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კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 

მხარდაჭერით, პროექტს „საინიციატივო ჯგუფები მოქალაქეთა პრობლემების ადვოკატირებისთვის“ 

ახორციელებს „გურიის სამოქალაქო ცენტრი“ ორგანიზაცია „ქალები რეგიონის განვითარებისთვის“-

თან ერთად.  
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შესავალი  
წინამდებარე კვლევა მომზადდა პროექტის - ,,საინიციატივო ჯგუფები მოქალაქეთა 

პრობლემების ადვოკატირებისთვის’’ ფარგლებში, რომლის მიზანია, ოზურგეთის, 

ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ხელშეწყობა, კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირება, სამოქალაქო 

საინიციატივო ჯგუფების  შესაძლებლობების ზრდა ადვოკატირების მიმართულებით და 2021 

წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გაცემული საარჩევნო დაპირებების 

შესრულების მონიტორინგი.    

პროექტი მიზნად ისახავს ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 
საზოგადოებრივ საწყისებზე საინიციატივო ჯგუფების შექმნას, რომელიც წინასწარ გაწერილი 
მექანიზმის მეშვეობით, გამოავლენს კონკრეტულ პრობლემებს და განახორციელებს 
ადვოკატირებას მათ მოსაგვარებლად 2023 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში თანხების 
ასახვის მოთხოვნით. პროექტი ასევე ხელს უწყობს მოქალაქეებში პრობლემის 
იდენტიფიცირებისა და ადვოკატირების უნარების ზრდას.  
 
2021 წელს „გურიის სამოქალაქო ცენტრის“ და „ქალების რეგიონის განვითარებისთვის“ 
საერთო პროექტის - ,,ინფორმირებული არჩევანის’’ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებული 
იყო NDI–ს მიერ, განხორციელდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ჯგუფების: 
აჭარული თემის, ახალგაზრდებისა და ურბანული მოსახლეობის  პრიორიტეტული 
პრობლემების კვლევა და 7 პრიორიტეტული საკითხის იდენტიფიცირება, რომელთა შესახებ 
აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობდა 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ჩართულ 
სუბიექტებთან. აღნიშნული ჯგუფების საჭიროებების სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, 
პროექტის გუნდმა გაანალიზა 2017-2021 წლის ბიუჯეტი, მიმართა ადგილობრივ 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, დაესახელებინათ მათთვის პრიორიტეტული საკითხები და 
ჩაატარა სამაგიდო კვლევა. სამაგიდო კვლევისას  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. 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.  

სამიზნე ჯგუფებისთვის შვიდი პრიორიტეტული პრობლემატური საკითხი ასე 

გამოიყურებოდა: 

 მუნიციპალური ტრანსპორტი: მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა 
ქალაქში, დაბალი ხელმისაწვდომობა სოფლებსა და დაბებში  



 ხელმიუწვდომელი წყალმომარაგება, სასმელი წყლის ხარისხი 

 კანალიზაციის ქსელის არარსებობა, განსაკუთრებით ქალაქის ტერიტორიაზე 

 სპორტული, გასართობი, სარეკრეაციო, კულტურულ-საგანმანათლებლო 
სივრცეების არარსებობა, დაბალი ხელმისაწვდომობა 

 მოუწესრიგებელი საგზაო მოძრაობა (ტროტუარები, გადასასვლელები, 
შუქნიშნები, პარკინგი) და შიდა გზები 

 ქალაქის გენერალური გეგმის არარსებობა  

 მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე  
 
პროექტ ,,საინიციატივო ჯგუფები მოქალაქეთა პრობლემების ადვოკატირებისთვის’’ 

ფარგლებში, აღნიშნულ 
კვლევაზე დაყრდნობით, 
2022 წლის მარტში, ქალაქ 
ოზურგეთში ჩატარდა 
საჯარო კენჭისყრა, 
ინოვაციური მოდელის 
“D21” - ს1 გამოყენებით 
სადაც მოქალაქეები 

აფიქსირებდნენ, 
ჩამოთვლილი 7 
პრობლემიდან რომელი 
იყო მათთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი და 
რომელი იყო ნაკლებად 
პრიორიტეტული. პროექტის 
გუნდმა გამოკითხვისთვის 
წინასწარ მოამზადა შვიდი 
ყუთი, რომლებზე 
დატანილი ტექსტიც 
აღწერდა უკვე 
იდენტიფიცირებულ 7 
პრობლემას, ყუთები 

განათავსა 
საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილას და 
მოქალაქეები მათთვის ყველაზე მწვავე პრობლემის ყუთში ყრიდნენ მწვანე ფერის ხის 
მონეტებს, ხოლო ნაკლებად პრიორიტეტულში - წითელი ფერის მონეტებს. 
 
მსგავსი აქტივობა განხორციელდა ჩოხატაურსა და ლანჩხუთშიც, საჯარო კენჭისყრას წინ 
უძღოდა ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების კვლევა ფოკუს ჯგუფის მეთოდით, 
რომელმაც საშუალება მოგვცა საჯარო კენჭისყრისთვის შეგვერჩია რელევანტური საკითხები.  
 

                                                 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/D21_%E2%80%93_Jane%C4%8Dek_method 



კვლევის მეთოდოლოგია  
ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში, მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით 

გურიის სამოქალაქო ცენტრმა ჩაატარა 4 ფოკუს ჯგუფი. (თითოეულ მუნიციპალიტეტში - 

ორი). კვლევა ჩატარდა „ფოკუს ჯგუფის მეთოდით“ და შეხვედრის ფორმად გამოყენებული 

იყო როგორც პირისპირ შეხვედრა, ასევე online, Zoom პლატფორმის გამოყენებით. ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილეები იყვნენ ურბანულ დასახლებაში მცხოვრებლები, აჭარული თემის 

წევრები და ახალგაზრდები. მონაწილეები შეირჩნენ თოვლის გუნდის პრინციპით. ხოლო 

ფოკუს ჯგუფის ფორმატში შერჩეული საკითხები პრიორიტეტულობის მიხედვით დალაგდა 

საჯარო კენჭისყრის ინოვაციური მოდელის D21-ის გამოყენებით. საჯარო კენჭისყრაში, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მონაწილეობა მიიღო 77-მა ადამიანმა, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტში - 71-მა, ლანჩხუთში - 33-მა. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში პირისპირ ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფს ესწრებოდა 8 ადამიანი, 

6 კაცი და 2 ქალი, ხოლო ონლაინ ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფს ესწრებოდა 11 ადამიანი, 6 ქალი 

და 5 კაცი, რომლებიც წარმოადგენდნენ შემდეგ ჯგუფებს: აჭარულ თემს, ახალგაზრდებს და 

სოფლების მაცხოვრებლებს, ფოკუს-ჯგუფებში უშუალოდ დაბის წარმომადგენლები არ 

იყვნენ, თუმცა დანარჩენმა ჯგუფებმა ისაუბრეს დაბაში არსებულ პრობლემებზეც. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებს ესწრებოდა 22 ადამიანი, 18 

ქალი და 4 კაცი, რომლებიც წარმოადგენდნენ შემდეგ ჯგუფებს: ახალგაზრდები, ურბანული 

და სოფლის მოსახლეობა, აჭარული თემის წარმომადგენლები. ფოკუს-ჯგუფებში ასევე 

წარმოდგენილი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თავის მხრივ მიეკუთვნებოდნენ სხვადასხვა 

მოწყვლად ჯგუფებს - სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი, შშმ პირები.  

კვლევა მოიცავს 2022 წლის 11 მარტიდან, 2022 წლის 15 აპრილამდე პერიოდს.  

კვლევის ძირითადი მიგნებები  ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტი  
ბოლო წლებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ცვლილებებისადმი სამიზნე 

ჯგუფებს, ძირითადად, ერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ. უკეთესობისკენ შეცვლილი 

ასპექტები დაბის ტერიტორიაზე ნაკლებად ახსენდებათ (ასეთებად ასახელებენ: 

მუსიკალური სკოლის განახლებას, კულტურის სახლის აშენებას, კინოს შენობის 

რესტავრაციას, ფასადების მოწესრიგებას), უმეტესად, აქცენტს აკეთებენ იმ 

მიმართულებებზე, რაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებასა და მუშაობას საჭიროებს.  

დაბის ტერიტორიაზე მწვავე პრობლემად რჩება რეკრეაციული ზონების, საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილების ნაკლებობა, მოუვლელი პარკები და სკვერები. როგორც აღნიშნავენ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტში არის თანხები გამოყოფილი პარკების კეთილმოწყობისა 



და გამწვანებისთვის, სრულფასოვნად მაინც არაფერი კეთდება. რეკრეაციული ზონების 

ნაკლებობას ან საერთოდ არარსებობას უჩივის სოფლის მოსახლეობაც.  

,,რეკრეაციული ზონები არ გვაქვს. რა პარკებიც არის, ნაგავი ყრია და იქაც ძროხებთან ერთად 

გიწევს ჯდომა. სკვერის, დასასვენებელი ადგილების მოწყობა ძალიან კარგი იქნება, 

ტურისტულადაც უფრო მიმზიდველი იქნება’’ – ქალი, 20 წლის, სოფელი ხიდისთავი  

 

,,რეკრეაციული ზონა არ გვაქვს საერთოდ. არის ადგილები, სადაც შეიძლება კარგი პარკის ან 

სკვერის გაკეთება. ახლა ამ ადგილებში ნაგავი ყრია’’ - ქალი, 42 წლის, სოფელი ზოტი   

ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის პრობლემას წარმოადგენს სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების/მოედნების ნაკლებობა და არარსებობა, როგორც დაბის, 

ასევე, სოფლების ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი რესპონდენტი ჰყვება, რომ 9 აპრილის სკვერში 

იყო სპორტული ტრენაჟორები, თუმცა დღეს ესეც მოშლილია. სოფლებში, ზოგან არის 

სპორტული მოედნები, მაგრამ მოუწესრიგებელი ან დაზიანებულია, ზოგ სოფელს კი ამის 

,,ფუფუნებაც’’ არ აქვს. მხოლოდ ერთმა რესპონდენტმა გოგოლესუბნიდან, თქვა, რომ 

სპორტული მოედნის პრობლემა ამ სოფელში არაა. დაბის პრობლემებიდან აღნიშნეს 

საკვირაო ბაზრის მოუწესრიგებელი ტერიტორია, სადაც ნაკლებადაა დაცული სანიტარული 

ნორმები და არაა საკმარისი დახლები. თითქმის ყველა რესპონდენტი საუბრობს მიუსაფარი 

ძაღლების სიმრავლეზეც.  

მოსახლეობასთან საუბრისას, მწვავედ იკვეთება შემდეგი საერთო პრობლემები:  

 

 წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობა - როგორც სასმელ, ასევე ტექნიკურ წყალზე 

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მოუქნელი გრაფიკი, ზოგ შემთხვევაში, 

მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა  

 მოუწესრიგებელი გზა და შიდა გზები, სანიაღვრე სისტემის არარსებობა  

 არასაკმარისი ნაგვის ურნები, ზოგ შემთხვევაში, ნაგვის ურნების არარსებობა, ან 

ნაგვის გატანის პერიოდულობა  

 გარე განათების არარსებობა  

 მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე 

 

,,უდიდესი პრობლემაა სასმელი და ტექნიკური წყალი. ზოგ ადგილას არც მილებია გაყვანილი 

და სადაც არის, იქაც ხშირად წყალი არ მოდის, ან თუ მოდის, კარგად გაფილტრული არაა. 

ზაფხულის მონაკვეთში კი საერთოდ სასწაული ხდება, კვირები ისე გადის, წყალი არაა’’ - 

ახალგაზრდა ქალი, სოფელი ზემო ფარცხმა  

 

,,ყველაზე მეტად რაც გვაწუხებს, ესაა წყლის პრობლემა. ძირითადად, ყველა ჭაზეა 

დამოკიდებული და ზაფხულში ჭაც შრება’’ - ქალი, 21 წლის, სოფელი ერკეთი   

 

,,ფეხით დავდივარ, ტრანსპორტი არ დადის. მუნიციპალიტეტს მიმართეს, თუმცა გვითხრეს, 

ფეხით იარეთ, ახლოს ხართ და ტრანსპორტი საჭირო არ არისო’’ - კაცი, 38 წლის, სოფელი 

გოგოლესუბანი 



 

,,ჩვენი სოფლიდან ორი სამარშრუტო ხაზი იყო, ბათუმისა და ჩოხატაურის, ორივე გაუქმდა და 

აღარცერთი აღარ დადის. თუ არ გყავს საკუთარი ტრანსპორტი, პრობლემაა რაიონულ 

ცენტრამდე გადაადგილებაც კი’’ - კაცი, 44 წლის, სოფელი ზოტი  

 

,,თუ პრობლემაზე დავიწყებთ საუბარს, პირველი არის გზის პრობლემა, რომელიც არ არის 

მოწესრიგებული სოფლებში. არ არის სანიაღვრე სისტემა, რომელიც გზას გადარეცხვისგან 

დაიცავს’’ - ქალი, 27 წლის, სოფელი ზემო ფარცხმა  

 

,,ჩემს სოფელში რომ გზა იყოს, არასდროს წავიდოდი აქედან’’ - ქალი, 42 წლის, სოფელი ზოტი  

 

,,ჩვენს სოფელში ნაგვის ურნა საერთოდ არ გვქონდა, მერე ერთი დადგეს და იმასაც იშვიათად 

ცლიან, ერთი ურნა საკმარისი არ არის , დიდი სოფელი გვაქვს’’ - კაცი, 34 წლის, ზემო ფარცხმა  

,,ჩვენთან ძირითადად სანაგვე ურნების პრობლემაა. საერთოდ არ არის განთავსებული და 

დაბინძურებულია ტერიტორიები. ვისაც არ უნდა, გარემო დააბინძუროს, მანქანით 

უწევს ნაგვის ტარება რაიონამდე ან იმ სოფლამდე, სადაც არის სანაგვე ურნები’’ - კაცი, 28 

წლის, სოფელი ზოტი  

 

 

,,ნაგვის პრობლემა არის ჩვენს სოფელში, 

რადგან მოსახლეობა ნაგავს პირდაპირ 

ღელეებში ყრის. გზები ნაგვითაა სავსე’’ - 

ქალი, 54 წლის, სოფელი კოხნარი 



,,რაიონული ცენტრიდან შორს არ ვცხოვრობთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ არის გზა 

განათებული, სიბნელეში რომ არ მოუწიოს ადამიანს სიარული’’ – კაცი, 22 წლის, სოფელი 

ზემო ფარცხმა  

 

სპორტული და სახელოვნებო წრეების შესახებ საუბრისას, ამ მხრივ დაბაში არსებული 

მდგომარეობით რესპონდენტები მეტ-ნაკლებად კმაყოფილები არიან, თუმცა რამდენიმე 

მათგანი აღნიშნავს, რომ ორივე წრის შემთხვევაში, არჩევანი შეზღუდულია. გარდა ამისა, 

სოფლებში ნაკლებადაა მსგავსი წრეები და ყველას არ აქვს საშუალება, რომ ბავშვი რაიონულ 

ცენტრში ატაროს.   

,,რომ მოგინდეს, ზოგიერთი სპორტის სახეობით დაკავდე, არაა საშუალება. არჩევანის 
გაკეთების საშუალება არ გაქვს, არც სახელოვნებო წრეების მხრივ, რაც არის, იმაზე უნდა 
იარო.’’ - კაცი, 22 წლის, სოფელი ზემო ფარცხმა  
 

,,სიმღერა, ცეკვა, ხატვა გარკვეული მიმართულებით ნიჭი აქვთ ბავშვებს. თუმცა ამის 

განვითარების საშუალება არ ეძლევათ, არ გვყავს პროფესიონალები, რომლებიც 

დაეხმარებიან. უახლოესი ასეთი წრეები არის რაიონულ ცენტრში და ბავშვები ვერ დაგვყავს. ‘’ 

–  კაცი, 28 წლის, სოფელი ზოტი 

 

რაიონული ცენტრიდან მოშორებული სოფლების წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ 

სურთ, სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრი, სასურსათო მაღაზია და აფთიაქი იყოს, რაც 

ბევრად გაამარტივებდა მათ ცხოვრებას და აღნიშნული საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად, არ მოუწევდათ ჩოხატაურის ცენტრში ჩამოსვლა. სოფელ ქვემო 

ერკეთის წარმომადგენელმა თქვა, რომ სოფელში არ არის ინტერნეტი, რაც მისთვის, 

როგორც ახალგაზრდისთვის, დიდი პრობლემაა. 

 

,,არის ისეთი მაღაზია, სადაც მხოლოდ პურს და სასმელ წყალს თუ ვიყიდით. არ არის 

საზოგადოებრივი ცენტრი, არაფერთან წვდომა არ გვაქვს. ცივილიზაცია რომ ვიგრძნოთ, 

ამისთვის ჩოხატაურის ცენტრში უნდა ჩავიდეთ’’ - ქალი, 21 წლის, სოფელი ქვემო ერკეთი  

 

სკოლამდელი განათლების ხარისხზე და ხელმისაწვდომობაზე საუბრისას, რესპონდენტები 

ამბობენ, რომ საბავშვო ბაღი თითქმის ყველა სოფლისთვის ხელმისაწვდომია და ბაღში 

ადგილების რაოდენობასთან დაკავშირებით, პრობლემა არ შეჰქმნიათ, თუმცა 

ინფრასტრუქტურა არაა სათანადოდ გამართული. ერთ-ერთი რესპონდენტი აჭარული 

თემიდან, ამბობს, რომ საბავშვო ბაღს არ აქვს ეზო, ბავშვები რომ გარეთ გამოვიდნენ და 

ითამაშონ. გარდა ამისა, საუბრობენ ბაღების ეზოების მოძველებულ ინფრასტრუქტურასა და 

სათამაშოების ნაკლებობაზე, რასაც განახლება სჭირდება.  

რესპონდენტებს საშუალება ჰქონდათ, გაეზიარებინათ ინფორმაცია და თავიანთი ხედვები 
მუნიციპალიტეტში არსებულ კორუფციასა და ნეპოტიზმზე. კონკრეტულ ფაქტებზე 
საუბრისგან თავს იკავებენ, თუმცა ამბობენ, რომ სმენიათ მსგავსი შემთხვევების შესახებ.  
რამდენიმე მათგანი ამბობს, რომ ნეპოტიზმის გამოცდილება აქვს საკუთარ თავსა და 
ახლობლებთან მიმართებაში. აღნიშნავენ, რომ შტატები ხელოვნურადაა გაბერილი, ხოლო 
კონკურსები ფორმალურად ცხადდება იმ ადგილებზე, სადაც უკვე აყვანილია ხალხი. 



აჭარული თემის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია ამ 
საკითხებზე. 
 
,,არაპროფესიონალი კადრები ჰყავთ, რომლებიც ვერ ასრულებენ მათზე დაკისრებულ 
მოვალეობებს’’ - ქალი, 27 წლის, სოფელი ზემო ფარცხმა  
 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ ინფორმირებულობაზე და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჩართულობის თაობაზე საუბრისას გამოიკვეთა, რომ 
რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა არ იცის, ვინ არის მათი წარმომადგენელი მაჟორიტარი 
დეპუტატი. მხოლოდ ორმა რესპონდენტმა თქვა, რომ იცნობს მაჟორიტარ დეპუტატს. 
ახალგაზრდების უმეტესობას ინფორმაცია აქვს მხოლოდ იმის შესახებ, ვინ არის მერი და 
საკრებულოს თავმჯდომარე. კომუნიკაციის დონე ამ ადამიანებთან დაბალია, მათ ანგარიშს 
არავინ აბარებს. პრობლემად ასახელებენ იმასაც, რომ თუ შეხვედრები იგეგმება, ამის 
შესახებ მათ წინასწარ არავინ აფრთხილებს.  
 
,,მხოლოდ ვიწრო წრეში აქვთ შეხვედრები იმათთან, ვინც მათი მომხრეა, მხოლოდ მათ 
ურეკავენ, რომ არასასურველი კითხვები არ დაისვას იქ და მერე დანარჩენები ვიგებთ 
ინტერნეტიდან, როცა ფოტოებს დებენ’’ - კაცი, 34 წლის, სოფელი გოგოლესუბანი  
 
,,არც გვაფრთხილებენ, ისე ხდება ეს შეხვედრები. როცა წინასწარ ვიცი, მეც წინასწარ 
განვსაზღვრავ და მივალ, მაგრამ როცა არ გაფრთხილებენ, რა თქმა უნდა ესე მარტივი არ არის 
დაუგეგმავად მიხვიდე შეხვედრაზე’’ - ქალი, 27 წლის ,ზემო ფარცხმა  
 
,,მაჟორიტარი დეპუტატი მხოლოდ მაშინ დადიოდა ჩვენთან, როცა წინასაარჩევნო პერიოდი 
იყო და დაპირებებს გვაძლევდა. მერე აღარ გვინახავს’’ - კაცი, 22 წლის, სოფელი ზემო ფარცხმა  

რაც შეეხება თანამშრომლობის შემთხვევებს, რესპონდენტები იხსენებდნენ 

თანამშრომლობის წარმატებულ, ნაკლებად წარმატებულ და წარუმატებელ შემთხვევებს.  

,,არჩევნების დროს როცა ხდება მოსახლეობასთან შეხვედრები, გამგებელთან ბევრჯერ 

გვქონია საუბარი პრობლემებზე, შემდეგ მის განვითარებაზე და მოგვარებაზე, მაგრამ 

რეალურად არასდროს არაფერი მოგვარებულა’’ - ქალი, 20 წლის,  სოფელი ზემო ფარცხმა   

პრობლემის დაყენებას ძირითადად გამგებელთან და სოფლის რწმუნებულთან 

კომუნიკაციისას ახერხებენ. ორმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ მერიასთან ურთიერთობის 

კარგი გამოცდილება აქვს, მოუსმინეს და ცდილობდნენ, რომ დახმარებოდნენ.  

შეხვედრაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად დასახელდა ადგილზე სამუშაო ადგილების 

არარსებობა და ახალგაზრდების ზრდადი მიგრაცია. ამბობენ, რომ ,,კარგ ცხოვრებას’’ ყველა 

საზღვარგარეთ ეძებს და აქ ვერ ხედავენ განვითარების შესაძლებლობას. გარდა 

ჩამოთვლილი პრობლემებისა, შეხვედრაზე საუბარი იყო საკანალიზაციო სისტემის 

არარსებობაზე, შშმ პირებისთვის არაადაპტირებულ გარემოზე, მიტოვებულ და უსახურ 

შენობებსა და მოუვლელ კულტურულ ძეგლებზე, თუმცა როგორც რესპონდენტები 

აღნიშნავენ, ამ საკითხებზე მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება საუბარი, რაც პირველადი და 

ყველაზე მწვავე პრობლემები მოგვარდება.  



კვლევის ძირითადი მიგნებები  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სამივე ჯგუფის წარმომადგენლები ნაკლებად საუბრობენ 

იმაზე, თუ რა შეიცვალა უკეთესობისკენ. ძირითადად, ყურადღებას ამახვილებენ იმ მწვავე 

პრობლემებზე, რომლებიც მათ წინაშე დგას და რომლებთან გამკლავებაც ყოველდღიურად 

უწევთ.  

უშუალოდ მათ ქალაქში/სოფელში/უბანში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას, მწვავედ 
იკვეთება შემდეგი საერთო პრობლემები: 

 მოუწესრიგებელი სარეკრეაციო 
სივრცეები, პარკები და სკვერები  

 მოუწესრიგებელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურა/მოძრაობა, 
არაადაპტირებული გარემო შშმ 
პირებისთვის 

 სპორტული მოედნების, 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
ხელშემწყობი სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი 
დაწესებულებების 
არარსებობა/ნაკლებობა 

 მოუწესრიგებელი შიდა გზები  

 მუნიციპალური ტრანსპორტის 
მოუქნელი გრაფიკი 

 პრობლემები ეკოლოგიისა და 
გარემოს დაცვის მიმართულებით 
- სტიქიური ნაგავსაყრელები, 
დაბინძურებული მდინარეები 

 ახალგაზრდებისთვის 
არაფორმალური განათლებისა 
და პროფესიული განათლების 
ცენტრების 
ნაკლებობა/არარსებობა; 
კულტურულ-საგანმანათლებლო 
წრეების, ახალგაზრდული, 
სოციალიზაციის სივრცეების 
ნაკლებობა/არარსებობა 

 მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე  
სარეკრეაციო სივრცეებზე, პარკებსა და სკვერებზე საუბრისას, რესპონდენტები ამბობენ, რომ 

მსგავსი ტიპის სივრცეები, უმეტესად, მოუწესრიგებელია - დანაგვიანებულია და 

გასაახლებელია ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთი რესპონდენტი იხსენებს შემთხვევას, როცა ამ 

საკითხზე მერთან შეხვედრაც ჰქონდა და მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც მერმა უთხრა, 

ამისთვის გამოყოფილია თანამშრომელი, პრობლემა ჯერჯერობით არ მოგვარებულა. 



ახალგაზრდა ქალი, სტუდენტი სოფელ სუფსიდან, ამბობს, რომ მის სოფელში მდებარე ე.წ. 

,,სუფსის პარკს’’ იქაური ახალგაზრდები საკუთარი ძალისხმევით ალაგებენ შაბათობით. 

თუმცა, როგორც ამბობენ, გარდა მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობისა, აღნიშნული 

საკითხის მოუგვარებლობა ადგილობრივი მაცხოვრებლების უპასუხისმგებლობის, 

გულგრილობისა და ვანდალური ქმედებების შედეგია. 

 

,,მე ხალხს ვაბრალებ იმასაც, რომ პარკი გაკეთდა და მალევე გაანადგურეს სკამები, ზოგიერთმა 

სახლში წაიღო რაღაცები. იყო პარკი, მაგრამ, საბოლოოდ, არ გვაქვს’’ - ახალგაზრდა ქალი, 21 

წლის, სოფელი სუფსა  

 

,,ბავშვებისთვის ერთადერთი სასრიალოა და იქიდანაც პირდაპირ ტალახში ვარდებიან’’ –

ქალი, 19 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი 

 

საგზაო მოძრაობისა და ინფრასტრუქტურის ნაწილში, ურბანული მოსახლეობისთვის 

მწვავედ იკვეთება ზებრა გადასასვლელების პრობლემა - ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც 

ინტენსიური მოძრაობაა, ზებრა გადასასვლელები თითქმის გადაშლილია და აღარ ჩანს, რაც 

განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის ცენტრალურ გზაზე მდებარე ლანჩხუთის N1 საჯარო 

სკოლის მოსწავლეებს, რომლებსაც ყოველდღე უწევთ სკოლის წინ არსებული ზებრა 

გადასასვლელით სარგებლობა და იქმნება სახიფათო სიტუაციები. რესპონდენტი სოფელ 

სუფსიდან ამბობს, რომ  საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით მათაც აქვთ პრობლემა -  

ერთ-ერთ მონაკვეთზე საგზაო ნიშნების არარსებობის გამო, მოძრაობა არაა 

დარეგულირებული და  ხშირად ხდება ავარიები,  ამასთან დაკავშირებით ბევრჯერ მიმართეს 

მუნიციპალიტეტს, თუმცა მათი მხრიდან ამ მოთხოვნას ჯერჯერობით რეაგირება არ 

მოჰყოლია. არაადაპტირებული გარემო გადაადგილებაში ხელს უშლის შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებსაც. ერთ-ერთი რესპონდენტი, ეტლით მოსარგებლე შშმ 

ქალი ამბობს, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი მისთვის სრულიად არაადაპტირებულია, 

სადაც პანდუსებს აკეთებენ, უმეტესად, სტანდარტებს არ შეესაბამება. ადაპტირებულ 

გარემოზე  საუბრისას, ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ყურადღება გაამახვილა სკოლების 

ადაპტირების აუცილებლობაზეც და გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც იმ სოფელში, რომელსაც 

თვითონ წარმოადგენს, შშმ მასწავლებელს, რომელიც ეტლით მოსარგებლე იყო, მოუწია 

სამსახურის დატოვება, რადგან სკოლის არასათანადო ადაპტირების გამო მეორე სართულზე 

ვერ ადიოდა.   

 

,,ადაპტირების კუთხით არაფერი კეთდება, თუ კეთდება, აბსოლუტურად უვარგისია. სკვერში 

გააკეთეს პანდუსი, მაგრამ ნამდვილი ცათამბჯენი იყოს, მერე დაანგრიეს და ისევ 

არასტანდარტული გააკეთეს. ბევრჯერ გვქონია ამაზე საუბარი, ახლა კანონი მაძლევს იმის 

საშუალებას, რომ კანონის ძალით მოვითხოვო ადაპტირება და ამას ვაპირებ’’ - ქალი, 29 წლის, 

ქალაქი ლანჩხუთი 

 

,,გარემო არსადაა ადაპტირებული, არც აფთიაქები, არც მაღაზიები. ,,საქართველოს ბანკში’’, 

,,ავერსის’’ კლინიკაში არის პანდუსები, მაგრამ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს და თავიდანაა 

გასაკეთებელი’’ - კაცი, 40 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი 



სპორტული მოედნების ნაკლებობა/არარსებობა აწუხებთ სოფლების მაცხოვრებლებს. 

რესპონდენტი სოფელ აცანიდან ამბობს, რომ ადრე სოფელში ტარდებოდა სპორტული 

ჩემპიონატები, რაც ახალგაზრდების აქტიურობასა და ჩართულობას ხელს უწყობდა, მაგრამ 

დღეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო, არანაირი სპორტული ღონისძიება 

აღარ ტარდება. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშემწყობი დაწესებულებების - სატრენაჟორო, 

ფიტნეს-დარბაზების არარსებობა აწუხებს ურბანულ მოსახლეობასაც.  

,,გაკეთდეს სპორტული მოედანი - ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა. სოფლის პროგრამის 

ფარგლებში ვასახელებთ სპორტული მოედნების პრობლემის გადაჭრას, თუმცა როცა გზა არ 

არის ნორმალური, არც წყალი, ინტერნეტიზაციის პრობლემაა, ეს საკითხი უკან იწევს და 

ძირითადად, სოფლის პროგრამის საშუალებით გზები კეთდება’’ - ქალი, 31 წლის,სოფელი 

აცანა  

,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშესაწყობად, აქ არაფერია’’ - ქალი, 32 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი 

მოუწესრიგებელი შიდა გზები განსაკუთრებით დიდი პრობლემაა სოფლების 

მოსახლეობისთვის. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ სანამ მის სოფელში გზა არ 

გაკეთდება, ყველა პრობლემა მეორეხარისხოვნად რჩება. შიდა გზების პრობლემა მეტ-

ნაკლებად აწუხებს ურბანულ მოსახლეობასაც, ამბობენ, რომ ცენტრალური გზები კეთდება, 

მაგრამ ჩიხებს გასაკეთებელს ტოვებენ.  

,,გზა ისეთ მდგომარეობაშია, მეორეხარისხოვანს კი არა, მეათეხარისხოვანს ვერ დავარქმევ. მე 

პირადად მანქანით დავდივარ, მაგრამ ყოველ კვირაში შესაკეთებელი მაქვს, გზა  ისეთ 

მდგომარეობაშია’’ -  ქალი, 36 წლის, სოფელი ჯურუყვეთი  

,,რამდენჯერ დამირეკეს მუნიციპალიტეტიდან, რომ სხვადასხვა პროცესებში ჩავრთულიყავი, 

მანქანაც გამომიგზავნეს. ისეთი გზაა, ერთი მანქანა ჩავარდა და მერე მეორე გამოუშვეს. სულ 

რაღაც 300 მეტრია ასეთი მონაკვეთი და სულ პრობლემაა, გვპირდებიან და არ გაკეთებულა 

წლებია, მხოლოდ დაპირებებია’’ - კაცი, 40 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი  

მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის მოუქნელი გრაფიკი დიდ პრობლემას უქმნის 
სოფლის მოსახლეობას. როგორც ამბობენ, დღის 16:00 საათის შემდეგ, შეიძლება სოფლებში 
ვეღარაფერს გაჰყვე, რადგან ტრანსპორტი აღარ მოძრაობს. პრობლემაა საქალაქთაშორისო 
ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკიც.  
 
,,ჩემი ძმა დადის გვიმბალაურში ჭიდაობაზე  და ფეხით სიარული უწევს, ბევრმა ბავშვმა ამის 
გამო დაანება თავი. ტრანსპორტი რომ მაინც იყოს...’’ - ქალი,  19 წლის, სოფელი ჩიბათი  
 

,,რაგბიზე დავდიოდი  ოზურგეთში და ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის გამო ძალიან 
მიჭირდა სიარული და მომიწია სპორტულ კარიერაზე უარის თქმა’’ - კაცი, 16 წლის, სოფელი 
ჩიბათი  
 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და გატანა, ურნების ნაკლებობა და 
დაზიანებული სანაგვე ურნები, ნარჩენების დახარისხება, დაბინძურებული მდინარეები და 



ღელეები პრობლემაა ყველა ჯგუფისთვის. ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას 
რესპონდენტები საზოგადოების ცნობიერებისა და პასუხისმგებლობის დაბალ დონესაც 
უკავშირებენ.  
 
 ,,ჩემს სახლთან ჩამოდის ღელე, იქ წლების წინ ჩაყრილი პლასტმასის ბოთლები და ნაგავი 
დღესაც ყრია. სამშენებლო ნაგავი შეიძლება ჩაყარონ ღელეებში და ჩახერგონ, მერე ეს ღელე 
დიდდება და ისევ მოსახლეობას უქმნის პრობლემას’’ - ქალი, 22 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი

 

,,ნაგვის ურნები მთელს სოფელში 3 ადგილას დგას და საშინელი მდგომარეობაა. სანქციები და 

ჯარიმებია ამაზე, მაგრამ ნაგავი მაინც მიმოფანტულია სოფელში. ამაზე მეუბნებიან,  რა ვქნათ, 

ყველას არ გვყავს მანქანა, რომ უახლოეს ურნამდე წავიღოთო. ძალიან მწყდება გული, რომ 

სოფელში, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, არანაირი განვითარება და ელემენტარული პირობა 

არაა’’ - ქალი, 40 წლის, სოფელი ჯურუყვეთი  

ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული განათლების 

ცენტრების ნაკლებობა/არარსებობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო წრეების, 

ახალგაზრდული, სოციალიზაციის სივრცეების ნაკლებობა/არარსებობა აწუხებს როგორც 

ურბანულ, ასევე, სოფლის ახალგაზრდებსაც. ამ პრობლემაზე საუბრობენ მათი მშობლებიც. 

აღნიშნული პრობლემის გამო, მაღალია სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაციის დონე. 

იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა არაფორმალური განათლება მიიღონ, სოფლებში ამის 

არანაირი საშუალება არ არსებობს. როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, 

ახალგაზრდებს არ აქვთ სივრცეები საკომუნიკაციოდ, რის გამოც, ძირითადად, სახლებში 

ატარებენ დროს და პასიურები გახდნენ. გარკვეული წრეები არის რაიონულ ცენტრში, თუმცა 

ხარისხი და პირობები სათანადოდ არაა უზრუნველყოფილი.  

 

,,4 შვილის დედა ვარ. ჩემი შვილები ფიქრობენ, სად უნდა წავიდნენ, ვერ ხედავენ აქ ვერანაირ 

განვითარებას.  ჩემი შვილების მაგალითზე მინდა გითხრათ, ფაქტობრივად, ერთი ოჯახი 

ვართ, რომელიც სრულად ვართ სოფელში. ახალგაზრდების თითქმის აღარ არიან, ყველა 

წასულია, რომ თავი გადაირჩინონ’’ - ქალი, 40 წლის, სოფელი ჯურუყვეთი 
 

,,ცეკვაზე დავდივარ, თუმცა პირობები არ გვაქვს, გათბობა არაა ზამთარში.  ამინდის გამო, 

ხშირად გაცდენილა რეპეტიცია’’ - ქალი, 16 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი   

 

როგორც გურიის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში, ლანჩხუთშიც სავალალო 

მდგომარეობაა მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობის კუთხით. ეს პრობლემა ყველა ჯგუფს 

აწუხებს.  

 

,,ცალკე ძაღლებიც ცოდოა და ადამიანებიც. ქუჩაში ბევრჯერ უკბენიათ მოქალაქეებისთვის. 

შეუძლებელია ქალაქში ისე გადაადგილდე, რომ ცხოველმა ადამიანი არ შეაწუხოს და 

ადამიანმა - ცხოველი’’ - ქალი, 24 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი 

სკოლამდელი განათლების ხარისხზე და ხელმისაწვდომობაზე საუბრისას გამოიკვეთა, რომ 

რესპონდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილს ჰქონდა უშუალო შეხება საბავშვო ბაღებთან. ერთ-



ერთმა რესპონდენტმა სოფლიდან, აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოფელს აქვს 

კარგი ბაღი, კარგი ინფრასტრუქტურით, ბავშვების სიმცირის გამო, ჯგუფები არ იხსნება.  

ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ურთიერთობაზე საუბრისას, რესპონდენტები 

იყენებენ შემდეგ სიტყვებს - ,,ფასადურობა’’ და ,,არაკომპეტენტურობა’’. ამბობენ, რომ 

წინასწარ არ აქვთ ინფორმაცია დაგეგმილი შეხვედრების შესახებ და მხოლოდ პოსტ-

ფაქტუმ იგებენ, რომ შეხვედრა ჩატარდა. ერთ-ერთი რესპონდენტი, შშმ ქალი ამბობს, რომ 

აქვს მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის გამოცდილება, აღნიშნავს, რომ სოციალური 

სამსახურის დახმარების გარეშე, ბევრი პროექტი არ გამოვიდოდა, თუმცა აქვს საუბრობს 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურთან ურთიერთობის ცუდი გამოცდილების 

შესახებ. ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს არ აქვთ ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების საჭიროებების შესახებ და ამის მაგალითად მოჰყავთ 

ერთ-ერთ სოფელში კალათბურთის სტადიონის გაკეთების შემთხვევა, სადაც ბავშვები არ 

ცხოვრობენ. ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ავტობუსების გაჩერება გააკეთეს ისეთ 

ადგილას, სადაც ტრანსპორტი არ მოძრაობს. აქვე აღნიშნავენ, რომ ამ ყველაფერზე ხალხის 

მხრიდანაც მხოლოდ სიტყვიერი პროტესტი მოდის და საჭიროა, უკმაყოფილება უფრო 

აქტიური მოქმედებებითაც გამოიხატებოდეს.  

,,ყველაფერი ფასადურად კეთდება, არ იკვლევენ, რეალურად რა საჭიროებებია. ყველაფერი 
სასურათედ და სხვის დასანახავად კეთდება’’ - ქალი, 32 წლის, ქალაქი ლანჩხუთი  

 

 
,,სამწუხაროდ, ყველა შეეგუა ამ სიტუაციას, ხალხი არ არის აქტიური, თითქოს არც მოთხოვნები 
აქვთ და არც განვითარების სურვილი’’ - ქალი, 21 წლის, სოფელი სუფსა  
 

 ,,ყველას გვინდა, რომ იდეალურად იყო ყველაფერი, თუმცა რამდენჯერ გვისაუბრია 
თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ისევ ბიუჯეტამდე მივდივართ’’ - კაცი, 40 
წლის, ქალაქი ლანჩხუთი  
 
შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო მუნიციპალიტეტის ტურისტული კუთხით განვითარების 
შესაძლებლობებზე, პრობლემებზე პირველადი ჯანდაცვის სფეროში და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების პერსპექტივებზე.   
 
 
 
 



შეჯამება  
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სამიზნე ჯგუფებისთვის პრიორიტეტული 

პრობლემატური საკითხებია: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

 მუნიციპალური ტრანსპორტი: მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა ქალაქში, 
დაბალი ხელმისაწვდომობა სოფლებსა და დაბებში  

 ხელმიუწვდომელი წყალმომარაგება, სასმელი წყლის ხარისხი 

 კანალიზაციის ქსელის არარსებობა, განსაკუთრებით ქალაქის ტერიტორიაზე 

 სპორტული, გასართობი, სარეკრეაციო, კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეების 
არარსებობა, დაბალი ხელმისაწვდომობა 

 მოუწესრიგებელი საგზაო მოძრაობა (ტროტუარები, გადასასვლელები, შუქნიშნები, 
პარკინგი) და შიდა გზები 

 ქალაქის გენერალური გეგმის არარსებობა  

 მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე  
 
ქუჩის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, პრობლემატური საკითხები რიგითობის მიხედვით 
ასე გადანაწილდა: 
 

 



 



ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი  
 

 წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობა - როგორც სასმელ, ასევე ტექნიკურ წყალზე 

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მოუქნელი გრაფიკი, ზოგ შემთხვევაში, მუნიციპალური 
ტრანსპორტის არარსებობა  

 მოუწესრიგებელი გზა და შიდა გზები, სანიაღვრე სისტემის არარსებობა  

 პარკების, სკვერების, სარეკრეაციო სივრცეებისა და სპორტული მოედნების ნაკლებობა 

 არასაკმარისი ნაგვის ურნები, ზოგ შემთხვევაში, ნაგვის ურნების არარსებობა, ან 
ნაგვის გატანის პერიოდულობა  

 გარე განათების არარსებობა 

 მიუსაფარი ძაღლები   
 

ქუჩის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, პრობლემატური საკითხები რიგითობის მიხედვით 
ასე გადანაწილდა: 
 

 
 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი  

 მოუწესრიგებელი სარეკრეაციო სივრცეები, პარკები და სკვერები  

 მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა/მოძრაობა, არაადაპტირებული გარემო 
შშმ პირებისთვის 

 სპორტული მოედნების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშემწყობი სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების არარსებობა/ნაკლებობა 

 მოუწესრიგებელი შიდა გზები  

 მუნიციპალური ტრანსპორტის მოუქნელი გრაფიკი 

 პრობლემები ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით - სტიქიური 
ნაგავსაყრელები, დაბინძურებული მდინარეები 

 ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლებისა და პროფესიული განათლების 
ცენტრების ნაკლებობა/არარსებობა; კულტურულ-საგანმანათლებლო წრეების, 
ახალგაზრდული, სოციალიზაციის სივრცეების ნაკლებობა/არარსებობა 

 მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე  
 

ქუჩის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, პრობლემატური საკითხები რიგითობის მიხედვით 
ასე გადანაწილდა: 
 

 


