც 
იღებს ინფორმაციას არსებული დახმარების შე
სახებ. ყველაზე ხშირად ინფორმაციის წყაროს სხვა 

ადამიანები (304) წარმოადგენდნენ, შემდეგ სახე
ლმწიფო უწყებები (57) და მასმედია (49).
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ნახ. #8:
დახმარების შესახებ ინფორმაციის წყაროები
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ბანკები
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1% 
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მასმედია

სახელმწიფო

პოლიცია

ალადობის მსხვერპლებისათვის ცხელი ხაზის არ
სებობის შესახებ ინფორმაციას უფრო მეტად ქა
ლები ფლობენ (64.5%), ვიდრე მამაკაცები (55.2%) 
(ChiSquare 7.2, df1; p<.05). ასევე უფრო მეტმა 
ქალმა (53%), ვიდრე მამაკაცმა (45%), იცის ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლთათვის თავშე საფრის არსე
ბობის შესახებ. 

3.6. სოციალური მხარდაჭერა
გამოკითხულთა 71.2%ს არ აქვს ზოგადად ნდობა 
სხვა ადამიანების მიმართ და ფიქრობს, რომ 
სხვებთან ურთიერთობისას ადამიანებს უფრო მეტი 
სი ფრთხილე მართებთ. 

ოჯახური კონფლიქტები პრობლემად მიაჩნია გამო
კითხულთა 4.1%ს, ხოლო ოჯახში ძალადობა 
1.3%ს.

რეგულარული კონტაქტი ყველაზე მეტ რესპონდენტს 
მეზობლებთან (93.7%), მეგობრებთან (70.2%) და 
შემდეგ ერთნაირი ოდენობით – ნათესავებთან, 
მშობ ლებთან და დაძმასთან (50.4%) აქვს. ამასთან, 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს ადგილობრივებსა 
და აფხაზეთიდან დევნილებზე ნაკლები კონტაქტები 
აქვთ.
ქალები და მამაკაცები განსხვავდებიან ახლობ
ლებთან კონტაქტის ოდენობით. მამაკაცებს უფრო 
მეტი კონტაქტი აქვთ მეგობრებთან (ChiSquare 
18.3;df1; p<.001; მამაკაცების 80.3% და ქალების 
66.5%), ნათესავებთან (ChiSquare 5.0;df1; 
p<.05; მამაკაცების 59.9% და ქალების 52.1%), 
მშობლებთან, დაძმასთან  და შვილებთან (Chi
Square 4.5;df1; p<.05; მამაკაცების 55.9% და ქა
ლების 48.4%).

ყველაზე მეტი სოციალური მხარდაჭერით აფხა
ზეთიდან დევნილები სარგებლობენ. ისინი საშუ
ალოდ 11.1 ადამიანს ასახელებენ, რომელთაც 
დახმარებისათვის შეუძლიათ მიმართონ კითხვარში 
ჩამოთვლილ ექვს შემთხვევაში. ადგილობრივი 
მო სახლეობა საშუალოდ 8.3, ხოლო ოსეთიდან 
დევ  ნილი მოსახლეობა საშუალოდ 5.3 ადამიანს 
ასახელებს.

ყველაზე მეტ დახმარებას რესპონდენტები სახლში 
რაიმეს შეკეთების (M=1.4), ავადმყოფობის 
(M=1.3) და მშენებლობის ან სასოფლოსამეურნო 
საქმეების (M=1.2) შემთხვევაში იღებენ. ამასთან, 
შეკეთებისა და მშენებლობის შემთხვევაში დახმა
რების გამწევთა შორის უფრო მამაკაცები, ხოლო 
საყიდლების გაკეთების, გაზიარების, წვეულებისა 
და ავადმყოფობის დროს დახმარების შემთხვევაში 
ქალები არიან.
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ნახ. #9:
ქალები და მამაკაცები  დახმარების გამწევები
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ქალი კაცი

დახმარების მიღებას უფრო მეტად საკუთარი 
ჯგუ ფის წარმომადგენლებისაგან ელიან  ადგი
ლობრივები ადგილობრივი, დევნილები კი დევ
ნილი მოსახლეობისაგან. თუმცა დევნილი მოსახ
ლეობის შემთხვევაში ორჯერ უფრო დიდია იმ 
ადგილობრივი მოსახლეობის წილი, ვინც და ხმა
რებას უწევს დევნილებს (26.0%), ვიდრე ადგი
ლობრივებთან დევნილებისა (13.0%).

ნახ. #10:
საზოგადოების მხარდაჭერა დევნილი
მოსახლეობისთვის

ადგილობრივი
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დევნილი
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3.7. ჩართულობა
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს უფრო მეტად 
აფხაზეთიდან (96.3%), შემდეგ სამხრეთ ოსეთიდან 
დევნილები (71.7%) და ყველაზე ნაკლებად ადგი
ლობრივი მოსახლეობა (70.4%) ადევნებენ თვალს. 

ასევე ქალები (88.5%) მამაკაცებზე (81.7%) მეტად 
უყურებენ ახალ ამბებს (ChiSquare 21.6, df4, 
p<.001).

ინფორმაციის ძირითად წყაროს ტელევიზია წარ
მოადგენს. მას ეყრდნობა გამოკითხულთა 88.3%. 
მეზობლებისგან ინფორმაციას იღებს 13.1%, ხოლო 
ინტერნეტიდან 10.0%
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ცხრილი #6:
ინფორმაციის წყაროები გენდერულ ჭრილში

რანგი ინფორმაციის წყარო მამაკაცი N=285 ქალი N =692

1 ტელევიზია 92.6 86.4

2 მეზობლები 9.1 14.2

3 ინტერნეტი 8.8 11.1

4 ჟურნალგაზეთები 7.7 7.1

5 ახლობლები 4.6 6.1

6 ოჯახის წევრები 3.1 5.2

7 თანამშრომლები 3.1 2.9

8 რადიო 1.4 2.3

გამოკითხულთა 53%ს მიაჩნია, რომ საქართველოს 
წინაშე მდგომი ამოცანების გადაჭრა შეუძლებელია 
მოქალაქეთა მონაწილეობის გარეშე. განსხვავება 
ჯგუფებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია 
(ChiSquare 16.3; df4; p<.005). ჩართულობის 
ყველაზე მეტად მოსურნე აფხაზეთიდან დევნილი 
(58.2%), შემდეგ ადგილობრივი (55.7%) და ყვე
ლაზე ნაკლებად სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი 
(44.7%) მოსახლეობაა. ამასთან, მხოლოდ მცირე 
ნაწილს (27.8%) მიაჩნია, რომ შეუძლია ზეგავლენა 
იქონიოს მთავრობის გადაწყვეტილებებზე, თუმ ცა 
არც ამის მსურველთა რაოდენობაა დიდი. გა მო
კითხულთა მხოლოდ 35.7%მა გამოთქვა ადგი
ლობრივ დონეზე გადაწყვეტილების პროცესში 
მონაწილეობის მიღების სურვილი. განსხვავება 
ჯგუ ფებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია 
(ChiSquare 11.3; df4;  p<.05). ყველაზე დიდ 
სურვილს ადგილობრივი (41.8%), შემდეგ სამ
ხრეთ ოსეთიდან დევნილი (34.8%) და ბოლოს 
აფხაზეთიდან დევნილი (33.1%) მოსახლეობა 
გა მოხატავს. კიდევ უფრო ნაკლებია ეროვნულ 
დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებაში მსურველთა 
რაოდენობა. ასეთი მხოლოდ 28.5%ია. განსხვა
ვება ჯგუფებს შორის აქაც სტატისტიკურად მნი
შვნე ლოვანია (ChiSquare 11.8, df4, p<.05). ამ 
შემთხვევაშიც ყველაზე მეტად სურვილი ადგი
ლობრივმა (34.9%), შემდეგ აფხაზეთიდან (28.3%) 
და ყველაზე ნაკლებად სამხრეთ ოსეთიდან (24%) 
დევნილმა მოსახლეობამ გამოხატა. 

ამ მხრივ მამაკაცებს ქალებზე აქტიური პოზიცია 
უკა ვიათ. უფრო მეტ მამაკაცს (56.2%), ვიდრე ქალს 
(51.5%) (ChiSquare 7.2, df2, p<.05) მიაჩნია მო
ქალაქეთა მონაწილეობა აუცილებელად ქვეყნის 

წინაშე მდგარი ამოცანების გადასაჭრელად; უფრო 
მეტ მამაკაცს (34.8%), ვიდრე ქალს (24.8%) სურს 
მიიღოს მონაწილეობა ადგილობრივ (ChiSquare 
9.9, df2, p<.05) და ასევე ეროვნულ დონეებზე 
(ChiSquare 9.6, df2, p<.05) გადაწყვეტილებების 
მიღებაში (36% მამაკაცი და 26.3% ქალი).

სასწავლო კურსებზე დადის ადგილობრივი მოსახ
ლეობის 10.3%, აფხაზეთიდან დევნილთა 3.6% და 
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 10.2% (ChiSquare 
14.4, df2, p<.001). ქალები (9%) მამაკაცებზე 
(5.1%) მეტად დადიან სასწავლო კურსებზე 
(ChiSquare 4.1, df1, p<.05),  მაშინ, როდესაც 
მამაკაცები (16.1%) ქალებზე უფრო ხშირად (9%) 
არიან ნებაყოფლობითი ორგანიზაციის წევრები 
(ChiSquare 10.2, df1, p<.001). ნებაყოფლობითი 
ორგანიზაციების წევრები არის ადგილობრივი რეს
პონ დენტების 15.4%, აფხაზეთიდან დევნილთა 
6.4% და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა 13.2% 
(ChiSquare 14.9, df1, p<.001).  

3.8. უსაფრთხოება
ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში საქართველოს 
ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს უფრო 
მეტად აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა 
(27.3%) მოძრაობდა, ვიდრე სამხრეთ ოსეთიდან 
დევნილი (19.3%)  ან  ადგილობრივი (12.4%).

რესპონდენტები ყველაზე ხშირად ადმინისტრა
ციული საზღვრის პირას საზღვარზე გადასვლის 
მი ზნით გადაადგილდებოდნენ, თუმცა სხვა მიზე
ზებიც დასახელდა, მათ შორის შეშისა და კენკრის 
შე გროვება და საქონლის მწყემსვა. 
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ნახ. #11:
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მოძრაობის მიზეზები

შეშა 16%

კენკრა 13%

მწყემსვა
11% 

გადასვლა 60%

გამოკითხულთა 60%მა მიუთითა, რომ ეს სა შიში 
ან ძალიან საშიშია. მათ შორის, ვინც ადმინის ტრა
ციული საზღვრის პირას მოძრაობდა, 54.5% მამა
კაცი და 45.5% ქალი იყო.

57%მა მიუთითა, რომ ჰყავს ნათესავები საქარ
თველოს ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა.  ყვე
ლაზე მეტად ნათესავები აფხაზეთიდან დევნილებს 
(84.5%), შემდეგ სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს 
(39.6%) და ბოლოს ადგილობრივ მოსახლეობას 
(36.1%) ჰყავს.

სულ დასახელებული იყო 652 ნათესავი, მათ შორის 
ქართველები შეადგენდნენ 69.3%ს (84.7%ს აფ
ხა ზეთიდან დევნილ, 69.4%ს ადგილობრივ და 
35.6%ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე ო
ბაში).

აფხაზები შეადგენდნენ ნათესავთა 9.2%ს (14.5%ს 
აფხაზეთიდან დევნილ, 2%ს ადგილობრივ და 1.7%
ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე ო ბაში).

ოსები შეადგენდნენ ნათესავთა 21.5%ს (0.8%ს 
აფხაზეთიდან დევნილ, 28.6%ს ადგილობრივ და 
21.5%ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე ო
ბაში).

44.7%მა მიუთითა, რომ ჰყავდა მეგობრები სა
ქარ თველოს ადმინისტრაციული საზღვრის იქით, 
ყველაზე მეტად მეგობრები აფხაზეთიდან დევნი

ლებს (68.2%), შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას 
(30%) და ბოლოს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს 
(27.7%) ჰყავდათ.

სულ დასახელებული იყო 523 მეგობარი, მათ  შო რის 
ქართველები შეადგენდნენ 68.1%ს  (80.6%ს 
აფხაზეთიდან დევნილ, 75%ს ადგილობრივ და 
10.5%ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე
ობაში).

აფხაზები შეადგენდნენ მეგობართა 12%ს (18.5
%ს აფხაზეთიდან დევნილ, 2.5%ს ადგილობრივ 
და 0.8%ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე
ობაში).

ოსები შეადგენდნენ მეგობართა 19.9%ს (0.9%ს 
აფხა ზეთიდან დევნილ, 22.5%ს ადგილობრივ და 
70.3%ს სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლე
ობაში).

3.9. დასკვნები
რაოდენობრივი კვლევის შედეგებმა ცხადყო გან
სხვავებები ადგილობრივი, აფხაზეთიდან და სამ
ხრეთ ოსეთიდან დევნილი მოსახლეობის, ასევე ქა
ლებისა და მამაკაცების საჭიროებებში.

ადგილობრივი მოსახლეობა
ადგილობრივების სოციალური გარემო დევნი ლე 
ბისაზე უფრო ჰომოგენურია, რადგან მას ში მცი რეა 
დევნილთა წილი. დანარჩენ ორ ჯგუფ თან შედა რე
ბით, მათში ყველაზე დიდია გადაწყვეტი ლე ბების 
მიღების პროცესში მონაწილეობის სურვილი.

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა
აფხაზეთიდან დევნილებთან მწვავედ დგას საცხოვ
რებლის საკითხი. პრობლემა მდგომარეობს რო
გორც სათანადო საცხოვრებლის ფლობას, ისე 
არსებულების პრივატიზებას. ადგილობრივ და 
სამ ხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან 
შე დარებით აფხაზეთიდან დევნილებს უფრო მჭი
დრო სოციალური კონტაქტები აქვთ და, შესა
ბამისად, მეტი მხარდაჭერით სარგებლობენ, სხვა 
ჯგუფებზე უფრო მეტი ინტერესი გააჩნიათ ქვეყა ნაში 
მიმდინარე მოვლენების მიმართ და უფრო მეტად 
მიაჩნიათ მოქალაქეთა მონაწილეობა მნიშვნე
ლოვნად ქვეყნის წინაშე მდგომი ამოცანების გადა
საწყვეტად.

სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი 
მოსახლეობა
სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებთან ყველაზე უფრო 
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მწვავედ დგას სიღარიბის პრობლემა. ამასთან, 
სხვე ბთან შედარებით მათ უფრო მეტად აწუხებთ 
ფსი ქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

მამაკაცები
მამაკაცებს ქალებზე უფრო მეტად აწუხებთ ეკო
ნომიკური მდგომარეობა და მიწის უქონლობა. ქა
ლებისგან განსხვავებით, მათ უფრო აქვთ არარე
გულარული შემოსავალი. ქალებთან შედარებით 
მამაკაცების უფრო დიდ ნაწილს მიაჩნია აუცი
ლებლად მოქალაქეთა მონაწილეობა ქვეყნის წი
ნაშე მდგომი ამოცანების გადასაჭრელად.

ქალები
ჯანმრთელობა ქალებისთვის უფრო წარმოადგენს 
პრობლემას, ვიდრე მამაკაცებისთვის. ისინი მამა
კაცებზე უფრო უარყოფითად აფასებენ საკუთარ 
ჯანმრთელობას, მათი სულიერი მდგომარეობა მა
მაკაცებისაზე უარესია, აქვთ მამაკაცებზე უფრო 
დაბალი თვითშეფასება. ქალებს უფრო მეტად აქვთ 
სტაბილური შემოსავლის წყაროები, ვიდრე მამა
კაცებს.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ დევნილ და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
გოგონებისა და ბიჭების, ასევე ქალებისა და 
მა მა კაცების საჭიროებათა დიდი ნაწილი იმ 
საჭიროებების მსგავსია, რაც საქართველოს და
ნარ ჩენ მოსახლეობას გააჩნია (მაგ. CRRC, 2010, 
სუმბაძე, 2012), რამდენადაც ქვეყანაში არსებული 
მდგომარეობით არის განპირობებული. თუმცა 
საჭიროებების პრიორიტეტებში ასევე ასახულია 
განსხვავება ადგილობრივ მოსახლეობას, აფხაზე
თიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს შო
რის. მთელ რიგ შემთხვევებში გამოვლინდა ასევე 
განსხვავებები ქალებისა და მამაკაცების პრობ ლე
მებს შორის. 

ეკონომიკური მდგომარეობა
მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა 
და ამის მიზეზს უმუშევრობა და პენსიებისა და 
დევნილობის შემწეობის სიმცირე წარმოადგენს. 
სამუშაო ადგილების სიმცირე უბიძგებს ქალებს, 
დატოვონ ოჯახი და სამუშაოს საძებნელად უც
ხოეთში წავიდნენ. სამსახურის პოვნა თითქმის 
შეუძლებელია შშმ პირებისათვის. მუშაობის სა
შუა ლებას მათ არ აძლევთ საზოგადოების და 
განსაკუთრებით დამსაქმებლების დამოკიდებულება 
შშმ პირების მიმართ, ასევე არაადაპტირებული 
სამუშაო გარემო და ისეთი სამართლებრივი ნორ
მების არარსებობა, რომლებიც სტიმულს მის ცემდა 

შშმ პირთა დასაქმებას. შშმ პირთა დასაქმებას 
ასევე  ხელს უშლის მათი განათლების, მათ შორის 
პროფესიული განათლების, ნაკლებობა. 

დევნილების ეკონომიკური მდგომარეობა ადგი
ლობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაზე უფრო 
მძიმეა. უმუშევრობა, საკუთარი თუ ოჯახის წევ რის, 
ყველასათვის უპირველეს პრობლემას წარმო
ადგენს. ხელფასი, დევნილობის შემწეობა და პენ
სია შემოსავალის ძირითადი წყაროებია. ძალზე 
მცირე რაოდენობა ყიდის საკუთარი წარმოების 
სა სოფლოსამეურნეო პროდუქტებს ან იღებს სხვე
ბისგან დახმარებას.

მარტოხელა დედების დასაქმების მნიშვნელოვან 
ხელის შემშლელ პირობას საბავშვო ბაღებში ადგი
ლების სიმცირე წარმოადგენს. 

პენსიების სიმცირე არ აძლევს მათ, ვისაც მუშაობა არ 
შეუძლია, დამოუკიდებლად ღირსეულად ცხოვრების 
საშუალებას. სახელმწიფო ან მუნიციპალური დახმა
რების პროგრამების რაოდენობა მცირეა, ასევე 
მცირეა დახმარებისათვის გამოყოფილი ფულის 
ოდენობა. 

ჯანმრთელობა
სადაზღვევო პაკეტი არ ფარავს ძირითად საჭი
როებებს, მწირია დიაგნოსტიკური საშუალებების 
გამოყენების შესაძლებლობა, რთულია სპეციალის
ტთან გაგზავნის პროცედურა. დაბალია ექიმთა 
პროფესიონალიზმი, ასევე ხშირია სამედიცინო პერ
სონალის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი დამოკი
დებულების შემთხვევები. სასწრაფო დახმარება 
პაციენტებამდე ხშირად დაგვიანებით აღწევს.

ძალზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მედი
კა მენტების ფასი.

დევნილი მოსახლეობის სულიერი მდგომარეობა 
მძიმეა. სამხრეთ ოსეთიდან დევნილების დიდი 
ნაწილის მდგომარეობა დეპრესიის, ხოლო მათი 
და აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის დიდი 
ნაწილის მდგომარეობა შფოთვის შემთხვევაში 
ნორმას სცილდება. სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი 
მოსახლეობის ოპტიმიზმის და თვითშეფასების დო
ნეც დაბალია. 

განათლება
სკოლაში მიღებული განათლება არ იძლევა ეროვ
ნული გამოცდების ჩაბარების და, შესაბამისად, 
უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას. 
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დაბალია მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. უმაღ
ლე სში სწავლის მაღალი საფასური ბევრს არ 
აძლევს სწავლის საშუალებას.

მრავალი პრობლემაა დაკავშირებული ინკლუზიურ 
განათლებასთან როგორც სკოლაში, ასევე პრო
ფესიულ სასწავლებლებში. მასწავლებელთა ცოდნა 
ინკლუზიური განათლების შესახებ ძალზე დაბალია, 
მცირეა დამხმარე მასწავლებელთა რაოდენობა. 
შშმ პირებისადმი არსებული უარყოფითი დამო
კიდებულების გამო მშობლები ხშირად ერიდებიან 
შვილების სახლიდან გამოყვანას და სკოლაში 
ტარებას. იმ ბავშვების მშობლებს, ვისაც არა აქვს 
შეზღუდული შესაძლებლობა, არ სურთ, რომ მათი 
შვილები შშმ ბავშვებთან ერთად სწავლობდნენ.

პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების ფი
ზიკური გარემო არ არის მორგებული შშმ პირთა 
საჭიროებებთან, პროფესიულ სასწავლებლებში არ 
არის სპეციალური სასწავლო პროგრამები შშმ პი
რე ბისათვის.

საცხოვრებელი
საცხოვრებელი ფართის უქონლობა ან სიმცირე 
და საცხოვრებლის მდგომარეობა ყველასათვის 
პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ განსაკუთრებით 
მწვავედ აფხაზეთიდან დევნილებთან დგას. ისინი 
ასევე უჩივიან, რომ მათ საკუთრებაში არ არის ის 
საცხოვრებელი, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ.

მიღებული მომსახურება
დევნილი მოსახლეობა ფაქტობრივად არ იღებს 
ადგილობრივი მოსახლეობისაგან განსხვავებულ 
მომსახურებას მუნიციპალიტეტებისაგან. ყველაზე 
დიდ კმაყოფილებას დევნილები გამოხატავენ პო
ლიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და 
სადაზღვევო კომპანიების მუშაობით. ინფორმაციას 
არსებული დახმარებების შესახებ მოსახლეობა 
იღებს ძირითადად სხვა ადამიანებისაგან და მხო
ლოდ მცირე ოდენობით სახელმწიფო უწყებე ბისგან 
თუ მასმედიიდან.

სოციალური მხარდაჭერა
მოსახლეობის სოციალური კავშირები საკმაოდ 
ფართოა. სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ მოსახ
ლეობას უფრო მცირე რაოდენობის კონტაქტები 
აქვს, ვიდრე ადგილობრივ და აფხაზეთიდან დევ
ნილ მოსახლეობას. ისინი ასევე უფრო ნაკლები 
სოციალური მხარდაჭერით სარგებლობენ.

ჩართულობა
ინტერესი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების მი
მართ მოსახლეობაში საკმაოდ დიდია. ინფორ
მაციის ძირითად წყაროს ტელევიზია წარმოადგენს. 
უმრავლესობას საქართველოს წინაშე არსებული 
პრობლემების გადაჭრისათვის მოქალაქეთა აქტი
ური მონაწილეობა აუცილებლად მიაჩნია, თუმცა 
მზაობას გადაწვეტილებების მიღებაში ჩასა რთა
ვად ბევრად უფრო მცირე ნაწილი გამო ხატავს. 
ადგილობრივ მოსახლეობას დევნი ლებზე უფრო 
მეტად სურს მონაწილეობა. 

უსაფრთხოება
მოსახლეობა საქართველოს ადმინისტრაციული 
საზ ღვრის გასწვრივ ძირითადად საზღვრის გადა
კვეთის, შეშის, კენკრის შეგროვების და მწყემსვის 
მიზნით გადაადგილდება. მოსახლეობას საზღვრის 
იქით ჰყავს ნათესავები და მეგობრები, როგორც 
ქართველი, ასევე აფხაზი და ოსი. უმრავლესობას 
ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ გადაადგი
ლება საშიშად მიაჩნია.

შედეგები მიუთითებს, რომ აფხაზეთიდან და სახ
მრეთ ოსეთიდან დევნილთა მდგომარეობაზე ზე
მოქმედებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა სახელ
მწიფო პოლიტიკა, დევნილობაში გატარებული 
წლების რაოდენობა და ადმინისტრაციული საზ
ღვრის მიღმა ტერიტორიაზე შეღწევის შესაძლებ
ლობა, თუმცა ამ ფაქტორების წვლილის ზუსტი 
დადგენა სირთულეს წარმოადგენს და ზოგ შემ
თხვევაში შეუძლებელიც კი არის.

განსხვავებული სახელმწიფო პოლიტიკა აშკარად 
არის ასახული აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსე
თიდან დევნილთა მდგომარეობაზე. აფხაზეთის 
ომის შემდეგ სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართული 
იყო დევნილთა ისეთ მდგომარეობის შექმნასა და 
შენარჩუნებაზე, რომელიც, ხელისუფლების აზრით, 
განაპირობებდა აფხაზეთში დასაბრუნებლად მათ 
მოტივაციას. შესაბამისად, შეიქმნა ეგრეთ წოდე
ბული „დროებითი ინტეგრაციის” კონცეფცია. მის 
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა დროებითი 
განსახლება, დევნილობის დროებითი მოწმობების 
გაცემა, ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის 
მიღების შეზღუდვა და სხვ. 2008 წლის აგვისტოს 
ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთიდან ახალ დევ
ნილთა მიმართ ხელისუფლებამ სრულიად გან
სხვა ვებული მიზნები დაისახა. უპირველეს ამო
ცანას წარმოადგენდა დევნილთა თბილისის 
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გარეთ კომპაქტურად და რაც შეიძლება სწრაფად 
დასახლება. ამის მიზანი შესაძლებელია ყოფილიყო 
დევნილთა მართვის გამარტივება და კონფლიქტის 
შედეგების მართვის უზრუნველყოფა.

სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგია ის, რომ სამხრეთ 
ოსეთიდან დევნილები აფხაზეთიდან დევნილებზე 
უფრო მეტად არიან დაკმაყოფილებულნი საც ხოვ
რებელით, მათ უფრო დიდ ნაწილს აქვს ჯანმრთე
ლობის დაზღვევა.

ადაპტაციასა და ინტეგრაციაზე დევნილობაში გა
ტარებული წლების ხანგრძლივობის მნიშვნელობის 
გადაჭარბებით შეფასება ძნელია. ამბობენ, რომ 
დრო ყველაფრის მკურნალია. აფხაზეთის კონ
ფლიქტიდან გასული 20 წელი და 2008 წლის 
ომიდან გასული ხუთი წელი სხვადასხვანაირად 
უნდა იყოს ასახული დევნილთა პრობლემებზე. 
აფხაზეთის დევნილებთან შედარებით, სამხრეთ 
ოსეთიდან დევნილებში დაფიქსირებული უფრო 
მძიმე შინაგანი მდგომარეობა დიდწილად კონფ
ლიქტიდან გასული წლების სიმცირით უნდა იყოს 
განპირობებული.

საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
და მის მიღმა გადაადგილება მნიშვნელოვანია, 
რადგან ხელს უშლის იზოლაციას, ხელს უწყობს 
თვითმყოფადობის და წარსულთან კავშირის შენარ
ჩუნებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.

პირდაპირი შედეგების გარდა, რომლებიც კონ
ფლიქტის ზონაში და ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები ქალებისა და გოგონების 
საჭიროებებს ეხება, ასევე მნიშვნელოვანია კვლევის 
არაპირდაპირი შედეგები. ინტერვიუების აღებისას 
მოსახლეობასთან უშუალო კონტაქტის მეშვეობით 
ქალთა განვითარების კომიტეტების წევრებმა 
გორსა და ზუგდიდში გადაწყვიტეს, მონაწილეობა 
მიეღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არ
ჩევნებში.

კვლევის პირველადი შედეგები გათვალისწინებული 
იქნა ასოციაცია „დეას” მიერ შემუშავებულ ინი
ცი ატივათა პაკეტში „ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის კოდექსის” პროექტში ჩართვის მიზნით. 
ეს ინიციატივები ეხება მუნიციპალიტეტებში მცხოვ
რები ქალებისა და გოგონების, ასევე შეზღუ
დული შესაძლებლობის მქონე პირების და სხვა 
მარგინალიზებული ჯგუფების სპეციფიკური საჭი
რო ებებისა და ინტერესების წინ წამოწევას და 
ასახვას მუნიციპალურ პოლიტიკაში, ადგილობრივი 
ბიუჯეტის გენდერული სენსიტიურობის ამაღლებას 
და ეფექტიანი ახალგაზრდული პოლიტიკის გატა
რებას. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხელს შე
უწყობს მოსახლეობის ამ ჯგუფების წინაშე მდგომი 
სოციალური და სხვა ხასიათის პრობლემების დაძ
ლევას და ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქა
ლთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად მყარი 
საკანონმდებლო საფუძვლის შექმნას.
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4. რეკომენდაციები

რეკომენდაციები
კვლევაში გამოყენებულმა, კონტექსტუალურ ფაქ
ტორებზე დამყარებულმა დიფერენცირებულმა მი
დგომამ გამოავლინა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის 
დაგეგმვისას აუცილებელია აფხაზეთიდან და 
სა მხრეთ ოსეთიდან დევნილთა საჭიროებების 
გათვალისწინება და დაკმაყოფილება. ანალოგიური 
პრობლემები, რომელთა წინაშე დგანან სამეგ
რელოზემო სვანეთის რეგიონის მცხოვრებნი, რაც 
ადრინდელი კვლევების (GFSIS, 2013; NRC 2010) 
შედეგად გამოვლინდა, მიუთითებს, რომ საჭიროა 
უფრო აქტიური მოქმედება წარმოდგენილი რეკო
მენდაციების შესასრულებლად.

კეთილდღეობა
საყოველთაო პრიორიტეტს წარმოადგენს ეკო
ნო მიკური პირობების გაუმჯობესება, მაგრამ ეს 
დამოკიდებული იქნება მდგომარეობის გაუმჯობე
სებაზე სხვა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის 
განათლება, ჯანდაცვა და ა.შ.

ეროვნული პროგრამების გარდა, აუცილებელია 
შემუშავდეს დევნილ და ადმინისტრაციული საზ
ღვრის გასწვრივ მცხოვრებ მოსახლეობაზე მიმა
რთული პროგრამები, რომლებიც საგანგებოდ 
გა ამახვილებს ყურადღებას დაუცველ ჯგუფებზე, 
რო გორებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირები, ოჯახის მარჩენალი ქალები და მარ
ტოხელა ქალები.

მდგომარეობის გამოსწორებას ხელს შეუწყობდა 
შემ დეგი ზომების განხორციელება:

• მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენის მი
ზ ნით მოხდეს შრომის ბაზრის შესწავლა, 
რო მლის შედეგებსაც უნდა დაეყრდნოს პო
ტენ ციური სამუშაო ძალის გადამზადება/პრო
ფე სიული მომზადება;

• მარტოხელა დედებს დაუბრუნდეთ საშე მო
სავლო გადასახადი ან მოხდეს მათი გათა
ვისუფლება საშემოსავლო გადასახა დისაგან;

• გაეზარდოთ დახმარება მათ, ვისაც არ შეუძ
ლია მუშაობა, განსაკუთრებით შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირებს; 

• რეგიონებში გამოიძებნოს დევნილთათვის მი
წის ნაკვეთების დამუშავების შესაძლებლობა;

 კვლევამ ცხადყო, რომ საკუთარი სახლებიდან 
იძულებით გადაადგილებამდე დევნილთა უმე
ტესობისთვის შემოსავლის ძირითადი წყა
რო იყო სოფლის მეურნეობა და დღეს ისინი 
შემოსავლის გარეშე იმიტომ არიან დარჩენი
ლები, რომ არა აქვთ მიწა;

• დახმარების ზუსტად დაგეგმვისა და მიმართვის 
მიზნით მოხდეს შშმ პირთა სრული აღრიცხვა;

• მოხდეს სამუშაო გარემოს ადაპტირება შშმ 
პირების საჭიროებებთან;

• შშმ პირების დასაქმებისათვის დამსაქმებელთა 
სტიმულირების მიზნით შემუშავდეს სამარ თლე
ბ რივი მექანიზმები;

• ხელი შეეწყოს მარტოხელა დედების ორგა
ნიზაციათა ჩამოყალიბებას, რომლებიც მათ 
გააერთიანებს და დაეხმარება საერთო მიზნე
ბის მიღწევაში.

ჯანმრთელობა
• გაიზარდოს სადაზღვევო პაკეტით გათვა ლის

წინებული მომსახურებების რაოდენობა, მათ 
შორის დიაგნოსტიკური საშუალებების გა მო
ყენება; 

• გამარტივდეს სპეციალისტებთან მიმართვის 
პროცედურა; 

• უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია 
სადაზღვევო პაკეტით გათვალისწინებული 
მომ სა ხურებების შესახებ; 

• მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილი იქნეს 
უფასო მედიკამენტები ამ მომსახურების სადაზ
ღვევო პაკეტებში შეტანის გზით;

• გაუმჯობესდეს სასწრაფო დახმარების მომ
სახურება;

• განხორციელდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
აღდგენაზე მიმართული პროგრამები;

• შშმ პირებისათვის განხორციელდეს სარეაბი
ლიტაციო პროგრამები;

• გაიზარდოს შშმ პირებისათვის სადაზღვევო პა
კეტით გათვალისწინებული მომსახურებების 
რა ოდენობა, მოხდეს მათი 100% დაფარვა.

განათლება
• გაიზარდოს საბავშვო ბაღების ხელმი საწვ დო

მობა, განსაკუთრებით მოწყვლადი მოსახლე
ობისათვის;

• გამოიძებნოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავ
ლის საფასურის გადახდის ისეთი სქემები, 
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რომლებიც საშუალებას მისცემს გაჭირვებულ 
მოსახლეობას, მიიღოს უმაღლესი განათლება; 

• მოხდეს უმაღლეს სასწავლებლებში ფიზიკური 
გარემოს შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგება;

• შეიქმნას შშმ პირებისათვის პროფესიის დაუფ
ლების შესაძლებლობები.

 
საცხოვრებელი პირობები
• დაჩქარდეს აფხაზეთიდან დევნილი მოსახ

ლეობის ადეკვატური საცხოვრებლით  უზრუნვე
ლყოფა;

• დაჩქარდეს აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლე
ობის საცხოვრებლების პრივატიზების პროცესი;

• შეძლებისდაგვარად მოხდეს საცხოვრებლების, 
ასევე ქალაქის გარემოს ადაპტირება შშმ პი
რთა საჭიროებებთან.

მომსახურება
• გაფართოვდეს შშმ პირებისათვის განკუთვნილი 

დღის ცენტრების ქსელი, რათა ამ ცენტრებით 
სარგებლობა ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფის 
ადამიანს შეეძლოს;

• უზრუნველყოფილი იქნეს უფასო სამართლე
ბრივი კონსულტაცია განქორწინების შემთხვე
ვაში ქონებრივ და ფინანსური დავების საკით
ხებზე;

• განხორციელდეს ღონისძიებები შშმ პირთა 
ქონების მითვისების პრევენციისთვის, ასევე 
განხორციელდეს შშმ პირთა სამართლებრივი 
დაცვა მათი ქონების მითვისების შემთხვევაში;

• გამარტივდეს შშმპ სტატუსის მინიჭების პრო
ცედურა;

• გაუმჯობესდეს შშმ პირთა აღრიცხვა.

სოციალური მხარდაჭერა და 
ჩართულობა
• სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი და ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის შეიქმნას სადისკუსიო, სა
ხელოვნებო, სახელობო ან სხვა ტიპის ჯგუფები, 
სადაც მათ ექნებათ ერთად ყოფნისა და ერთად 
საქმის კეთების საშუალება; 

• შეიქმნას ადგილობრივ დონეზე გადაწყვე ტი
ლებების მიღებაში მოსახლეობის ჩართვის 
მექანიზმები;

• მხარდაჭერილი იქნეს მოსახლეობის ჩართვა 
ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე გადა
წყვე ტილებების მიღების პროცესში;

• მხარდაჭერილი იქნეს შიდა ქართლში არა
სამთა ვრობო ორგანიზაციების ჩამოყალიბება;

• ადვოკატირება გაეწიოს შეზღუდული შესაძლებ
ლობების მქონე პირთა დასასაქმებლად დამ
საქმე ბელთა სტიმულირებისათვის განსა კუთ
რებუ ლი ზომების შემოღებას;

• დაიგეგმოს ქმედებები, რომლებიც ხელს შეუწ
ყობს მოსახლეობაში პასიურობის დაძლევას 
და მათ აქტიურ ჩართვას საკუთარი მიზნების 
მიღწევაში.

უსაფრთხოება
• შეძლებისდაგვარად დარეგულირდეს, გამარ

ტი ვდეს და უსაფრთხო გახდეს მოსახლეობის 
მიმოსვლა ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
და მის მიღმა.
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№ დასახელება ადგილი თარიღი ფასილიტატორი ქალი კაცი სულ

1

შიდა ქართლის 
მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლები 
(სერვისის მიმწოდებლები)

გორი 20.09.2013 ნანა სუმბაძე 11 1 12

2 სერვისის მიმწოდებლები ზუგდიდი 04.10.2013 ნანა სუმბაძე 9 1 10

3 შშმ პირები და 
ხანდაზმული ქალები ზუგდიდი 04.10.2013 ეკატერინე 

ფირცხალავა 9 1 10

4 მარტოხელა და ოჯახის 
მარჩენალი ქალები ზუგდიდი 04.10.2013 ეკატერინე 

ფირცხალავა 14 - 14

5 შშმ პირები და 
ხანდაზმული ქალები გორი 20.09.2013 ირინა ჟვანია 11 - 11

6 მარტოხელა და ოჯახის 
მარჩენალი ქალები გორი 20.09.2013 ირინა ჟვანია 11 - 11

სულ 65 3 68

დანართი 1
ფოკუს ჯგუფების განრიგი
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დანართი 2

№ დასახელება ადგილი თარიღი ფასილიტატორი ქალი კაცი სულ

1 გამოკითხვის საფუძვლები გორი 20.09.2013 ნანა სუმბაძე 13 - 13

2 გამოკითხვის საფუძვლები ზუგდიდი 04.10.2013 ნანა სუმბაძე 12 2 14

3 გამოკითხვის ჩატარება ზუგდიდი 26.10.2013 ეკატერინე 
ფირცხალავა 12 2 14

4 გამოკითხვის ჩატარება გორი 28.10.2013 ეკატერინე 
ფირცხალავა 13 - 13

სულ 50 4 54


