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ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის 
მხარდაჭერით. 

მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ი.გ.პ. 
ქალთა ასოციაცია “თანხმობა” 

და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს 
ევროკავშირის შეხედულებებს. 
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შესავალი 

 

2020 -  2021  წწ. ძალიან მძიმე და რთული აღმოჩნდა არამარტო საქართველოსთვის, 

არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. 2020 წლის მარტის თვიდან ჩვეული ცხოვრება უხილავ 

მტერთან ბრძოლად გადაიქცა. ასოციაცია „თანხმობა“ ყოველთვის მუშაობდა ყველაზე 

მოწყვლად ჯგუფებთან: დევნილებთან, მარტოხელა მოხუცებთან, ბავშვებთან. ასეთ 

რთულ სიტუაციაში, ეს ჯგუფები ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. თუმცა, 

ასოციაციას მუშაობა არ შეუწყვიტავს და ყველანაირად ცდილობდა ამ პირთათვის 

ყოფის შემსუბუქებას. 

ასოციაციის საიმედო პარტნიორი და დონორი წლების მანძილზე საქართველოში 

მოქმედი ევროკავშირის  წარმომადგენლობა იყო. ამ რთულ სიტუაციაშიც მან არ 

მიგვატოვა და ყველაზე მოწვლადი ჯგუფების, დევნილების და კონფლიქტით 

დაზარალებული პირების, მხარდაჭერა გადაწყვიტა. 2020 წლის გაზაფხულზე 

ევროკავშირმა დააფინანსა პროექტი „დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებული თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული 

კრიზისისადმი“.  

პროექტი საქართველოს 5 რეგიონში ( სამეგრელო, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, შიდა 

ქართლი და ქვემო ქართლი) მუშაობს და ეხმარება კონფლიქტით დაზარალებულ და 

დევნილთა თემებს მედეგობის მექანიზმების შემუშავებაში ქალთა ჩართულობის და 

ლიდერობის მეშვეობით. პროექტს ახორციელებს იძულებით გადაადგილებულ ქალთა 

ასოციაცია „თანხმობა“ „მეწარმე ქალთა“ ფონდის, „დავიწყოთ ახლა“ და ფონდი 

„აფხაზეთის“ პარტნიორობით. 

პროექტის ფარგლებში არჩეულ ქალ-ლიდერებს ჩაუტერდათ მედეგობის და 

ადვოკატირების ტრენინგები, ყოველი თემისთვის შეირჩა პრიორიტეტები, და შექმნილ 

ქალთა ჯგუფებს შესაძლებლობა ჰქონდათ პროექტიდან მატერიალური დახმარების 

ფარგლებში გაეუმჯობესებინათ თემის მედეგობა. პროექტში ჩართულ თემებში 

მოსახლეობას მიეწოდებოდა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო დახმარება, დაურიგდათ 

სადეზინფექციო საშუალებები, თესლები, სხვა სახის დახმარება.  
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მოსახლეობაში COVID-19 ვირუსით გამოწვეული პრობლემების 
გამოსვლენად 

ჩატარებული კვლევა 

პროექტის ფარგლებში დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 

მოსახლეობაში ყველა სამიზნე რეგიონში კვლევა ჩატარდა. 

გამოკითხვაში საკვანძო საკითხებს კოვიდ-19-თან დაკავშირებით წარმოქმნილი 

გამოწვევები წარმოადგენდა, მისი დადებით და უარყოფითი შედეგები 

მოსახლეობისთვის, თემის მდგრადობისა და შემწეობის შეფასება კოვიდთან 

მიმართებაში და კოვიდ-19-ით გამოწვეული საჭიროებების განსაზღვრა. 

გამოკითხულთა შორის გამოიკვეთა ორი მნიშვნელოვანი კატეგორია: იძულებით 

გადაადგილებული პირები და კონფლიქტის გამყოფ ზოლზე მცხოვრები ადამიანები. 

გამოკითხვა ჯამში 216 ადამიანს ჩაუტარდა, რომლიდანაც 169 იძულებით 

გადაადგილებული პირია, ხოლო 47 - კოფლიქტისპირა სოფლის მცხოვრები. იქიდან 

გამომდინარე, რომ აღნიშნულ ორ კატეგორიას შორის გამოკითხვის შედეგად გარკვეული 

სხვაობები  და მსგავსებები გამოვლინდა, მიზანმიმართულია მათი ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად განხილვა.  

ატოცი, ერგნეთი და ნიქოზი კონფლიქტისპირა მუნიციპალიტეტებია, რომლებიდანაც 

ჯამში 47 ადამიანი გამოიკითხა. აქედან: გამოკითხულთა 75%-ს ქალები წარმოადგენენ, 

რომელთა ასაკი 15-დან 61-მდე და ზევით მერყეობს. აღნიშნული მუნიციპალიტეტების 

რესპოდენტებს შორის 40% უმუშევარია, 28% სასოფლო-სამეურნეო საქმით არის 

დაკავებული, ხოლო 15% სახელმწიფოს მიერ დასაქმებული. კონფლიქტის გამყოფ 

ზოლზე მცხოვრები ადამიანები მოცემული კატეგორიის 65%-ს შეადგენენ, სოციალურად 

დაუცველები 12%-ს, ხოლო მარტოხელა მშობლები - 10%-ს. მოცემულ კატეგორიაში 

არიან ასევე მრავალშვილიანი ოჯახები (6%), იძულებით გადაადგილებული პირები (5%), 

ხანდაზმულები (1%) და შშმ პირები (1%).  

გამოკითხულთა 28%-სთვის მთავარ გამომწვევად გადაადგილების შეზღუდვა 

დასახელდა, რომელიც მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის შეჩერებამ გამოიწვია. 

23%-ის აზრით, კოვიდმა და მასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა რესპოდენტებში 

ფსიქოლოგიური სტრესი გამოიწვია, ასევე 13% მიიჩნევს, რომ მთავარი გამოწვევა 

მედიკამენტების შეძენა არის, 13%-ის აზრით კი - საკვების შეძენა. გამოკითხულთა 11%-

მა სამსახური დაკარგა, ხოლო 6%-ს ოჯახის წევრებთან შეხვედრა შეეზღუდა. ოჯახში 

ძალადობა და კონფლიქტი კოვიდის დროს მთავარ პრობლემად გამოკითხულთა 2%-მა 

დაასახელა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სხვადასხვა 

მიზეზების გამო ასევე დისტანციურ სწავლებაში ჩართვა დასახელდა: 44% არ აქვს 

წვდომა ინტერნეტთან, 27%-მა დააფიქსირა, რომ მათ ინტერნეტის გაყვანილობა არ 

აქვთ, ხოლო 25%-ს არ გააჩნია საკმარისი რაოდენობის ელექტრონული ხელსაწყო 

(სმარტ ტელეფონი, კომპიურტერი). 

კოვიდის დადებით შედეგებს შორის დასახელდა: ჯანმრთელობის გაფრთხილებასთან 

დაკავშირებით  გაზრდილი თვითშეგნება (40%), ვირუსთან გამკლავებისა და 

ერთმანეთის დაცვასთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება (30%) და 

მშობლების შვილებთან ურთიერთობის გაზრდილი შესაძლებლობა (11%).  
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გამოკითხულთა 83% მიიჩნევს, რომ თემში მიზანმიმართულია კოვიდთან ბრძოლის 

„საინიციატივო ჯგუფების“ შექმნა, 7% მიიჩნევს, რომ მსგავსი ჯგუფების შექმნა 

საჭიროებას არ წარმოადგენს, ხოლო დარჩენილ 10%-ს მოცემულ საკითხთან 

დაკავშირებით პასუხი არ აქვს. გამოკითხული მოსახლეობის 64% მზად არის ჩაერთოს 

„საინიციატივო ჯგუფებში“ მოხალისედ (60%), ან ანაზზღაურების სანაცვლოდ (38%), 

ხოლო 36% არ სურს მსგავს ჯგუფებში ჩართვა დროის უქონლობის გამო (81%)  და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე (9%). გამოკითხულთა 62% მიიჩნევს, 

რომ თემი მდგრადია კოვიდისა და სხვა გამოწვევების მიმართ, ხოლო 38% მიიჩნევს, 

რომ საჭიროა თემის მობილიზაცია და გამოწვევების განმარტება.  

გამოკითხვის შედეგად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში კოვიდთან ბრძოლისას შემდეგი 

საჭიროებები გამოიკვეთა: საკვების, საყოფაცხოვრებო პროდუქტებისა და 

მედიკამენტების შეძენის და მიწოდების ონლაინ შესაძლებლობების შექმნა (15%), 

სამცავი და სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგება (13%), ფსიქოლოგის 

კონსულტაციების ჩატარება სტრესის და ნეგატიური გრძნობების/ემოციების 

სამართავად (12%) და ინტერნეტისა და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა 

(გადასახადის გადავადება, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება და ა.შ) (11%). გარდა 

ამისა, გამოიკვეთა ისეთი საჭიროებები, როგორიც არის კომპიუტერებით/სმარტ 

ტელეფონებით უზრუნველყოფა ბავშვებისთვის/სტუდენტებისთვის დისტანციური 

სწავლის პროცესში ჩასართავად (10%), შხამქიმიკატებით უზრუნველყოფა (10%), ექიმის 

კონსულტაციები (8%), იურისტის კონსულტაციები (5%) და ხელსაქმის მასალები (5%). 

ატოცის რესპოდენტების თქმით, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ ობლები, 

მარტოხელა მშობლები, პენსიონრები, ქრონიკული დაავადებების ადამიანები, 

უმუშევრები, სოც.დაუცველები და შშმ პირები. 

ამბროლაურში, გარდაბანში, ზედა ეწერში, ზუგდიდში, ცაგერში, წყალტუბოსა და 

ხაშურში ჯამში 169 ადამიანი გამოიკითხა. გამოკითხულთა აღნიშნული რაოდენობა 

მეორე კატეგორიაში - იძულებით გადაადგილებულ პირთა კატეგორიაში შედის. აქედან: 

გამოკითხულთა 78%-ს ქალები წარმოადგენენ, რომელთა ასაკი 15-დან 61-მდე და ზევით 

მერყეობს. აღნიშნული მუნიციპალიტეტების რესპოდენტებს შორის 59% უმუშევარია, 

17% სახელმწიფოს მიერ დასაქმებული, ხოლო 8% სასოფლო-სამეურნეო საქმით არის 

დაკავებული. მოცემული კატეგორიის 43%-ს იძულებით გადაადგილებული სტატუსის 

მქონე პირები შეადგენენ, სოციალურად დაუცველები 29%-ს, ხოლო ხანდაზმულები - 14%

-ს. მოცემულ კატეგორიაში შედიან ასევე მარტოხელა მშობლები (5%), შშმ პირები (5%), 

მიგრანტები (2%) და მრავალშვილიანი ოჯახები (2%).   

გამოკითხულთა 24%-მა მთავარ გამომწვევად სურსათის შეძენის შესაძლებლობის 

შეზღუდვა, 18%-მა მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობის შეზღუდვა, 15%-მა 

გადაადგილების შეზღუდვა, ხოლო 12%-მა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება 

დაასახელა. გამოკითხულთა 10%-ის აზრით, კოვიდმა რესპოდენტებში ფსიქოლოგიური 

სტრესი გამოიწვია, 8%-ს შეეზღუდა ოჯახის წევრებთან შეხვედრა, ხოლო კიდევ 8%-მა 

დაკარგა შემოსავალი, რომელიც ჰქონდა ადგილზე. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ერთ-ერთ 

მთავარ გამოწვევად, კონფლიქტისპირა სოფლების მაცხოვრებლების მსგავსად, 

სხვადასხვა მიზეზების გამო ასევე დისტანციურ სწავლებაში ჩართვა დასახელდა: 37% 
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არ აქვს ინტერნეტის შესყიდვის შესაძლებლობა, 24% არ აქვს შესაბამისი სივრცე 

იმისთვის, რომ ბავშვებმა ერთდროულად იმეცადინონ ონლაინ რეჟიმში, 22%-ს არ 

გააჩნია საკმარისი რაოდენობის ელექტრონული ხელსაწყო (სმარტ ტელეფონი, 

კომპიურტერი), ხოლო გამოკითხულთა 17%-ის არ აქვს ინტერნეტი.  

კოვიდის დადებით შედეგებს შორის დასახელდა: ჯანმრთელობის გაფრთხილებასთან 

დაკავშირებით  გაზრდილი თვითშეგნება (54%), ვირუსთან გამკლავებისა და 

ერთმანეთის დაცვასთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება (21%) და 

მშობლების შვილებთან ურთიერთობის გაზრდილი შესაძლებლობა (13%).  

გამოკითხულთა 62% მიიჩნევს, რომ თემში მიზანმიმართულია კოვიდთან ბრძოლის 

„საინიციატივო ჯგუფების“ შექმნა, 14% მიიჩნევს, რომ მსგავსი ჯგუფების შექმნა 

საჭიროებას არ წარმოადგენს, ხოლო დარჩენილ 24%-ს მოცემულ საკითხთან 

დაკავშირებით პასუხი არ აქვს. გამოკითხული მოსახლეობის 47% მზად არის ჩაერთოს 

„საინიციატივო ჯგუფებში“ მოხალისედ (25%), ან ანაზღაურების სანაცვლოდ (67%), 

ხოლო 53% არ სურს მსგავს ჯგუფებში ჩართვა დროის უქონლობის გამო (46%)  და 

სურვილის არქონის გამო (28%). გამოკითხულთა 29% მიიჩნევს, რომ თემი მდგრადია 

კოვიდისა და სხვა გამოწვევების მიმართ, ხოლო 56% მიიჩნევს, რომ საჭიროა თემის 

მობილიზაცია და გამოწვევების განმარტება.  

გამოკითხვის შედეგად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში კოვიდთან ბრძოლისას შემდეგი 

საჭიროებები გამოიკვეთა: სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგება (18%), ექიმის 

კონსულტაციების ჩატარება (18%), პირბადეებითა და ხელთათმანებით მომარაგების 

საჭიროება (15%), ინტერნეტისა და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა 

(გადასახადის გადავადება, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება და ა.შ) (9%), საკვების, 

საყოფაცხოვრებო პროდუქტებისა და მედიკამენტების შეძენის და მიწოდების ონლაინ 

შესაძლებლობების შექმნა (9%) და ფსიქოლოგის კონსულტაციები სტრესისა და 

ნეგატიური გრძნობების/ემოციების სამართავად (9%). დამატებითი საჭიროებები 

გამოიკვეთა ამბროლაურში მედიკამენტების (40%) და უფასო ანალიზების სახით (4%), 

ცაგერში ბინის (35%), შეშის (35%), ბავშვის სათამაშოებისა (2%) და ფეხსაცმლის (2%) 

სახით, ხოლო წყალტუბოში მედიკამენტების (60%), საკვების (24%) და უფასო 

ანალიზების (4%) სახით.  

ყველა ზემოხსენებულ მუნიციპალიტეტში რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ პირველ 

რიგში დახმარება ესაჭიროებათ პენსიონრებს, ხანდაზმულებს,  შშმ პირებს,  

მარტოხელებს, ავადმყოფებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ასევე აღნიშნეს, 

რომ მარტოდ დარჩენილი პენსიონრებს მაღალი ჭირებულების გამო ანალიზების 

ჩაბარების საშუალება არ აქვთ, რაც ართულებს შემდგომ მკურნალობას. 

რესპოდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ საჭიროა სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობისათვის  ფინანსური დახმარების გაზრდა და მათთვის მედიკამენტების 

შეძენა. აქედან გამომდინარე, სიღარიბის ზღვართან ახლოს მყოფი ფენები 

განსაკუთრებულ დახმარებასა და ყურადღების საჭიროებენ.  
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თემის მედეგობის გაზრდა და ჰუმანიტარული დახმარების 
დარიგება 

2020 წლის 7 აგვისტოს განხორციელდა ვიზიტი დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების 

ცენტრში მისამართზე: ქ. ქარელი, ახალგაზრდობის ქ. 25, ყოფილი პროფსასწავლებლის 

შენობა 

ცენტრში ძირითადად ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი მოსახლეობა ცხოვრობს, სულ 

25 ოჯახი. 

ამ ცენტრში ასოციაცია მუშაობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

ფარგლებში ცენტრში იქმნება ლიდერ ქალთა ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს თემის 

მედეგობის გაზრდაზე კოვიდ 19 და სხვა გამოწვევებზე.  ტრენინგის მონაწილეს - 

დაურიგდა ჰიგიენური საშუალებები. ასევე ცენტრში ჩატარდა საჭიროებების კვლევა. 

ასოციაცია განაგრძობს მუშაობას ქალთა ჯგუფთან. 

 

ჰუმანიტარული დახმარება 
2020 წლის მაის-ივნისში ასოციაცია „თანხმობა“-მ  ყველა სამიზნე რეგიონში მოკლე 

კვლევა ჩაატარა და დაადგინა, რომ მოსახლეობას ყველაზე მეტად პირბადეების, 

ჰიგიენური საშუალებები და თესლები უჭირდათ, რადგან სასურსათო პაკეტები 

მთავრობის მიერ იყო დარიგებული. ამიტომაც ასოციაციამ გადაწყვიტა ზუსტად ის 

დახმერება გაეწია, რაც პრიორიტეტული იყო. რეგიონებში დარიგდა, როგორც 

სადეზინფექციო საშუალებები, ასევე პირადი ჰიგიენის ნივთები. 
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 ქალთა მცირე ინიციატივების დაფინანსება 

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ პროექტის „დევნილთა და 

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული თემების მედეგობის გაზრდა COVID-19-ით 

გამოწვეული კრიზისისადმი“ ფარგლებში აგრძელებს ქალთა მცირე ინიციატივების 

დაფინანსებას.  

სულ დაფინანსდა 13 ჯგუფური პროექტი. ყველა პროექტი იყო თემის პრობლემებზე 

ორიენტირებული. 

სამეგრელოს რეგიონი: 

 

სოფელი ტყაია:   -სწრაფი გადახდის აპარატი -თემის მობილიზატორი ნანა ხვიჩავა 

სოფელი  განმუხური   ხელოვნების  საკვირაო სკოლა -თემის მობილიზატორი - თამარ 

ქანთარია 

სოფელი კოკი -სათემო წისქვილი   -ირუზა კაკავა 

დევნილთა ჩასახლება ვექტორი-სახელობო და სპორტული წრე  -საკონტაქტო ნანული 

თოდუა 

სოფ. ზედაეწერი- სასმელი წყლის  ათი ჭის  გამწმენდა-  -საკონტაქტო -ეკა შონია 

ზუგდიდი.სოფ.ინგირი -მიკრო სამკერვალო-მარინე გრიგოლია 

ტრენინგები მედეგობაზე - მარინე დავითაია 

ტრენინგები სკოლებისთვის - მაია ჩემია 

რუხი შემოღობვა - ნესტან წულაია 

ფაიფურის დასახლება - მაგიდა და სკამები - დონა ბერიშვილი 

გორი - ჰუმანიტარული დახმარება - ია ზუბაშვილი 

 გარდაბანს დაუფინანსდა საკვირაო სკოლა, საკონტაქტო პირია მარეხი გოგიძე. 

ასევე გარდაბანს დაუფინანსდა სასუქის შეძენა. 

პანდემიის პირობებში ძალზე მნიშვნელოვანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

მხარდაჭერა, ამიტომ კასპის რაინში დაფინანსდა ხელმისაწვდომი ტანსაცმელი 

სოციალურად დაუცველთათვის. საკონტაქტო პირი - თამარ საჩალელი 

მეტეხში დაფინანსდა წისქვილი. საკონტაქტო პირი ალიონა ნუკრაძე. 
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კონფლიქტისპირა რეგიონში, კერძოდ, ერგნეთში დაფინანსდა საკერავი მანქანების და 

ნეჭრების შეძენა. 

პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა საინფორმაციო შეხვედრები კოვიდ 19 პრევენციაზე. 

საკონტაქტო პირი - ნაზი ბერუაშვილი 

ამ ინიციატივის ფარგლებში შავშვების დევნილთა საბავშვო ბაღს ჭურჭლის სარეცხი 

მანქანა გადაეცა. პანდემიის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების დაცვა 

და, ვიმედოვნებთ, რომ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ბაღის თანამშრომლებს ამ ნორმების 

დაცვაში დაეხმარება. მანქანა ბაღის დირექტორს, ქ-ნ ნათელა ქელეხსაევას გადაეცა. 

ქ-ნი ნათელა წლებია სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ეხმარება, ამიტომ მას ასევე 

დაუფინანსდა ნაჭრების შეძენა სოციალურად დაუცველთა დასახმარებლად. 
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 მობილური სამედიცინო ჯგუფის ვიზიტები შიდა ქართლის  
რეგიონში 

პროექტის „დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული თემების მედეგობის 

გაზრდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისისადმი“ ფარგლებში იძულებით 

გადაადგილებულ ქალტა ასოციაცია „თანხმობა“-ს მობილური სამედიცინო ჯგუფი 

აქტიურად ახორციელებდა ვიზიტებს პროექთში ჩართულ რეგიონებში . პანდემიის 

პირობებში ეს ვიზიტები განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს, რადგან სამედიცინო 

კონსულტაციების გარდა, ექიმები მოსახლეობას საჭირო ინფორმაციას აწვდიან 

პანდემიის დროს დადგენილი რეგულაციების დაცვის აუცილებლობაზე, ასევე 

ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

ვიზიტების ფარგლებში მოსახლეობას ჩაუტარდა სამედიცინო კონსულტაციები და ასევე 

დაურიგდა საჭირო მედიკამენტები.  
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ტრენინგი მედეგობაზე 
პროექტის ფარგლებში ქალბატონებს online ტრენინგი ჩაუტარდათ (ტრენერი - 
ასოციაციის სატრენინგო მიმართულების ხელმძღვანელი ქ-ნი მარინა ფოჩხუა) 
ტრენინგის დასასრულს შემუშავდა რეკომენდაციები. 
ტრენინგის მიზნები 

• მონაწილეებმა მიიღონ ზოგადი ცოდნა მედეგობაზე,   დეფინიციებსა და ქართულ 
რეალობაზე,  ძირითად მეთოდებზე და ინსტრუმენტებზე; გაიგონ,  რა განსხვავებაა 
მდგრადობასა და მედეგობას შორის. 

• გააცნობიერონ მედეგობის რაობა, რათა გაუჩნდეთ სურვილი და მოტივაცია 
მედეგობის ჯგუფების შესაქმნელად ადგილებზე ექსტრემალური სიტუაციების 
საპასუხოდ 

სწავლების მეთოდები 
 
სწავლება მიმდინარეობდა ონლაინ რეჟიმში  
გამოყენებული იყო გონებრივი იერიშის, ჯგუფებში მუშაობის მეთოდი, სალექციო 
სესია 
 
ძირითადი მიგნებები 

 
ტრენინგის დასაწყისშივე მოხდა მოხდა გაცნობითი სავარჯიშოს ჩატარება, 
ურთიერთწარდგენის და ჯგუფური შეჭიდულობის უზრუნველყოფის მიზნით. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები იცნობდნენ ერთმანეთს, გაცნობის სავარჯიშოს 
შემდეგ მათ ერთხმად აღნიშნეს, რომ თურმე ბევრი რამე არ სცოდნიათ ერთმანეთზე და 
ამ სავარჯიშომ დაუახლოვა ისინი ერთმანეთს; 

გაირკვა, რომ მონაწილეებს მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ ტრენინგის თემის გარშემო და 
მოელოდნენ, რომ მათი ინფორმირებულობის დონე ტრენინგის შემდეგ ამაღლდებოდა.  

თუმცა მაგალითად მედეგობის ახსნის შემდეგ მათ სავარჯიშოსი მკაფიოდ ჩამოთვალეს 
მედეგობის მაგალითები კოვიდის პანდემიის პერიოდში საკუთარ თემებში 

მედეგობის მაგალითები:  

1. ვეხმარებოდი ბავშვეებს სწავლაში  
2. ვეხმარებოდით მოხუცებს  
3. მე და ჩემი მეგობრები დავეხმარეთ ოჯახებს პროდუქტებით  
4. თვითმართველობის მიერ განხორციელებულ ჰუმანიტარულ გაცემაში  

ტრეინგზე იგრძნობოდა მონაწილეების მაღალი მოტივაცია, რაც აშკარად ჩანდა მათ 
აქტიურ ჩართულობასა და თემატიკის მიმართ ინტერესში, ასევე მონდომებაში 
გაეკეთებინათ სწორი სიტუაციური ანალიზი და ადექვატური მიდგომებით 
გადაეჭრათ  სირთულეები,  რომლებიც  
უკავშირდება  მათ ყოფას კოვიდის პირობებში 
მონაწილეები ღია იყვნენ ტრენინგზე განსახილველი საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ. 
გამოთქვამდნენ საკუთარ მოსაზრებებს და არ ერიდებოდნენ ერთმანეთთან დისკუსიაში 
შესვლას. ისინი ცდილობდნენ საკუთარი სიტყვებით გადმოეცათ ტრენერის მიერ 
მიწოდებული მასალა და საკუთარი მოსაზრებები ცხოვრებისეული მაგალითებით 
დაესაბუთებინათ. 

 



 

13 

 
 

რეკომენდაციები 
 

• მნიშვნელოვანია რეგიონებში მუშაობის დროს პრინციპის „Learn by Doing” მკაფიო 
დაცვა -  ვორკშოპის ჩატარება, რომლის დროსაც აქცენტი გაკეთდებოდა  მუშაობის 
ინსტრუმენტების, დიალოგისა და ნდობის ჩამოყალიბების პრაქტიკული 
სავარჯიშოების გაკეთებასა და შედეგების ანალიზზე.  

• სასურველია მუშაობა გაგრძელდეს თემებში მედეგობის ჯგუფების შესაქმნელად 
იმდენად ბევრი გამოქვევის წინაშე დგას ადგილობრივი საზოგადოება  

• ახალგაზრდობის ინდიფერენტულობის შესაცვლელად საჭიროა პოზიტიური 
მაგალითების  და წარმატებული პროექტის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა 

 

ტრენინგი „სოციალური მიკრო - პროექტის შემუშავების თემა და ფორმის შევსების 
მეთოდები“. 

მეწარმე ქალთა ასოციაციამ იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის ქალბატონებს ტრენინგი 
ჩაუტარა. 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგ კონსულტაციის მონაწილეებმა მიიღეს ცოდნა და 
გაიღრმავეს გამოცდილება სოციალური მიკრო პროექტის შემუშავების მეთოდებზე და 
საპროექტო თემის შერჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია სოციალური  მიკრო - პროექტის შემუშავების 
მეთოდებზე, პროექტის მიზნებსა და ამოცანებზე. 

ტრენერმა აღნიშნა, რომ სოციალური მიკრო - პროექტის მიზანია დახმარების გაწევა 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, Covid – 19 ვირუსით დაზარალებული მოწყვლადი 
ჯგუფების “სწრაფი მოკვლევის“ შედეგად გამოვლენილი საჭიროებებიდან 
გამომდინარე. პროექტით გათვალისწინებულია მატერიალური დახმარების გაწევა 
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული შესაძლებლობების ფარგლებში, რომელიც 
უნდა იყოს მიმართული Covid – 19-ის გავრცელების თავიდან აცილებისა და 
მოსახლეობის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. 

ტრენინგ კონსულტაციის პერიოდში განხილულ იქნა აგრეთვე ტექნიკური საკითხებიც, 
შეძენილი პროდუქციის მართვის მიწოდების საკითხები. 
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თესლების დარიგება 

მედეგობის ტრენინგების შედეგად გამოვლინდა, რომ მოსახლეობის ერთ-ერთი 

მოთხოვნაა თესლები, რათა მათ სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები ჩაეტარებინათ, რაც 

მომავალში მოსახლეობას ბოსტნეულით უზრუნველჰყოფდა. იძულებით 

გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციამ ევროკავშირის წარმომადგენლებს თხოვნით 

მიმართა, და ევროკავშირმა გამოიჩინა კეთილი ნება და პროექტი გააგრძელა, რათა 

რეგიონების მოსახლეობისთვის ხელი გაემართა ამ მძიმე პერიოდში.  თესლები სულ 4 

რეგიონში დარიგდა - შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, სამეგრელო და იმერეთი. სულ 

დარიგდა 400 ნაკრები (თითოში 6 სახეობის თესლები). 

შეხვედრები ახალგაზრდებთან 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ახალგაზრდებთან 5 პირისპირ და 2 ონლაინ შეხვედრა. 

შეხვედრებს ესწრებოდნენ ახალგაზრდები სამეგრელოდან (რიყე, განმუხური, ინგირი, 

ზედა ეწერი, ანაკლია) და შიდა ქართლიდან (შავშვები, ერგნეთი, მერეთი, ნიქოზი). 

პირისპირ შეხვედრას ესწრებოდა საშუალოდ 20 ახალგაზრდა ხოლო ონლაინ 

შეხვედრებზე 30 ახალგაზრდა. ასაკი 14 დან 27 წლამდე. 

პროექტის ერთ-ერთი მიზანია ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების შექმნა და 

შემდეგ მათთან ერთად მუშაობა თემში არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად. 

შესაბამისად, მეორე და შემდგომი შეხვედრები დაეთმო პრობლემის იდენტიფიცირების 
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ტრენინგს და ინიციატივების დაწერას. ახალგაზრდებმა ერთმანეთს გაუზიარეს მათ 

თემში, ვირუსის დროს გაჩენილი პრობლემები, იმსჯელეს, გაუზიარეს იდეები 

ერთმანეთს და დაწერეს სამოქმედო გეგმები.  შეხვედრები დაეხმარა ახალგაზრდებს 

პრობლემის იდენტიფიცირებაში და იმ გზების ძიებაში, რომელიც დაეხმარება მათ ამ 

პრობლემების მოგვარებაში.  

ახალგაზრდებმა, ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილეს სამოქმედო 

გეგმები და დაწერეს ინიციატივები. დაფინანსდა ჯამში 9 ახალგაზრდული ინიციატივა (4 

შიდა ქართლის რეგიონიდან, 5 სამეგრელოს რეგიონიდან). ინიციატივები მიზნად 

ისახავს ვირუსით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრას. ინიციატივები მოიცავს: 

მოხალისეობის პოპულარიზაციას - მოხუცების დახმარებას, მათთვის ინფორმაციის 

მიწოდებას ვირუსის პრევენციის შესახებ და ჰიგიენური საშუალებების დარიგებას; 

გარემოს ჰიგიენური ნარჩენებისგან გაწმენდას, არაფორმალური განათლების 

პოპულარიზაციას, საინტერესო თემების განხილვას, წიგნების კითხვას, შემოქმედებით 

საქმიანობას - საკარანტინო პერიოდის ნაყოფიერად გამოყენებას და ახალგაზრდების 

რეაბილიტაციას (ვირუსის შედეგად ახალგაზრდებში გაჩნდა ფსიქოლოგიური 

პრობლემები). ახალგაზრდები აქტიურად მუშაობენ საკუთარ თემში, პერიოდულად 

ატარებენ სოციალურ კამპანიებს, სადაც მაქსიმალურად ავრცელებენ ვირუსის 

პრევენციისთვის ყველა ინფორმაციასა და საშუალებებს.  
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