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წინამდებარე კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის 

(NDI) მხარდაჭერით, პროექტს „ინფორმირებული არჩევანი'' ახორციელებს „გურიის სამოქალაქო 

ცენტრი'' ორგანიზაციასთან „ქალები რეგიონის განვითარებისთვის“ ერთად.  

 

დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ''გურიის სამოქალაქო ცენტრი''. მისი შინაარსი 

შესაძლოა არ ასახავდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის, ან NDI-ის შეხედულებებს.     

 

 

 



შესავალი  

პროექტის მიზანია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო სუბიექტებს შორის 

საგნობრივი დისკუსიის წახალისება და ინტერესთა ჯგუფებზე მორგებული წინასაარჩევნო 

გარემოს გაუმჯობესების მხარდაჭერა.  

კვლევაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავება და მისი თანმიმდევრული 

განხორციელება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სხვადასხვა ნაკლებად 

წარმოდგენილი ჯგუფების საჭიროებების ეფექტურად მოგვარებისთვის. წინამდებარე 

კვლევა მომზადდა კოალიციური პროექტის „ინფორმირებული არჩევანის“ ფარგლებში, 

რომლის მიზანია, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ 

მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებისა და საჭიროებების გამოვლენა და მიღებული 

ინფორმაციის საარჩევნო სუბიექტებისთვის გაცნობა, რათა შემდომ ამ რეალური 

საჭიროებების ასახვა და პრობლემების მოგვარების გზები ასახული იყოს მათ პოლიტიკურ  

პროგრამებში.   

საჭიროებები მოკვლევა ოზურგეთში ყველაზე ნაკლებად წარმოდგენილი შემდეგი 

ჯგუფების წინაშე არსებული გამოწვევების გამოვლენასა და ანალიზს ემსახურება:  

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  აჭარული თემი (ნასაკირალი, 

ლაითური, ნარუჯა) 

2. ოზურგეთში მცხოვრები ახალგაზრდები 

3. ოზურგეთში მცხოვრები ურბანული მოსახლეობა  

საარჩევნო პერიოდში პარტიები არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურის მეშვეობით, 

ტერიტორიული პრინციპით არჩევენ საკითხების სიას პროგრამებისა თუ 

დაპირებებისთვის. ეს წარმოშობს რამდენიმე პრობლემას: 1. დაპირებები ფორმირდება 

ტერიტორიული პრინციპით და არა ინტერესთა ჯგუფების მიხედვით 2. ეს იწვევს 

კონკრეტულ დასახლებებში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაზე 

(წყლის, ბუნებრივი აირის, გზის მშენებლობა და ა.შ.) დაპირებების გაცემას, რაც ზოგჯერ 

სცდება მათ კომპეტენციას 3. აქცენტი უფრო დიდი ტერიტორიული დაფარვის 

პრობლემებზე გადაფარავს მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესებს.  

გამომდინარე აქედან, შეირჩა სამი ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფი.  

 



აღნიშნული ჯგუფების საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, პროექტის 

გუნდმა გაანალიზა 2017-2021 წლის ბიუჯეტი, დანერგა საინფორმაციო-საკონსულტაციო 

სერვისი, მიმართა ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაცებს, დაესახელებინათ 

მათთვის პრიორიტეტული საკითხები და ჩაატარა სამაგიდო მოკვლევა. 

სამაგიდო მოკვლევისას შესწავლილ იქნა ახალგაზრდობის სააგენტოს კვლევა  -  

„ახალგაზრდობის საჭიროებების, გამოწვევების, ინტერესებისა და რესურსების კვლევა“ 

(2020 წელი), რომელიც ეხება ახალგაზრდების მხრიდან საჯარო და კულტურულ 

ცხოვრებაში ჩართულობასა და ახალგაზრდულ სერვისებს, საზოგადოებრივი 

მომსახურებით საქართველოს მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევა (2017 წელი), 

რომელშიც შეჯამებულია საქართველოს მოქალაქეთა დამოკიდებულება ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტებისა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

საზოგადოებრივი მომსახურების მიმართ. კვლევაში მიმოხილულია ისეთი საკითხები, 

როგორიცაა გზების ხარისხი, საჯარო საბავშვო ბაღები, დასუფთავების სამსახური და 

მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე, 

გამოვიყენეთ გურიის სამოქალაქო ცენტრის მიერ 2020 წელს ჩატარებული კვლევა 

მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ. 

კვლევის პირველი ფაზის შედეგად გამოკვეთილი მთავარი მიმართულებების ირგვლივ 

შემუშავდა ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიის გზამკვლევი და Zoom-ის ფორმატში ჩატარდა 

ფოკუს-ჯგუფები უშუალოდ სამიზნე ჯგუფებთან.  

კვლევის დახმარებით, გამოიკვეთა როგორც საერთო გამოწვევები, რაც სამივე ჯგუფის 

წარმომადგენელს თანაბრად აწუხებს, ასევე, ცალკეული ჯგუფებისთვის სპეციფიკური 

საჭიროებები. აღნიშნული გამოწვევები საჭიროებს პოლიტიკური აქტორების მხრიდან 

სათანადო ხედვების შემუშავებას და მის თანმიმდევრულ განხორციელებას საზოგადოების 

აქტიური ჩართულობით. 

კვლევის ძირითადი მიგნებები   

2018-2021 წლების ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანალიზი აჩვენებს რომ 

ყოველწლიურად მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯების დაახლოებით ნახევარი 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე იხარჯება. ამასთან, ყოველწლიურად მზარდია 

ინფასტრუქტურაზე გაწეული დანახარჯების წილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 2020 

წელს იფრასტრუქტურაზე გაწეულმა ხარჯებმა ბიუჯეტის 53%-ზე მეტი იხარჯება. ყველა 

სხვა საბიუჯეტო მიმართულებაზე გაწეული ხარჯები (განათლება; ეკოლოგია და გარემოს 

დაცვა; კულტურა, ახალგაზრდობა სპორტი და სხვა) მნიშვნელოვნად, რამდენჯერმე 

ჩამორჩება ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გაწეულ დანახარჯებს. 



 

მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის დამოკიდებულება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

მიმართ არაერთგვაროვანია და ის განსხვავდება დასახლების ტიპის მიხედვით. ფოსკუ-

ჯგუფების შედეგის მიხედვით ურბანული მოსახლეობა უფრო მეტად უკმაყოფილია 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით 

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში მომხდარი ცვლილებებისადმი სამიზნე ჯგუფებს 

არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და უკეთესობისკენ შეცვლილ ასპექტებთან 

(ცენტრალური პარკი, ნარჩენების მართვა, საბავშვო ბაღი და სხვა) ერთად გამოყოფენ იმ 

მიმართულებებს, რაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებასა და მუშაობას საჭიროებს - 

წყალმომარაგება, საგზაო მოძრაობა და სხვა. 

ურბანული მოსახლეობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რაც გაკეთდა, უმეტესად, 

ცალკეული ინდივიდიების ინიციატივების შედეგია. დადებით ცვლილებად ასახელებენ 

ერთ-ერთი ცენტრალური პარკის (ე.წ. სამკუთხა, სახელმწიფო თეატრის გვერდით) 

რეაბილიტაციას, მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს თუმცა პრობლემად რჩება ქალაქის 

წყლით მომარაგების საკითხი – ოზურგეთს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. მოუწესრიგებელია 

საგზაო მოძრაობა, არარსებობს საზოგადოებრივი ტუალეტების, საჯარო სივრცეები ეტლით 

მოსარგებლეებისთვის  ადაპტირებული არ არის. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ 

არჩევნებამდე ტროტუარებს აკეთებდნენ, თუმცა მერე მიატოვეს. 

აჭარული თემის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძირითადად, უკეთესობისკენ შეიცვალა 

ყველაფერი: გზა, წყალი, ინტერნეტი, საბავშვო ბაღი, ნაგავსაყრელი მოწესრიგდა. თუმცა, 

ამასთან, აღიშნავენ, რომ, მაინც ბევრი რამე დარჩა მოუწესრიგებელი, მაგალითად, შიდა 



გზები, სადაც წყალი და ტალახი დგება, არაა მოწესრიგებული გარე განათებები. ორი 

რესპონდენტი ამბობს, რომ ცენტრალური გზაც იმიტომ გააკეთეს, ხეები გაჰქონდათ და გზა 

საჭირო გახდა ამ ხეების გასატანად. 

„ერთი შეხვედით, მაქვს განცდა, რომ რაღაც კეთდება, მარა ბევრი რამე უპატრონოდაა 

მიგდებული. მაგალითად, აბანოს ნაშთები ქალაქის ცენტრში.“ შუახნის ქალი, ქალაქის 

მაცხოვრებელი. 

„ეტლით მოსარგებლე ვარ, ადრე საერთოდ ვერ გავდიოდი ქუჩაში, ახლა გავდივარ. მაგრამ 

ისე არ კეთდება, როგორც საჭიროა.“- შუახნის ქალი, შეზღდული შესაძლებლომის მქონე 

პირი, ქალაქის მაცხოვრებელი 

„ანასეულში ვცხოვრობ და არ მოგვარებულა გზის პრობლემა, ბევრი რამე დაიწყეს და არ 

დაასრულეს.“- 27 წლის ქალი, დაბა ანასეული 

„ზოგადი შეფასება რომ მივცეთ, რაღაცები კეთდება, მაგრამ ხელშესახები ცვლილება არ 

მომხდარა.“- ახალგაზრდა ქალი, ქალაქის მაცხოვრებელი 

უშუალოდ მათ ქალაქში/სოფელში/უბანში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას, მწვავედ 

იკვეთება შემდეგი საერთო პრობლემები: 

 წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობა, ხოლო ურბანული მოსახლეობის 

შემთხვევაში, კანალიზაციაც 

 სარეკრეაციო სივრცეების, სკვერების, სპორტული მოედნების , ახალგაზრდული 

სივრცეების არარსებობა 

 საზოგადოებრივ ტრანსპორტის გაუმართაობა, ხოლო ურბანული მოსახლეობის 

შემთხვევაში - ქალაქის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საერთოდ 

არარსებობა 

 მოუწესრიგებელი შიდა გზები და საგზაო მოძრაობა   

ასევე, მნიშვნელოვან პრობლემებად დასახელდა ადგილზე სამუშაო ადგილების 

არარსებობა, ახალგაზრდების ზრდადი მიგრაცია. რამდენიმე რესპონდენტმა პრობლემად 

დაასახელა ქალაქის საზღვრების საკითხი და ის, რომ ოზურგეთს არ აქვს გენერალური 

გეგმა. ძალიან მწვავედ დგას უპატრონო ძაღლების საკითხიც. საზოგადოებრივი 

ორგანიზაცია „პროგრესის სახლის“ მიერ 2020 წელს გამოცემული „ურბანული და 

სამართლებრივი კვლევები ქალაქ ოზურგეთის გენერალური გეგმის ადვოკატირებისთვის“ 

ასევე მიუთითებს გენერალური გეგმის არარსებობაზე და მის კავშირზე ისეთ 



პრობლემებთან, როგორიცაა მუნიციპალური ტრანსპორტი, ქალაქის საზღვრები, 

სარეკრეაციო სივრცეები და სხვა. 

უპატრონო ძაღლები ქალაქის ქუჩებში 

ჩვენს ფოკუს ჯგუფზე დასახელებულ პრობლემებთან თანხვედრაში მოდის 

ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიც. კვლევის მიხედვით 

ახალგაზრდების 41% ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული გართობა-დასვენების 

შესაძლებლობებით უკმაყოფილოა. აღნიშნული კვლევის ფარგლებშიც ახალგაზრდები 

აღნიშნავენ, რომ მუნიციპალიტეტში არ არის ან მცირე რაოდენობითაა კულტურული 

წრეები, კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისთვის საჭირო სივრცეები, 

ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილები, მაგალითად, კინო, სკვერები. მათი აზრით, 

მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო 

აქტივობებისთვის სივრცეების შექმნა, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ თავისუფალი 

დროის ნაყოფიერად გატარებას. რამდენიმე ახალგაზრდამ მუნიციპალიტეტში 

ტრანსპორტის პრობლემაზეც გამახვილა ყურადღება.   

ფოკუს ჯგუფზე დასახელებულ პრობლემებთან თანხვედრაში მოდის ასევე 

„საზოგადოებრივი მომსახურებით საქართველოს მოსახლეობის კმაყოფილების 



კვლევასთან“, რომლის მიხედვით ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემასთან 

ხელმისაწვდომობა გურიაში 14%-ს აქვს. 

 

როგორც ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები მიუთითებენ, თხევადი ნარჩენები ხშირად მდინარეებში ღიად 

ჩაედინება 

„ახალგაზრდები ''ბირჟაზე'' არიან მთელი დღე, არ აქვთ გასართობი ადგილები, არც 

ბიბლიოთეკაა, არც სკვერი.'' - საშუალო ასაკის ქალი, ნარუჯა 

''რაგბის ტრენერი ვარ და პირობები არ მაქვს სავარჯიშო. მოედანზე წყლები დგება, 

შემოღობილი არაა. სკვერი არაა, რომ ბავშვი გაიყვანო გარეთ.'' - ახალგაზრდა კაცი, 

ნასაკირალი 

''ახალგაზრდული სივრცეები ოზურგეთში, ფაქტობრივად, არ არსებობს. კულტურული 

ინტერაქცია არ შეგვიძლია.'' - ახალგაზრდა ქალი, ქალაქის მაცხოვრებელი 

''სოფელში წრეები არ გვაქვს ახალგაზრდებისთვის – ჭადრაკის, ცეკვის და ა.შ. 

სახელოვნებო სკოლები. მშობლებს არ აქვთ საშუალება, რომ ქალაქში ატარონ ბავშვები.'' - 

ახალგაზრდა ქალი, ლაითური  



ინფრასტრუქტურულ საჭიროებებზე საუბრისას რესპონდენტები ამბობენ, რომ 

განსაკუთრებით აწუხებთ საკანალიზაციო სისტემის არქონა, სოფლებში ტრასპორტის 

მოსაცდელების არქონა, გარე განათების არქონა და უფუნქციოდ მიგდებული შენობები, 

რომელთა აღდგენა და გამოყენებაა შესაძლებელი. სჭირდებათ სკვერები – ბავშვების 

გასასეირნებლად, ადგილი, სადაც თემის მოსახლეობას ექნება თავშეყრისა და 

სოციალიზაციის საშუალება, სურთ დასასვენებელი ადგილის მოწყობა, უკვე არსებული 

ტყე-პარკებისა და სკვერების მოწესრიგება და რეაბილიტაცია, სკვერების თანაბრად 

გადანაწილება ქალაქის ტერიტორიაზე, პარკების მოვლა და ინფრასტრუქტურის 

განახლება. სარეკრეაციო სივრცეებზე დაბალი ხელისაწვდომობა დადასტურებულია 

„გურიის სამოქალაქო ცენტრის“ მიერ გამოცემული „ქალაქ ოზურგეთის პარკების 

მდგომარეობის ამსახველი ანგარიში 2020“ მიხედვითაც. 

„სკვერი არაა, რომ ბავშვი გაიყვანო გარეთ. მოწესრიგებული, ლამაზი სკვერი რომ იყოს, 

სოფლის თავშეყრის ადგილი და სოციალიზაციის. ბავშვები ქუჩაში დადიან და მანქანები 

დადიან გიჟებივით და ამ სკვერში რომ იყვნენ.'' - ახალგაზრდა კაცი, ლაითური 

სკოლამდელი განათლების ხარისხზე და ხელმისაწვდომობაზე საუბრისას გამოიკვეთა, 

რომ რესპონდენტთა მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს ჰქონდა უშუალო შეხება საბავშვო 

ბაღებთან და მათი გამოცდილებით, ნასაკირალში, სადაც ახალი ბაღი აშენდა, მიუხედავად 

კარგი ინფრასტრუქტურისა, ბაღის თანამშრომელი ამბობს, რომ ბაღის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე განთავსებული არაა ნაგვის ურნები, რის გამოც ნაგავი თანამშრომლებს 

სახლებში მოაქვთ და იქ იყრება. ასევე, პრობლემაა გადატვირთული ჯგუფები. სხვა 

დაბების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შენობა სარემონტოა, მოსაწესრიგებელია შიდა 

და გარე ინფრასტრუატურა, მოძველებულია სათამაშოები, საწოლები და ა.შ. გამოიკვეთა 

სპეციალური პეგაგოგების საჭიროება აუტიზმისა და სხვა ქცევითი დარღევის მქონე 

ბავშვებისთვის. 

''აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის სერვისები არ არის. საზაფხულო ბაღი არის საჭირო. 

ქალების მხარდაჭერის კუთხით იქნება კარგი ამ ინიციატივის განხორციელება.'' - საშუალო 

ასაკის კაცი, ურბანული მოსახლეობა 

''ჩემი ორივე შვილი ბაღში დადის. შემიძლია ვთქვა, მაგალითად, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 

ცხოვრობენ და უწევთ სიარული შორს ბაღში, ზოგი მოწყვლადი ჯუფებიდანაა, არ აქვთ 

შესაძლებლობა, რომ შორს ატარონ ბავშვები, ახლოს გადატვირთულია ჯგუფები. 

კვებასთან დაკავშირებით, იყო შემთხვევა, რომ მოიწამლნენ ბავშვები.'' - ახალგაზრდა 

ქალი, ურბანული მოსახლეობა  

რესპონდენტებს საშუალება ჰქონდათ ასევე თავიანთი ხედვები გაეზიარებინათ 

მუნიციპალიტეტში არსებულ კორუფციაზე და ნეპოტიზმზე, თუმცა, ძირითადად, თავს 



იკავებენ კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრისგან, საუბრობენ ზოგადად. ყურადღებას 

ამახვილებენ იმაზე, რომ ხარჯები არასწორადაა განაწილებული და დაფინანსების ის 

ოდენობა, რომელიც ოზურგეთს აქვს, ქალაქზე არ აისახება. ყურადღებას ამახვილებენ 

ხელოვნურად გაბერილ შტატებზე, უსამართლოდ ჩატარებულ ტენდერებსა და იმაზე, რომ 

რამდენიმე აიპ-ში ერთი ადამიანია დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე. 

„არჩევნებში რომ დაიხმარებენ ადამიანს, მერე ხდება მისი დასაქმება.“ შუახნის ქალი, 

ურბანული მოსახლოება 

„იმდენი არ კეთდება, რასაც ამბობენ, რა თანხაც ირიცხება. არ არის სათანადო კონტროლი, 

სად მიდის ეს ფული, ნახევარი მაინც რომ კეთდებოდეს, ასეთი ინფრასტრუქტურა არ 

გვექნებოდა დღეს, დანგრეული. მიზნობრივად არ იხარჯება ეს თანხები, არაა 

ზედამხედველობა.'' - საშუალო ასაკს გადაცილებული კაცი, ნასაკირალი  

''მერი იყო ჩამოსული ჩვენთან, გზაზე და წყალზე, ტენდერი უნდა გამოცხადდესო, 

სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო უკვე, მარა არაფერი ვიცით, თანხაც იყო 

გამოყოფილი, არც ვიცით, ეს ფული სადაა.'' - საშუალო ასაკის ქალი, ნარუჯა   

ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ინფორმირებულობაზე და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჩართულობის თაობაზე საუბრისას გამოიკვეთა, 

რომ    ურბანული მოსახლეობის რესპონდენტთა უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია 

თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ. ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში, არც იციან, 

ვინაა მათი წარმომადგენელი და არც მისი საქმიანობის შესახებ აქვთ ინფორმაცია, მათ 

ანგარიშს არავინ აბარებს. მხოლოდ ერთმა მონაწილემ აჭარული თემიდან, თქვა, რომ მათი 

წარმომადგენელი სისტემატურად აბარებს ანგარიშს მოსახლეობას. ამბობენ, რომ თვითონ 

თვითმმართველობამ უნდა შეუწყოს ხელი, მოქალაქეთა ჩართულობას ამ კუთხით. 

მონიტორინგის რა მეთოდები არსებობს, ამაზე უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მოსახლეობას. 

ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა, რომ მოუსმენია მერის ანგარიში, თუმცა ნაკლებად გასაგები 

იყო მისთვის. რაც შეეხება თანამშრომლობის შემთხვევებს, რესპონდენტები იხსენებდნენ 

თანამშრომლობის წარმატებულ, ნაკლებად წარმატებულ და წარუმატებელ შემთხვევებს. 

''მე მქონდა თანამშრომლობის მცდელობა და მერიც მყავდა მოედანზე მიყვანილი, 

დამპირდნენ, თუმცა ჯერ არაფერი გაკეთებულა. პირობები რომ შეგვექმნა სავარჯიშო, 

აგილობრივ დეპუტატსაც ველაპარაკე ამაზე და დამპირდნენ.'' - ახალგაზრდა კაცი 

აჭარული თემიდან 

''ბევრჯერ იყვნენ მოსული და შეხვდნენ ხალხს. გაგვიკეთეს, რაც დაგვპირდნენ. ერთი ისაა, 

რომ შიდა გზებს დაგვპირდნენ და ვერ გაგვიკეთეს.'' - შუახნის კაცი, ლაითური  



მერი იყო მოსული და გვითხრეს, რომ უნდა მივსულიყავით და მოხდებოდა სოფლის 

ბიუჯეტის განხილვა. თუ ძაან შეაწუხე, მაშინ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება. თუ არ 

სცალია ხალხს და თავისი ამბებით არიან დაკავებული, ისეთ რაღაცაში დახარჯავენ 

თანხას, რაც შეიძლება არც სჭირდებოდეს სოფელს. გადაიწვა განათება და ვითხოვეთ, რომ 

გამოეცვალათ. გვითხრეს, რომ ერთი ნათურისთვის ვერ ამოვიდოდნენ, ბევრი უნდა იყოს 

გადამწვარიო. იმდენი ვქენით ბოლოს, იყიდეს ეს ნათურა, გადმოგვცეს და თქვენ 

გამოცვალეთო.'' - საშუალო ასაკის ქალი, ნასაკირალი  

„დიასახლისი ვარ, მყავს სამი შვილი, ვმუშაობ საბავშვო ბაღში. სოფელში გვჭირდება პირი, 

რომელიც ჩახედული იქნება ამ ამბებში, მუნიციპალიტეტთან ექნება ურთიერთობა და 

მოგვაწვდის ჩვენ ამ ინფორმაციას. თემის პრობლემას გამოვყოფთ მასთან ერთად, ამისთვის 

საჭიროა კომპეტენტური პირი, რომელიც ამ ინფორმაციას მოიპოვებს და წაიღებს. მიიტანს 

და მოიტანს.'' - ახალგაზრდა ქალი, ლაითური  

საზოგადოებრივი მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის მიხედვით, 

ზოგადად, საზოგადოებაში ფრუსტრაციის მაღალ დონეა: თვითმმართველობისათვის 

არასოდეს მიუმართავს მოქალაქეთა 80%-ზე მეტს, ამასთან, მიმართვები უმთავრესად 

მხოლოდ კომუნალურ საკითხებს, სოციალურ პრობლემებსა და დოკუმენტაციის მიღებას 

უკავშირდებოდა. კიდევ უფრო ნაკლებია თვითმმართველობების საქმიანობის პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი. 

ახალგაზრდობის სააგენტოს კვლევის მიხედვით, ახალგაზრდების პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით შემდეგი შედეგებია:  

1. 52% ამბობს, რომ არ აინტერესებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. 

ახალგაზრდების ძირითადი ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის საქმიანობასა 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული არ არის. 

2. გამოკითხული ახალგაზრდების 42% ფიქრობს, რომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის პოლიტიკაში ახალგაზრდების ინტერესები გათვალისწინებული 

არ არის.  

3. გამოკითხული ახალგაზრდების 33% ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში 

ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე არ ჰქონდა ინფორმაცია, ხოლო 21%-ის განცხადებით, არავის მიუწვევია 

მსგავს აქტივობაში ჩასართავად, 18%-ის თქმით, არ იყო მისთვის საინტერესო 

ღონისძიება, ასევე 18% ამბობს, რომ არ ჰქონდა დრო. 



18-25 წლის მონაწილეების ძირითადი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია, 

კომუნიკაციის არსებობა ახალგაზრდებსა და მუნიციპალიტეტს შორის.  

პრობლემად რჩება იძულებით შრომით მიგრაციაში წასული მოსახლეობის მაღალი 

მაჩვენებელი, ადგილზე სამუშაო ადგილების არარსებობა, დაბალი ხელფასები, 

ახალგაზრდების განვითარებისთვის საჭირო პირობების არქონა: 

 

1. გამოკითხული ახალგაზრდების 45% აცხადებს, რომ არ სურს მუნიციპალიტეტიდან 

წასვლა, 28%-ის განცხადებით, სურს მუნიციპალიტეტიდან წასვლა, ხოლო 26%-ს 

უჭირს ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. 

2. მუნიციპალიტეტიდან წასვლის ძირითადად მიზეზად ახალგაზრდები განათლების 

მიღებისა (20%) და დასაქმების (28%) უკეთეს შესაძლებლობას ასახელებენ. ასევე, 

25% საკუთარი თავის რეალიზების უკეთეს შესაძლებლობას ასახელებს. როგორც 

ახალგაზრდებმა, ისე საჯარო და არასაჯარო სექტორის წარმომადგენლებმა 

მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები დაასახელეს. მათი განცხადებით, 

ახალგაზრდების მიგრაცია დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტში დასაქმების 

პრობლემასთან. 

ჩატარებული კლევის შემდეგ, რამდენიმე ადამიანმა გამოთქვა სურვილი თანამშრობლობის 

და მათი ჩართულობით, დაკომპლექტდა საინიციატივო ჯგუფები, რომლებიც მომავალში 

გააგრძელებენ თანამშრომლობას პროექტის გუნდთან.  

 

 



შეჯამება და რეკომენდაციები  

 

სამიზნე ჯგუფებისთვის შვიდი პრიორიტეტული პრობლემატური საკითხია: 

1. მუნიციპალური ტრანსპორტი: მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა ქალაქში 

დაბალი ხელმისაწვდომობა სოფლებსა და დაბებში  

2. ხელმიუწვდომელი წყალმომარაგება, სასმელი წყლის ხარისხი 

3. კანალიზაციის ქსელის არარსებობა, განსაკუთრებით ქალაქის ტერიტორიაზე 

4. სპორტული, გასართობი, სარეკრეაციო, კულტურულ-საგანმანათლებლო 

სივრცეების არარსებობა, დაბალი ხელმისაწვდომობა 

5. მოუწესრიგებული საგზაო მოძრაობა (ტროტუარები, გადასასვლელები, შუქნიშნები, 

პარკინგი) და შიდა გზები 

6. ქალაქის გენერალური გეგმის არარსებობა  

7. უპატრონო ძაღლების სიმრავლე 

 

რეკომენდაციები 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებს: 

 წარმოდგენილი პრიორიტეტული საკითხების გარშემო აწარმოონ აქტიური 

კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან, სფეროს ექსპერტებთან, 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან  

 საზოგადოებრივი ჩართულობით და პარტიების იდეოლოგიური პლატფორმებიდან 

გამომდინარე შეიმუშავონ და საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლებს წარუდგინონ 

აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის კონკრეტული მოდელები, რათა ამომრჩევლებს 

საშუალება ჰქონდეთ, გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი საარჩევნო სუბიექტებს 

შორის 

 საარჩევნო პროგრამებსა და კამპანიებში ასახონ კვლევის შედეგად გამოვლენილი 

პრიორიტეტული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები 


