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საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფი შეფასება - ანალიზი 

1. შესავალი 

წინამდებარე ანალიზი განხორციელებულია იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია 
“თანხმობა“-ს მიერ „კონფლიქტით დაზარალებული ქალების შესაძლებლობების გაზრდა 
და მათი  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება კოვიდ-19-ის კრიზისის 
დროს“ პროექტის ფარგლებში. ის დაფუძნებულია საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფ 
შეფასებაზე, რომელიც სამიზნე თემებში ჩატარდა. ჩატარებული შეფასება ემსახურება იქ 
მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების 
საჭიროებების განსაზღვრას და აქტიური რესპოდენტების გამოკვეთას, პროექტით 
განსაზღვრულ აქტივობებში მათი ჩართვის მიზნით. საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფი 
შეფასება შემდეგ 20 სამიზნე დასახლებაში ჩატარდა: წყალტუბო, სამტრედია, ხონი, გორი, 
საქაშეთი, კასპი, თელიანი, ხურვალეთი, ბერბუქი, კირბალი, ქერე, არბო, მერეთი, ცერონისი, 
კნოლევი, ავლევი, ქვემო ჭალა, ლამისყანა, ხვითი და თვაურიები. პროექტი დაფინანსებულია 
გაეროს განვითარების პროგრამის ოფისის მიერ.  
 
კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა იძულებით გადაადგილებული 
და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების მდგომარეობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ 
პანდემიის დროს ისინი უფრო მწვავე პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ, ვიდრე 
მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი. პანდემიამ იმოქმედა არა მხოლოდ მათ ფიზიკურ და 
ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებზე, რაც 
გამოიხატება გარკვეულ საციცოცხლოდ მნიშვნელოვან სერვისებზე წვდომის შეზღუდვაში.  
 
საჭიროებებისა და მედეგობის სწრაფი შეფასების ჩასატარებლად გამოყენებულ იქნა 
სისტემური შერჩევის (systemic sampling) მეთოდი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 
მეთოდოლოგია დევნილთა რამდენიმე დასახლების სპეციფიკიდან გამომდინარე 
შესაფერისი არ აღმოჩნდა. შედეგად,  სამტრედიაში, ხონში, წყალტუბოსა და კასპის 
მუნიციპალიტეტებში რესპონდენტების შერჩევის მეთოდოლოგია შემოთავაზებულ იქნა იმ 
აქტივისტების მიერ, რომლებმაც გამოკითხვა აღნიშნულ ლოკაციებზე ჩაატარეს. 
მეთოდოლოგია დეტალურად არის განხილული შემდგომ თავში.   
 

2. მეთოდოლოგია 

სისტემური შერჩევა შემთხვევითი შერჩევის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. მისი 
გამოყენებისას, ხდება გარკვეული ფიქსირებული ინტერვალის შერჩევა, რომელსაც შერჩევის 
ინტერვალი ეწოდება. შერჩევის ინტერვალი დამოკიდებულია შერჩევის ჩარჩოს 
მოცულობასა და შესარჩევი ელემენტების რაოდენობაზე1. შესაბამისად, დასახლების დიდ 
პუნქტებში ინტერვალად ყოველი მე-10, ხოლო პატარა დასახლებებში - ყოველი მე-5 სახლი 
იქნა შერჩეული, რადგან შევსებული კითხვარების რაოდენობა თითო ჩასახლებაში ჯამში 10-
15 ყოფილიყო. გამოკითხვას შესაბამის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები აქტივისტი ქალები 
- ორგანიზაციის თანამშრომლები და საკონტაქტო პირები ატარებდნენ. ყველა ლოკაციაზე 
საწყის წერტილად აღებულ იქნა სკოლა, რომელთანაც ინტერვიუერი ზურგით უნდა 
დამდგარიყო და მოძრაობა მარჯვენა მხარეს დაეწყო,  რის შემდეგაც მას შემდეგი 
ინსტრუქციით უნდა ეხელმძღვანელა: „დადექით სკოლისკენ ზურგით და დაიწყეთ მოძრაობა 
სკოლიდან მარჯვნივ, მარჯვენა მხარეს. მიჰყევით გზას და დააკვირდით თქვენგან მხოლოდ 
მარჯვენა მხარეს მდებარე სახლებს. იმ შემთხვევაში, თუ შეგხვდებათ გზაჯვარედინი ან 
შესახვევი მარჯვნივ - შეუხვიეთ და განაგრძეთ გზა ისევ მარჯვენა მხარეს. იმ შემთხვევაში, თუ 
სახლები მარჯვენა მხარეს დამთავრდა, გადადით მოპირდაპირე მხარეს და თქვენგან ისევ 

                                                      
1 http://css.ge/wp-content/uploads/2019/07/raodenobrivi_kvlevis_meTodebis_saxelomzgv.pdf  

http://css.ge/wp-content/uploads/2019/07/raodenobrivi_kvlevis_meTodebis_saxelomzgv.pdf
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მარჯვენა მხარეს მდებარე სახლებს დააკვირდით. გააგრძელეთ გზა იმავე პრინციპით. იმ 
შემთხვევაში, თუ სახლში არავინ დაგხვდათ, ან რესპონდენტი უარს აცხადებს კითხვარის 
შევსებაზე, არ შეხვიდეთ შემდეგ სახლში, არამედ თავიდან დაიწყეთ მე-5 ან მე-10  (შერჩევის 
ინტერვალს გააჩნია) სახლის ათვლა“. ოჯახში შესვლისთანავე, რესპონდენტი ირჩეოდა 
დაბადების დღის მიხედვით (თითო ოჯახიდან თითო წევრი): ეს უნდა ყოფილიყო 16 წელს 
გადაცილებული პირი, რომელსაც გამოკითხვის ჩატარების დღესთან ყველაზე ახლოს 
ჰქონდა დაბადების დღე. 
 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, სისტემური შერჩევის მეთოდი გამოსადეგი არ აღმოჩნდა 
გარკვეული დასახლებებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ სანატორიუმ „წყალტუბოში“ 
ოჯახები გაფანტულად ცხოვრობენ, შერჩევის ინტერვალის გამოყენებით რესპონდენტთა 
საჭირო რაოდენობის გამოკითხვა მოუხერხებელი იქნებოდა. შესაბამისად, კონტაქტის 
დამყარება სანატორიუმში დარჩენილ ყველა ოჯახთან ხორციელდებოდა შერჩევის გარეშე.  
 
ხონის დევნილთა ჩასახლებაში ოჯახების შერჩევის ათვლა იწყებოდა თითო კორპუსის 
ბოლო სართულიდან, სადაც ინტერვიუერი შუა კარზე აკაკუნებდა და იმავე პრინციპით 
მოქმედებდა ყველა მომდევნო სართულზე.  
 
სამტრედიის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში ოჯახები სართულებზე დერეფნული 
სისტემით არიან განაწილებულნი, შესაბამისად, ინტერვალად ყოველი მე-5 ოჯახი იყო 
შერჩეული. თუმცა, აქტივისტმა ქალმა ახსენა, რომ აღნიშნულ ლოკაციაზე რესპონდენტები 
ძირითადად უარს ამბობდნენ გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე და საკმაოდ 
გაღიზიანებულად ხვდებოდნენ მას. 
 
დაბოლოს, კასპის შემთხვევაში, როცა გამოკითხვის ჩატარება ხდებოდა კორპუსში -  საწყისი 
წერტილიდან ინტერვალად შერჩეულ იქნა ყოველი მე-5 ოჯახი, რის შემდეგაც ინტერვიუერი 
მოძრაობას აგრძელებდა მარჯვნივ ზედა სართულზე ან ქვედა სართულზე (გააჩნია საწყისი 
წერტილის შერჩევა სად ხდებოდა).  
 
რაც შეეხება თავად კითხვარს, ის სამი ნაწილისგან შედგებოდა: ნაწილი I - შეკითხვები 
დემოგრაფიული და საკონტაქტო მონაცემების მოსაპოვებლად, ნაწილი II - შეკითხვები 
საჭიროებათა შესახებ (სულ 11 შეკითხვა) და ნაწილი III - დებულებები მედეგობის 
შესაფასებლად. მესამე ნაწილი 8 ფსიქოლოგიურ დებულებას მოიცავდა, რომლებიც 
რესპონდენტებს სათითაოდ 5-ბალიანი სკალის მიხედვით უნდა შეეფასებინათ (გთხოვთ 
იხილოთ დანართი).  
 

3. ნაწილი I - დემოგრაფიული მონაცემები 

20 სამიზნე ჩასახლების მოსახლეობის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 20 994 ადამიანს 
შეადგენს. 2  საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფ შეფასებაში ზემოაღნიშნული სამიზნე 
ლოკაციებიდან ჯამში 219-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა (რაც სამიზნე ჩასახლებების 
მოსახლეობის დაახლოებით 1%-ს შეადგენს). აქედან, რესპონდენტთა უმრავლესობას (79%) 
ქალები წარმოადგენდნენ. აქვე აღსანიშნავია, რომ სხვა ჩასახლებებისგან განსხვავებით, 
ხონის დევნილთა ჩასახლებაში გამოკითხვაში კაცებმაც მიიღეს აქტიური მონაწილეობა 
(50%). გამოკითხვაში ყველა ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანი მონაწილეობდა, კერძოდ: 15-
დან 30 წლამდე (9%), 31-დან 45 წლამდე (34%), 46-დან 60 წლამდე (26%) და 60-ის ზევით (31%). 
რესპონდენტთა 38% არის ამჟამად უმუშევარი, 23% დაკავებული არის სასოფლო-სამეურნეო 

                                                      
2 მონაცემები მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ ძირითადად მოწოდებულია აქტივისტი ქალების მიერ. ზოგიერთი 

სოფლის მოსახლეობის რაოდენობა მოძიებულია Geostat.ge-ზე, თუმცა აქტივისტი ქალებისგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ 

ოფიციალური მონაცემების მიხედვით მცხოვრები ადამიანებიდან თითქმის ნახევარი სოფლებში აღარ ცხოვრობს. 
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საქმით, 14% დასაქმებულია სახელმწიფოს მიერ, 10% - კერძო ბიზნესში, 8% დიასახლისია, 2% 
სტუდენტი ან მოსწავლე, ხოლო დარჩენილი 5% სხვა საქმიანობით არის დაკავებული.  
 

 
 
იქიდან გამომდინარე, რომ კითხვარით გათვალისწინებულ შეკითხვაში რესპონდენტთა 
სოციალური სტატუსის შესახებ შესაძლებელი იყო რამდენიმე პასუხის შემოხაზვა (ვინაიდან 
შესაძლებელია ადამიანს მინიჭებული ჰქონდეს ერთზე მეტი სტატუსი), გამოვლინდა, რომ 
გამოკითხულთა 48%  არის დევნილი, 30% არის კონფლიქტის გამყოფ ზოლთან მცხოვრები, 
27% - სოციალურად დაუცველი, ხოლო 33% თანაბრად იყო გადანაწილებული შესაბამისი 
სოციალური სტატუსის მქონე ჯგუფებზე: მარტოხელა მშობლები, ხანდაზმულები და 
მრავალშვილიანები. 4%-ს შეადგენდნენ ადამიანები, რომლებსაც არც ერთი სტატუსი არ 
ჰქონდათ მინიჭებული. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხვაში არც ერთ მიგრანტს მონაწილეობა 
არ მიუღია.  
 

 

4. ნაწილი II - შეკითხვები საჭიროებათა შესახებ 

როგორც არაერთხელ აღინიშნა,  კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პრობლემებმა იძულებით 
გადაადგილებული და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მდგომარეობა 
საგრძნობლად გააუარესა. მაგალითად, შეკითხვაზე თუ რა პრობლემების წინაშე დადგნენ 
რესპონდენტები კორონავირუსის გავრცელების შედეგად, სადაც რესპონდენტებს მაქსიმუმ 3 

1. 
სტუდენტი/მოსწავლე

2%

2. უმუშევარი
38%
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სახელმწიფოს მიერ

14%

4. დასაქმებული 
კერძო ბიზნესში (ინდ. 

მეწარმე, 
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10%

5. სასოფლო -
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პასუხის შემოხაზვა შეეძლოთ, მივიღეთ შემდგომი პასუხები: ბერბუქში (90%), ავლევში 
(88,9%), თელიანში (80%), წყალტუბოში (75%), კირბალსა (60%) და კნოლევში (50%) 
მოსახლეობა ყველაზე მწვავედ სურსათის შეძენის შესაძლებლობაში შეიზღუდა. 
ჩამოთვლილ დასახლებებს დაემატა სამტრედია და არბო, სადაც მთავარ გამოწვევად 
სურსათის შეძენის შეზღუდვის (83,3 % და 70%) გარდა არბოში ოჯახის წევრებთან 
კომუნიკაციის შეზღუდვა (70%) და სამტრედიაში საჭირო მედიკამენტების შეძენის შეზღუდვა 
(83,3%) დასახელდა. ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება ყველაზე სერიოზულ 
პრობლემად ხურვალეთში (100%), ცერონისში (90%), ქვემო ჭალაში (70%), გორში (60%), 
საქაშეთშსა (60%) და ხონში (50%) დასახელდა, ხოლო  საჭირო მედიკამენტების შეძენის 
შეზღუდვა თვაურებში (100%), ლამისყანაში (80%), ხვითსა (70%) და კასპში (68,8%) აღნიშნეს. 
თვაურებში ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების გარდა რესპონდენტებმა ასევე 
კომუნიკაციის შეზღუდვა (80%) და სურსათის შეძენის გართულება (80%) დაასახელეს. 
მერეთსა (80%) და ქვემო ჭალაში (80%) ყველაზე დიდ გამოწვევას თემში კოვიდ-19-ით 
დაავადების მაღალ მაჩვენებელს მიიჩნევენ, ხოლო ქერეში (90%), წყალტუბოსა (70%) და 
მერეთში (70%)- ოჯახის წევრებთან/მეგობრებთან კომუნიკაციის შეზღუდვას. კასპში 62,5% 
ასევე მიიჩნევს, რომ კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გართულდა სურსათის შეძენის 
შესაძლებლობა.  
 
გარდა იმ პასუხებისა, რომელთა ვარიანტები კითხვარით იყო განსაზღვრული, 
რესპონდენტებს ნებაყოფლობით საკუთარი ალტერნატიული პასუხის ჩაწერის საშუალებაც 
ჰქონდათ შესაბამის გრაფაში. შედეგად, დამატებითად გამოიყო და კიდევ ერთხელ გაესვა 
ხაზი ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის შემოსავლის შემცირება (თელიანი, ქერე, მერეთი), 
ფასების ზრდა პროდუქტებზე (თელიანი, ქერე, არბო), მედიკამენტებზე, ქირაზე, საწვავზე 
(ხურვალეთი), შხამ-ქიმიკატებზე და ზოგადად, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება 
(მერეთი). რამდენიმე რესპონდენტმა კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემიის დროს 
საჭიროებად ჩათვალა სათბურებისთვის წვეთოვანი მორწყვის სისტემის მოწყობა 
(თელიანი). გარდა ამისა, გარკვეული სირთულეები შეექმნათ არბოს მაცხოვრებლებს, 
ჩასახლებაში აფთიაქის არარსებობის გამო. 
 
დისტანციურ სწავლა/სწავლებასთან თვაურების (100%), მერეთის (77,8%), ცერონისის (70%), 
წყალტუბოს (65%), ლამისყანის (60%), ხვითის (60%), საქაშეთის (50%), კირბალის (44,4%),  
გორის (40%), სამტრედიის (40%), ხონის (37,5%) და ქვემო ჭალის (33,3%) რესპონდენტების 
უმრავლესობას შეხება არ ჰქონია. თუმცა, რესპონდენტთა სხვა ნაწილი ინტერნეტთან 
დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემების წინაშე დადგა. მაგალითად, აღმოჩნდა, რომ 
ინტერნეტის შესყიდვის ფინანსური საშუალების არ აქვთ ბერბუქის (66,7%), კასპის (62,5%), 
კირბალის (44,4%), გორის (40%), სამტრედისა (40%) და ქერეს (40%) მაცხოვრებლებს. ავლევში 
რესპონდენტთა 44,4%-ს არ გააჩნია საკმარისი მოწყობილობა (ტელეფონი, პლანშეტი, 
კომპიუტერი) იმისთვის, რომ ონლაინ მეცადინეობის პროცესებში ჩაერთოს. ხოლო ხონის 
რესპონდენტების 37,5%-მა აღნიშნა, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი სივრცე მეცადინეობისთვის. 
ასევე რესპონდენტების მიხედვით, თელიანში (100%), კნოლევში (60%), ხურვალეთში (55,6%), 
ლამისყანასა (33,3%) და ქვემო ჭალაში (33,3%) ინტერნეტი  გაყვანილი სულაც არ არის.  
 
სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული პრობლემები კოვიდ-19-ის გავრცელების 
დროს გარკვეული ჩასახლებებისთვის განსაკუთრებით მწვავე აღმოჩნდა, ამბულატორიების 
არარსებობის ან მათი მედიკამენტებითა და ვირუსისგან დამცავი საშუალებებით სათანადო 
აღჭურვის არარსებობის გამო. მაგალითად, ამბულატორიების არარსებობამ 
განსაკუთრებული სირთულეები შეუქმნა თელიანის (100%), ხვითის (100%) და ხონის (77,8%) 
მაცხოვრებლებს. რაც შეეხება ამბულატორიების არასათანადო აღჭურვას - კირბალის 
რესპონდენტთა 100%, ბერბუქის - 80%,  ცერონისის - 80%, კნოლევის - 66,7%,  ლამისყანის - 
66,7%, საქაშეთის - 66,7% და გორის რესპონდენტთა 55,6% სწორედ ამ პრობლემის წინაშე 
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დადგა კოვიდ-19-ოს გავრცელების დროს. სამტრედიის რესპონდენტთა 80%-მა, ავლევის 
66,7%-მა და წყალტუბოს 61,1%-მა აღნიშნა, რომ სასწრაფო სამედიცინო სამსახური 
გამოძახებაზე არადროულად მოდიოდა. ექთნის/ექიმის არარეგულარული ვიზიტი სოფელში 
განსაკუთრეულ სირთულეს წარმოადგენდა არბოს მაცხოვრებლებისთვის (77,8%), 
განსხვავებით კნოლევის (33,3%), საქაშეთის (33,3%), ქერეს (30%), ხურვალეთის (30%) და 
მერეთის (20%) მაცხოვრებლებისგან. თელიანის, თვაურების და ქვემო ჭალის ყველა 
რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ზემოჩამოთვლილი პრობლემების წინაშე არ დამდგარა. 
 
შეკითხვაზე თუ რა სახის დახმარებას საჭიროებენ რესპონდენტები თავიანთ თემებში Covid-
19-ით გამოწვეულ პრობლემებთან გასამკლავებლად (სადაც მათ შეეძლოთ მაქსიმუმ 3 
პასუხის შემოხაზვა) 20-დან 17 ლოკაციის რესპონდენტების უმრავლესმა ნაწილმა აღნიშნა, 
რომ მათ თემში მედიკამენტების საჭიროება ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრია. რესპონდენტების 
მიხედვით, ასეთი ჩასახლებებია: თვაურები (100%),  სამტრედია (100%), წყალტუბო (100%), 
კირბალი (90%), ცერონისი (90%), ხონი (84,2%), ავლევი (80%),   არბო (80%), ქერე (80%), 
ბერბუქი (80%), გორი (70%), საქაშეთი (70%), ხვითი (70%), ხურვალეთი (70%), კასპი (62,5%), 
ლამისყანა (66,7%) და თელიანი (60%). მძიმე მდგომარეობა არის ასევე თემებში 
საკვების/პროდუქტების ნაკლებობის მხრივ ვინაიდან პანდემიის დაწყებისთანავე შეწყდა 
საზოგადოებრივი/მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა, შესაბამისად უაღრესად 
გართულდა წვდომა პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, 
რომელსაც არ ჰყავს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება. შედეგად, წყალტუბოს 
რესპონდენტების 100%-ს, სამტრედიის 100%-ს, ქვემო ჭალის 90%-ს,  ბერბუქის 80%-ს, 
კირბალის 80%-ს, მერეთის 80%-ს,  არბოს 70%-ს, საქაშეთის 70%-ს, ცერონისის 70%-ს, 
ხურვალეთის 70%-ს, კნოლევის 66,7%-სა და ხონის რეპონდენტების 57,9%-ი სწორედ ამ სახის 
დახმარებას საჭიროებს.  რესპონდენტებმა ასევე თესლებით, სასუქითა და ნერგებით 
მომარაგების საჭიროება გამოთქვეს, განსაკუთრებით ბერბუქში (90%), ქერეში (90%), ავლევში 
(80%), საქაშეთში (80%), არბოში (80%), მერეთში (70%), ქვემო ჭალაში (70%), ხვითში (60%), 
კირბალში (60%), ლამისყანასა (60%) და კნოლევში (50%). ხელსაქმის მასალების 
აუცილებლობას ხაზი გაუსვა ხურვალეთის რესპონდენტების 80%-მა, დამცავი და 
სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგებას კი გორის რესპონდენტების 80%-მა, ავლევის 
70%-მა, მერეთის 50%-მა და სამტრედიის 50%-მა. ავლევისა (70%) და თელიანის (60%) 
რესპონდენტებისთვის აუცილებელი აღმოჩნდა ფსიქოლოგის კონსულტაციები სტრესისა და 
ნეგატიური გრძნობების/ემოციების დასაძლევად. გარდა ზემოჩამოთვლილისა, გამოიყო 
კიდევ ისეთი საჭიროება, როგორიც არის ინტერნეტის და/ან კომუნალური გადასახადის 
გადახდაში მხარდაჭერა, რაც შემოხაზა თელიანის რესპონდენტების 100%-მა, ხვითის 90%-მა, 
თვაურების 80%-მა, ლამისყანის 80%-მა, კასპის 75%-მა, ქერეს 70%-მა და კირბალის 
რესპონდენტების 60%-მა.  
 
ზემოხსენებული ვარიანტების გარდა, რესპონდენტებმა კითხვარის შესაბამის ველში სხვა 
საჭიროებებიც აღნიშნეს. მაგალითად, თელიანში რამდენიმე რესპონდენტს ესაჭიროება 
საცხობთან დაკავშირებული ინვენტარი და ყავის დაფქვის წასქვილი, ხოლო მერეთში - 
შილაკის მოსახსნელი აპარატი, რაც რესპონდენტს დასაქმებაში დაეხმარება. 
 
მერეთის, ავლევის, ლამისყანის, ბერბუქის, თელიანის, ქერეს, ხვითის, ხონისა და 
ხურვალეთის ყველა რესპონდენტი თვლის, რომ მათ თემებში საჭიროა Covid-19-ით 
გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავების სამუშაო ჯგუფების შექმნა. მსგავსი ჯგუფის შექმნის 
საჭიროებას ასევე დაეთანხმნენ  წყალტუბოში (95%), სამტრედიაში (91,7%),  არბოში (90%), 
კასპში (87,5%), თვაურებში (80%), ქვემო ჭალაში (80%), ცერონისში (80%), საქაშეთში (75%),  
გორში (62,5%), კირბალსა (60%) და კნოლევში (50%). თუმცა გამოიკვეთა ასევე რესპონდენტთა 
ნაწილი, რომელსაც ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა, მაგალითად: კირბალის 
რესპონდენტების 40%-ს, გორის 37,5%-ს, კნოლევის 33,3%-ს, საქაშეთი-ს 25%-ს, თვაურების 
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20%-ს, ცერონისის 20%-ს, ქვემო ჭალის 20%-ს, კასპის 12,5%-ს, არბოს 10%-სა და სამტრედიის 
8,3%-ს. რესპონდენტებმა მსგავს ჯგუფებში სხვადასხვა ფორმით ჩართვის მზადყოფნა 
გამოთქვეს. მაგალითად, მოხალისედ მზად არის ჩაერთოს ხურვალეთის რესპონდენტების 
50%, ბერბუქის 40%, თელიანის 40%, ხონის 36,8%, ავლევის 30%, კასპის 31,3% და მერეთის 20%. 
მსგავს საინიციატივო ჯგუფებში ჩართვის სურვილს მეტი რესპონდენტი ანაზღაურების 
სანაცვლოდ გამოხატავს საქაშეთში (62,5%), გორში (50%), თუმცა კნოლევში (33,3%), ხონში 
(31,6%), წყალტუბოში (31,6%), კირბალსა (20%) და ქვემო ჭალაში (20%) მათი პროცენტული 
მაჩვენებელი არც თუ ისე განსხვავდება იმ რესპონდენტების მაჩვენებლისგან, რომელთა 
მოხალისეებად სურთ ჩართვა. გამოიკვეთა ასევე რესპონდენტთა ის ნაწილი, რომელსაც არ 
შეუძლია მსგავს აქტივობებში ჩართვა დროის/ჯანმრთელობის უქონლობის გამო, რაც 
ყველაზე ხშირად იქნა დაფიქსირებული ქერეში (90%), მერეთში (80%), არბოში (70%), ქვემო 
ჭალაში (70%), ბერბუქში (60%), თელიანში (60%), ავლევში (60%), ცერონისში (60%), ხვითში 
(60%), კასპში (50%), კირბალსა (50%) და ლამმისყანაში (46,7%). გარდა იმ რესპონდენტებისა, 
ვისაც საინიციატივო ჯგუფებში ჩართვა დროის ან ჯანმრთელობის არქონის/ნაკლებობის 
გამო არ შეუძლიათ, გამოიყო რესპონდენტთა ის ნაწილი, რომელსაც ამის სურვილი არ აქვს, 
მაგალითად თვაურების გამოკითხვის მონაწილეთა 100%-ს.    
 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, საჭიროებათა სწრაფი შეფასების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია 
დადგინდეს, თუ კონკრეტულად  რა თემაზე სურთ გამოკითხვის მონაწილეებს პროექტით 
გათვალისწინებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. აღნიშნულ შეკითხვაზე საკმაოდ 
მრავალფეროვანი პასუხები დაფიქსირდა, თუმცა გამოიყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
მიმართულება. მაგალითად, რესპონდენტთა უმრავლესობამ უპირატესობა მიანიჭა 
სამედიცინო კონსულტაციებს, კერძოდ: გორის 62,5%-მა, არბოს 60%-მა, თვაურების 60%-მა, 
ქერეს 60%-მა, ხვითის 60%-მა, ბერბუქის 60%-მა, ლამისყანის 53,3%-მა, კასპის 43,8%-მა, 
თელიანის 40%-მა, საქაშეთის 40%-მა და ცერონისის 40%-მა. ფსიქოლოგიური ტრენინგ-
კონსულტაციები ფსიქოლოგიური სტრესის დასაძლევად ავლევის რესპონდენტების 70%-
სთვის და ხურვალეთის რესპონდენტების 40%-სთვის მეტად საინტერესო აღმოჩნდა. 
რესპონდენტების 40%-მა თელიანში, 33,3%-მა კნოლევში, 30%-მა საქაშეთში, 30%-მა ქვემო 
ჭალაში, 30%-მა ცერონისში, 30%-მა ხურვალეთში, 25%-მა წყალტუბოში, 22,2%-მა ხონში, და 
მერეთის რესპონდენტთა 20%-მა მონაწილეობის მიღების სურვილი ყველა ჩამოთვლილ 
ღონისძიებაში გამოხატა (სამედიცინო კონსულტაციები ექიმთან, ფსიქოლოგიური ტრენინგ-
კონსულტაციები სტრესის დასაძლევად და ნეგატიური ემოციების სამართავად, 
ადვოკატირების სემინარები და თემის მედეგობის სემინარები). თუმცა, იყო ასევე 
მონაწილეთა ნაწილი, რომელიც არც ერთი ღონისძიებით არ დაინტერესდა, მაგალითად  
კნოლევის რეპონსდენტების 66,7%, სამტრედიის 66,7%, წყალტუბოს 55%, მერეთის 50%, 
კირბალის 40%, ქვემო ჭალის 40%, ცერონისის 30%, და ლამისყანის 26,7%. თემის მედეგობის 
სემინარებში ჩართვის სურვილი გამოხატა ქერეს მონაწილეთა 30%-მა და ხურვალეთის 
მონაწილეთა 20%-მა.   
 
4.1 შეჯამება 

საჭიროებათა სწრაფი შეფასების შედეგად მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ ყველაზე მძაფრი 
პრობლემა კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად, რომლის წინაშეც დადგნენ 
სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტით 
დაზარალებული ქალები - სურსათსა (51%) და მედიკამენტებზე (48%) შეზღუდული წვდომა; 
კომუნიკაციის შეზღუდვა ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან და მეგობრებთან (46%), და 
უარყოფითი გავლენა მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეა (45%). დანარჩენი პასუხები 
გადანაწილდა შემდეგნაირად: რესპონდენტთა 28%-მა შემოხაზა  საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტით გადაადგილების შეზღუდვა მისი უმუშევრობის გამო (აფთიაქები და 
მაღაზიები ყველა დასახლებაში ხელმისაწვდომი არ არის, შესაბამისად მაცხოვრებლებს 
პირველადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ხშირად მეზობელ სოფლებში უწევთ 
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გადასვლა), ხოლო 18%-მა აღნიშნა, რომ ვირუსმა უარყოფითად იმოქმედა მათ ფიზიკურ 
მდგომარეობაზე. რესპონდენტთა მცირე ნაწილი სერიოზულ პრობლემად ადგილზე 
შემოსავლის დაკარგვას (14%) და მათ თემებში კოვი-19-ით დაავადების შემთხვევების ზრდას 
(13%) მიიჩნევს. რესპონდენტთა მცირე ნაწილისთვის კი გამოწვევებად მიიჩნევა სამსახურის 
დაკარგვა (7%) და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების შეზღუდვა ფასების 
ზრდის გამო (6%).  
 

 
ყველასთვის ცნობილია, რომ კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემიის დროს ადამიანებს 
დისტანციურ ონლაინ საქმიანობაზე მოუწიათ გადასვლა. მიუხედავად ამისა, სწრაფი 
შეფასების სამიზნე ლოკაციების მაცხოვრებლების 43%-ს დისტანციურ სწავლა/სწავლების 
პროცესებთან  კავშირი არ ჰქონია, რაც განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 
რესპონდენტთა 20%-ს არ აქვს ინტერნეტის შესყიდვის ყოველთვიური ფინანსური 
შესაძლებლობა, 15%-ის მიხედვით- ინტერნეტი დასახლებაში საერთოდ არ არის გაყვანილი, 
ხოლო 14% დისტანციური სწავლა/სწავლების პროცესებში ჩასართავად საჭირო 
ელექტრონული მოწყობილობების არქონას აღნიშნავს. რაც შეეხება რესპონდენტების 
დანარჩენ 8%-ს, მათ არ აქვთ საკმარისი სივრცე მეცადინეობისთვის (პატარა საცხოვრებელ 
სივრცეში რამდენიმე მოსწავლის ან/და მასწავლებლის თანაცხოვრების გამო).  
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15%
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როდესაც საუბარია სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე კოვიდ-19-
ის გავრცელების დროს, გამოკითხულთა 37%-სთვის ყველაზე დიდ გამოწვევას 
ამბულატორიების არასათანადო აღჭურვილობა წარმოადგენს, 24%-ისთვის კი - სასწრაფო 
სამედიცინო სამსახურის გამოძახებაზე არადროული მისვლა. 19% აღნიშნავს, რომ მათთვის 
მთავარი გამოწვევა არა ამბულატორიების არასათანადო აღჭურვა, არამედ თემებში მათი 
არარსებობაა. რესპონდენტთა 12%-ის მიხედვით, კოვიდ-19-ის გავრცელების დროს, ყველაზე 
დიდ სირთულეს ექთნის ან ექიმის არარეგულარული ვიზიტები წარმოადგენს, ხოლო 
დარჩენილი 8% არც ერთ ზემოაღნიშნულ პრობლემას არ შეუწუხებია.  
 

 
შეკითხვაზე თუ რა სახის დახმარებას საჭიროებენ რესპონდენტები თავიანთ თემებში Covid-
19-ით გამოწვეულ პრობლემებთან გასამკლავებლად, რესპონდენტთა 75%-მა აღნიშნა 
მედიკამენტებით, ხოლო 65%-მა - საკვებით დახმარება. 49% საჭიროებს თესლებით 
ნერგებითა და სასუქებით დახმარებას, 39% - ინტერნეტის და/ან კომუნალური გადასახადის 
გადახდაში მხარდაჭერას, 26% დამცავი და სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგებას, 
ხოლო 15% საჭიროებს ფსიქოლოგის კონსულტაციებს სტრესისა და ნეგატიური 
გრძნობების/ემოციების დასაძლევად. ასევე გამოკითხულთა 23% თვლის, რომ ესაჭიროება 
ექიმის კონსულტაციები Covid-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე, ხოლო 12%-მა პასუხად 
ხელსაქმის მასალების საჭიროება შემოხაზა.  
 

 

1. სასწრაფო 
სამედიცინო 
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24%

2. თემში 
ამბულატორიის 

არარსებობა
19%

3. ამბულატორიაში 
საჭირო 

მედიკამენტებით და 
ვირუსისაგან 

დამცავი 
საშუალებებით 

აღჭურვის 
ნაკლებობა

37%

4. სოფელში 
ექიმის/ექთნის 

არარეგულარული 
ვიზიტი

12%

5. არც ერთი
8%
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რაც შეეხება თემებში Covid-19-ით გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავების სამუშაო 
ჯგუფების შექმნას, რესპონდენტთა 90% მიიჩნევს, რომ მსგავსი ჯგუფების შექმნა 
აუცილებელია. დანარჩენ 10%-ს მოცემულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა. 
გამოკითხულთა 47%-ს სურს მსგავსი ჯგუფის საქმიანობაში ჩართვა, თუმცა დროის ან/და 
ჯანმრთელობის არქონის გამო, ისინი მონაწილეობისგან თავს იკავებენ. 19%-ს სამუშაო 
ჯგუფების მუშაობაში ჩართვა არ სურს, ხოლო დანარჩენი რესპონდენტები მზად არიან 
ჩაერთონ როგორც მოხალისეებად (18%), ასევე ანაზღაურების სანაცვლოდ (16%). პროექტით 
განსაზღვრული აქტივობებიდან რესპონდენტთა უმრავლესობამ (35%) ექიმთან სამედიცინო 
კონსულტაციების გავლის სურვილი გამოთქვა. 12%-ს მონაწილეობის მიღება ფსიქოლოგიურ 
ტრენინგ-კონსულტაციებში სურს, თემის მედეგობის სემინარებში - 6%-ს, ხოლო 
ადვოკატირების სემინარებში - 3%. რესპონდენტთა 25% არც ერთი ღონისძიებით არ 
დაინტერესდა, ხოლო 19% მონაწილეობის მიღებას ისურვებდა ყველა ზემოაღნიშნულ 
ღონისძიებაში. 

 
 

5. ნაწილი III - დებულებები მედეგობის შესაფასებლად 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მესამე ნაწილი 8 ფსიქოლოგიური ხასიათის დებულებისგან 
შედგება. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ყველა დებულება დეტალურად ქვემოთ არის 
განხილული: 
 
ვფიქრობ, ცვლილებები ახალ შესაძლებლობებს ქმნის - მოცემულ დებულებას ყველაზე 
მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით სრულიად ეთანხმება ხურვალეთის 
რესპონდენტების 33,3% და ხონის რესპონდენტების 15%. სრულიად არ ეთანხმება გორის 
რესპონდენტთა 50%, თვაურების რესპონდენტების 40%, ხვითის 30% და სამტრედიის 25%.  
დებულებას ნაწილობრივ ეთანხმება საქაშეთის რესპონდენტების 70%, კირბალის 60%, 
ცერონისის 40%, წყალტუბოს 35%, და მერეთის 20%. დებულებას, რომ ცვლილებები ახალ 
შესაძლებლობებს ქმნის ყველაზე მეტი ადამიანი ეთანხმება - ქერეს რესპონდენტების 100%, 
ქვემო ჭალის 90%, კასპის 75%, ლამმისყანის 73,3%, კნოლევის 66,7%, ხონის 65%, ავლევის 60%, 
ბერბუქის 60%, თელიანის 60%, თვაურების 60%, წყალტუბოს 60%, სამტრედიის 58,3%, 
ხურვალეთის 55,6%, მერეთის 50%, ხვითის 50%, გორის 40%, კირბალის 40% და ცერონისის 
რესპონდენტების 40%. 
 
ახალი სიტუაციებისადმი ღია და მზად ვარ. შემიძლია  მოვერგო გაურკვეველ და  რთულ 
სიტუაციებს - მოცემული დებულების შესაფასებლად რესპონდენტები ხშირად ირჩევდნენ 
პასუხის ორ ვარიანტს - „ნაწილობრივ ვეთანხმები“ და „ვეთანხმები“. ნაწილობრივ 
ეთანხმებიან რესპონდენტები კირბალიდან (100%), ხურვალეთიდან (70%,), არბოდან (70%), 

1. სამედიცინო 
კონსულტაციები 

ექიმთან
35%

2. ფსიქოლოგიური ტრენინგ-
კონსულტაციები სტრესის 

დასაძლევად და ნეგატიური 
ემოციების სამართავად

12%3. ადვოკატირების 
სემინარები

3%

4. თემის 
მედეგობის 
სემინარები

6%

5. ვისურვებდი 
ყველა 

ღონისძიებაში 
მონაწილეობას

19%

6. არც ერთში
25%
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ქვემო ჭალიდან (70%), ავლევიდან (60%), კნოლევიდან (60%), სამტრედიიდან (50%), 
საქაშეთიდან (50%), ქერედან (50%), მერეთიდან (40%) და  ხონიდან (30%), ხოლო ეთანხმებიან 
რესპონდენტები ბერბუქიდან (70%), თელიანიდან (60%), საქაშეთიდან (50%), ხონიდან (50%), 
ასევე ავლევიდან (40%), თვაურებიდან (40%), ლამისყანიდან (40%), მერეთიდან (40%), 
ქერედან (40%), ხვითიდან (30%),  და ხურვალეთიდან (30%). მოცემულ დებულებას არ 
ეთანხმება თვაურების რესპონდენტების 60%, სამტრედიის 41,7%, ხვითის 40% და 
ლამისყანის 26,7%. გარდა ამისა, გამოიკვეთა ისეთი ჩასახლებები, სადაც პასუხები საკმაოდ 
მრავალფეროვანია რის გამოც გაჭირდა დომინანტი ტენდენციების გამოყოფა. ამ 
შემთხვევაში, ასეთი ჩასახლებებია: გორი, კასპი, ცერონისი და წყალტუბო. გორში, მოცემულ 
დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 22,2%, არ ეთანხმება 11,1%, ნაწილობრივ ეთანხმება 
33,3% და ეთანხმება ასევე 33,3%. კასპში - არ ეთანხმება 18,8%, ნაწილობრივ ეთანხმება 37,5%, 
ეთანხმება 37,5% და სრულიად ეთანხმება 6,3%. ცერონისში - არ ეთანხმება 20%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 20%, ეთანხმება 40% და სრულიად ეთანხმება 20%. ხოლო წყალტუბოში - 
დებულებას არ ეთანხმება 30%, ნაწილობრივ ეთანხმება 45% და ეთანხმება 25%. 
 
არასასურველი ცვლილებების დროს შემიძლია ვიპოვო გზა, რომელიც დამეხმარება ეს 
ცვლილებები ჩემს სასარგებლოდ შევცვალო - აღნიშნულ დებულებას ეთანხმება 
ხურვალეთის რესპონდენტების 100%, ბერბუქის 80%, თელიანის 60%, საქაშეთის 50%, 
ავლევის 40%, მერეთის 40%, კასპის 37,5%, კნოლევის 33,4%, ცერონისის 30%, ხვითის 30% და 
კირბალის რესპონდენტების 30%. დებულებას ნაწილობრივ ეთანხმებან რესპონდენტები 
ქვემო ჭალიდან (70%), კნოლევიდან (66,7%),  ქერედან (60%), ცერონისიდან (60%), 
წყალტუბოდან (60%), კირბალიდან (60%), გორიდან (55,6%),  არბოდან (50%), სამტრედიდან 
(50%), საქაშეთიდან (50%), კასპიდან (43,8%), ავლევიდან (40%), თვაურებიდან (40%) და 
მერეთიდან (40%), ხოლო არ ეთანხმებიან რესპონდენტები  თვაურებიდან (60%), ხვითიდან 
(50%), სამტრედიიდან (33,3%), არბოდან (30%), წყალტუბოდან (30%) და ქერედან (20%). წინა 
დებულების მსგავსად, მოცემულ დებულებაშიც გამოიყო ისეთი ჩასახლებები, რომლებშიც 
პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: ლამისყანაში დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 
6,7%, არ ეთანხმება 40%, ნაწილობრივ ეთანხმება 20%, ეთანხმება 26,7% და სრულიად 
ეთანხმება ასევე 6,7%; ხონში დებულებას არ ეთანხმება რესპონდენტთა 20%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 30%, ეთანხმება 45% და სრულიად ეთანხმება რესპონდენტთა 5%.  
 
პრობლემების გადაჭრის დროს ვუსმენ განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანებს - 
აღნიშნულ დებულებას ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით ეთანხმება 
ქერეს რესპონდენტების 90%, ქვემო ჭალის 80%, არბოს 80%, კირბალის 80%, სამტრედიის 75%, 
წყალტუბოს 75%, ბერბუქის 70%, საქაშეთის 70%, ცერონისის 70%, მერეთის 70%, ლამისყანის 
66,7%, თვაურების 60%, , ავლევის 60%, ხურვალეთის 50% და თელიანის რესპონდენტების 
40%. დებულებას არ ეთანხმება თვაურების რესპონდენტების 40% და თელიანის 20%, ხოლო 
ნაწილობრივ ეთანხმებიან თელიანის (40%), მერეთის (30%) და ხურვალეთის (20%) 
რესპონდენტები. დებულებას სრულიად ეთანხმებიან კნოლევის (66,7%), ხურვალეთის (30%) 
და ცერონისის (20%) რესპონდენტები. რაც შეეხება გორს, კასპს, ხვითსა და ხონს, პასუხები 
შემდეგნაირად გადანაწილდა: გორში დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 10%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 20%, ეთანხმება 60% და სრულიად ეთანხმება 10%; კასპში დებულებას არ 
ეთანხმება 25%, ნაწილობრივ ეთანხმება 31,3%, ეთანხმება 25% და სრულიად ეთანხმება 
18,8%; ხვითში დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 10%, არ ეთანხმება 20%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება ასევე 20%, ეთანხმება 40% და სრულიად ეთანხმება 10%, ხოლო ხონის 
რესპონდენტების 5% დებულებას არ ეთანხმება, 15% - ნაწილობრივ ეთანხმება, 55% 
ეთანხმება და 25% სრულიად ეთანხმება.  
 
საჭიროებების შემთხვევაში, სხვა ადამიანებს ვთხოვ დახმარებას - აღნიშნულ დებულებას 
ეთანხმება საქაშეთის გამოკითხულთა 90%, ავლევის 80%, მერეთის 80%, ბერბუქის 77,8%, 
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კირბალის 77,8%, ხონის 73,7%, ქერეს 70%, არბოს 70%, თვაურების 60%, სამტრედიის 58,3%, 
წყალტუბოს 55%, ქვემო ჭალის 50% და ხურვალეთის გამოკითხულთა 50%. დებულებას 
ნაწილობრივ ეთანხმება თელიანის რესპონდენტთა 80%, წყალტუბოს 45%, ქვემო ჭალის 40%, 
ცერონისის 40% და ხურვალეთის რესპონდენტთა 40%. ყველაზე მაღალი პროცენტული 
მაჩვენებლის მიხედვით დებულებას სრულიად ეთანხმებიან კნოლევის რესპონდენტები 
(66,7%). რაც შეეხება გორის, კასპის, ლამისყანისა და ხვითის რესპონდენტებს, მოცემულ 
ჩასახლებებში რთული აღმოჩნდა საერთო ტენდენციების გამოკვეთა, ვინაიდან 
რესპონდენტების მიერ გაცემული პასუხები შემდეგნაირად განაწილდა: გორში დებულებას 
სრულიად არ ეთანხმება 10%, ნაწილობრივ ეთანხმება ისევ 10%, ეთანხმება 60% და სრულიად 
ეთანხმება გამოკითხულთა 20%; კასპში დებულებას არ ეთანხმება 31,3%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 12,5%, ეთანხმება 37,5%, სრულიად ეთანხმება 18,8%; ლამისყანაში დებულებას 
სრულიად ეთანხმება 6,7%, არ ეთანხმება 33,3%, ნაწილობრივ ეთანხმება 6,7%, ეთანხმება 
33,3% და სრულიად ეთანხმება გამოკითხულთა 20%; დაბოლოს, ხვითში აღნიშნულ 
დებულებას არ ეთანხმება 33,3%, ნაწილობრივ ეთანხმება 11,1%, ეთანხმება კვლავ 33,3% და 
სრულიად ეთანხმება 22,2%.  
 
მაქვს თავდაჯერებულობის განცდა და რთულ სიტუაციებში გადაწყვეტილებების მიღების 
სწრაფი უნარი - აღნიშნულ დებულებას ეთანხმება რესპონდენტთა ყველაზე მაღალი 
პროცენტული მაჩვენებელი: ავლევი (70%), ბერბუქი (70%), მერეთი (60%), არბო (60%), 
წყალტუბო (50%), ხონი (50%), სამტრედია (50%), ქერე (50%), ქვემო ჭალა (50%), თელიანი 
(40%), თვაურები (40%), კნოლევი (33,3%), ხურვალეთი (30%) და გორი (25%). ნაწილობრივ 
ეთანხმება კირბალის რესპონდენტთა 70%, ხურვალეთის 60%, ქერეს 50%, ქვემო ჭალის 50%, 
კნოლევის 50%, სამტრედიის 33,3%, არბოს 30% და წყალტუბოს გამოკითხულთა 30%. 
დებულებას არ ეთანხმება თვაურების გამოკითხულთა 60%, თელიანის 40% და მერეთის 
გამოკითხულთა 30%. გორის რესპონდენტთა 62,5% სრულიად არ ეთანხმება აღნიშნულ 
დებულებას, ხოლო ხონის 30% - სრულიად ეთანხმება. ზემოაღნიშნული დებულებების 
მსგავსად ამ დებულების შეფასებისას გამოიყო ისეთი ჩასახლებები, რომლებშიც პასუხები 
შემდეგნაირად გადანაწილდა: კასპში დებულებას არ ეთანხმება 37,5%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 25%, ეთანხმება 18,8% და სრულიად ეთანხმება ასევე 18,8%. ლამისყანაში 
დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 6,7%, არ ეთანხმება 53,3%, ნაწილობრივ ეთანხმება 6,7%, 
ეთანხმება 13,3% და სრულიად ეთანხმება 20%. საქაშეთში სრულიად არ ეთანხმება 40%, არ 
ეთანხმება 20%, ნაწილობრივ ეთანხმება  10% და ეთანხმება 30%. ცერონისში დებულებას არ 
ეთანხმება 22,2%, ნაწილობრივ ეთანხმება 33,3%, ეთანხმება ასევე 33,3% და სრულიად 
ეთანხმება 11,1%. ხოლო ხვითში დებულებას არ ეთანხმება რესპონდენტთა 40%, 
ნაწილობრივ ეთანხმება 20%, ეთანხმება 30% და სრულიად ეთანხმება გამოკითხულთა 10%.  
 
შემიძლია გამოვიყენო ანალიტიკური აზროვნება, ვიყო  შემოქმედებითი ან პრაგმატული და 
გავუმკლავდე სირთულეებს - მოცემული დებულების შესაფასებლად, სხვა მრავალი 
დებულების მსგავსად, რესპონდენტები ხშირად ირჩევდნენ პასუხის ორ ვარიანტს - 
„ნაწილობრივ ვეთანხმები“ და „ვეთანხმები“. დებულებას ნაწილობრივ ეთანხმებიან 
რესპონდენტები კირბალიდან (70%), ქვემო ჭალიდან (70%), კნოლევიდან (66,7%), არბოდან 
(60%), ხურვალეთიდან (60%), წყალტუბოდან (45%), სამტრედიიდან (41,7%), ქერედან (40%), 
ხონიდან (40%) და ავლევიდან (30%), ხოლო ეთანხმებიან რესპონდენტები ბერბუქიდან (90%), 
თელიანიდან (80%), თვაურებიდან (80%), ქერედან (60%), ავლევიდან (60%), მერეთიდან (50%), 
ხონიდან (45%), არბოდან (40%) და ხურვალეთიდან (30%). წყალტუბოს რესპონდენტების 35%, 
სამტრედიის 33,3% და მერეთის 30% მოცემულ დებულებას არ ეთანხმებიან. გორში 
დებულებას სრულიად არ ეთანხმება 14,3%, არ ეთანხმება ასევე 14,3%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 28,6% და ეთანხმება 42,9%. წინა დებულების მსგავსად, კასპში დებულებას არ 
ეთანხმება 6,3%, ნაწილობრივ ეთანხმება 37,5%, ეთანხმება 25%, ხოლო სრულიად ეთანხმება 
31,3%. ლამისყანაში - სრულიად არ ეთანხმება 6,7%, არ ეთანხმება 20%, ნაწილობრივ 
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ეთანხმება ასევე 20%, ეთანხმება 46,7% და სრულიად ეთანხმება 6,7%. საქაშეთში დებულებას 
სრულიად არ ეთანხმება რესპონდენტთა 20%, არ ეთანხმება ასევე 20%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 30% და ასევე 30% დებულებას ეთანხმება.  ცერონისში 30% არ ეთანხმება, 20% - 
ნაწილობრივ ეთანხმება, 40% - ეთანხმება და 20% სრულიად ეთანხმება, ხოლო ხვითში 
რესპონდენტთა 10% დებულებას არ ეთანხმება, 40% - ნაწილობრივ ეთანხმება, 20% - 
ეთანხმება და 30% სრულიად ეთანხმება. 
 
მგრძნობიარე ვარ სხვების გრძნობების, საჭიროებებისა და  ემოციების მიმართ - ყველა წინა 
დებულებისგან განსხვავებით, მოცემულ დებულებაში რესპონდენტები ყველაზე ხშირად 
ირჩევნდენ პასუხის ორ ვარიანტს: „ვეთანხმები“ და „სრულიად ვეთანხმები“. დებულებას 
ეთანხმება რესპონდენტების უმრავლესობა კირბალიდან (90%), სამტრედიიდან (83,3%), 
ავლევიდან (80%), არბოდან (80%), საქაშეთიდან (80%), ქერედან (80%), ცერონისიდან (80%), 
საქაშეთიდან (70%), წყალტუბოდან (60%), ხონიდან (60%), ხურვალეთიდან (60%),  მერეთიდან 
(50%), ქვემო ჭალიდან (50%), ბერბუქიდან (50%) და თვაურებიდან (40%), ხოლო დებულებას 
სრულიად ეთანხმებიან რესპონდენტები თელიანიდან (100%), კასპიდან (87,5%), 
კნოლევიდან (83,3%), ლამისყანიდან (73,3%), ხვითიდან (70%), თვაურებიდან (60%), 
ბერბუქიდან (50%), ქვემო ჭალიდან (40%) და წყალტუბოდან (40%). რაც შეეხება გორს, 
რომელშიც პასუხები სხვა ჩასახლებებისგან განსხვავებით შემდეგნრაირად განაწილდა: 
დებულებას სრულიად არ ეთანხმება გორის რესპონდენტების 22,2%, ნაწილობრივ 
ეთანხმება 11,1%, ეთანხმება 44,4% და სრულიად ეთანხმება რესპონდენტთა 22,2%.  
 
5.1 შეჯამება 

ვფიქრობ, ცვლილებები ახალ შესაძლებლობებს ქმნის - რესპონდენტთა 61% ეთანხმება 
დებულებას, რომ ცვლილებები ახალ შესაძლებლობებს ქმნის, 20% მას ნაწილობრივ 
ეთანხმება, სრულიად ეთანხმება 9%, არ ეთანხმება 7% და სრულიად არ ეთანხმება 3%.  
 

 
 
ახალი სიტუაციებისადმი ღია და მზად ვარ. შემიძლია  მოვერგო გაურკვეველ და  რთულ 
სიტუაციებს - დებულებას ნაწილობრივ ეთანხმება 44%, ეთანხმება 35%, არ ეთანხმება 15%, 
სრულიად ეთანხმება 4% და სრულიად არ ეთანხმება 1%. 
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არასასურველი ცვლილებების დროს შემიძლია ვიპოვო გზა, რომელიც დამეხმარება ეს 
ცვლილებები ჩემს სასარგებლოდ შევცვალო - მოცემულ დებულებას 41% ნაწილობრივ 
ეთანხმება, ეთანხმება 36%, არ ეთანხმება 17%, სრულიად ეთანხმება 5% და სრულიად არ 
ეთანხმება რესპონდენტთა 1%. 
 

 
 
პრობლემების გადაჭრის დროს ვუსმენ განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანებს - 
აღნიშნულ დებულებას ეთანხმება გამოკითხულთა 61%, ნაწილობრივ ეთანხმება 17%, 
სრულიად ეთანხმება 13%, არ ეთანხმება 7% და სრულიად არ ეთანხმება 2%. 
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საჭიროებების შემთხვევაში, სხვა ადამიანებს ვთხოვ დახმარებას - რესპონდენტთა ნახევარზე 
მეტი (57%) ეთანხმება აღნიშნულ დებულებას. 20% - ნაწილობრივ ეთანხმება, 12% სრულიად 
ეთანხმება, არ ეთანხმება 10% და სრულიად არ ეთანხმება 1%. 
 

 
 
მაქვს თავდაჯერებულობის განცდა და რთულ სიტუაციებში გადაწყვეტილებების მიღების 
სწრაფი უნარი - გამოკითხულთა 41% ეთანხმება ზემოაღნიშნულ დებულებას, 27% 
ნაწილობრივ ეთანხმება, 18% არ ეთანხმება, 9% სრულიად ეთანხმება, ხოლო შედარებით 
მაღალი მაჩვენებელი (წინა დებულებასთან შედარებით) დებულებას სრულიად არ 
ეთანხმება (5%).  
 

 
 
შემიძლია გამოვიყენო ანალიტიკური აზროვნება, ვიყო  შემოქმედებითი ან პრაგმატული და 
გავუმკლავდე სირთულეებს - მოცემულ დებულებას ეთანხმება 40%, ნაწილობრივ ეთანხმება 
38%, არ ეთანხმება 12%, სრულიად ეთანხმება 8% და სრულიად არ ეთანხმება 2%.  
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მგრძნობიარე ვარ სხვების გრძნობების, საჭიროებებისა და  ემოციების მიმართ - რაც შეეხება 
ბოლო დებულებას, მას ეთანხმება რესპონდენტთა 55%, სრულიად ეთანხმება 37%, 
ნაწილობრივ ეთანხმება 7% და სრულიად არ ეთანხმება რესპონდენტთა 1%.  

 

6. დასკვნა და რეკომენდაციები 

საჭიროებათა და მედეგობის შეფასება 20 სამიზნე ჩასახლებაში ჩატარდა. შეფასების მიზანს 
წარმოადგენდა ამ ჩასახლებებში მცხოვრები კონფლიქტით დაზარალებული და იძულებით 
გადაადგილებული ქალების საჭიროებების იდენტიფიცირება კოვიდ-19-ის კრიზისის დროს 
და აქტიური ქალების გამოვლენა მათი პროექტით განსაზღვრულ აქტივობებში ჩასართავად. 
შეფასებისთვის განკუთვნილი კითხვარი 3 ნაწილისგან შედგებოდა: პირველი ნაწილი 
დაეთმო დემოგრაფიული და საკონტაქტო მონაცემების გაზიარებას, მეორე ნაწილი - 
საჭიროებების და მესამე ნაწილი - მედეგობის შეფასებას. აქვე აღვნიშნავ, რომ მედეგობის 
ნაწილში არსებული კითხვები გაგვიზიარა  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მეცნიერებათა დოქტორმა ქალბატონმა მარინა ელბაქიძემ (რისთვისაც მას მადლობას 
ვუხდით და სამომავლოდ მისგან მედეგობასთან დაკავშირებულ რჩევებსა და 
რეკომენდაციებს ველოდებით). შეფასებაში მონაწილეობა მიიღო ჯამში 219 ადამიანმა. 
შეფასება ჩატარდა სისტემური შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, თუმცა წყალტუბოში, 
ხონში, სამტრედიასა და კასპში აქტივისტმა ქალებმა თავიანთ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით, განსხვავებული მეთოდოლოგია შემოგვთავაზეს, რომელიც 
„მეთოდოლოგიის“ თავში არის აღწერილი. 
 
სწრაფი შეფასების შედეგად  გამოვლინდა, რომ სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები ქალები 
კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისის დროს ძალზე რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, 
რადგან უკვე არსებულ პრობლემებს მათ დამატებითად პანდემიით გამოწვეული 
სირთულეები დააწვათ მხრებზე. წინა წელს, ჩასახლებებში ყველაზე მწვავედ 
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სადეზინფექციო და დამცავი საშუალებების საჭიროება იდგა, წელს კი რესპონდენტებმა 
საკვებისა და მედიკამენტების საჭიროება აღნიშნეს, რაც უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ 
შარშან სახელმწიფო სერიოზულად დაეხმარა მოსახლეობას სასურსათო ჰუმანიტარული 
დახმარებით, საწვავით, და თანხობრივად. ამჟამად კი, ბევრად გაზრდილი ფასები 
მედიკამენტებზე არ აძლევს საშუალებას დაუცველ ოჯახებს იზრუნონ საკუთარ 
ჯანმრთელობაზე. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომლითაც ძირითადად 
დაკავებულები არიან კონფლიქტისპირა სოფლებში მცხოვრები ქალები, გამოკითხვისა და 
ფოკუს ჯგუფების დროს გამოვლინდა, რომ წელს იმდენად გაძვირებულია ტრაქტორების 
მომსახურება, რომ მრავალ ოჯახს არ ჰქონდა მიწის დამუშავების ფინანსური საშუალება 
(მაგ. შიდა ქართლის რეგიონში ფასი ავიდა 2,5-3 ლარამდე მეასედის დამუშავებაზე). გარდა 
ამისა, კონფლიქტისპირა სოფლებში კვლავ აქტუალურად რჩება სიტუაცია, რომლის დროსაც 
გამყოფ ხაზთან ახლოს მდებარე მიწის ნაკვეთებზე ვერც ტრაქტორი შედის და ვერც 
ადამიანი, რადგან უსაფრთხოების პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას და ადამიანის 
გატაცების დიდი ალბათობაა. ყოველივე ზემოაღნიშნული ადასტურებს იმას, რომ 
კონფლიქტისპირა სოფლებში მცხოვრები თემების გაღარიბება გრძელდება. ამიტომ, 
საჭიროა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მზარდი პროექტების დანერგვა, 
ახალგაზრდების ჩართულობა ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსების გზით და 
სერიოზული ადვოკატირება ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ფარმაცევტულ 
კომპანიებთან, რათა შესრულდეს დაპირებული გამოცხადებული ზომები ფასების 
ლიმიტირებასთან და მედიკამენტებზე საშეღავათო სიებთან დაკავშირებით. 
 
როგორც არაერთხელ აღინიშნა, განათლების სისტემას ონლაინ რეჟიმზე გადაწყობა მოუწია, 
რაც კონფლიქტისპირა სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის გარკვეულ სირთულეებთან 
არის დაკავშირებული. გამოკითხულთა უმრავლესობამ, რომელსაც ამ საკითხთან შეხება 
აქვს, აღნიშნა, რომ სოფელში არ არის გამოყვანილი ინტერნეტი, ოჯახში არ არის 
საკმარისი ელექტრონული მოწყობილობები/სივრცე მეცადინეობისთვის, ან მათ 
უბრალოდ არ აქვთ ინტერნეტის შესყიდვის ყოველთვიური ფინანსური შესაძლებლობა. 
ეს ყოველივე ნიშნავს იმას, რომ კონფლიქტისპირა სოფლებში მცხოვრები 
მოსწავლეები/სტუდენტები სერიოზულ ბარიერებს აწყდებიან განათლების მიღების 
პროცესში. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი 
განათლების უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, 
უნდა მოხდეს აღნიშნულ ჩასახლებებში მცხოვრები მასწავლებლებისა და მოსწავლეების 
მხარდაჭერა და მათი ონლაინ სასწავლო პროცესებში ჩასართავად საჭირო 
ელექტრონული მოწყობილობებით უზრუნველყოფა, დისტანციურ სოფლებში 
ინტერნეტის გაყვანა და იმ ოჯახების ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა, რომლებსაც ამის საშუალება არ გააჩნიათ.  
 
რაც შეეხება ჯანდაცვას - კვლავ აქტუალურად რჩება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის 
პრობლემა, რადგან კონფლიქტით დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებული 
ქალები ტრავმირებულები არიან ომით, და ახლანდელი ბორდერიზაციითა და გატაცებებით, 
რასაც კოვიდ-19-ით გამოწვეული სირთულეები დაემატა. გარდა იმისა, რომ, როგორც 
ზემოთ აღინიშნა, ფასების ზრდის გამო, ადამიანები წამლების შეძენას ვეღარ ახერხებენ, 
ამბულატორიებში არ არსებობს სათანადო აღჭურვილობა სამედიცინო დახმარების 
გასაწევად. ყოველივე აღნიშნულს ემატება კარანტინის დროს სოფლის ექიმის ვიზიტების 
არარეგულარულობა, მიუხედავად იმისა რომ პანდემიის პირობებში ვიზიტების რაოდენობა 
უნდა გაზრდილიყო, რაც მომავალში აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია 
ადგილობრივი რესურსის გამოყენება, შესაბამისად, ადგილზე არსებული ექიმების უფრო 
აქტიური ჩართვა და ამბულატორიების საჭირო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა 
შესაძლებელია ჯანდაცვის სამინისტროსთან მოლაპარაკების საფუძველზე.  
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რაც შეეხება მედეგობასა და თემებში Covid-19-ით გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავების 
სამუშაო ჯგუფების შექმნას, რესპონდენტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ჯგუფების 
შექმნა აუცილებელია. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარმა გამოთქვა მსგავსი ჯგუფების 
საქმიანობაში ჩართვის სურვილი, თუმცა დროის ან/და ჯანმრთელობის არქონის გამო, ისინი 
მონაწილეობისგან თავს იკავებენ. სამწუხაროდ, კვლევამ გამოაშკარავა, რომ იმ სოფლებში, 
სადაც ნაკლებად შეინიშნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობა, მოხალისეობის 
სურვილი ძალიან დაბალია. მედეგობისა და ადვოკატირების ტრენინგების დაგეგმვის დროს, 
რამდენიმე რესპონდენტმა გვაცნობა, რომ ოჯახური თუ სხვა ვითარებების გამო, ისინი 
ტრენინგებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. ეს დაკავშირებულია ჩასახლებებში არსებული 
რთული ეკონომიკური მდგომარეობით და სამოქალაქო ცნობიერების დაბალი დონით. 
შესაბამისად, აუცილებელია არა მოკლევადიანი, არამედ ხანგრძლივი თანამშრომლობა 
სამოქალაქო სექტორთან იმისთვის, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ ნდობა როგორც 
საკუთარი ძალების, ასევე მესამე სექტორის მიერ გაწეული დახმარების მიმართ.   
 
მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მედეგობის ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა 
რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი 3 , რომელმაც გამოკითხვის დროს მზაობა გამოთქვა 
პროექტით გათვალისწინებულ აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს აქტივობებია: 
ტრენინგები ადვოკატირების შესახებ, ტრენინგები თემის მედეგობის შესახებ, 
კონსულტაციები ფსიქოლოგთან და მობილურ სამედიცინო ჯგუფთან. სამედიცინო 
კონსულტაციებით დაინტერესდა 70 ადამიანი, ფსიქოლოგიური კონსულტაციებით - 30, 
ადვოკატირების ტრენინგებით 4, ხოლო მედეგობის ტრენინგებით 14 მონაწილე 
დაინტერესდა. ასევე 41-მა მონაწილემ ყველა ზემოაღნიშნულ აქტივობაში ჩართვის 
სურვილი გამოთქვა. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ აგრძელებს 
მათთან მუშაობას აღნიშნული აქტივობების დაგეგმვისა და ორგანიზების დროს.  
 
 
  

                                                      
3 იქიდან გამომდინარე, რომ სწრაფ შეფასებაში მონაწილეთა 21%-ს მამაკაცები შეადგენდნენ, აქტივობებში 

მონაწილეობის სურვილი მათაც გამოთქვეს. 



 

- 20 - 
 

სამიზნე თემების საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფი შეფასების ანალიზი 

7. დანართი: კითხვარი 

სახელი, გვარი____________________________________________________________________ 

მისამართი (დევნილთა ჩასახლების დასახელება)____________________________________ 

ტელეფონის ნომერი:______________________________________________________________ 

ელექტრონული მისამართი: _______________________________________________________ 

 
 
1. სქესი: 

1. მდედრობითი 
2. მამრობითი 

 
 
 
2. ასაკი: 

1. 15-დან - 30-მდე 
2. 31-დან - 45-მდე 
3. 46-დან - 60-მდე 
4. 61-დანზევით 

 
 
 
3. ამჟამინდელი საქმიანობა: 

1. სტუდენტი/მოსწავლე 
2. უმუშევარი 
3. დასაქმებული სახელმწიფოს მიერ 
4. დასაქმებული კერძო ბიზნესში (ინდ. მეწარმე, თვითდასაქმებული) 
5. სასოფლო - სამეურნეო საქმით დასაქმებული 
6. სხვა :_______________________________________________________________________ 

 
 
 
4. სოციალური სტატუსი: 

1. დევნილი 
2. კონფლიქტის გამყოფ ზოლთან მცხოვრები 
3. სოც დაუცველი 
4. მარტოხელა მშობელი 
5. მრავალშვილიანი 
6. ხანდაზმული 
7. შშმ პირი 
8. მიგრანტი 
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5. რა პრობლემების წინაშე დადექით კორონავირუსის გავრცელების შედეგად?  
(შემოხაზეთ მაქსიმუმ 3 პუნქტი): 

1. დავკარგე სამსახური 
2. დავკარგე შემოსავალი, რომელიც მქონდა ადგილზე 
3. დავკარგე შემოსავალი, რადგან დავბრუნდი ემიგრაციიდან  
4. უარყოფითად იმოქმედა ჩემს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე 
5. უარყოფითად იმოქმედა ჩემს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე 
6. თემში კოვიდ-19 დაავადების მაღალი მაჩვენებელი (მიუთითეთ):  ___  
7. გაიზარდა ოჯახში ძალადობისა და კონფლიქტების შემთხვევები 
8. შეიზღუდა კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან/მეგობრებთან/ახლობლებთან  
9. შეიზღუდა სურსათის შეძენის შესაძლებლობა 
10. ვერ ვყიდულობ საჭირო მედიკამენტებს 
11. შეიზღუდა ტრანსპორტით  გადაადგილება მისი უმუშევრობის გამო 
12. შეიზღუდა ტრანსპორტით  გადაადგილება ფასის ზრდის გამო 
13. სხვა:______________________________________________________________ 

 
6. იმ  შემთხვევაში, თუ თქვენ ან/და ოჯახის წევრს გქონდათ აუცილებლობა 

დისტანციურ სწავლა/სწავლების, რა პრობლემების წინაშე დადექით? 
1. არ მქონია კავშირი დისტანციურ სწავლა/სწავლებასთან 
2. დასახლებაში არ არის გამოყვანილი ინტერნეტი 
3. არ  გვაქვს საკმარისი მოწყობილობა  (ტელეფონი, პლანშეტი, კომპიუტერი) 
4. არ გვაქვს ინტერნეტის შესყიდვის ყოველთვიური ფინანსური შესაძლებლობა 
5. არ არის უზრუნველყოფილი საკმარისი სივრცე მეცადინეობისთვის/მუშაობისთვის 

 
7. სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებულ რა პრობლემებს წააწყდით კოვიდ-

19-ის დროს 
1.  სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის გამოძახებაზე არადროული მოსვლა 
2. თემში ამბულატორიის არარსებობა  
3. ამბულატორიაში საჭირო მედიკამენტებით და ვირუსისაგან დამცავი 

საშუალებებით აღჭურვის ნაკლებობა 
4. სოფელში ექიმის/ექთნის არარეგულარული ვიზიტი 

 
8. რა სახის დახმარებას საჭიროებთ თქვენს თემში Covid-19-ით  გამოწვეულ 

პრობლემებთან გასამკლავებლად (შემოხაზეთ მაქსიმუმ 3 პუნქტი): 
1. დამცავი და სადეზინფექციო საშუალებები 
2. მედიკამენტებით დახმარება 
3. საკვებით დახმარება 
4. ინტერნეტის და/ან კომუნალური გადასახადის გადახდაში მხარდაჭერა (გადასახადის 

გადავადება, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება და ა.შ) 
5. ფსიქოლოგის კონსულტაციები სტრესის და ნეგატიური გრძნობების/ემოციების 

დასაძლევად 
6. ექიმის კონსულტაციები Covid -19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე (პრევენციის 

ზომები, დაავადების სიმპტომები, საგანგებო ვითარების შედეგად დაწესებული 
შეზღუდვები, ვაქციანაცია) 

7. თესლები, ნერგები, სასუქი (შხამქიმიკატები) 
8. ხელსაქმის მასალები 
9. სხვა_______________________________________________________________________ 
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9. საჭიროა თუ არა Covid-19-ით გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავების  სამუშაო 
ჯგუფების შექმნა თქვენს თემში: (აქტიური თემის წევრების, ვინც გაივლის 
სპეციალურ მომზადებას ტრენინგის სახით და შესძლებს თემის პრობლემებზე  
თემის მობილიზაციას და  ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას) 

1. საჭიროა 
2. არ არის საჭირო 
3. არ მაქვს პასუხი 

 
10. რა ფორმით ხართ მზად ჩაერთოთ ამ სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში? 

1. მოხალისედ 
2. მხოლოდ ანაზღაურების სანაცვლოდ 
3. მინდა ჩართვა, მაგრამ არა მაქვს დროის რესურსი და სხვა სათანადო პირობები და 

ცოდნა 
4. არ ვარ დაინტერესებული 

 
11. რომელ ღონისძიებებში ისურვებდით მონაწილეობის მიღებას: 

1. სამედიცინო კონსულტაციები ექიმთან 
2. ფსიქოლოგიური ტრენინგ-კონსულტაციები სტრესის დასაძლევად და ნეგატიური 

ემოციების სამართავად 
3. ადვოკატირების სემინარები 
4. თემის მედეგობის სემინარები 
5. ვისურვებდი ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობას 
6. არც  ერთში 

 

*რადგან პროექტი მუშაობს თემის და ასევე, პერსონალური მედეგობის გაზრდაზე, 4 
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შევაფასოთ, რამდენად თქვენ გრძნობთ თავს  მზად რომ  
გადალახოთ კოვიდ-19-ის მიერ შექმნილი ვითარება. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ 
მოცემული დებულებები; გულწრფელად შეაფასეთ, რამდენად შეესაბამება ისინი თქვენს 
ქცევას  თუ ემოციურ მდგომარეობას. 

*თითოეული დებულების გასწვრივ მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი, ხუთსაფეხურიან 
სკალაზე: 

 
1.   სრულიად არ ვეთანხმები 
2.     არ ვეთანხმები 
3.     ნაწილობრივ ვეთანხმები 
4.     ვეთანხმები 
5.     სრულიად ვეთანხმები 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 მედეგობის გაზრდა არის არსებულ გამოწვევებზე დროული და სათანადო რეაგირების უნარი. 

ჩვენი ამოცანაა - თქვენთან და თქვენს თემთან ერთად  ვიმუშაოთ თქვენი თემის გაძლიერებაზე 

და განვითარებაზე. 
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სამიზნე თემების საჭიროებათა და მედეგობის სწრაფი შეფასების ანალიზი 

 

 
# 

 
დებულება 1 

სრულიად 
არ 

ვეთანხმებ
ი 

 

2 
არ 

ვეთანხმ
ები 

 

3 
ნაწილ
ობრივ 
ვეთან
ხმები 

 

 
4 

ვეთან
ხმები 

 

5 
სრულ

იად 
ვეთან
ხმები 

 

12 ვფიქრობ, ცვლილებები ახალ 
შესაძლებლობებს ქმნის.  

     

13 ახალი სიტუაციებისადმი ღია და 
მზად ვარ. შემიძლია  მოვერგო 
გაურკვეველ და  რთულ 
სიტუაციებს. 

     

14 არასასურველი ცვლილებების 
დროს შემიძლია ვიპოვო გზა, 
რომელიც დამეხმარება ეს 
ცვლილებები ჩემს სასარგებლოდ 
შევცვალო. 

     

15 პრობლემების გადაჭრის დროს 
ვუსმენ განსხვავებული 
მოსაზრების მქონე ადამიანებს. 

     

16 საჭიროების შემთხვევაში, სხვა 
ადამიანებს ვთხოვ დახმარებას.  

     

17 მაქვს თავდაჯერებულობის 
განცდა და რთულ სიტუაციებში 
გადაწყვეტილებების მიღების 
სწრაფი უნარი. 

     

18 შემიძლია გამოვიყენო 
ანალიტიკური აზროვნება, ვიყო  
შემოქმედებითი ან პრაგმატული 
და გავუმკლავდე სირთულეებს.  

     

19 მგრძნობიარე ვარ სხვების 
გრძნობების, საჭიროებებისა და  
ემოციების მიმართ.  

     

 
 


