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LIST OF ACRONYMS

ADA ��������������� ავსტრიის განვითარების სააგენტო (Austrian Development Agency)
ARDA ����������� სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო (Agriculture and Rural Development
Agency)
ASL ���������������� ზღვის დონის ზემოთ (Above Sea Level)
C&DW ����������� სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები (Construction and Demolition Waste)
CB������������������ ბაშვის ფულადი დახმარება (Child Benefit)
CBO ��������������� სათემო ორგანიზაციები (Community-Based Organizations)
CC ������������������ კლიმატის ცვლილება (Climate Change)
CCA �������������� კლიმატის ცვლილებასთან ადაფტირება (Climate Change Adaptation)
CEDAW �������� ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (The Committee on the Elimination of
Discrimination against Women)
CENN ����������� კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (Caucasus Environmental
NGO Network)
CEO ��������������� აღმასრულებელი დირექტორი (Chief Executive Officer)
კოვიდ-19 �� კორონავირუსის პანდემია (Corona Virus Pandemic)
CRD ��������������� ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები (Chronic Respiratory Diseases)
CSOs ������������ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
DCFTA ���������� ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება (The Deep and Comprehensive Free Trade Agreement)
DDR��������������� კატასტროფის რისკის მართვა (Disaster Risk Management)
DMO ������������� დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია (Destination Management Organization)
ENPARD�������� ევროპული სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის
(The European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development)
EPF ���������������� ევროპის ფონდი (Europe Foundation)
EU ����������������� ევროკავშირი (The European Union)
FAO �������������� გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (The United Nations Food and Agriculture Organization)
GEL �������������� ქართული ლარი (Georgian Lari)
GIS ��������������� გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები (Geographic Information Systems)
GITA �������������� საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (Georgian Innovation Technology
Agency)
GMO �������������� გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები (Genetically Modified Organisms)
GNTA������������� საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო (Georgian National Tourism Agency)
GoG ��������������� საქართველოს მთავრობა (The Government of Georgia)
HCV �������������� C ჰეპატიტის ვირუსი (Hepatitis C virus)
HH ����������������� კომლი (Household)
HIV/AIDS ���� ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის ინფექცია და შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომი
– აივ/შიდსი (Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome)
IDPs ������������� იძულებით გადაადგილებული პირები (Internally Displaced Persons)
IRDG ������������� ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული (ENPARD III) გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
პროექტი "სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში" (The EU Funded (ENPARD III)
Project "Improving Rural Development in Georgia" (UNDP))
IT ������������������� საინფორმაციო ტექნოლოგია (Information Technology)
kWh ������������� კილოვატ/საათი (Kilowatt- Hour)
L/d ��������������� ლიტრი/დღეში (Liter Per Day)
LAG ��������������� ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (Local Action Group)
LDS ��������������� ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია (Local Development Strategy)
LLC ���������������� შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (Limited Liability Company)
MAR �������������� მუნიციპალიტეტის შეფასების ანგარიში (Municipality Assessment Report)
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MEPA ������������ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (გდსმს) (Ministry of Environmental Protection and Agriculture)
MoH/MoLHSA ��ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დავნილთა სამინისტრო / შრომის / ჯანმრთელობის / სოციალური
დაცვის სამინისტრო (The Ministry of IDPs from the Occupied Territories/labour/ Health/Social
Affairs of Georgia)
MSW�������������� მუნიციპალური მყარი ნარჩენები (Municipal Solid Waste)
NCDC ������������ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი (National Center for Disease Control)
NEA ��������������� გარემოს ეროვნული სააგენტო (National Environmental Agency)
NEAP������������� გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (National Environmental Action Plan)
NEET ������������ უმუშევარი, განათლებასა ან ტრენინგში არჩართული (Not in Employment, Education or Training)
NFA ��������������� ეროვნული სატყეო სააგენტო (National Forestry Agency)
NGOs ���������� არასამთავრობო ორგანიზაციები (Non-governmental Organizations)
NSA ��������������� „ნედერლანდ, სიუელ ენდ ასოშიეითს“ (Netherland Sewell and Associates)
OECD ������������ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
PA ������������������ დაცული ტერიტორია (Protected Area)
PHC �������������� პირველადი ჯანდაცვა (Primary Healthcare)
PROCEED ����� ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ENPARD II პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს მოქალაქეთა
ჩართულობას ეკონომიკური განვითარებისათვის (EU-supported ENPARD II project Promoting
Citizen Engagement for Economic Development)
PWD �������������� შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები People with Disabilities
RCV ��������������� ნარჩენების შემგროვებელი მექანიზმები (Refuse Collection Vehicles)
RDS �������������� სოფლის განვითარების სტრატეგია (Rural Development Strategy)
RE&EE ���������� განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა (Renewable Energy and Energy Efficiency)
RS ����������������� შემოსავლების სამსახური (საქართველოს) (Revenue Service of Georgia)
SDGs ������������ მდგრადი განვითარების მიზნები Sustainable Development Goals
SESA ������������ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო (State Employment Support Agency)
SLM ��������������� მიწის მდგრადი მართვა (Sustainable Land Management)
SS ������������������ მყარი ნალექები (Solid Sediments)
SSA ��������������� სოციალური მომსახურების სააგენტო (Social Service Agency)
TB ����������������� ტუბერკულოზი (Tuberculosis)
TOR ��������������� ტექნიკური დავალება (Terms of References)
TSA ���������������� მიზნობრივი სოციალური დახმარება (Targeted Social Assistance)
UHC �������������� საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა (The Universal Healthcare Program)
UNDP ������������ გაეროს განვითარების პროგრამა (The United Nations Development Program)
UNESCO ������� გაეროს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ორგანიზაცია (The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNICEF ��������� გაეროს ბავშვთა ფონდი (The United Nations Children's Fund)
UNIDO ���������� გაერთიანებული ეროვნული ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (The United National
Industrial Development Organization)
USAID ����������� ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (The United States
Agency for International Development)
USD ��������������� შეერთებული შტატების დოლარი (The United States Dollar)
UWSCG �������� შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (The United Water Supply
Company of Georgia LLC)
VET ��������������� პროფესიული განათლება (Vocational Education)
WASH ���������� წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა (Water, Sanitation and Hygiene)
WHO ������������� ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (The World Health Organization)
WR ���������������� ქალთა ოთახი (Women's Room)
WWTP ����������� ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა (Wastewater Treatment Plant)
YB ����������������� ახალგაზრდული ბანკი (Youth Bank)
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1. შესავალი

პროექტის წინაისტორია

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და გაეროს განვი
თარების პროგრამის მიერ განხორციელებული „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“
პროექტის ინიციატივა (“Improving Rural Development in Georgia” (IRDG)). პროექტი ხორციელდება
საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში (ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო, თეთრიწყარო, ბორჯომი,
ახალქალაქი, ყაზბეგი, ქედა და ხულო). პროექტის მიზანი სოფლის განვითარებასთან დაკავღირებული
პრობლემების გადაჭრაში მდგომარეობს იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნეს: (1) უკეთესი მმართველობა
2017-2020 წლების რურარული განვითარების სტრატეგიის, მისი სამოქმედო გეგმისა და თანმხლები
პროგრამების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით; გაუმჯობესებული რურარული
ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, დასაქმება და სერვისები; (3) გაუმჯობესებული გარემო, ბუნებრივი
რესურსების მდგრადი მართვა და მოქმედება კლიმატის ცვლილების სფეროში.
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში მიზნად ისახვს „რურარული განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ პროექტის პირდაპირი რურარული მხარდაჭერის სერვისებისათვის ყველაზე
აქტუალური აქტივობების განსაზღვრას რვა სამიზნე მუნიციპალიტეტში და პროექტის აღჭურვას
დამატებითი ცოდნით არსებული ინტერვენციების დახვეწისა და რევიზიის მიზნით

მეთოდოლოგია და მიდგომა

წინამდებარე მუნიციპალური შეფასების ანგარიშის განმასხვავებელი ნიშნებია მისი კონცეპტუალური
მიდგომა, ექპერტთა მულტითემატური გუნდი და კვლევისა და ანალიზის კომპლექსური მეთოდები, რომელიც
გამოიყენება მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ყველა ასპექტის
შესაფასებლად.
კონცეპტუალური მიდგომა. შინაარსის არსებითი ნაწილი ეყრდნობა ლოგიკას და ჩარჩოს, რომელიც
შემოთავაზებულია სოფლის პოლიტიკაში 3.0 და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD)1 მიერ განსაზღვრული სოფლის განვითარების ახალ პარადიგმაში.

1

სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების ჩარჩო , OECD, 2018; სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე
საუკუნისთვის – ინსტრუმენტების კომპლექტი განვითარებადი ქვეყნებისთვის, OECD, 2016.

9

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა2
Context speciﬁc
Multiple agents and
Multiple levels

New Global context
Private sector
NGOs

Local context
National
and subnational
govemments

International donors
Communities

Components
Governance

Multi-sector

Infrastructure

Urban-rural-linkages

Inclusiveness

Gender

Demography

Sustainability

Policy tools
● Building
government
cepacity
● Improving productivity and
resilience of substistence
agriculture
● agricultural modernisation
● Integrating ruralareas into
global value chains
● Land policy

● Promoting basic physical
infrastructure investments
● Promoting access and use
of ICTs
● Promoting rural industry
●
cottage industries
● Promoting rural industry
●
cottage industries

● Fostering urban-rural
linkages
● Developing intermediary
cities
● Better harnessing internal
and international migration
● Providing education and
training
● Ensuring basic health
● Transferring crash to
promote development
● Improving food security
● Building social capital
● Promoting community
driven development

● Mainstreaming gender
in development
● Adressing high
population growth
● Ensuring enviromental
sustainability
● Building resilience

Source: OECD, 2016.

პარადიგმის ჩარჩო ძირითადად წარმოადგენს აზროვნების ჯაჭვს, რომელიც ეფუძნება სოფლის
მეურნეობის განვითარების სფეროს უახლეს გამოცდილებასა და მნიშვნელოვან ცვლილებებს.
პარადიგმა შეიძლება შემდეგნაირად შევაჯამოთ: ა) პარადიგმა მიზნად ისახავს სოფლად მოსახლეობის
კეთილდღეობის მაქსიმალურად გაზრდას და მოიცავს ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტს (მაგ., სერვისების
ხელმისაწვდომობა; უსაფრთხოება; ჯანდაცვა; განათლება; შემოსავლები; ბ) კეთილდღეობის
მაქსიმალურად გაზრდის მიღწევა შესაძლებელია პროდუქტიულობისა და და კონკურენტუნარიანობის
მდგრადი გაზრდის გზით; გ) პარადიგმა შედგება 3 თემატური სფეროსგან (ეკონომიკა; საზოგადოება,
გარემო) და 8 კომპონენტისგან. ამ რვა კომპონენტს ზოგადი პოლიტიკის საკუთარი ინსტრუმენტები
გააჩნია (რომელიც კონტექსტზე უნდა იყოს მორგებული).
ანგარიშის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ფართო ანალიტიკური ჩარჩო შეესაბამება ზემოთ აღწერილი
მსჯელობის ლოგიკას, რათა განისაზღვროს OECD-ს მიერ რეკომენდებული შესაფერისი პოლიტიკის
ინტერვენციები სოფლის ცხოვრების თითოეული სფეროს / კომპონენტისთვის, როგორც ამას
პარადიგმა განიხილავს. ინდივიდუალური კომპონენტების ანალიზის დროს სხვა ინდივიდუალური
ანალიტიკური საშუალებები და ინსტრუმენტები გამოიყენება.
ექსპერტთა მულტიდისციპლინური გუნდი. ანგარიში შეადგინა სოფლის განვითარების სხვადასხვა
სფეროებიდან მოწვეული ექსპერტთა მულტიდისციპლინარულმა გუნდმა, რომელიც შერჩეულ იქნა
საერთო კონცეპტუალური მიდგომისა და ძირითადი მნიშვნელოვანი თემატური პრიორიტეტებიდან
გამომდინარე. ექსპერტებს შორის იყვნენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, ჯანდაცვის,
სოციალური საკითხების, პროფესიული განათლებისა და შრომითი ურთიერთობების, ახალგაზრდობის,
გენდერული და გარემოს დაცვის სფეროს ექსპერტები. თემატური ექსპერტების სია წარმოდგენილია
ანგარიშის დანართში.
2 A New Rural Development Paradigm for the 21st Century – A Toolkit For Developing Countries, OECD, 2016.
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კვლევისა და ანალიზის მეთოდოლოგია. კვლევის მეთოდები მოიცავდა როგორც მრავალმხრივ
თეორიულ კვლევას, ისე პირველადი მონაცემების შეგროვებას.

თეორიული კვლევა მოიცავდა სამიზნე მუნიციპალიტეტების შესახებ არსებული ანგარიშების და მათ
კონტექსტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებასა და განხილვას. კვლევის ფარგლებში ასევე
შეგროვდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ არსებული ინფორმაცია ინდივიდუალური
მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი მმართველობებისგან და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო
ებისგან. ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია
შეგროვდა და მაქსიმალურად დეტალურად გაანალიზდა მუნიციპალიტეტის დონეზე.

პირველადი მონაცემების შეგროვება მოიცავდა რამდენიმე ძირითად მიმართულებას. უპირველეს
ყოვლისა, ეს მოიცავდა სოფლის არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების კვლევის ანალიზს,
რომელიც ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ”საქართველოში სოფლის განვითარების
გაუმჯობესების” პროექტის ფარგლებში ENPARD III. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში ძირითადი შეზღუდვებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა ეკონომიკური
დივერსიფიკაციის სფეროში. კვლევა მოიცავდა ორ ქვე-კვლევას: მოსახლეობის კვლევა და არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების კვლევა.3 გარდა ამისა, პირველადი მონაცემების შეგროვება
მოიცავდა გასაუბრებას და ვორკშოპებს ადგილობრივ მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან:
ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობების, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG)
და ინდივიდუალური ბიზნესების წარმომადგენლებთან. გასაუბრება მოიცავდა მათი ზოგადი
საჭიროებების და ადგილობრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე (ეკონომიკა, საზოგადოება
და გარემო) კოვიდ-19 პანდემიის გავლენის შეფასებას. იმ პირების ჩამონათვალი, რომლებთანაც
კონსულტაცია შედგა, მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.
ანალიზური მეთოდები მოიცავდა რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური, ასევე გარემოსდაცვითი
ანალიზის სხვადასხვა შესაბამის ინსტრუმენტს (მაგ., ცვლილებათა მიზეზის ანალიზი და განთავსების
კოეფიციენტის ანალიზი, მრავალჯერადი რეგრესიული ანალიზი ეკონომიკის შემთხვევაში და ა.შ.).

დოკუმენტის სტრუქტურა

წინამდებარე დოკუმენტი რამდენიმე თავისგან შედგება. თავი 1 – მოცემული ნაწილის შესავალი. თავი
2 – ზოგადი კონტექსტი, სადაც წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული, გეოგრაფიული და
სხვა ზოგადი მახასიათებლების მოკლე აღწერა. მე-3 თავიდან მე-6 თავამდე თემატური პრიორიტეტები
– ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო პლუს კომპლექსური პრიორიტეტები, როგორიც არის ინფრა
სტრუქტურა და კავშირები ქალაქსა და სოფელს შორის. თითოეული თემატური პრიორიტეტი მოიცავს
არსებული სიტუაციის ანალიზს, ასევე ძირითადი პრობლემების დადგენას პრობლემების ხის ჩარჩოს
საშუალებით და შესაძლო ინტერვენციების გათვალისწინებით. თავი 7 არის დანართი, რომელიც
მოიცავს თითოეული განსაზღვრული ინტერვენციის დეტალურ აღწერას, შესაბამისი შედეგების
ჩარჩოსთან ერთად. სხვა მნიშვნელოვანი მასალა, რომელიც ანგარიშის ძირითად ნაწილში არ მოხვდა.

ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსაცია

ანგარიში მოიცავს რამდენიმე საყურადღებო თემატურ სფეროს და შესაბამის ინტერვენციებს.
ანგარიშში ნავიგაციის გასაადვილებლად, სიმარტივის მიზნით, გამოყენებული პირობითი დაფორ
მატება და ასევე, დანომვრის ან ინდექსაციის სისტემა, ინტერვენციების განსასაზღვრად, მათი
პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით (ე.ი. ეკონომიკა, საზოგადოება გარემო) და პრიორიტეტულ
მიმართულებაში კონკრეტული თემის მიხედვით (მაგ., ეკონომიკა, ახალგაზრდული საკითხები და ა.შ.).
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია ფერებით პირობითი აღნიშვნის და ასევე ინდექსაციის /
კოდირების სისტემის განსაზღვრება.

3

დეტალური მეთოდოლოგია და კვლევის სრული ანალიზური ანგარიში მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.
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პირობითი კოდირება ფერებით
თემატური სფერო

გამოყენებული ფერის კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული განვითარება
ახალგაზრდული საკითხები
გენდერული საკითხები
ჯანდაცვა
სოციალური საკითხები
გარემო

წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

ინტერვენციების ინდექსირება
პრიორიტეტული სფერო

კოდი

თემატური სფეროები

კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული
განვითარება

P1

ეკონომიკა / მულტისექტორული
განვითარება

EC

საზოგადოება

P2

ახალგაზრდული საკითხები

YU

გარემო

P3

გენდერული საკითხები

GE

ჯანდაცვა

HE

სოციალური საკითხები

SO

გარემო

EN

კავშირი სოფელსა და ქალაქს
შორის

UR

წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

მაგალითად, საილუსტრაციოდ, P1-GE01 კოდი აღნიშნავს, რომ ეს კონკრეტული ინტერვენცია დაკავ
შირებულია გენდერულ საკითხებთან, განიხილავს პრიორიტეტი 1-ის საჭიროებებს (ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება) და პირველია ასეთი ინტერვენციების ჩამონათვალში.
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ზოგადი კონტექსტი
მდებარეობა და გეოგრაფია
მოსახლეობა, დემოგრაფია

დემოგრაფია და სოციო-ეკონომიკური პროფილი
გენდერული მდგომარეობის მიხედვით
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2. ზოგადი კონტექსტი
მდებარეობა და გეოგრაფია

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში.
იგი სიდიდით მესამე ადგილზეა ქვეყანაში და ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მუნიციპალიტეტია
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე. მუნიციპალიტეტის
უმეტესი ნაწილი მდებარეობს ზღვის დონიდან 500-800 მეტრზე. აქ მშრალი სუბტროპიკული კლიმატია,
ხანგრძლივი მშრალი ცხელი ზაფხული და შედარებით ცივი ზამთარი. მუნიციპალიტეტი ხასიათდება
წყლის რესურსის მწვავე დეფიციტით. ქ. დედოფლისწყარო თბილისიდან მანძილი 121.7 კმ-ზე (2
საათის სავალზე) მდებარეობს, ქ. დედოფლისწყაროდან თელავამდე (რეგიონალური ცენტრი) კი –
90.6 კმ-ია (მდებარეობს 1 საათი 36 წთ სავალზე); ქ. დედოფლისწყაროდან ლაგოდეხამდე – 66.6 კმია (მდებარეობს 1 საათის სავალზე). მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 2,532 კმ²-ია, რაც კახეთის
რეგიონის 22%-ს შეადგენს.
მუნიციპალიტეტის რუკა

წყარო: UNDP.

მუნიციპალიტეტი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მცირე ტყით დაფარული ადგილია. აქ
დარეგისტრირებული ტყეები ტერიტორიის მხოლოდ 1%-ს ფარავს. ვაშლოვანის ეროვნული პარკის
ლანდშაფტების წყალობით, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი
პოტენციალი არსებობს, მაგრამ ეს რესურსი სათანადოდ არ გამოიყენება. მნიშვნელოვანი ღირსშე
სანიშნაობებია ასევე ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ-მუზეუმი, ხორნაბუჯის ციხე და ბრინჯაოს ხანის
ნანგრევები მდინარე იორთან.
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მოსახლეობა, დემოგრაფია

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 20 800 ადამიანი ცხოვრობს (საქსტატი, 2020). მოსახლეობის
რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 12%-ით შემცირდა. მოსახლეობის 24% იღებს პენსიას,
ხოლო 17.8% – მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (TSA).4 სამუშაო ძალა შეადგენს მოსახლეობის
43%-ს, ხოლო სამუშაო ძალის 20% უმუშევარია.5 ეთნიკურ უმცირესობებს ძირითადად შეადგენენ რუსები,
აზერბაიჯანელები და სომხები. მათი რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 11%-ს შეადგენს.
მოსახლეობის დიდ ნაწილს (თითქმის 70%) არც ტექნიკური და არც უმაღლესი განათლება აქვს.6
დედოფლისწყაროში ფუნქციონირებს პროფესიული სწავლების სამი ცენტრი: ერთი არის „აისი“, სადაც
114 სტუდენტი სწავლობს, მეორე ცენტრში სწავლობს 50 სტუდენტი, ხოლო მესამეში – 10 სტუდენტი.7

დემოგრაფია და სოციო-ეკონომიკური პროფილი
გენდერული მდგომარეობის მიხედვით

დემოგრაფია. მუნიციპალიტეტში, სქესის მიხედვით, მოსახლეობა შემდეგნაირად არის განაწილებული
– 10 183 (48%) მამაკაცი და 11 038 (52%) ქალი. მოსახლეობის 72% სოფლად ცხოვრობს, 28% კი – ქალაქად.
ქალაქად მოსახლეობის 46,2% მამაკაცია, ხოლო 53,8% – ქალი; სოფლად, მოსახლეობის 48,7% მამაკაცია,
ხოლო 51,3% – ქალი.8

სოციალური სტატუსი. 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით, სოციალური მომსახურების სააგენტოში
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტიდან დარეგისტრირებული ბენეფიციარების საერთო რაოდენობაა
7 360 პირი. აქედან 56% არის ქალი, ხოლო 46% – მამაკაცი. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის 16% იღებს საარსებო შემწეობას. დარეგისტრირებულ ბენეფიციართა შორის,
მამაკაცების 45% და ქალების 43% იღებს საარსებო შემწეობას.
საოჯახო შემოსავლის განაწილება. მუნიციპალიტეტში ოჯახების მთავარი შემოსავალი არის პენსია,
მიზნობრივი სოციალური დახმარება (46%) და ხელფასები (22.86%).9 პენსიონერებს შორის 70.2% ქალია,
ხოლო 29.8% – მამაკაცი, რაც მთლიანი მოსახლეობის 24.6%-ს შეადგენს.

მიგრაცია. მიგრაციის მაჩვენებელი არის მთლიანი მოსახლეობის 0.3%. მიგრანტების 40% ქალია,
ხოლო 60% – მამაკაცი. მიგრანტების საერთო რაოდენობის 60% ახალგაზრდაა. მიგრაციის ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი არის 50% – დედაქალაქისკენ. სხვა სოფლებში / იმავე მუნიციპალიტეტის
სოფლების მიმართულებით გადაადგილებული მიგრანტების რაოდენობა 33%-ა, ხოლო საზღვარგარეთ
მიგრანტების – 16%. ქალები მიგრაციის ძირითად მიზეზად პირად მიზეზს ასახელებენ (100%).
მიგრანტების 33% სამუშაოდ/შემოსავლისთვის მიდის, 34% – პირადი მიზეზების გამო, ხოლო 34% –
სხვა მიზეზით.10

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ დედოფლისწყარო
ისეთი მუნიციპალიტეტების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც არსებობს ბიზნესის საშუალო სიმჭიდროვე
(თუმცა, მაჩვენებელი ეროვნულ საშუალო მაჩვენებელზე მაღალია), დასახლების უკიდურესად დაბალი
სიმჭიდროვე და ბაზრის საშუალო პოტენციალი (მანძილი უახლოეს აგლომერაციებამდე).

4
5
6
7
8
9
10

Source: Social Service Agency, 2019
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017
წყარო: განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2019
საქსტატი, 2014 წლის მოსახლეობის აღწერა, დედოფლისწყარო
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვე და საბაზრო პოტენციალი
დასახლების სიმჭიდროვე – საბაზრო პოტენციალი –
ბიზნესის სიმჭიდროვე (წრის ზომა)
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მოსახლეობის სიმჭ. (მოსახლ კმ2-ზე )
წყარო: ავტორების გამოთვლები

პროფილის მიხედვით, პოლიტიკის რეაგირება უფრო მეტად უნდა იყოს მიმართული მოსახლეობის
რაოდენობის გაზრდაზე, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტის ცენტრის გარეთ, სადაც მოსახლეობის
უმეტესობა ცხოვრობს.
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პრიორიტეტი (P1) –

ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება
რეგიონული კონტექსტი

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა
სექტორის დინამიკისა და კონკურენტუნარიანობის
მიმოხილვა
შრომის ბაზარი

ბიზნესის წარმატების ძირითადი ფაქტორები, საჭიროებები
და გამოწვევები

მოკლევადიანი (კოვიდ 19-ით განპირობებული) საჭიროებები
ახალგაზრდობის კომპონენტი ადგილობრივ ეკონომიკაში
ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული კომპონენტი

ძირითადი დასკვნები ეკონომიკისა და მულტისექტორული
განვითარების შესახებ
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2. პრიორიტეტი 1 (P1) – ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება

წინამდებარე თავში განხილულია სამი თემატური პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი – ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება. აქ წარმოდგენილია არსებული მდგომარეობის ანალიზი. ასევე,
პრობლემების ხის ჩარჩოს საშუალებით განსაზღვრულია ძირითადი პრობლემები და შეჯამებულია
შესაძლო ინტერვენციებთან დაკავშირებული მოსაზრებები.

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) თანახმად, შორეული
სოფლების შემთხვევაში (რომელსაც მოცემული მუნიციპალიტეტი მიეკუთვნება), ზრდა ეფუძნება
აბსოლუტური და შედარებითი უპირატესობის სფეროების შექმნას, საექსპორტო ბაზრებთან კავშირის
გაუმჯობესებას, უნარ-ჩვევების მორგებას შედარებითი უპირატესობის სფეროებზე და აუცილებელი
სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას. ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ სოფლის პოლიტიკის
ძირითადი მიზანი უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის
გაზრდა, სოფლის სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური კეთილდღეობის ასამაღლებლად.11
მოცემული თავის ძირითადი მიზანია გამოავლინოს სფეროები, სადაც ეკონომიკის სექტორების
პროდუქტიულობა და კონკურენტუნარიანობა მაღალია ან ეკონომიკური აქტივობა სუსტია, ჩვენი
სამიზნე ჯგუფის სხვა სექტორებთან, სხვა რეგიონებთან და მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.
მოცემულ თავში ასევე წარმოდგენილია დასკვნები ადგილობრივი ეკონომიკისა და არასასოფლო
სამეურნეო ბიზნესის სექტორის საჭიროებების შესახებ.

რეგიონული კონტექსტი

ბოლო დროს რამდენიმე კვლევა ჩატარდა რეგიონების ჯგუფებთან დაკავშირებით, მათ შორის
კვლევები ჩატარდა მოცემულ რეგიონთან დაკავშირებითაც. დედოფლისწყაროში დომინანტი
სექტორია სოფლის მეურნეობა, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვესექტორებია ბურღულეულისა
და მარცვლელის მოყვანა. ყველაზე კულტივირებული ჯიშებია ხორბალი, ქერი და მცირე რაოდენობით
მზესუმზირა. რეგიონში შედარებით განვითარებულია ასევე მეცხოველეობა და არსებობს მრავალი
მცირე ზომის საწარმო, სადაც რძის პროდუქტები იწარმოება (ძირითადად ძროხისა და ცხვრის
რძისგან). გარდა ამისა, მცირე ფერმერები ამჟამად ნუშისა და ფისტას ბაღებს აშენებენ. თუმცა, ეს ჯერ
კიდევ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი პოტენციალის მქონე ბაზარია.
რეგიონული განვითარების სტრატეგიაში განისაზღვრა რამდენიმე პრიორიტეტული სექტორი (როგორც
სოფლის მეურნეობაში, ისე არასასოფლო-სამეურნეო სექტორებში).
რეგიონის სტრატეგიული სექტორები ადგილობრივი მმართველობის მიხედვით
პირველადი სოფლის მეურნეობა / აგრო გადამუშავება
 ბურღულეული, ბოსტნეულის გადამუშავება, მეფუტკრეობა / თაფლი, არაქისი,
ბიო-კარტოფილი, ატმისა და გარგარის წარმოება და გადამუშავება / შენახვა

წარმოება
 ტურიზმი

წყარო: კახეთის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021.

ასევე, UNIDO-ს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა რამდენიმე პოტენციური ან
გავითარებადი ჯგუფი რეგიონში.

11

სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018
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დადგენილი არსებული და განვითარებადი ჯგუფები რეგიონში 12
პირველადი სოფლის მეურნეობა / აგრო გადამუშავება
 მეღვინეობა – ვენახები
 მრავალწლიანი კულტურები (თხილი)
 მრავალწლიანი კულტურები (ატამი)

წარმოება
 არ არსებობს

წყარო: UNIDO, 2020.

რეგიონში დადგენილი არსებული და განვითარებადი ჯგუფების რუკა13

წყარო: UNIDO, 2020.

აშკარაა, რომ არც ერთი არასასოფლო-სამეურნეო სექტორი არ არის დადგენილი, როგორც
განვითარბადი ჯგუფი კახეთში და მუნიციპალიტეტთან გარკვეული კავშირი შეიძლება ჰქონდეს
მხოლოდ რამდენიმე ჯგუფს, როგორიც არის ღვინო და თხილი.

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

საწარმოთა სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა კარგად ორგანიზებული არ არის. ამის გამო, მუნიციპალი
ტეტში ბიზნესის სექტორის ზომისა და შემადგენლობის შესაფასებლად, მონაცემების რამდენიმე წყარო
იქნა გამოყენებული. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 662 საწარმო.
მათი დაახლოებით 17% მუნიციპალიტეტის გარეთ მუშაობს, ხოლო საწარმოების 25%-ს შემთხვევაში
რეალური ფუნქციონირების ადგილი ცნობილი არ არის. მოცულობის მხრივ, საწარმოების 98% მცირეა.
მუნიციპალიტეტში არსებობს 2 დიდი და 8 საშუალო ზომის კომპანია.

12
13

საქართველოში განვითარებადი და პოტენციური ჯგუფების მაპირება, UNIDO, 2018
საქართველოში განვითარებადი და პოტენციური ჯგუფების მაპირება, UNIDO, 2020
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ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

საწარმოთა სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა კარგად ორგანიზებული არ არის. ამის გამო, მუნიციპალიტეტში
ბიზნესის სექტორის ზომისა და შემადგენლობის შესაფასებლად, მონაცემების რამდენიმე წყარო
იქნა გამოყენებული. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 662 საწარმო.
მათი დაახლოებით 17% მუნიციპალიტეტის გარეთ მუშაობს, ხოლო საწარმოების 25%-ს შემთხვევაში
რეალური ფუნქციონირების ადგილი ცნობილი არ არის. მოცულობის მხრივ, საწარმოების 98% მცირეა.
მუნიციპალიტეტში არსებობს 2 დიდი და 8 საშუალო ზომის კომპანია.

მუნიციპალიტეტში არსებული აქტიური საწარმოები
ფაქტიური მისამართი

მცირე

საშუალო

დიდი

დედოფლისწყარო

385

3

1

უცნობი

156

3

დედოფლისწყაროს გარეთ
საერთო ჯამი

108

649

ჯამის %

98.0%

წყარო: საქსტატი

2

0

8

2

1.2%

1

0.3%

მოცულობა
უცნობია

საერთო
ჯამი

ჯამის %

0

110

17%

0
3
3

389

59%

163

25%

662

0.5%

100%

100.0%

100.0%

შემოსავლების სამსახურის მიხედვით, 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში არსებობდა 841 აქტიური
რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელი საწარმო და მათი რაოდენობა ბოლო ოთხი წლის
განმავლობაში გაიზარდა. 2016 წელს 635 საწარმო არსებობდა და ეს რაოდენობა 35%-ით გაიზარდა.

მუნიციპალიტეტში აქტიური საწარმოების დინამიკა და სექტორული ჩაშლა
აქტიური საწარმოები
778
635

841

689

წარმოება
უძრავი
13%
სხვა
ქონების
ფინანსური
8%
მართვა
სერვისები 0%
1%
სოფლ. მეურნ
7%
საცხოვ.
მომსახურება
1%
მთავრობის
ადმინისტრაცია
0%

ჯანდაცვის
სერვისები ელ. ენერგიის,
გაზის და
1%
წყლის
წარმოება და
მიწოდება
0%
ბუნებრივი
რესურსები
1%
ვაჭრობა
46%

სატრანსპ.
მომსახურება
5%

2016

2017

2018

2019

რესტორნები
და კვების მშენებლობა
3%
ობიექტები 3%

სერვისები
9%

იურიდიული,
საკონსულტაციო,
სარეკლამო
მომსახურება
1%

წყარო: შემოსავლების სამსახური

რეგისტრირებული საწარმოების უმრავლესობა მუშაობს ვაჭრობის (46%) სექტორში, შემდეგ მოდის
წარმოება (13%) და მომსახურება
(9%). მოცულობის მიხედვით, საწარმოების 98% მცირე მასშტაბისაა.
+ 32%
მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 2 დიდი და 6 საშუალო ობიექტია.
დასაქმების მხრივ, წამყვანი სექტორებია ვაჭრობა (32%), წიაღისეულის მოპოვება (20%), სხვა საზო
გადოებრივი / პირადი მომსახურება (14%), საოჯახო წარმოება (9%) და ტრანსპორტი (9%).14

14

ბიზნესის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ, IRDG, UNDP, 2019
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მუნიციპალიტეტში დასაქმება ბიზნეს სექტორში
სხვა საზოგადოებრივი /
პირადი მომსახურება
14%

ჯანდაცვის და
სოციალური
სერვისები 2%

პირობითი
გაქირავება
5%

სასმელების წარმობა
1%
ძნელად დასადგენია 1%

უძრავი
ქონება
1%

სამთო საქმე
20%
ფინანსური
სერვისები
3%

ელ. ენერგიის, გაზის და
წყლის წარმობა 0%

ტრანსპორტი 9%
სასტუმროები და
რესტორნები
2%

საოჯახო წარმოება 9%

ტრანსპორტი,
საოჯახო საქონელი
და პირადი
1%

ვაჭრობა
32%

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ეკონომიკის ვაჭრობადი დარგების განვითარება მუნიციპალიტეტისათვის სიღარიბის დაძლევის
ერთ-ერთი მთავარი გზაა. 2019 წლისთვის, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 31 კომპანია თავისი
პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებდა. მათი უმეტესობა მცირე ინდ. მეწარმეა.

ექსპორტიორი კომპანიები მუნიციპალიტეტში
ექსპორტიორი კომპანიები
(დედოფლისწყარო)

ექსპორტიორი კომპანიები
(დედოფლისწყარო)_

შპს
19%

31

19

16
12

11

ინდ მეწარმე
81%
2015

2016

2017

2018

2019

წყარო: საქსტატი.

ძირითადი სექტორები

სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, დედოფლისწყაროს კახეთში
ყველაზე დიდი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები აქვს. მეცხოველეობა წლების განმავლობაში
მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. არსებობს მერძევეობის რამდენიმე მცირე ფერმა.
მუნიციპალიტეტში ასევე ყველაზე მეტი მეღორეობის ფერმაა მთელს რეგიონში. გარდა ამისა,
დედოფლისწყაროში მიწას დიდი პოტენციალი აქვს ბიო კარტოფილისა და სხვა მსგავსი პროდუქტების
წარმოებისთვის. მუნიციპალურ სოფლის მეურნეობაში შედის აგრეთვე მზესუმზირის წარმოებაც,
თუმცა ბოლო წლებში მზესუმზირის წარმოება შემცირდა. დედოფლისწყაროში, ისევე როგორც კახეთის
თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, გარკვეულ დონეზე განვითარებულია მეღვინეობა. თუმცა, სხვა
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, აქ მეღვინეობა ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განვითარებული
დარგია და ვენახები მცირე რაოდენობით არის გაშენებული.
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სამთო სექტორი. მუნიციპალიტეტის დამატებითი ღირებულების პროდუქტის ყველაზე დიდი
კონტრიბუტორი კირქვის მოპოვების მრეწველობაა (57%).15 ეს მრეწველობა მაღალი ხარისხისა
და სხვადასხვა სექტორის მოთხოვნის გამო, წარსულში საექსპორტო მრეწველობა იყო, მაგრამ
დღესდღეობით მრეწველობის ეს დარგი მხოლოდ შიდა ბაზარს ემსახურება. მუნიციპალიტეტში
ფუნქციონირებს 5 საწარმო, რომელიც კირქვის მოპოვებას და გადამუშავებას ახორციელებს. ამათგან,
ყველაზე დიდი საწარმოა „ჰაიდელბერგ“ ცემენტის ქარხნის მფლობელობაში არსებული საწარმო,
რომლის სავარაუდო წლიური წარმადობაა 700,000 ტონა კირქვა. საყურადღებო მოცულობისაა არწივის
ხეობის საწარმოც (წლიური წარმადობაა დაახლოებით 140,000 ტონა), რომელიც კომპანია „ბედეგის“
ქვეკონტრაქტორია. ეს უკანასკნელი სამშენებლო ბლოკის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია.
სექტორში ძირითად სირთულეს წარმოადგენს სამრეწველო დანიშნულების წყალმომარაგების
შეზღუდვა, ძველი ტექნიკა და დანადგარები, აგრეთვე ფულადი სახსრები მათი ჰაერის ფილტრაციის
სისტემების განახლებისთვის. ბოლო პერიოდში რეგიონში პროფესიული კოლეჯის დაარსებამ დიდად
შეუწყო ხელი პერსონალის გადამზადებას.

საკვების გადამუშავება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს საკვების გადამამუშა
ვებელი ორი ქარხანა. „ქართული დელიკატესები“ შედარებით ახალი კომპანიაა. თითოეულ ამ
კომპანიაში დაახლოებით 35 ადამიანია დასაქმებული. კომპანიები სხვადასხვა დანიშნულების მზა
პროდუქტს აწარმოებენ, მათ შორის ინოვაციურ შეფუთვას (მაგ., თვითგათბობით), და ამარაგებენ ჯარს
და სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებს. კიდევ ერთი კომპანიაა „გეო ნატურალსი“ (14 თანამშრომელი)
– დაკონსერვებული პროდუქტის ჩვეულებრივი მწარმოებელი, რომელიც აწარმოებს ქართული მზა
საკვების 15-ზე მეტ სხვადასხვა სახეობას. ორივე ორგანიზაცია სახელმწიფო მხარდაჭერით არის
დაარსებული. ქარხნებისთვის ამჟამად არსებულ სირთულეს წარმოადგენს გამოყენებული მასალის
შეზღუდული ადგილობრივი მიწოდება, სამრეწველო დანიშნულების წყლის შეზღუდული რაოდენობა,
კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა (პერსონალი თბილისიდან არის დაქირავებული). ამ მხრივ
არსებობს წარმადობის გაფართოების შესაძლებლობა და ასევე შესაფუთი მასალების (თვითგათბობადი
მასალების) ადგილობრივი წარმოების დაწყება, იმპორტირების ნაცვლად. ასეთი ტიპის წარმოებას
ექსპორტირების შესაძლებლობაც აქვს. მნიშვნელოვანი პრობლემაა ბუნებრივი აირის მიწოდების
შეზღუდვა (რაც გავლენას ახდენს წარმადობაზე), ასევე ელ. ენერგიის ხშირი შეწყვეტა (რაც აზიანებს
დანადგარებს).

ტურიზმის სექტორი. ვაშლოვანის ეროვნული პარკი: მუნიციპალიტეტის ყველაზე პოპულარული შიდა
და გარე ტურისტული ადგილებია ვაშლოვანის ეროვნული პარკი ტურისტული მომსახურების ძირითადი
ინფრასტრუქტურით (სასტუმრო, საინფორმაციო ცენტრი). ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებში შედის
ვაშლოვანის ნაკრძალი, ეროვნული პარკი და ბუნების 3 ძეგლი – არწივის ხეობა, ტახტი-თეფას ტალახის
ვულკანები და კაკლისყურე ალაზნის ჭალის ტყე. ტერიტორია მოიცავს პანტიშარა-ვაშლოვანის მასივს,
რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან 300-600 მეტრამდეა. ვაშლოვანში მცენარის 700 სახეობა ხარობს
და ბინადრობს ძუძუმწოვრების 46 სახეობა + ქვეწარმავლის 25 სახეობა. ვაშლოვანის ნაკრძალი
მდიდარია ორნიტოლოგიური თვალსაზრისით. ვაშლოვანში მტაცებელი ფრინველებიდან გვხვდება
ბეგობის არწივი, ამერიკული სვავი/ურუბუ, ორბი, მინდვრის ბოლობეჭედა და კაკაჩა16. „მურა დათვის“
ხეობაში სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ პრეისტორიული ფაუნა. შიშველი ქანების დანალექ
ფენებში მოსჩანს მოლუსკის ქიტინები. ეს მოლუსკები მიეკუთვნება პერიოდს, როდესაც ადგილობრივი
ტერიტორიები ზღვით იყო დაფარული. ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია გთავაზობთ
მარშრუტებს, როგორიცაა: საავტომობილო მარშრუტი, საფეხმავლო და საჯომარდო (ნავით მდინარე
ალაზანზე) მარშრუტები. თუმცა, საქართველოსა და კახეთის სხვა დაცულ ტერიტორიებთან შედარებით,
ვაშლოვანი საკმარისად პოპულარული არ არის. 2016 წლიდან აქ ფიქსირდება 10,511 (2019 წ.) და 4,2%იანი ზრდა.17 ბოლო პერიოდში, მუნიციპალიტეტმა დაიწყო იუნესკოს მიერ ბიოსფერული რეზერვის
სტატუსის დაცვა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ღირებულებას და
აღიარებას.18
15
16
17
18

https://www.quarrylifeaward.nl/quarries/georgia/dedoplistskaro
Sourceწყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო; 2019
ძალიან დაბალია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ან მიმდებარედ არსებულ სხვა დაცულ ტერიტორიებთან შედარებით,
სადაც სტუმართა რაოდენობის საშუალო ზრდა არის 27%; წყარო: www.apa.gov.ge
http://www.rec-caucasus.org/en/search?keyword=Vashlovani.
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ტურიზმის სექტორის მთავარი სირთულე ის არის, რომ ღირსშესანიშნავ ადგილებამდე მისასვლელი
გზები ცუდ მდგომარეობაშია (ამ ადგილებამდე მისვლას 4W სჭირდება), არ არსებობს შესაბამისი
საცხოვრებელი ადგილი და სამიზნე აუდიტორიაში ტურისტული ადგილების შესახებ ცნობიერების
დონე დაბალია.
სხვა ბიზნეს სექტორები. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სასტუმროები „დედოფლისა“; „სავანა
გესთ ჰაუსი“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასტუმრო; ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში: გესთ
ჰაუსები „ფიროსმანი“, „მზიური+“ ბუნგალოები. ქ. დედოფლისწყარო და მის ირგვლივ არსებული
თემები: ქალაქში არსებობს რამდენიმე მოკრძალებული კაფე, სილამაზის სალონი, მანქანების
სახელოსნო, სასურსათო მაღაზია, სასტუმრო „დედოფლისა“, საოჯახო პროდუქტის საცალო მაღაზიები
და სხვა მიკრო და მცირე ბიზნესები. ასევე, ქალაქში ფუნქციონირებს 5 ბანკი („ტერა ბანკი“, „თი-ბისი“, „საქართველოს ბანკი“, „კრედო“, „ლიბერთი“), 1 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია („კრისტალი“) და
ერთი კარაოკე ბარი „მანდარინი“. მიმდებარე თემებში ძირითადად მცირე სასურსათო მაღაზიებია,
რამდენიმე გამონაკლისის გარდა.

ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტებისა და
ინიციატივების მაპირება

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფოს და დონორების მხარ
დაჭერით მუნიციპალიტეტში განხორციელდა რამდენიმე პროგრამა. დონორების მიერ დაფინანსებულ
პროექტებს შორის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო ინიციატივაა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი
ENPARD II პროექტი – მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ეკონომიკური განვითარებისათვის
(PROCEED), რომელსაც ახორციელებს HEKS / EPER საქართველო, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია
„ელკანასთან“ პარტნიორობით. პროექტი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სიღარიბის შემცირებას
აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში.19 პროექტის
სტრატეგიული მიზნებია: სიღარიბის შემცირება, ბიზნესის დივერსიფიკაცია ყველა სფეროში (მათ
შორის სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.), ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. სერვისების შექმნა და
განვითარება მომსახურების სფეროში (კულტურის, განათლების, ტექნიკურ, საოჯახო და ა.შ.). არსებული
ბიზნესები, სტარტაპები და სხვადასხვა სოციალური პროექტი დაფინანსდა ამ მიმართულებით.20

პროექტების დაფინანსება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მეშვეობით
სექტორები

დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა

გაცემული გრანტის ჯამი (ლარი)

36

1,227,987

ბიზნესის დივერსიფიკაცია

40

1,023,793

1

50,000

სოციალური

20

1,035,611

13

828,318

საერთო ჯამი

110

4,165,709

სოფლის მეურნეობა
გარემო

ტურიზმი

წყარო: ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი.

2018 წლის მარტში, მუნიციპალიტეტი შეუერთდა ევრო კავშირის ინიციატივას – მერები ეკონომიკური
ზრდისთვის – და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მჭიდროდ ითანამშრომლოს ბიზნესებთან და სამოქალაქო
საზოგადოებასთან, პარტნიორობის ჩამოსაყალიბებლად, მდგრადი და ინკლუზიური ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით. ადგილობრივი ეკონომიკური
განვითარების გეგმა შემუშავდა 2019 წელს, პროექტის ფარგლებში. გეგმა ითვალისწინებდა აქტი
ვობებს, რომლის საერთო ღირებულება იყო 8,757,950 ლარი, რასაც დაფინანსების სხვადასხვა წყარო
დახარჯავდა მუნიციპალიტეტის განვითარების სხვადასხვა საჭიროებებზე.21
19
20
21

http://enpard.ge
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, 2019.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების გეგმა, 2019.
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უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლიდან 2020 წლამდე, ახალგაზრდა მეწარმეთა პროგრამის მეშვეობით
ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში დაფინანსებულ პროექტებს შორის (სულ 23), დედოფლისწყაროდან
მხოლოდ 2 პროექტი დაფინანსდა, რაც მუნიციპალიტეტისთვის ძალზედ არახელსაყრელი
მდგომარეობაა. თუმცა, დედოფლისწყაროს მკვიდრი ბენეფიციარების წილი სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ პროექტებში, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტომ (ARDA)
დააფინანსა, ყველაზე დიდია სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის.22
+ 35%
სექტორის დინამიკისა და კონკურენტუნარიანობის
მიმოხილვა

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 2016 წელს არსებული 30 მილიონიდან 80.6 მილიონ ლარამდე გაიზარდა
(დაახლოებით 200%-იანი ზრდა). 2018 წლის გამოკლებით, დამატებული ღირებულება სამი წლის
განმავლობაში გაიზარდა და გაორმაგდა (დაახლოებით 35%-იანი ზრდა) და ორ ცვლადს შორის დიდი
კორელაცია არ არის – მაღალი ბრუნვა აუცილებლად ღირებულებას არ ქმნის .

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა და დამატებითი ღირებულება მუნიციპალიტეტში
დამატებითი ღირებულება (მლნ ლარი)

დედოფლისწყაროს ბრუნვა (მლნ ლარი)
80.6

15.3

61.7
38.4

36.7

2014

2015

11.6
8.6

30.0

2016

2017

2014

2018

6.5

2015

7.6

2016

2017

2018

წყარო: საქსტატი.

ქვემოთ მოცემულ სქემაზე ნაჩვენებია მუნიციპალიტეტის სექტორებში არსებული დასაქმების
შესაძლებლობები.

მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორში დასაქმების მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორები

დასაქმების საშალო ზრდა ( პენსიები) (3 წელი)

225

-50

ვაჭრობა

175

125

საოჯახო წარმოება

75

25

-25

პირობითი
გაქირავებ
ა
50

სხვა
ტრანსპორტი
საზოგადოებრივი /
პირადი სერვისები
სამთო საქმე

150

250

350

450

550

არსებული დასაქმება

წყარო: ბიზნესის კვლევის ანალიზი.
22

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო
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ვაჭრობის და, გარკვეულწილად, ტრანსპორტის სექტორები მუნიციპალიტეტში ის სექტორებია, რომე
ლიც სამუშაო ადგილებს ქმნიდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ასევე, ეს სექტორები შედის ისეთი
სექტორების სიაში, რომლებზეც მუნიციპალიტეტის საერთო დასაქმების მნიშვნელოვანი წილი მოდის.
სხვა სექტორებში, სადაც რეგიონული დასაქმება შედარებით მაღალია (წიაღისეულის მოპოვება, სხვა
საზოგადოებრივი / პირადი მომსახურება, საყოფაცხოვრებო წარმოება) ბოლო 3 წლის განმავლობაში
ზრდის მნიშვნელოვანი ტემპი არ გამოვლენილა. დანარჩენ სექტორებში სამუშაო ადგილების შექმნა
ნელა მიმდინარეობდა, ისევე როგორც საერთო დასაქმების და წარმადობის დონის ზრდა.

მუნიციპალიტეტში დასაქმება 2014 წლიდან 2017 წლამდე ნელა იზრდებოდა. 2014 წლის მაჩვენებელი – 888
დასაქმებული გაიზარდა 1,227 დასაქმებულამდე, მაგრამ 2018 წელს შემცირდა და 995 დასაქმებულამდე
ჩამოვიდა (მათ შორის 849 დაქირავებით დასაქმებულია). დაქირავებული დასაქმებულების საშუალო
ხელფასის მხრივ, რაოდენობა იზრდება და მცირდება, ამჟამად კი დაახლოებით თვეში 950 ლარს
შეადგენს, რაც სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის მეორე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

დასაქმება და დაქირავებული დასაქმება
დასაქმება

საშუალო თვიური ხელფასი (ლარი)

913

888
794

2014

843

681

2015

2016

Employment

1,044.6

1,227

1,101

882.3

2017

771.5

731.6

995

1,067

952.3

849

2014

2018

2015

2016

2017

2018

Hired Employment

წყარო: საქსტატი.

საშუალო თვიური ხელფასის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში კარგი მდგომარეობაა და დედოფლისწყარო
ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს.

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი Employment
69779

ყაზბეგი

ბორჯომი

52060
24081

ახალქალაქი
ხულო

დედოფლისწყარო
ლაგოდეხი
თეთრიწყარო
ქედა

13798

11658

9144
7742

7446

წყარო: საქსტატი.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ბიზნესის კაპიტალიზაცია გაიზარდა. იმ
ბიზნესების წილი, რომლის წილობრივი კაპიტალი 100 000 ლარზე მეტია, არის დაახლოებით 7,1%,
მაშინ როდესაც დასაწყისში 1,3% იყო.23
23

ბიზნესის გამოკვლევა, არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
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საწარმოების კაპიტალიზაციის ზრდა მუნიციპალიტეტში (%)
კაპიტალიზაცია დასაწყისში
43.2

კაპიტალიზაცია ახლა
36.3

38.9

27.6
22.9

13.3
2.3
N/A

7.1

4.1
.9
<1000

100010000

1.9

1.3
N/A

10000 - 50000 - 100000<
50000 100000

<1000

100010000

10000 50000

50000 100000

100000 <

წყარო: UNDP, 2019.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში საშუალო თვიური შემოსავალი შედარებით მაღალია,
პროდუქტიულობით ის სხვა მუნიციპალიტეტებს ჩამოუვარდება (წარმადობა იზომება დამატებითი
ღირებულების მიხედვით, ერთ დასაქმებულ ადამიანზე).

2014 წლიდან, მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობა მცირდებოდა 2016 წლამდე, როდესაც ეს მაჩვენე
ბელი შესამჩნევად გაიზარდა და გახდა 12,469 ლარი, 2017 წლითვის. 2018 წელს პროდუქტიულობა ოდნავ
შემცირდა, მაგრამ საერთო ჯამში ნარჩუნდება დაბალი მაჩვენებელი, სამიზნე მუნიციპალიტეტებს
შორის წამყვან მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.

ბიზნეს სექტორის პროდუქტიულობა მუნიციპალიტეტში

დამატებითი ღირებულება ერთ დასაქმებულზე
(ლარი)

69779

ყაზბეგი

52668

ბორჯომი

24081

ახალქალაქი
ხულო
დედოფლისწყარო
ლაგოდეხი

დამატ. ღირ. ერთ დასაქმებულზე
(ლარი)
12469
11658

9654
7108

13798
11658

6866

9144

თეთრიწყარო

7742

ქედა

7446

2014

2015

2016

2017

2018

წყარო: საქსტატი.

გადახდილი ხელფასების და შრომის ზღვრული ამონაგების ანალიზი სასარგებლო ინფორმაციას
გვაწვდის იმ სექტორების შესახებ, რომელმაც ხელი შეუწყო ბოლო დროს დასაქმების ზრდას
(გადახდილი ხელფასები) მუნიციპალიტეტში და ასევე, ისეთი სექტორების შესახებ, რომელსაც
დასაქმების უფრო მეტი პოტენციალი აქვს, შრომის მაღალი ზღვრული ამონაგების გამო. ქვემოთ
მოცემულ სქემაზე დატანილია სხვადასხვა სექტორის მიერ გადახდილი ხელფასების ზრდა (იზომება
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით, 2016 წლიდან-2019 წლამდე პერიოდში).

ანალიზის ფარგლებში შეიძლება განისაზღვროს მრეწველობის დარგების რამდენიმე პირობითი ჯგუფი:
A) მრეწველობის დარგების ჯგუფი, რომელმაც ხელი შეუწყო ხელფასების ზრდას აღნიშნულ პერიოდში
და ასევე, გამოირჩევა შედარებით მაღალი ზღვრული ამონაგებით (და შესაბამისად, დასაქმების
პოტენციალით); B) მრეწველობის დარგები, რომელსაც ხელფასების ზრდის საშუალოზე დაბალი
მაჩვენებელი აქვს, მაგრამ შედარებით მაღალი აქვს შრომის ზღვრული ამონაგები; C) მრეწველობის
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დარგები, რომელსაც ხელფასების ზრდის მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ დაბალი ამონაგები აქვს; D)
მრეწველობის დარგები, რომელსაც საშუალოზე დაბალი ინდიკატორები აქვს.

მუნიციპალიტეტში შრომის ზღვრული ამონაგები ბიზნეს სექტორში

წყარო: ავტორებისეული ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

ადგილობრივი ეკონომიკის ყველაზე დიდი სექტორები – ვაჭრობა და წარმოება (ისევე როგორც სხვა
სექტორების უმეტესობა) შედის C ჯგუფში – ახასიათებს შრომის დაბალი ზღვრული ამონაგები და ხელ
ფასების შედარებით მაღალი ზრდა ბოლო წლებში. უძრავი ქონების მაპირება შესაძლებელია A ჯგუფში.
ბიზნესის გამოკვლევის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში საშუალო პროდუქტიულობა (იზომება ბრუნვის
მიხედვით ერთ დასაქმებულზე) შეადგენს 11,000 ლარს (საშუალოდ 24, 000 ლარი).24

პროდუქტიულობის დინამიკა და განსხვავებები
საწარმოს მართავენ:
მამაკაცები

საშუალო

სულ

საშუალო

ქალები

წყარო: UNDP, 2019.

საშუალო

არსებული პროდუქტიულობა
(ლარი)

პროდუქტიულობა წარსულში (3
წლის წინ) (ლარი)

17,227

19,000

30,182

24,530

12,992

15,584

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოს ქალები მართავენ (დაახლოებით 1, 227
ლარი), პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, მამაკაცების მიერ მართულ კომპანიებთან
შედარებით (დაახლოებით 30,182 ლარი). გარდა ამისა, მაშინ, როდესაც ქალების მიერ მართული
ბიზნესების პროდუქტიულობა ოდნავ შემცირდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში (დაახლოებით
19,000 ლარიდან), მამაკაცების მიერ მართული ბიზნესების პროდუქტიულობა თითქმის გაორმაგდა
იმავე პერიოდში (დაახლოებით 13,000 ლარიდან). ეს ცხადყოფს არსებულ სხვაობას და ქალების
მიერ მართული საწარმოებისთვის დახმარების გაწევის საჭიროებას, მამაკაცების მიერ მართულ
საწარმოებთან გათანაბრების მიზნით.

მრეწველობის ინდივიდუალურ დარგებში პროდუქტიულობის განაწილების მიხედვით გაზომილი რე
სურსის არასწორი განაწილება მსოფლიო ბანკმა დაადგინა როგორც ძირითადი პრობლემა, რომელიც
24

არასასოფლო სამეურნეო საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებული ანალიზი, IRDG UNDP, 2019
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ხელს უშლიდა ქართული ეკონომიკის წარმადობის მაქსიმალურად გაზრდას. შესაბამისად, თითოეულ
სექტორში სამუშაო ძალის გადანაცვლებამ ნაკლებად ეფექტური კომპანიებიდან უფრო ეფექტურ
კომპანიებში შეიძლება არასწორი განაწილების პრობლემა აღმოფხვრას. კვლევების მიხედვით,
თანხების არასწორად გამოყოფის აღმოფხვრამ შეიძლება საქართველოში პროდუქტიულობის საერთო
კოეფიციენტი დაახლოებით 70%-მდე გაზარდოს.25
პოლიტიკა მიზნად უნდა ისახავდეს რესურსების ხელახლა გადანაწილებას, წარმადობის მაქსიმუმამდე
გასაზრდელად, დასაქმების დასაბრუნებლად დაბალიდან მაღალ პროდუქტიულობის სექტორებში
და ასევე, მრეწველობის თითოეულ დარგში. დაბალი პროდუქტიულობის ფორმებიდან მაღალი
პროდუქტიულობის ფირმებზე გადასასვლელად. მუნიციპალიტეტში უფრო მაღალი წარმადობის
მიღება შესაძლებელია მუშახელის გადასვლით არაპროდუქტიული საწარმოებიდან და სექტორებიდან
უფრო პროდუქტიული საწარმოებსა და სექტორებში, სანამ დასაქმების დონე პროდუქტიულობის
დიფერენციალების შესაბამისი არ გახდება ან სანამ შრომის ზღვრული პროდუქტი მეტ-ნაკლებად არ
გათანაბრდება ყველა ფირმაში.
პროდუქტიულობის ანალიზი მუნიციპალიტეტში გვიჩვენებს, რომ ზოგიერთი მაღალპროდუქტიული
მრეწველობის დარგი გადანაწილების მაღალ მაჩვენებელს აჩვენებს (იზომება სტანდარტული
გადახრის მიხედვით, საშუალო პროდუქტიულობასთან მიმართებით).

პროდუქტიულობა და მისი განაწილება მრეწველობების მიხედვით, მუნიციპალიტეტში (ლარი)

წყარო: ბიზნესის გამოკვლევის ანალიზი

მაგალითად, ვაჭრობის სფეროში, პროდუქტიულობის განაწილების დიაპაზონი მაღალია, რასაც
ადასტურებს სტანდარტული გადახრის პროპორცია საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებით. სხვა
არაერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც ტურიზმია წამყვანი სფერო, სასტუმროებისა და სარესტორნო
მრეწველობის დარგი პროდუქტიულობის მნიშვნელოვნად მაღალ დონეს გვიჩვენებს და არ არსებობს
მიზეზი, რის გამოც დედოფლისწყარომ შეიძლება ვერ მიაღწიოს პროდუქტიულობის იმავე დონეს,
მრეწველობის ამ კონკრეტულ დარგში, თუ მიზანმიმართული და დაგეგმილი ნაბიჯები გადაიდგმება.

25

დასაქმება საქართველოში: სამუშაო ადგილების ლანდშაფტის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018.
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მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის შედარებითი უპირატესობა და
სპეციალიზაცია

რეგიონისთვის დამახასიათებელი ფაქტორებით განპირობებული სხვადასხვა სექტორის ზრდის და
ასევე, მუნიციპალიტეტების ფარდობითი სპეციალიზაციის სათანადო გააზრებით შესაძლებელია
ადგილობრივი ეკონომიკის შედარებითი უპირატესობების გამოყენება. ამ მიზნით გამოყენებულ იქნა
ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (Shift-Share Analysis) და ლოკალიზაციის ინდექსაციის მეთოდი.26
ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის (რომელიც რეგიონის სპეციფიკური ფაქტორების ხელშემწყობი
სექტორის ზრდაზე მიუთითებს) და განთავსების კოეფიციენტის მეთოდის (რომელიც მუნიციპალიტეტის
შედარებით სექტორულ სპეციალიზაციას გვიჩვენებს) ანალიზის მიხედვით, სასტუმროების მომსახურება
და მშენებლობა აშკარად გამოირჩევა (მკვეთრად გადახრილი მნიშვნელობით ხასიათდება) და ეს
სექტორები ყველაზე კარგად მუშაობს, როგორც შედარებითი უპირატესობის, ასევე სპეციალიზაციის
ღონისძიებების თვალსაზრისით. აღნიშნული სექტორები ორივე რეგიონში კონცენტრირებულია
(განსაკუთრებით სასტუმროების სექტორი) და ზრდის სწრაფი ტემპით გამოირჩევა.27

მუნიციპალიტეტის სექტორების ცვლილებათა მიზეზის ანალიზი და განთავსების კოეფიციენტი

წყარო: ავტორების ანალიზი, შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე

განაწილების შედეგი და პოლიტიკაში გასათვალისწინებელი საკითხები

არსებობს სპეციალიზაციის და შედარებითი უპირატესობის ოთხი შესაძლო კომბინაცია, რომელიც
გულისხმობს პოლიტიკის სხვადასხვა ინსტრუქციას. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში სექტორები
განაწილებულია ოთხ კომბინაციაში, პოლიტიკის ვარიანტებთან ერთად. სექტორებში, რომლებსაც
ორივე კომპონენტში დადებითი (ჯგუფი A) ან უარყოფითი (ჯგუფი D) შეფასება აქვს, პოლიტიკით
ინტერვენცია ორივე შემთხვევაში უსარგებლოა. პოლიტიკით ინტერვენცია პროდუქტიულია იმ
შემთხვევაში, თუ სექტორს ორივე კომპონენტში ერთდროულად აქვს დადებითი და უარყოფითი
შეფასება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ არსებობს პრობლემური სფერო, სადაც პრობლემების
მოგვარება აუცილებელია.
26
27

ამ ორი ინსტრუმენტის გარდა გამოყენებული ინსტრუმენტებისა და მეთოდოლოგიის აღწერა წარმოდგენილია მოცემული
დოკუმენტის დანართში.
მეთოდოლოგია დეტალურად არის აღწერილი მოცემული დოკუმენტის დანართში.
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განაწილების შედეგი და პოლიტიკით ინტერვენცია
შედარებითი უპირატესობა

(მრეწველობის ეს დარგი ჯანსაღია და
ინტერვენცია საჭირო არ არის)
[A]
• მთავრობის ადმინისტრაცია

(ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო იყოს,
მაგრამ შემდგომი კვლევა საჭიროა)
[C]
• სოფლის მეურნეობა

უარყოფითი

სპეციალიზაცია

დადებითი

დადებითი

• მშენებლობა

უარყოფითი
(ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო იყოს,
მაგრამ შემდგომი კვლევა საჭიროა)
[B]
• ბუნებრივი რესურსები
• სერვისები

(ინტერვეციის მდგრადობა საეჭვოა. მრეწველობის
ამ დარგის ეფექტურად გაფართოება ვერ
მოხერხდება)
[D]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ელ. ენერგია და ა.შ.
ფინანსური სერვისები
ჯანდაცვა
სასტუმროს მომსახურება
იურიდიული მომსახურება და
კონსულტაცია, რეკლამა
სხვა (ეკონომიკური საქმიანობის გარდა)
წარმოება
უძრავი ქონება
რესტორნები და კვების პროდუქტები
ვაჭრობა
ტრანსპორტი

წყარო: ავტორისეული ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ არსებობს მრეწველობის დარგების ორი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება
წარმოადგენდეს მულტისექტორული განვითარების და დივერსიფიკაციის საფუძველს მუნიციპა
ლიტეტში. ამ ჯგუფებს უფრო დეტალური ანალიზი ესაჭიროება. ერთის მხრივ, არსებობს სექტო
რები (ჯგუფი B) დადებითი სპეციალიზაციით და უარყოფითი შედარებითი უპირატესობებით (ბუნებ
რივი რესურსები და სერვისები). მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რატომ კარგავს ეს სექტორები
კონკურენტუნარიანობის წყაროს. მეორე მხრივ, არსებობს სექტორები, რომელიც დადებით შედარებით
უპირატესობებს ავლენს, რეგიონული ფაქტორების გამო, მაგრამ ეს სექტორები მუნიციპალიტეტში
კონცენტრირებული არ არის. ესენია C ჯგუფის სექტორები. ამ ჯგუფში გვაქვს ორი სექტორი – სოფლის
მეურნეობა და მშენებლობა. ამ ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული ზრდის წყაროს დადგენა და
შემოწმება, ეს სექტორები მუნიციპალიტეტის მთავარ კონკურენტულ სექტორად იქცეს.

შრომის ბაზარი

კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური სამუშაო ძალა ადგილობრივი ეკონომიკის კონკურენტ
უნარიანობის მთავარი გასაღებია. მოცემულ პუნქტში განხილულია შრომის ბაზრის მდგომარეობა
მუნიციპალიტეტში.

სამუშაო ძალა, დასაქმება და უმუშევრობა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი ზოგიერთი სამიზნე მუნიციპალიტეტისგან შრომის ბაზრის
რამდენიმე მნიშვნელოვანი მახასიათებლით გამოირჩევა. უპირველეს ყოვლისა, სამუშაო ძალის
სიმცირე მუნიციპალიტეტში (მოსახლების 43%) და უმუშევრობის ოფიციალური მაღალი დონე (სამუშაო
ძალის 20%).28 მუნიციპალიტეტს ასევე ახასიათებს მოსახლეობის დაბერების მაღალი მაჩვენებელი.
მაგალითად, 2016 წელს, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 38% 65 წელს ზემოთ იყო, 20% იყო ახალგაზრდა
28

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფსლიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017
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და 42 % – საშუალო ასაკის მაცხოვრებელი.29 მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების შიდა მიგრაცია.30 ყველა
ეს ფაქტორი ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სიღარიბის არაპირდაპირი ინდიკატორების არსებობას
(მოსახლეობის 38% პენსიაზეა, ხოლო 20% სოციალურად დაუცველად ითვლება).31 თვითდასაქმებულები
სამუშაო ძალის 51%-ს შეადგენენ (ძირითადად დასაქმებული არიან სოფლის მეურნეობაში).32 იმავე
კვლევის მიხედვით, უმუშევრობის დონე 29.5%-ა. დასაქმებულთა შორის, 21% საჯარო სექტორშია
დასაქმებული, 20% – კერძო სექტორში. დასაქმებულთა მხოლოდ 14.5%-ა ახალგაზრდა.

სამუშაო ძალის შემადგენლობა33
Total number of working age population (18 years and older)
16972
100%
Working age population (18 years and older) - Active data
15882
93.6%

Missing data
1090
6.4%

Youth
2223
14.0%

Non-Youth
13659
86.0%
In the Labor Force
8709
54.8%

Youth
1591
18.3%

Non-Youth
7118
81.7%
Employed
6144
70.5%

Youth
888
14.5%
Employed in Public sector Employed in Private sector
1288
1243
21.0%
20.2%

Not in the Labor Force
7173
45.2%
Youth
Non-Youth
632
6541
8.8%
91.2%

Self-employed
3112
50.7%
Not in Agiculture In Agriculture
1164
1811
37.4%
58.2%

Non-Youth
5256
85.5%
Employed in Family business
187
3.0%

Unemployed
2565
29.5%
Youth
Non-Youth
703
1862
27.4%
72.6%
Balance
314
5.1%

Balance
137
4.4%

წყარო: IRDG UNDP, 2019.

მუნიციპალიტეტიდან ახალგაზრდების მიგრაცია ძირითადად სამუშაო ადგილების ნაკლებობით არის
განპირობებული. ასევე, ზოგიერთი ახალგაზრდა მუნიციპალიტეტიდან თბილისში გადადის, უმაღლესი
ან პროფესიული განათლების მისაღებად, რადგან თბილისში სპეციალიზაციის უფრო ფართო
არჩევანი და შემდგომი მიღწევების უფრო მეტი შესაძლებლობაა. დედოფლისწყაროელ სტუდენტებს
ურჩევნიათ დედაქალაქში იცხოვრონ და ნელ-ნელა იქ დაიმკვიდრონ თავი. მუნიციპალიტეტი
კურსდამთავრებულებს სტაბილურ დასაქმებას ან ხელფასებს ვერ სთავაზობს სხვადასხვა სასურველ
სექტორში. დედოფლისწყაროს მოსახლეობის მხოლოდ 32% აქვს უმაღლესი ან ტექნიკური განათლება
და ეს პროფესიონალთა არასაკმარისი რაოდენობის არსებობას განაპირობებს მუნიციპალიტეტში,
თითქმის ყველა მოთხოვნად სფეროში: მშენებლობა, ნავთობი და გაზი, სოფლის მეურნეობა და ა.შ.
ფაქტიურად, მუნიციპალიტეტში არსებული ვაკანსია არაფორმალური გზით ივსება.34

გადასახადის გადამხდელი მეწარმეების რაოდენობა მუნიციპალიტეტში ბოლო 4 წლის განმავლობაში
25%-ით გაიზარდა (მოიცავს ინდივიდუალურ მეწარმეებს და მიკრო ბიზნესის, მცირე ბიზნესის და
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებს).35 მეწარმეობის განვითარებას და
ეკონომიკური საქმიანობას ზრდას მუნიციპალიტეტში ხელი შეუწყო სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო პროექტის განხორციელებამ.
29
30
31
32
33
34
35

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი,
2017
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი,
2017
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი,
2017
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
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ამდენად, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით
913 ადამიანი) გაიზარდა 36%-ით და 1243 ადამიანს შეადგენს. კერძო სექტორში დაქირავებული
თანამშრომლების რაოდენობა 2015 წლიდან (681 ადამიანი) 2018 წლამდე (849 ადამიანი) დაახლოებით
25%-ით გაიზარდა.36 სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით, შრომის ბაზრის სტრუქტურაზე ასევე
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ის ფაქტი, რომ ტყის ფართობს მთლიანი ტერიტორიის მხოლოდ 1%
უკავია, სახნავი მიწები კი საკმაოდ დიდ ფართობს მოიცავს.

სხვა ფაქტორებთან ერთად, მეწარმეობის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი პრობლემაა
სამეწარმეო უნარების არარსებობა. მაგალითად, ბიზნესის დაგეგმვისა და განვითარების ცოდნის,
მარკეტინგის და წარმატებული ბიზნესისთვის საჭირო სხვა უნარების დაბალი დონე. სამშენებლო
ბიზნესი, იურიდიული მომსახურების ორგანიზაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორი
ნაკლებად არის განვითარებული მუნიციპალიტეტში, ასევე განვითარების საწყის ეტაპზეა ტურიზმის
სერვისებიც.
მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. დედოფლისწყარო ტურისტე
ბისთვის საინტერესო აქტიურ ზონად არ მიიჩნევა, რადგან მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არ არის
გამართული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის სასტუმროები / საოჯახო სასტუმროები,
კაფეები, ბარები, რესტორნები, სწრაფი კვების ობიექტები, გასართობი ადგილები.

ადამიანური კაპიტალის განვითარების ძირითადი პრობლემები

კვლევებმა აჩვენა ადამიანური კაპიტალის განვითარების რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი და
ძირითადი ფაქტორები, რომელიც ამ მახასიათებლებზე ახდენს გავლენას:

ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე37
შრომის ბაზარზე არც ფუნდამენტური და არც სეგმენტური კვლევის არარსებობა
პროფესიებისა და ცოდნის / უნარების დასადგენად საჭირო მუდმივი მექანიზმის არარსებობა
პროფესიული განათლების სისტემის არასწორი ორიენტირება შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაბალი შესაძლებლობები
მუნიციპალური დასაქმების პროგრამების არარსებობა
ზრდასრულთათვის არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების ნაკლებობა
სამუშაო ადგილების ნაკლებობა მთიან მუნიციპალიტეტებში
ბიზნეს განათლების დაბალი დონე მეწარმეებს შორის
მოტივაციის დაბალი დონე პროფესიული სწავლების კუთხით
დაბალი ხელფასები, რაც ხელს უწყობს მიგრაციას
მოსახლეობის დაბერება და სამუშაო ძალის შემცირება
კვალიფიციური შრომის უზრუნველსაყოფად საჭირო ფინანსური რესურსების არასაკმარისი რაოდენობა
წყარო: UNDP.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის ინსტიტუტებსა და პროფესიულ საგანმანათ
ლებლო დაწესებულებებს საჭირო პროფესიისა და ცოდნის / უნარების განსაზღვრის მუდმივი მექანიზ
მი არ გააჩნიათ. აუცილებელია შრომის ბაზრის პერიოდული სეგმენტირებული კვლევის ჩატარება,
რომლის მიზანი უნდა იყოს საჭირო პროფესიებისა და ამ პროფესიებისთვის აუცილებელი ცოდნის /
უნარების განსაზღვრა. ქვეყანაში კვლევითი ორგანიზაციების ნაკლებობა და მუნიციპალიტეტის შრო
მის ბაზრის საჭიროებების გათვალისწინებით სათანადო რაოდენობრივი გამოკვლევების არარსე
ბობა განაპირობებს აღნიშნული საკითხის ანალიზისთვის თვისობრივი მეთოდების გამოყენებას.

შრომის ბაზრის ინსტიტუციური მოწყობა და დასაქმების სერვისები

შრომის ბაზრის ინსტიტუტებიდან, მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელ
მწიფო სააგენტოს ადგილობრივი ფილიალი მუშაობს. სააგენტოს ფუნქციებში შედის შრომის ბაზრის
აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი;
36
37

საქსტატი.
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP.
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დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება; შუალედური მომსახურების უზრუნველყოფა
საქართველოს შრომის ბაზარზე; დასაქმების მსურველთათვის ინფორმაციის მიწოდება და
საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა; დასაქმების მსურველთა პროფესიული მომზადებისა და
გადამზადების ღონისძიებების ორგანიზება; დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში
არ არსებობს შრომის ბაზრის კერძო ინსტიტუტები. საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტოს პროგრამები ძირითადად ერთიანი ეროვნული პროგრამებია. სააგენტოს
რეგიონული და მუნიციპალური პროგრამები არ აქვს. არ არსებობს მუნიციპალური დასაქმების
პროგრამები ახალგაზრდებისთვის. საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს
დედოფლისწყაროს ფილიალის ხელშეწყობით, მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს საშუალება
ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ დასაქმების საერთო ეროვნულ პროგრამებში.

პროფესიული განათლებისა და არაფორმალური განათლების
ხელმისაწვდომობა

მუნიციპალიტეტში 2015 წლიდან ფუნქციონირებს კოლეჯ „აისის“ ფილიალი. ფილიალის გახსნამ მნიშ
ვნელოვანი როლი შეასრულა ახალგაზრდებში დადებითი მოლოდინის გაჩენაში, რასაც ადასტურებს
მოზრდილთა რაოდენობა, ვინც პროფესიული განათლების ადგილობრივად მიღების გადაწყვეტილება
მიიღო. თუმცა, ეს პროფესიული განათლების ერთადერთი ცენტრია მუნიციპალიტეტში, რამდენადაც
ვეტერინარული კოლეჯი რამდენიმე წლის წინ დაიხურა. კოლეჯ „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალის
სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი კურსები: ქვაზე მუშაობა, ელექტროენერგია, თექის
ოსტატი, თმის სტილისტი, თმის და სილამაზის მომსახურება, მეცხოველეობის სფერო, ფინანსური
აღრიცხვა. თუმცა, ეს პროგრამები მუნიციპალიტეტში არსებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს ვერ
აკმაყოფილებს, რამდენადაც სასწავლო კურსებს შორის არ არის ინჟინერია (წიაღისეულის მოპოვება
და დამუშავება), ტურიზმი (კულტურული მემკვიდრეობის გიდი, ლაშქრობის გიდი, ეკო-აგროტურიზმის
გიდი, სასტუმროს მომსახურება), სოფლის მეურნეობა (ვეტერინარია, აგრონომია). რაც შეხება სხვა
პროგრამებს, პროფესიული განათლების მიღების მსურველები ამჯობინებენ თბილისში ისწავლონ და
არა თელავსა და კაჭრეთში (მიუხედავად იმისა, რომ მანძილი თითქმის ერთი და იგივეა).
„სასკოლო პროგრამის“ გარდა, განათლების სამინისტრომ პროფესიული საგანმანათლებლო ღონის
ძიებებიც გაატარა. რამდენადაც მუნიციპალიტეტი მჭიდროდ დასახლებული არ არის, ცენტრალურ
სკოლად მიიჩნევა არხილოსკალოს საჯარო სკოლა, რომელიც რამდენიმე სოფელს მოიცავს. ამ სკოლის
დახმარებით პროფესიული ორიენტაციის კურსები ორი წლის განმავლობაში ტარდებოდა. სამინისტრო
აპირებს, რომ სკოლაში ჩატარდეს სასერტიფიკაციო კურსები. ბევრი სოფელი ქალაქიდან ძალიან არის
დაშორებული და ამ სოფლებიდან მუნიციპალიტეტის ცენტრამდე მისვლა რთულია. თუმცა, აღნიშნული
სკოლის მეშვეობით ფიზიკური ხელმისაწვდომობის პრობლემა ნაწილობრივ მოხსნილია. სამინისტრო
სკოლის მენეჯმენტს დადებითად აფასებს, მაგრამ სკოლის შენობის მდგომარეობა არაოპტიმალურია.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოზრდილთა არაფორმალური განათლების სფეროში მუშაობს
მხოლოდ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, „ცოდნის სახლი“, რომელიც ევროკავშირისა და
დედოფლისწყაროს PROCEED პროექტის „სოფლის განვითარების ინიციატივა“ დახმარებით დაარსდა.
პროექტი მიზნად ისახავს არხილოსკალოდან მიგრაციის შემცირებას და ახალგაზრდებისთვის
შესაძლებლობების შექმნას არაფორმალური განათლების სფეროში (ხელნაკეთობები, მხატვრობა,
კითხვა და ა.შ.). თუმცა, აღნიშნულ ორგანიზაციას ძალზე მწირი რესურსები აქვს და ის მხოლოდ ერთი
სოფლით შემოიფარგლება.

ბიზნესის წარმატების ძირითადი ფაქტორები, საჭიროებები
და გამოწვევები38

სხვადასხვა სექტორსა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში საწარმოები სხვადასხვა საჭიროებებისა
და გამოწვევების წინაშე არიან ამასთან. თუმცა, არსებობს საერთო პრობლემებიც. გაეროს განვი
თარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ორი კვლევის (ბიზნესი და მოსახლეობა) შედეგად
38

ბიზნესის კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არასასოფლო მეურნეობის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით,
სხვადასხვა ასპექტთან მიმართებით გაკეთებული დასკვნები ქვემო მოცემულ პუნქტშია წარმოდ
გენილი. პირველ ქვეპუნქტში მოცემულია დასკვნები, რომლებიც ეფუძნება სრული ნიმუშის ანალიზს
(ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტი ერთად). მეორე ქვეპუნქტში ყურადღება გამახვილებულია
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებული დეტალურ ინფორმაციაზე.

ბიზნესის წარმატებით ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორები39

კვლევის თანახმად, ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში გავლენას
ახდენენ არასასოფლო სამეურნეო ბიზნესის პროდუქტიულობაზე, მოიცავს მენეჯერის პიროვნულ
თვისებებს, როგორიც როგორიც არის ასაკი, სქესი, განათლება, გამოცდილება, პოზიცია წინა სამსახურ
ში, პიროვნული თვისებები; ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკა – ნაქირავები და საკუთრებაში
არსებული ობიექტი, საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერებისა და თანამშრომლების
ტრენინგები; ბიზნეს გარემოს ფაქტორები – კრედიტის ხელმისაწვდომობა; მთავრობის მხარდაჭერის
პროგრამები; ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობა; ასევე სივრცული და სამრეწველო ფაქტორები. ყველაზე
მნიშვნელოვანი ფაქტორები ქვემოთ არის წარმოდგენილი:

 მენეჯერები, რომლებსაც უმაღლესი განათლება აქვთ, როგორც წესი, 40%-ით მაღალ პროდუქტიულო
ბას აჩვენებენ, ვიდრე მენეჯერები, ვისაც უმაღლესი განათლება არ აქვს. უმაღლესი განათლება
ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასაქმებისა და კაპიტალის ზრდის მხრივ*.
 საქმიანობის სფეროში გამოცდილების თითოეული დამატებითი წელი პროდუქტიულობას 0.3%ით ზრდის.

 მენეჯერები, რომლებსაც გარემოს დაცვასა და ინოვაციებზე ორიენტირებული პიროვნული
თვისებები აქვთ, თითქმის 42%-ით უფრო მაღალ პროდუქტიულობას აჩვენებენ.
 დასაქმების ზრდის თვალსაზრისით, ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთეს შედეგებს აღწევენ,
ხოლო ქალი მენეჯერები უარყოფით შედეგებს აჩვენებენ კაპიტალის ზრდის და გაფართოების
დაგეგმვის თვალსაზრისით.

 კრედიტის ხელმისაწვდომობა თითქმის 30%-ით აუმჯობესებს პროდუქტიულობას. ეს ფაქტორი
ასევე განსაზღვრავს კაპიტალის ზრდას და ხელს უწყობს გაფართოების დაგეგმვას.
 მიმზიდველი ბიზნეს გარემო ბიზნესს 22.6%-ით უფრო პროდუქტიულს ხდის.
 მენეჯერებისა და / ან თანამშრომლების სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა და სტრატე
გიული დაგეგმვის ხელმისაწვდომობა ძალიან ეხმარება ბიზნესს დადებითი შედეგების
მიღწევაში.
 მენეჯერის საკუთრებაში არსებული თითოეული დამატებითი სატრანსპორტო საშუალება 4.4%ით აუმჯობესებს მისი ბიზნესის პროდუქტიულობას. ასევე, არასასოფლო სამეურნეო ბიზნესის
პროდუქტიულობა 3,62%-ით იზრდება 1000 კვ.მ-ზე ნაქირავებ მიწაზე და 6%-ით იზრდება 10 კვ.მზე დაქირავებულ უძრავ ქონებაზე.
 სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებში მონაწილეობა უზრუნველყოფს გაფართოების
დაგეგმვას, განსაკუთრებით ახალი პროდუქტების / მომსახურების დანერგვის, არსებული
პროდუქტების გავრცელების და ტერიტორიების გაფართოების გზით.
 სხვა ფაქტორების თანაბარმნიშვნელოვანია და ბიზნესის წარმოება ლაგოდეხისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში, ძირითად მუნიციპალიტეტთან შედარებით (ქედა), პროდუქტიულობის
დონეს 98.1 და 68%-ით ზრდის. და პირიქით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბიზნესი საშუალოდ
52.7%-ით დაბალ პროდუქტიულობას აჩვენებს.
 მრეწველობის დარგებს შორის, მრეწველობის საბაზისო დარგებთან შედარებით (ტურიზმი),
პროდუქტიულობა შედარებით მაღალია ისეთ დარგებში, როგორიც არის სამთო საქმე (129,8%),
ტრანსპორტი (95,6%) და ვაჭრობა (63,8%). განათლებას 194%-ით დაბალი პროდუქტიულობა აქვს
მრეწველობის საბაზისო დარგებთან შედარებით.
 უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერებმა და ახალგაზრდა მენეჯერებმა ბოლო სამი წლის
განმავლობაში საშუალოდ 0.365 და 0.98 თანამშრომლით შეძლეს ბიზნესის გაფართოება.
39 ბიზნესის კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არასასოფლო მეურნეობის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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სპეციალური დასკვნები მუნიციპალიტეტის შესახებ –
ბიზნესის საჭიროებები და გამოწვევები40
სტრუქტურა და პროფილი

შედარებით კონცენტრირებული არასასოფლო მეურნეობა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში,
ისევე როგორც სამიზნე მუნიციპალიტეტების უმეტეს ნაწილში, სადაც მრეწველობის ორიდან ერთერთი წამყვანი არასასოფლო-სამეურნეო დარგი არსებობს (როგორც წესი, სავაჭრო სექტორი),
სტრუქტურა კონცენტრირებულია. ყველაზე დიდი სექტორია ვაჭრობა (49,8%), რომელსაც მოჰყვება
ტრანსპორტი (17,8%). სხვა სექტორების წილი მინიმალურია.

მაღალი გეოგრაფიული კონცენტრაცია. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ფირმების თითქმის
70% განლაგებულია მუნიციპალურ ცენტრში, რაც საშუალო მაჩვენებელია ყველა სამიზნე მუნიციპა
ლიტეტისთვის.
უმაღლესი განათლების მქონე ხანდაზმული მეწარმეები. მუნიციპალიტეტში ხანდაზმული მენეჯერების
წილი (მენეჯერების დაახლოებით 79% 45 წელს გადაცილებულია) და უმაღლესი განათლების მქონე
მენეჯერების საშუალო წილი (52,3%) შედარებით მაღალია. ეს შეიძლება ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი
იყოს იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში მიღწეული შედეგები გამორჩეული არ არის/საშუალოა, რადგან
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მესაკუთრის / მენეჯერის უმაღლესი განათლება მჭიდრო არის
დაკავშირებული სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ფირმის წარმატებასთან.

ახალი ბიზნესის დაწყება

ახალი ბიზნესის დაწყებისას, შესაბამისი სახელმწიფო სააგენტოები ყველაზე მნიშვნელოვან
აქტივად მიიჩნევა. ბიზნესის დაწყებისას, ადამიანები უმეტესად შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს
ეყრდნობიან. მუნიციპალიტეტში გამოკითხულთა 53% აპირებს, რომ ახალი ბიზნესის დასაწყებად
სახელმწიფო მხარდაჭერა გამოიყენოს, შემდეგ მოდის გამოკითხულთა ის ნაწილი, რომელიც
ბიზნესის დაწყებას დამოუკიდებლად აპირებს (20,1%), ონლაინ ტრენინგები (6,8%) და საკონსულტაციო
კომპანიები (3,8%).
არასაკმარისი შემოსავალი – მთავარი მოტივაცია ბიზნესის დასაწყებად. გამოკითხულთა უმეტესობამ
(50%) განაცხადა, რომ ბიზნესი წამოიწყო, რადგან მისი ყოველთვიური შემოსავალი არასაკმარისი
იყო. სხვებმა კი ბიზნესის დაწყების ძირითად მოტივაციად შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
გამოცდილება (9,4%) და საკმარისი ფინანსები (9,2%) დაასახელეს.

მუნიციპალიტეტში მეწარმეებს მეტ-ნაკლებად აქვთ ფული და რესურსები იმისთვის, რომ ბიზნესი
დაიწყონ.მათი უმრავლესობა იყენებს საბანკო კრედიტებს (38%). გამოკითხულთა მხოლოდ 8.5%-ს
შეეძლო ბიზნესის დაწყება საკუთარი ფინანსური რესურსით. საერთო ჯამში, გამოკითხულთა დაახ
ლოებით 32%-ს შეუძლია ბიზნესის დაწყება ნათესავების ან მეგობრების დახმარებით. ამდენად, მეტი
ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვა სახის დახმარებას.
დედოფლისწყარო – მაღალი ქულა ბიზნესის დაწყების გეგმებს. კვლევამ აჩვენა, რომ დედოფლის
წყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობაში ბიზნესის დაწყების გეგმას არსებითად მაღალი კოეფი
ციენტი აქვს (კოეფიციენტი 2.397), IRDG-ს სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით (მაგ.,
ახალქალაქთან (0.441-ჯერ) და ხულოსთან (0.552-ჯერ) შედარებით)).41

TSA და სხვა სოციალური ინსტრუმენტები – უარყოფითი სტიმული ბიზნესის დასაწყებად. სოციალური
დახმარების ინსტრუმენტები, როგორიც არის, მაგალითად TSA (მიზნობრივი სოციალური დახმარება),
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მუნიციპალიტეტში უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად და
კეთილდღეობის საერთო მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ ეს ინსტრუმენტები უარყოფით
გავლენას ახდენენ ბიზნესის დაწყებასა და მეწარმეობის საერთო დონეზე. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ შემოსავლის ისეთი წყაროები, როგორიც
40
41

ბიზნესის კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არასასოფლო მეურნეობის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019.
მოსახლეობის გამოკითხვა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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არის TSA და პენსიები, ყოველთვის უარყოფითად მოქმედებს ბიზნესის მონაწილეობაზე და ფულადი
გზავნილების გავლენა შეიძლება მერყეობდეს ბიზნესის ტიპის მიხედვით. როგორც მოსალოდნელი
იყო, დამატებითი თანხის ქონა დადებითად აისახება ბიზნესის დაწყების გეგმაზე.42 ამიტომ, საჭიროა
სოციალური დახმარების პაკეტების რეფორმა და ყურადღებით დაგეგმვა, რათა დახმარების მიმღებ
პირებში ბიზნესში ჩართულობის წახალისება მოხდეს.

უმაღლესი და პროფესიული განათლება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა – ბიზნესის დაწყების უფრო
დიდი შანსი. გასაკვირი არ არის, რომ როგორც გამოკვლევა გვიჩვენებს, საერთოდ, უმაღლესი და
პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებს ბიზნესის დაწყების უფრო დიდი შანსი აქვთ, ხოლო
უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები უკეთეს შედეგს აღწევენ პროფესიული განათლების მქონე
ადამიანებთან შედარებით. ანალოგიურად, საკანალიზაციო სისტემასთან, გაზმომარაგებასა და
საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები მნიშვნელოვნად ამცირებს ბიზნესის
წარმოების სტიმულს, ხოლო ბიზნესის დასაწყებად უკეთეს ადგილობრივ პირობებს საპირისპირო
ეფექტი აქვს.43 ყველა დასკვნა იმაზე მეტყველებს, რომ აუცილებელია ღონისძიებების გატარება
უმაღლესი და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის და ასევე, ადგილობრივი
ფიზიკური საშუალებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით.

დაფინანსება

სესხის აღების პროფილი – 10,000 ლარამდე საბრუნავი კაპიტალის მიზნებისთვის. მუნიციპალიტეტში
არსებულ საწარმოებს სესხის აღების გარკვეული კულტურა და გამოცდილება აქვთ. გამოკითხულთა
ნახევარზე მეტს (59,8%) ბიზნეს სესხი აქვს აღებული ბოლო სამი წლის განმავლობაში. უმეტეს
შემთხვევაში (55.7%), სესხის რაოდენობა 10,000 ლარზე ნაკლები იყო და სესხი ძირითადად ბანკიდან
იყო აღებული (75,8%). როგორც ჩანს, დედოფლისწყაროში გამოკითხულთა უმეტესობას სესხის
დაფარვა არ უჭირს, რამდენადაც უმეტესობამ უკვე დაფარა საბანკო სესხი ან უპრობლემოდ იხდის
თანხას (დაახლოებით 73,3%).
საბანკო სესხების საჭიროება სამომავლო ინვესტიციებისთვის. გამოკითხულთა შორის, ვინც ბიზნე
სის დასაწყებად სესხი არ აიღო, ძირითადად იკვეთება ის მიზეზი, რომ მათ სესხი არ სჭირდებოდათ
(90.7%); შემდეგ მოდის სესხთან დაკავშირებული მკაცრი პირობები (4.7%). საწარმოების ნახევარზე
მეტი (52.2%) აცხადებს, რომ მათ სესხი სჭირდებათ მომავალი ინვესტიციებისთვის. როგორც ჩანს,
ფინანსების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა მუნიციპალიტეტში.
10,000 ლარამდე თანხის საჭიროება. ყველაზე მოთხოვნადი დიაპაზონი 10,000 ლარამდეა (პასუხების
დაახლოებით 55%). თანხები გამიზნულია ოპერაციების გასაფართოებლად (75,4%) ან ახალი
ტექნოლოგიის შესაძენად (17,5%).

არსებული საჭიროებები და გამოწვევები

ახალი აღჭურვილობის ან დანადგარების საჭიროება არ აღიქმება. გამოკითხულთა 70%-ზე მეტს აშკარად
არ აქვთ აღჭურვილობის საჭიროება, ხოლო 13.9% კმაყოფილია თავისი აღჭურვილობის ეფექტურობით.
ეს შეიძლება იმით იყოს განპირობებული, რომ წარმოების სექტორი მუნიციპალიტეტის ბიზნესების
ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენს, სხვა სექტორები კი აღჭურვილობის მცირე მომხმარებლები არიან.
ხარისხზე ორიენტირება. ხარჯების მიმართულებით ლიდერობის მიღწევა, როგორც წესი, სოფლად
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის მთავარი განმსაზღვრელი არ არის. მიუხედავად ამისა, დედოფ
ლისწყაროს შემთხვევაში, პროდუქტისა და მომსახურების ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია.

ძვირადღირებული მასალები საწარმოებისთვის მთავარი დაბრკოლებას. გამოკითხულთა დაახლო
ებით 71,6% აცხადებს, რომ წარმოების ძირითადი პრობლემაა მასალების ზედმეტად ძვირი ფასები,
რასაც შედეგად მოჰყვება პროდუქტის უხარისხობა (11%).
კონკურენცია და მოთხოვნის შემცირება – მთავარი გამოწვევები. მთავარი გამოწვევები, რომელის
42
43

მოსახლეობის გამოკითხვა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის გამოკითხვა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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წინაშეც ბიზნესები დგას, არის კონკურენცია და შემცირებული მოთხოვნა, რასაც მოჰყვება ფინანსების
ხელმისაწვდომობა. მიწოდების შეზღუდვა კიდევ ერთი სირთულეა, რომელიც ადგილობრივ
კომპანიებს ექმნებათ. მომხმარებელთა მომსახურება და გაყიდვების სტრატეგია ასევე დასახელდა
მუნიციპალიტეტის ძირითად პრობლემებს შორის.

მთავარი გამოწვევები, რომლის წინაშეც მუნიციპალიტეტის საწარმოები დგას
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წყარო: UNDP, 2019.

გაფართოების გეგმები და დახმარების საჭიროებების აღქმა

გაფართოების შეზღუდული გეგმები. გამოკითხულთა დაახლოებით 67,7%-მა აღნიშნა, რომ საერთოდ არ
გეგმავს გაფართოებას. არსებული პანდემიის ფონზე (რაც გამოკითხვის შემდეგ დაიწყო), გასაკვირიც
კი იქნება, გაფართოების სურვილი რომ გამოთქვან ბიზნესში. მათთვის, ვინც გაფართოებას გეგმავდა,
გაფართოება გულისხმობს უფრო მეტი ტერიტორიის დაფარვას და ახალი პროდუქტების დანერგვას.
სასესხო გარანტიები და ინფორმაციის გავრცელება დახმარების ყველაზე საჭირო ფორმებია.
რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ სასესხო გარანტია (28,8%) და ინფორმაციის გავრცელება (28,8%)
ყველაზე მეტად შეუწყობდა ხელს მათი ბიზნესის განვითარებს.

პოლიტიკის პოტენციური შედეგები

კვლების შედეგების მიხედვით გამოიკვეთა რამდენიმე სფერო, სადაც პოლიტიკით ინტერვენციას
შეუძლია ხელი შეუწყოს არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესს, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში საქმიანობის
გაფართოებაში. ეს შესაძლო ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს:

 პროგრამები განათლების დონის ამაღლებისთვის; სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა; სას
წავლო პროგრამებში თანამშრომელთა მონაწილეობის გაძლიერება; დაგეგმვის პროცესების სტი
მულირება და ბიზნესის ფარგლებში სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ხანგრძლივობის გაზრდა.
 მეორე, მთავრობამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესისთვის
უნდა უზრუნველყოს: კრედიტის ხელმისაწვდომობა; ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება; სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამების გაფართოება და ამ პროგრამის შესახებ პოტენციური ბენეფიციარების
ცნობიერების ამაღლება.
 მესამე, ქალი მენეჯერებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სპეციალური წახალისება და
შესაძლებლობები, რაც მათ ბიზნესის გაფართოების დაგეგმვაში დაეხმარება.
პოლიტიკის აღნიშნული საკითხები ინტეგრირებულია პოლიტიკით ინტერვენციების საბოლოო კომ
პლექტში, რომელიც წინამდებარე დოკუმენტშია წარმოდგენილი.
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მოკლევადიანი (კოვიდ 19-ით განპირობებული) საჭიროებები

მრეწველობასა და საწარმოებზე ზემოქმედების ზუსტად შეფასება რთულია. არსებობს ექსპერტთა
მოსაზრებები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. მაგალითად, „გალტ & თაგარტი“ აფასებს პანდემიის
გავლენის პერსპექტივებს საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე განსაზღვრავს შესაძლო გავლენას
ცალკეულ სექტორებზე. სხვა საკითხებთან ერთად, გამოთქმულია მოსაზრებები ტურიზმის სექტორთან
დაკავშირებითაც.44 „გალტ & თაგარტის“ თანახმად, კოვიდ-19-ის გავლენის მიხედვით, განისაზღვრა
შემდეგი სექტორული ჯგუფები.

კოვიდ 19-ის მოსალოდნელი გავლენა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე
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წყარო: „გალტი & თაგარტი“.

თითოეული სექტორის მოცულობის ზუსტად შეფასება რთულია, თუმცა ეს შესაძლებელია სექტორების
დაჯგუფების გზით. პირველი ჯგუფი (დაუყოვნებელი უარყოფითი გავლენა) მოიცავს სექტორებს, რომ
ლებიც ძირითადად ტურიზმთან არის დაკავშირებული, ამიტომ თითოეულ სექტორზე ზემოქმედების
ალბათობისა და მასშტაბების დადგენა შეიძლება ტურიზმზე მოსალოდნელი ზემოქმედებიდან
გამომდინარეობდეს.

პროგნოზირების გზით განისაზღვრა სამი შესაძლო ეკონომიკური სცენარი, რომლის მთავარი ფაქტორი
(დამოუკიდებელი ცვლადი) არის ვარაუდი იმის შესახებ, თუ როდის გახდება შესაძლებელი პანდემიის
გაკონტროლება. სამი შესაძლო სცენარი შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირებული სცენარები
სცენარი
1-ოპტიმისტური
2-ზომიერი

3-პესიმისტური

ვარაუდი
ეკონომიკური ვარ
დნა მარტიდან
მაისამდე, აღმას
ვლა ივნისიდან

ეკონომიკური
ვარდნა მარტიმაისში, აღმასვლა
ივნის-სექტემბერში
და ისევ ვარდნა
ოქტომბრიდან
უწყვეტი ეკონო
მიკური ვარდნა
მარტიდან

ვირუსის კონტ
როლის თარიღი

ალბათობა

ეკონომიკური
ზრდა

გავლენა
ტურიზმზე

აპრილი-მაისი

10%

2.10%

-$1.2 მლრდ

კონტროლირებული
მდგომარეობა
აპრილ-მაისში,
ვირუსის ხელახლა
გავრცელება
ოქტომბრიდან

50%

-2.70%

-$2 მლრდ

40%

-6.0%

-$2.8 მლრდ

არ შეწყდება 2020
წელს

წყარო: გალტ & თაგარტი.
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Impact on Georgian Economy, Galt & Taggart, March 25, 2020.
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

კვლევის თანახმად, უშუალო ზემოქმედების ჯგუფში შედის მრეწველობის ის დარგები, რომელიც
ძირითადად დაკავშირებულია ტურიზმის ინდუსტრიასთან. მათ შორის არის სასტუმროები,
რესტორნები, სავაჭრო ცენტრები, ტრანსპორტის სექტორი. სამი სცენარის თანახმად, ტურიზმის
სექტორის ღირებულებაზე სავარაუდო გავლენა 1,2-2,8 მილიარდ აშშ დოლარის ფარგლებში მერყეობს.
50% ალბათობით, 2-ზომიერი სცენარის შემთხვევაში, მიზანი არის 2 მლრდ აშშ დოლარის ზარალის
შემცირება, როგორც სავარაუდო სამიზნე მომდევნო თვეების განმავლობაში, რაც საბაზისო დონის
დაახლოებით 50%-ს შეადგენს.45 ეს შეფასება შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუყოვნებელი
უარყოფითი გავლენის ჯგუფისთვისაც.

დაყოვნებული უარყოფითი გავლენის ჯგუფზე ზემოქმედებას რაც შეეხება, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ
ზემოქმედება მინიმუმ იმავე მოცულობისაა რა მოცულობაც დაუყოვნებლივი უარყოფითი გავლენის
ჯგუფს აქვს, მაგრამ უფრო ხანგრძლივია. თუ ვივარაუდებთ, რომ გრძელვადიანი პერიოდი ორი წელია,
მაშინ წელს გავლენა ნახევარი მოცულობის იქნება (შესაბამისად 25%-იანი ზარალი). გაანგარიშების
ეს პრაქტიკული მეთოდი მიახლოებითი შეფასებაა, რადგან დეტალური ეკონომიკური მოდელირება არ
არსებობს.
ეკონომიკის ქვემოთ მოცემული სტრუქტურა მაპირებულია ზემოქმედების სამ აღნიშნულ სექტორში.

ეკონომიკის სტრუქტურა გავლენის ჯგუფების მიხედვით
გავლენის
სექტორები

საწარმოთა
რაოდენობა

მთლიანი
რაოდენობის %

მთლიანი
დასაქმების %

დაუყოვნ. უარყ.
გავლენის სექტორები

დასაქმება (გადახ
დილი საშემო
სავლო გადასახადი)

74

9%

114,136

7%

დაყოვნებული უაყრ.
გავლენის სექტორები

705

85%

1,495,214

89%

საერთო ჯამი

49

828

6%

63,308

4%

ნეიტრალური

100%

1,672,658

წყარო: ავტორის გამოთვლები შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე

100%

გავლენის მასშტაბები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

მრეწველობაზე მოკლევადიანი გავლენის მასშტაბები
გავლენის
ჯგუფები

დასაქმება მრეწვე
საწარმოთა
ლობის დარგებში,
რაოდენობა
რომელმაც გავ
მუნიციპალიტეტში
ლენა განიცადა

გავლენის
მასშტაბები

დაუყოვნებლივი უა • 74 საწარმო
რყოფითი გავლენის
(ყველა საწარმოს
სექტორები
9%)
• სასტუმროები და
რესტორნები
• სავაჭრო
ცენტრები
• საწარმო
• ტრანსპორტირება

• მთლიანად
ოფიციალური
დასაქმების 7%
(გამოთვლილია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

• 50% ზარალი

დაყოვნებული უარ
ყოფითი გავლენის
სექტორები
• ფინანსური
• მშენებლობა
• უძრავი ქონება
• ვაჭრობა
• წარმოება
• განათლება

• მთლიანად
ოფიციალური
დასაქმების 89%
(გამოთვლილია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

• 25% ზარალი

• 705 საწარმო
(ყველა საწარმოს
85%)

საშუალო
შეწონილი გავლენა
ოფიციალურ
ეკონომიკაზე
• 27% (საწარმო)
• 27% (დასაქმება)

ტიპიური
პრობლემები
• ლიკვიდურობა
• გაყიდვების
ჩაშლა
• გამოყენებული
მასალის
მიწოდების
შეწყვეტა

• გაყიდვების
შემცირება
• მომგებიანობის
შემცირება

წყარო: ავტორის გამოთვლები.
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ემყარება ავტორისეულ გამოთვლებს.
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სტრუქტურიდან გამომდინარე, დაახლოებით 74 საწარმო (ანუ ყველა
საწარმოს დაახლოებით 9%) და ოფიციალური დასაქმების ყველა შემთხვევის 7% დაუყოვნებლივი
უარყოფითი გავლენის ჯგუფში იქნება და შესაბამის ზეგავლენას განიცდის. დაგვიანებული ნეგატიური
ეფექტის ჯგუფში 705 საწარმო (ანუ მთლიანი ჯგუფის დაახლოებით 85%) და ოფიციალური დასაქმების
89% დაყოვნებული უარყოფითი გავლენის ჯგუფში იქნება და შესაბამის ზეგავლენას განიცდის. ოფი
ციალურ ეკონომიკაზე საშუალო შეწონილი გავლენა იქნება დაახლოებით 26% (საწარმოები) და 26%
(დასაქმება).

გავლენა თვითდასაქმებაზე და არაფორმალური დასაქმება

თვითდასაქმება. თვითდასაქმებისა და არაფორმალური დასაქმების თვალსაზრისით, გამოყენებული
უნდა იყოს ცალკეული მეთოდოლოგია. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა
საერთო რაოდენობიდან (995), უმეტესობა (849) დაქირავებით დასაქმებულია. საერთოდ, საქართველო
ში თვითდასაქმებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა სოფლის მეურნეობაშია. ფაქტობრივად, საქართ
ველოში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა დაახლოებით 97% თვითდასაქმებულია.46 სოფლის
მეურნეობაში თვითდასაქმება საქართველოში მთლიანი თვითდასაქმების 76%-ს შეადგენს, ხოლო
სხვა სექტორები ჯამში საერთო რაოდენობის დაახლოებით 24%-ს შეადგენს. სავარაუდოდ, სოფლის
მეურნეობის სექტორი კოვიდ-19 მოკლევადიანი ზემოქმედების მიმართ ნეიტრალურია. აქედან
გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თვითდასაქმებუ
ლებზე ზემოქმედების მასშტაბი უმნიშვნელო იყო.
არაფორმალური დასაქმება. გარდა ამისა, საქართველოში მთლიანად არაფორმალური დასაქმება
არაფორმალურ სექტორში დაახლოებით 34.7%-ს შეადგენს. ამ მაჩვენებლის ცალკეულ სექტორებში
ჩაშლა რთულია, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ მუნიციპალიტეტში მთლიანი არასასოფლო-სამეურნეო
დასაქმება მთლიანი დასაქმების აბსოლუტურ უმრავლესობას (თითქმის 100%) წარმოადგენს, მაშინ
შევძლებთ შევაფასოთ მუნიციპალიტეტში არაფორმალურ გადახდილი ხელფასების მთლიანი
მაჩვენებელი.

არაფორმალური დასაქმების შეფასება
გადახდილი საშემოსავლო
გადასახადი სულ
(ლარი, 2019)

გადახდილი ხელფასები სულ
(ლარი, 2019)

1,672,658

8,363,289

არაფორმალური დასაქ
მების წილი არასასოფლოსამეურნეო სექტორში
(ეროვნული საშუალო)

წყარო: ავტორის ვარაუდები და გამოთვლები RS მონაცემებზე დაყრდნობით.

34.7%

ხელფასების შეფასებული
მაჩვენებელი არაფორმალურ
დასაქმებაში
(ლარი, 2019)

4,444,198

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ არაფორმალური სექტორის ხელფასის სავარაუდო მოცუ
ლობა დაახლოებით 4,4 მლნ ლარია. თუმცა, რთულია გაანგარიშება, თუ რამდენად დაზარალდა
არაფორმალური დასაქმება კოვიდ-19 კრიზისის გამო, რამდენადაც ცალკეული არასასოფლოსამეურნეო სექტორების მიხედვით არაფორმალური დასაქმება შეფასებული არ არის.

კოვიდ-19 კომპესაციები. კომპენსაციების სტატისტიკა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დანერგა
დასაქმებულებზე პანდემიის გავლენის შესამსუბუქებლად, შეიძლება სასარგებლო ინფორმაცია
იყოს გავლენის მასშტაბების შესახებ. კომპენსაცია ეხება იმ პირებს, რომლებიც ხელფასს იღებდნენ
მინიმუმ 2020 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში და რომლებმაც მუდმივად ან დროებით
დაკარგეს სამსახური საგანგებო სიტუაციების დროს და ვეღარ იღებენ ხელფასს.
შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით (2020 წლის ივნისი), კოვიდ-19-თან დაკავშირებით,
მუნიციპალიტეტში კომპენსაციის დაახლოებით 202 ადამიანი იღებს. კომპენსაციის მიმღებთა
ყველაზე დიდი რაოდენობა იყო შემდეგ სექტორებში: მშენებლობა (21), საცალო/საბითუმო ვაჭრობა
(72), საცხოვრებელი და საკვები (28), განათლება (14). ეს მაჩვენებელი ასევე მაღალია გადამუშავების
დარგში (16 ადამიანი). (უნდა აღინიშნოს, რომ კომპენსაცია ნაწილდება არა დასაქმების გეოგრაფიული
46

Employment Survey, Geostat, 2018
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ადგილის, არამედ მიმღების იურიდიული სარეგისტრაციო მისამართის მიხედვით (რომელიც შეიძლება
არ ემთხვეოდეს მათი დამსაქმებლის ან მისი საქმიანობის რეალურ ადგილს).
ექსპერტების აზრით, გრძელვადიან პერსპექტივაში, სტაბილური ეპიდემიოლოგიური ვითარების შემ
თხვევაში, კომპენსაციის მიმღები პირების მესამედი სამსახურს დაუბრუნდება.

ახალგაზრდობის კომპონენტი ადგილობრივ ეკონომიკაში

ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და არასასოფლო-სამეურ
ნეო სექტორის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი დრაივერია. ახალგაზრდობის შეზღუდული
ეკონომიკური ჩართულობის მიზეზების გააზრება და პოპულარიზაცია სამუშაო ძალის ადგილობრივად
უზრუნველყოფის, მეწარმეობის ახალი იდეებისა და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის ხელშეწყობის
ერთ-ერთი უმთავრესი გზაა. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) კვლევის თანახმად, ძირითად
ფაქტორები, რომელიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში გავლენას ახდენს არასასოფლო-სამეურნეო
ბიზნესის პროდუქტიულობაზე, მოიცავს მენეჯერის პიროვნულ მახასიათებლებს, როგორიც არის,
მაგალითად ასაკი – ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთესად აღწევენ დასაქმების ზრდას და უფრო მაღალ
პროდუქტიულობას.47
პრობლემები, რომელიც ამ მხრივ გამოიკვეთა ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდების მაღალ
მაჩვენებელში (შრომის ბაზარზე ჩართულობის დაბალი დონე), ახალგაზრდების უმუშევრობა და ასევე
მეწარმეობის დაბალი დონე ახალგაზრდებს შორის, რაც პროდუქტიული რესურსების არსათანადო
გამოყენებას განაპირობებს. გარდა ამისა, ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობით გამოწვეულ
გამავალ მიგრაციას შედეგად მოყვება როგორც სამუშაო ძალის, ასევე პოტენციური მეწარმეების
შემცირება.

ეკონომიკური ჩართულობა

ჩართულობა შრომის ბაზარზე. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემების მიხედვით,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა 21 221; აქედან 3,383 არის
15-29 წლის ახალგაზრდა, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 15,9%-ს შეადგენს. დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში ეკონომიკურად აქტიურია15-29 წლის ახალგაზრდების მხოლოდ 51,8%; აქედან 92.4%
დასაქმებულია, ხოლო 14.2% – უმუშევარი. ახალგაზრდობის საერთო რაოდენობის 43% ეკონომიკურად
არააქტიურია და არც ეძებს სამუშაოს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ დასაქმებული ახალგაზრდობის
59% სოფლის მეურნეობაში მუშაობს, ხოლო 40% – დაქირავებული მუშაკია.48

უმუშევარი, განათლებასა ან ტრენინგში არჩართული (NEET) ახალგაზრდები. უმუშევარი, განათ
ლებასა ან ტრენინგში არჩართული (NEET). ახალგაზრდების რაოდენობა ამ პრობლემის კარგი
ინდიკატორია. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დონეზე ხელმისაწვდომი არ
არის, კახეთის რეგიონში უმუშევარი, განათლებასა ან ტრენინგში არჩართული ახალგაზრდების წილი
37,47%-ს შეადგენს. კვლავაც გამოწვევად რჩება ამ ახალგაზრდების მოტივირება და მათი მაქსიმალური
დაბრუნება სამუშაო ძალის შემადგენლობაში .
უმუშევრობა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით, 2014 წლიდან საქართველოში ახალგაზრდობის
უმუშევრობის დონე მცირდება. თუ 2014 წელს 15-29 წლის მოსახლეობის უმუშევრობის დონე საშუალოდ
32,6% იყო, 2018 წელს, იმავე კვლევის თანახმად, ეს მაჩვენებელი 25,8% იყო.49

47
48
49

ბიზნესის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
საქსტატი 2014-2018 (ეროვნული დონე)
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ახალგაზრდების დასაქმება მუნიციპალიტეტში
15-29 ასაკის
ახალგაზრდები

ეკონომიკურად
არააქტიური

ეკონომიკურად
აქტიური

დაუსაქმებელი

დასაქმებული

3383

1458

1754

250

1504
900 დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში

წყარო: საქსტატი

603 დასაქმებული მუშაა

შეუსაბამობა მოთხოვნად და მიწოდებულ უნარებს შორის, მაღალანაზღაურებადი არასასოფლოსამეურნეო სამუშაოების და ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობა ძირითადი მიზეზები,
რაც ახალგაზრდობის დაბალ ეკონომიკურ აქტივობას და შრომის ბაზარზე დაბალ ჩართულობას
განაპირობებს.
მეწარმეობა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ
გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 5.1% არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესშია ჩართული, რაც
საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა მათ მოახერხეს, ბოლო სამი წლის განმავლობაში თავიანთი
ბიზნესი საშუალოდ 0.98 თანამშრომლით გაეფართოვებინათ, შესაბამისად.50

ამ კონტექსტში უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდობის 100% ბიზნესის დაწყების ძირითად
მოტივატორად არასაკმარის შემოსავალს ასახელებს. ახალგაზრდების 56.5%-სთვის საწყისი კაპიტალი
1000 ლარზე ნაკლები იყო,17.4%-სთვის ეს მაჩვენებელი 10 000- დან 50 000 ლარამდე მერყეობდა, ხოლო
26,1%-სთვის საწყისი კაპიტალი 100 000 ლარზე მეტი იყო. კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 82,6%
ბიზნესის დასაწყებად ფინანსურ რესურსს ბანკისგან იღებს.51
გამოკითხული ახალგაზრდების 100% მიიჩნევს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი
პირობები ბიზნესის დასაწყებად ხელსაყრელია, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდობის 100%-ს
არ აქვს ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.52 ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო
პროგრამების გამოყენების გარკვეული პროცედურების ბიუროკრატიულია, მოითხოვს პროექტის
წერის უნარებს და ხშირად დიდი დრო სჭირდება, რის გამოც კერძო სექტორი სამუშაოს შესრულებას
ფინანსური ინსტიტუტების დახმარებით ან საკუთარი შეზღუდული რესურსებით ამჯობინებს.53
კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში ჩართული ახალგაზრდების 82,6%
იშვიათად მიმართავდა ადგილობრივ ხელისუფლებას როცა რაიმე საკითხი ჰქონდა მოსაგვარებელი.

მიგრაცია

მუნიციპალიტეტიდან გამავალი მიგრაცია, რაც უკეთესი განათლების მიღებისა და დასაქმების
შესაძლებლობის ძიებით არის განპირობებული, ამცირებს კვალიფიციური სამუშაო ძალის უზრუნველ
ყოფას და კიდევ ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. სტუდენტებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტში
ამთავრებენ საჯარო სკოლებს და სწავლას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში და პროფესიულ
კოლეჯში აგრძელებენ, უკან დაბრუნება არ სურთ. ამიტომ, განათლების, მედიცინისა და ეკონომიკის
სწრაფად მზარდ სექტორებში პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევები და კომპეტენცია კვლავ
მთავარ გამოწვევად რჩება.54

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

ქვემოთ წარმოადგენილია ახალგაზრდების ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება:
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მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2019
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2019
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ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

საჭიროებები

• შეუსაბამობა მოთხოვნად და მიწოდებულ უნარებს
შორის, რაც ახალგაზრდების უმუშევრობას
განაპირობებს
• მაღალანაზღაურებადი არასასოფლო-სამეურნეო
სამუშაო ადგილების და სხვა ეკონომიკური შესაძ
ლებლობების არარსებობა, რასაც შედეგად მოჰყვება
ახალგაზრდობის უმუშევრობა
• საცხოვრებელი პირობების არარსებობა, რაც ახალ
გაზრდებს მუნიციპალიტეტის დატოვებისკენ უბიძგებს
• სუსტი თანამშრომლობა ახალგაზრდებსა და ადგი
ლობრივ ხელისუფლებას შორის
• ახალგაზრდების ნაკლები ინფორმირებულობა
სხვადასხვა შესაძლებლობის შესახებ
• ახალგაზრდების დაბალი ეკონომიკური აქტივობა
• არააქტიური და პასიური ახალგაზრდობა

• ახალგაზრდებისთვის უნარების განვითარების და
დასაქმების შესაძლებლობების ადგილობრივად შექმნა
• ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდების და NEET
ახალგაზრდების სტიმულირება
• პროფესიული განვითარების პროგრამების შემუშავება
არასასოფლო-სამეურნეო სფეროებში
• ცოდნისა და უნარების გაძლიერება ახალგაზრდების
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
• ადგილობრივი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული კომპონენტი

საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეკონომიკაში ქალების დაბალი ჩართულობა აფერხებს
ეკონომიკურ ზრდას და უარყოფითად მოქმედებს განვითარებაზე. დადასტურებულია, რომ ქალებისა
და გოგონების გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას.55

საქართველოში ქალების ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც გავლენას ახდენს ადგილობრივი
ეკონომიკის საერთო შედეგზე. მთლიანად ეკონომიკის მსგავსად, დედოფლისწყაროში ქალების
ეკონომიკური ჩართულობა დაბალია. გამოკითხვის მიხედვით, რეგიონში ბიზნესის სფეროში
დასაქმებულია რესპონდენტ მამაკაცთა 55.5% და ქალების მხოლოდ 44.5%.56

ქალები მეწარმეობაში57

ბიზნესის წამოწყება. ქალებისთვის ბიზნესის წამოწყება უფრო მეტ სირთულეებთან არის
დაკავშირებული, ვიდრე მამაკაცებისთვის. გამოკითხვისას, ქალი და მამაკაცი რესპონდენტები
აღნიშნავენ, რომ მათ თავდაპირველად, დამოუკიდებლად დაიწყეს ბიზნესი. თუმცა, მამაკაცზე მეტი
ქალი რესპონდენტი აცხადებს, რომ ბიზნესის დაწყებისას განუყოფელი ნაწილის სახით ბიზნესში
ჩართული იყვნენ მისი ნათესავები და ოჯახი. როგორც ქალი, ისე მამაკაცი რესპონდენტები ბიზნესის
წამოწყების მთავარ მოტივად შემოსავლის ნაკლებობას უთითებენ. თუმცა, 25,2%-ზე მეტმა ქალმა
დაასახელა შემოსავლების ნაკლებობა ბიზნესის დაწყების მთავარ მოტივად, რაც ხაზგასმით
მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ ქალები უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან. რესპონდენტი
მამაკაცებიც, უფრო მეტად ფინანსებს და შესაბამისი განათლების მიღებას ასახელებენ ბიზნესის
დაწყების მოტივატორად, რაც შეიძლება იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ქალები ბიზნესის ცოდნისა და
დაფინანსების ასპექტებში ჩამორჩებიან.
ბიზნესის მართვა. რეგიონულმა სტერეოტიპებმა შეიძლება გააძლიეროს უარყოფითი წარმოდგენა
ბიზნეში ჩართული ქალების შესახებ და ხელი შეუშალოს ქალების ჩართვას ბიზნესში; ეს ბიზნესში
ქალების მხარდაჭერის განსაკუთრებულ საჭიროებას გვიჩვენებს. ფაქტიურად, რეგიონში მცხოვრებ
რესპონდენტ ქალთა 96% და რესპონდენტ მამაკაცთა 89% ეთანხმება, რომ ქალებს განსაკუთრებული
მხარდაჭერა სჭირდებათ ბიზნესში.
55
56
57

UNDP საქართველო
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
ქვემოთ მოცემული ქვეპუნქტში ძირითადად მოცემულია 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) მიერ IRDG პროექტის ფარგლებში 2019 წელს ჩატარებული არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების ორი კვლევა
(მოსახლეობა და ბიზნესი). ტექსტში გამოყენებული კვლევის შედეგები ამ კვლევებს გულისხმობს, თუ სხვაგვარად არ არის
მითითებული შემთხვევაში, მიმართეთ ამ გამოკითხვებს.
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უნდა აღინიშნოს, რომ იმავე გამოკითხვის თანახმად, მამაკაც რესპონდენტებზე ოთხჯერ მეტი ქალი
აცხადებს, რომ ბიზნესის წამოწყების მხრივ მთავარი დაბრკოლება მათთვის დროის უქონლობაა.
ამ ფაქტის სავარაუდო მიზეზი ქალების ორმაგი დატვირთვაა და შესაძლოა ამ ფაქტმა დრამატულად
იმოქმედოს ქალების ბიზნესში ჩართვაზე.

მამაკაც რესპონდენტზე უფრო მეტი ქალი რესპონდენტი ფიქრობს, რომ მომდევნო ექვსი თვის
განმავლობაში მისი ბიზნესის მდგომარეობა გაუარესდება და ასევე უფრო მეტი ქალი რესპონდენტი
აცხადებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მისი ბიზნესის მდგომარეობა გაუარესდა.
შესაბამისად, ბიზნესის მართვის თვალსაზრისით, ბიზნესის მფლობელი ქალები უფრო მეტ სირთულეს
აწყდებიან და მათ უფრო უარყოფითი ხედვა აქვთ.
რეგიონში ქალებს მეტი შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ, ბიზნესის მართვისთვის საჭირო უნარებისა და
ცოდნის გასაუმჯობესებლად. ბიზნეს ტრენინგები ან კურსები გავლილი არ აქვს ქალ რესპონდენტთა
97.1%-ს, მაშინ, როდესაც მამაკაცი რესპონდენტების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 92.6%-ია. თუმცა,
მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ რესპონდენტ მამაკაცთა უმრავლესობის
განცხადებით, ისინი ამ კურსებს არ ესწრებოდნენ, რადგან არ სურდათ დასწრება, ხოლო ქალი
რესპონდენტთა უმრავლესობა ამ ტიპის ტრენინგებს იმის გამო ვერ ესწრებოდა, რომ ამის შესახებ
ინფორმაცია არ ჰქონდა. შესაბამისად, საჭიროა მეტი ღონისძიების გატარება, რათა ქალებს ტრენინგის
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს.
საშუალოდ, ბიზნესის მფლობელ მამაკაცებს მეტი ბრუნვა აქვთ და მეტი თანამშრომელი ჰყავთ, რაც
შეიძლება გამოწვეული იყოს ქალთა ფინანსური და არაფინანსური რესურსების ნაკლებობით.
რესურსების და კრედიტის ხელმისაწვდომობა. მთელ მსოფლიოში ქალები სირთულეებს აწყდებიან
კაპიტალის შეგროვების თვალსაზრისით, რაც დიდწილად გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ მათ
კრედიტების უზრუნველყოფის საშუალება არ აქვთ.58 ამდენად, ტრადიციები, რომელიც ხელს უწყობს
იმ ფაქტს, რომ ოჯახში საბრუნავი კაპიტალი მამაკაცის საკუთრებაა, ასევე არაპირდაპირ გავლენას
ახდენს ქალებზე, მათ შესაძლებლობაზე, რომ შეაგროვონ კაპიტალი და მართონ ბიზნესი.

წარმოებული საქონლის სახით ქალების მფლობელობაში არსებული კაპიტალი მცირეა და ეს შეიძლება
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყოს, რაც ქალებს კრედიტის მიღებაში ხელს უშლის.

კაპიტალის ფლობა სქესის მიხედვით59
სქესი

სატრან
აღჭურვი
უძრავი ქო სპორტო
მიწა მფლო
ლობა
ნება მფლო საშუალება მიწა ქირით
ბელობაში მფლობე
ბელობაში მფლობე
კვ. მეტრი)
(კვ. მეტრი)
ლობაში
(კვ. მეტრი)
ლობაში
(ცალი)
(ცალი)

აღჭურვი
ლობა
ქირით
(ცალი)

უძრავი
ქონება
ქირით (კვ.
მეტრი)

სატრანსპ.
საშუალე
ბა ქირით
(ცალი)

მამაკაცი

საშუალო

3,674.9

2

65

0.13

1454.5

1,1

11,7

0

ქალი

საშუალო

9.44

0.2

40.5

0

0

0

6,8

0

წყარო: UNDP.

როგორც ზემოთ მოცემულ ცხრილშია ნაჩვენები, მუნიციპალიტეტში ქალების მფლობელობაში
არსებული კაპიტალის საშუალო მოცულობა გაცილებით დაბალია, ვიდრე მამაკაცების მფლობელობაში
არსებული კაპიტალი, ქონების თითოეულ კლასში. განსაკუთრებით, მიწის შემთხვევაში, ქალებს 389ჯერ მცირე ზომის მიწის ნაკვეთები აქვთ საკუთრებაში.
საკუთრების სხვაობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმის გათვალისწინებით, რომ მამაკაცებზე
12,6%-ით მეტი ქალი მიიჩნევს ბანკს ბიზნესის დაფინანსების მთავარ წყაროდ.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ 17 რესპონდენტმა მამაკაცმა დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ
წყაროდ დაასახელა დონორები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაშინ, როდესაც არც ერთი ქალი
რესპონდენტი არ უთითებს ამ წყაროს, რაც არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობაზე
მიუთითებს.
58
59

გენდერი და ფინანსური ჩართულობა ფოსტის საშუალებით, 2015, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ბიზნესის კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არასასოფლო მეურნეობის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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აშკარაა, რომ კაპიტალი ხელმისაწვდომი არ არის, რადგან რესპონდენტ ქალთა უმეტესობას (49.3%) 1000
ლარზე ნაკლები საბრუნავი კაპიტალი აქვს, ხოლო რესპონდენტ მამაკაცთა უმრავლესობას (42.4%) –
1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე. არცერთ რესპონდენტ ქალს 50,000 – 100,000 ლარის კატეგორიის სესხი
არ აუღია, ან ორჯერ ნაკლებმა ქალმა აიღო სესხი, რომელიც 100,000 ლარის ან მეტის კატეგორიაში
შედის. შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქალები ან არ ითხოვენ კრედიტის ანალოგიურად
მაღალ თანხას, რასაც მამაკაცები, ან სირთულეს აწყდებიან სესხის დამტკიცების კუთხით.

გარდა ამისა, ქალებს უფრო მეტად უჭირთ სესხის დაფარვა, რადგან ორჯერ ნაკლებ ქალს აქვს
გადახდილი სესხი და უფრო მეტი ქალია სესხის გადახდის პროცესში, შეფერხებით ან შეუფერხებლად.
ასევე, მამაკაცებზე 3%-ით უფრო მეტი ქალს სთხოვენ სესხის უზრუნველყოფას, უფრო მეტი მამაკაცი
ამბობს უარს სესხზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გამო. საერთო ჯამში, ეს გვიჩვენებს, რომ
მამაკაცებთან შედარებით, ქალები უფრო ხშირად იღებენ ნაკლებად სასურველ საკრედიტო
შეთავაზებას, და ასევე ხსნის იმ ფაქტს, თუ რატომ უჭირთ ქალებს უფრო მეტად სესხების დაფარვა.
სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობა. სახელმწიფო პროგრამებზე წვდომას გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის. რაც
შეეხება დედოფლისწყაროში გამოკითხულთათვის სასურველ მხარდაჭერას, ქალი და მამაკაცი
რესპონდენტების მოსაზრებები იყოფა. ქალი რესპონდენტების თქმით, მათთვის ყველაზე
სასარგებლო დახმარება იქნება კრედიტი გარანტიით (საკრედიტო ხაზი), სუბსიდირებული სესხები
და ტრენინგები, რათა მათი კომპეტენცია გაიზარდოს. მეორეს მხრივ, ყველა რესპონდენტი მამაკაცი
სასურველ დახმარებად ასახელებს ინფორმაციის გავრცელებას და მიღებას; ეს კიდევ ერთხელ ხაზს
უსვამს იმ ფაქტს, რომ ქალებს ბიზნესის დასაწყებად და თავიანთი ბიზნესის გასაფართოებლად,
მთავრობისგან განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდებათ. არცერთ რესპონდენტ ქალს არ მიუღია
მონაწილეობა სახელმწიფო ბიზნეს პროგრამებში, ხოლო 82.6% აცხადებს, რომ ინფორმაცია არ ჰქონდა
ამ პროგრამებთან დაკავშირებით; მაგრამ კითხვაზე ისინი პასუხობენ, რომ კითხვაზე, ინფორმაციის
მიღების შემთხვევაში, აღნიშნულ პროგრამებში მონაწილეობით დაინტერესდებიან.

გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

არსებული სტატისტიკის საფუძველზე, ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტივობა მთავარი პრობლემაა.
ქვემოთ წარმოდგენილია გამოწვევები, რომელიც ხელს უშლის ქალთა ეკონომიკურ აქტივობას, და
ასევე, დეტალურად არის შეჯამებული არსებული საჭიროებები:
გამოწვევები

საჭიროებები

• ქალთა შორის ბიზნესის დაწყების სურვილისა და მოტივაციის არარსებობა
• ქალებისთვის რესურსების არასაკმარისი ხელმისაწვდომობა (ფინანსური,
ციფრული რესურსები და ქონება) – აღჭურვილობა, ტექნოლოგიები, კრედიტები,
ქონება, კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად) და შესაბამისად, ნაკლები ბიზნეს
შესაძლებლობები
• არასაკმარისი რესურსებისა და ინფორმაციის გამო, ქალები ვერ იღებენ
საბანკო კრედიტს თავიანთი საჭიროებების შესაბამისად. საშუალოდ, ისინი
მამაკაცებზე ნაკლებ კრედიტს იღებენ, რადგან ზოგადად, არ აქვთ კაპიტალი, და
თუ ისინი კრედიტს იღებენ, მათ უფრო მეტად უჭირთ სესხის დაფარვა. ქალებს
არ აქვთ ინფორმაცია კრედიტის სასურველი სტრუქტურების შესახებ და დიდი
ალბათობით, ისინი იღებენ კრედიტებს, რომლის დაფარვაც მომავალში უჭირთ.
• მენეჯმენტის არასაკმარისი გამოცდილება
• ქალების ორმაგი, რეპროდუქციული / საოჯახო საქმე და ოჯახის წევრებზე
ზრუნვა.
• ქალების დაბალი შემოსავალი – ქალების დიდი რაოდენობა დამოკიდებულია
სოციალურ სარგებელზე ან ოჯახის სხვა წევრების შემოსავლებზე.
• ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისთვის საკმარისი ცოდნისა და უნარების
არარსებობა.
• წვდომა ინფორმაციაზე
• ქალებს დაბალი თვითშეფასება აქვთ და თავდაჯერებულობა აკლიათ.
• ქალებს ბიზნეს ტრენინგებზე და კურსებზე დასწრების დაბალი მაჩვენებელი აქვთ.
• ქალთა აქტივობებთან და პროფესიებთან დაკავშირებული სტერეოტიპები
• მართალია ქალებს სურთ ჩართვა, ისინი კარგად არ არიან ინფორმირებული
ბიზნესის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამების შესახებ და შესაბამისად,
მათი მონაწილეობის მაჩვენებელი დაბალია.

• ქალების ეკონომიკური გაძლიერება
• ქალთა თვითშეფასების გაზრდა
• ცნობიერების ამაღლება ქალთა
უფლებების შესახებ, განსაკუთრებით,
საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებით
• ქალებისთვის საჭიროებების
შესაბამისი კრედიტების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა
• ქალებისა და გოგონების ინფორმი
რება ბიზნეს ტრენინგის შესაძლებ
ლობების შესახებ, რომელიც
მუნიციპალიტეტში იმართება.
• გოგონებისა და ქალების
ინფორმირება სახელმწიფო და
არასახელმწიფო პროგრამების
შესახებ, ბიზნესის განვითარებასთან
დაკავშირებით
• ქალთა მონაწილეობა ბიზნესის
მხარდამჭერ და მენეჯერული
უნარების განმავითარებელ
სახელმწიფო პროგრამებში ,
წარმომადგენლობითი უნდა
იყოს და პროგრამაში ჩართული
ქალები მოსახლეობას უნდა
წარმოადგენდნენ.
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ძირითადი დასკვნები ეკონომიკისა და მულტისექტორული
განვითარების შესახებ

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს რამდენიმე პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას
დღეს მუნიციპალიტეტი. იმისათვის, რომ მოსახლეობის საერთო კეთილდღეობა გაუმჯობესდეს,
საჭიროა ამ პრობლემების მოგვარება. ეს დასკვნები არის შემდეგი:

მოსახლეობის დაბალი სიმჭიდროვე და მწირი არასასოფლო მეურნეობა. ამას ადასტურებს 1000
მოსახლეზე საწარმოთა უფრო დაბალი რაოდენობა (40,3), წამყვან მუნიციპალიტეტ ყაზბეგთან
შედარებით (88,4), ასევე ეროვნულ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით (48). ისევე როგორც
მუნიციპალიტეტების უმეტესობაში, მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული საწარმოების დიდი
ნაწილი მის ფარგლებს გარეთ ფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვე
უკიდურესად დაბალია შესადარებელ ნიმუშთან და ეროვნულ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით.
ეს პარამეტრი ავტომატურად ამახვილებს ყურადღებას (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით)
მოსახლეობის შემცირების თავიდან აცილებაზე, მათი სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური
პირობების გაუმჯობესების მიზნობრივი პოლიტიკის დახმარებით.
საშუალოდ მზარდი და ზომიერად პროდუქტიული ეკონომიკა. ბოლო წლებში, მუნიციპალიტეტში
ჯერ გაიზარდა და შემდეგ ისევ შემცირდა ბრუნვა, დასაქმება და დამატებული ღირებულება და
შემცირდა, რის შედეგადაც მცირედ გაიზარდა დასაქმება (995 ადამიანი), ოდნავ მოიმატა თვიურმა
ხელფასმა (952 ლარი / თვე) და პროდუქტიულობამ (11 658 ლარი) – სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის,
დედოფლისწყარო უსწრებს მხოლოდ ქედას, თეთრიწყაროსა და ლაგოდეხს. ეკონომიკაში სტრუქტურული
ცვლილებების არარსებობის გამო, ბოლო წლებში დასაქმების ზრდას ყველაზე მეტად ხელი შეუწყო
ისეთმა ტრადიციულმა სექტორმა, როგორიც არის ვაჭრობა.
რესურსების არასწორად განაწილება მრეწველობის დარგებს შორის. ამას ადასტურებს მრეწველობის
რამდენიმე დარგს შორის შრომის პროდუქტიულობის ფართოდ გაბნევა (მაგ., სასტუმროები და
რესტორნები ვაჭრობასთან შედარებით), ასევე, მრეწველობის ცალკეულ დარგებში (მაგ., ვაჭრობა)
პროდუქტიულობის დიფერენციალები ფირმებს შორის, რაც სტანდარტული გადახრით იზომება
პროდუქტიულობის საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებით. ამას გარდა, განსხვავება არსებობს
პროდუქტიულობის თვალსაზრისით, მამაკაცებისა და ქალების მიერ მართულ საწარმოებს
შორის. რესურსების სწორად განაწილება გააადვილებს სამუშაო ძალის გადაადგილებას დაბალი
პროდუქტიულობის სექტორებიდან მაღალი პროდუქტების სექტორებში და თითოეულ სექტორში,
დაბალი პროდუქტიულობის ფორმებიდან მაღალი პროდუქტიულობის ფირმებში, რაც გააძლიერებს
სამუშაო ძალის უნარებს და გაზრდის არამომგებიანი საწარმოებისა და სექტორების კაპიტალის
ინტენსივობას. შედეგად, გაიზრდება არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების საერთო შედეგი, ახალი
სამუშაო ძალის ზედმეტი საჭიროების გარეშე.

ყურადღება უნდა მიექცეს სექტორებს, რომელსაც შედარებითი უპირატესობების ნიშნები ან
რეგიონული სპეციალიზაცია ახასიათებს. ცვლილებათა მიზეზის ანალიზის და განთავსების
კოეფიციენტის ანალიზის ინსტრუმენტები გვიჩვენებს, რომ ერთის მხრივ, არსებობს დადებითი
სპეციალიზაციის და უარყოფითი შედარებითი უპირატესობების მქონე სექტორები (მაგ., ბუნებრივი
რესურსების სერვისები). მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რატომ კარგავს კონკურენტუნარიანობის ეს
სექტორები. მეორეს მხრივ, არსებობს სექტორები, რომელიც დადებით შედარებით უპირატესობებს
გვიჩვენებს, რეგიონული ფაქტორების გამო, მაგრამ კონცენტრირებული არ არის მუნიციპალიტეტში.
ეს სექტორებია სოფლის მეურნეობა და მშენებლობა. ამ ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია დადგინდეს
ასეთი ზრდის წყაროები და შემოწმდეს, შეუძლიათ თუ არა ამ სექტორებს მუნიციპალიტეტის ძირითად
კონკურენტულ სექტორებად იქცნენ. სექტორების ეს ორი ჯგუფი შესწავლილ უნდა იქნეს მათი
დრაივერებისა და პოტენციალის განსაზღვრის მიზნით.
მაღალი კოეფიციენტები ბიზნესის დასაწყებად. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას
მნიშვნელოვნად მაღალი კოეფიციენტი აქვს (2.397-ჯერ მეტი კოეფიციენტი), IRDG სხვა სამიზნე
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.

46

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ბიზნესის წარმოების ძირითადი დაბრკოლებები და გამოწვევები მუნიციპალიტეტში. მუნიციპა
ლიტეტში ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით არსებული გამოწვევებისა და დაბრკოლებების
დადგენამ შეიძლება ხელი შეუწყოს რეგიონში არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების განვითარების
შესაძლებლობის გაძლიერებას. ბიზნესი რამდენიმე დაბრკოლების წინაშე დგას, მაგრამ გასაკვირია,
რომ ბიზნესების დიდ ნაწილს აეს საკითხი არ ესმის. გამოწვევებს შორის მთავარია კონკურენცია,
რასაც ერთვის მოთხოვნის შემცირების პრობლემაც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა
ფინანსებზე წვდომა. მნიშვნელოვანი დაბრკოლებებია ასევე მიწოდების შეზღუდვა, მომხმარებელთა
მომსახურება, გაყიდვების სტრატეგია. სხვა ფაქტორებისა თუ გამოწვევების მნიშვნელობა შედარებით
უმნიშვნელოა.

ბიზნესის საკმაოდ დიდი ნაწილი გაფართოებას არ გეგმავს (67.7%). თუმცა, ამჟამინდელი დაფინანსების
საჭიროება მათთვის, ვინც დაფინანსებას მოითხოვს, 10,000 ლარამდეა, რაც ძირითადად გაფართოების
მიზნით იქნება გამოყენებული. ბუნებრივია, პოტენციური დახმარების ყველაზე სასურველი
საშუალებებია სასესხო გარანტიები და ინფორმაციის გავრცელება.

არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების წარმატების ტიპიური განმსაზღვრელი ფაქტორები..
კვლევის თანახმად, ძირითადი ფაქტორები, რომელიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში გავლენას
ახდენს არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესების პროდუქტიულობასა და დასაქმების ზრდაზე, მოიცავს
მენეჯერების პიროვნულ მახასიათებლებს, როგორიც არის ასაკი (ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთეს
შედეგებს აღწევენ), სქესი (ქალი მენეჯერები უფრო ცუდ შედეგებს აღწევენ), განათლება (უმაღლესი
განათლება წარმატების მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელია), გამოცდილება, სტატუსი წინა სამსახურში,
პიროვნული თვისებები (მენეჯერები, რომელთა პიროვნული თვისებები ორიენტირებულია გარემოს
დაცვასა და ინოვაციებზე, უკეთეს შედეგებს აღწევენ); ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკა
– დაქირავებული და საკუთრებაში არსებული ობიექტი, საბრუნავი კაპიტალი, სტრატეგიული
დაგეგმვა, მენეჯერებისა და დასაქმებულთა ტრენინგები; ბიზნეს გარემოს ფაქტორები-კრედიტის
ხელმისაწვდომობა; სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები; ბიზნეს კლიმატის მიმზიდველობა.
ყველა ეს ფაქტორი დადებით კავშირშია (მეტ-ნაკლებად) უფრო მაღალ პროდუქტიულობასთან და
დასაქმების ზრდასთან, და გათვალისწინებული უნდა იყოს პოლიტიკის მიერ.

ბიზნესების მართვის პროფილი შეიძლება პრობლემას წარმოადგენდეს. კვლევის ანალიზი ყველა
მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში გვიჩვენებს, რომ ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთეს შედეგებს აღწევენ
დასაქმების ზრდის თვალსაზრისით, მაშინ, როდესაც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
ბიზნესებს ხანდაზმული მენეჯერები მართავენ. მუნიციპალიტეტში მენეჯერების 78,8% 45 წლიდან
ზემოთ ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნება, მაშინ, როდესაც ეს მაჩვენებელი მთლიანი ნიმუშისთვის
68,8%-ა.
მოკლევადიანი საჭიროებები კოვიდ-19-ის გამო. კოვიდ-19 კრიზისების სავარაუდო გავლენა ერთერთი ყველაზე ნაკლებად საყურადღებოა ყველა მუნიციპალიტეტში, რამდენადაც დამსაქმებელი
სექტორების დიდი ნაწილი შედის ნეიტრალურ ან დაყოვნებული ზემოქმედების ჯგუფში. ოფიციალურ
ეკონომიკაზე გავლენის სავარაუდო საშუალო შეწონილი მასშტაბი იქნება დაახლოებით 26%
(საწარმოთა რაოდენობა) და 26% (ოფიციალური დასაქმება). დასაქმებაზე გაზომილი გავლენა
ძირითადად ოფიციალურად ანაზღაურებადია, ხოლო რეგისტრირებულ თვითდასაქმებაზე გავლენა
მცირეა, რამდენადაც მუნიციპალიტეტში ასეთი დასაქმების წილი მცირეა. არაფორმალური დასაქმების
სავარაუდო წილი დაახლოებით 4,4 მლნ ლარია, რომლის სექტორების მიხედვით ჩაშლა რთულია.
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კომპლექსური –

1.3. ტექნოლოგიის შეზღუდული
დონე არასასოფლო-სამეურნეო
სექტორებში

კომპლექსური –

სუსტი კავშირები ქალაქსა
და სოფელს შორის

3.2. ბაზართან დაკავშირებული
პრობლემები (კონკურენცია,
შემცირ. მოთხოვნა)

2.2. შეზღუდული იდეები და ცოდნა
სექტორების შესახებ, რომელიც
შეიძლება რეგიონში არსებული
მასალების გამოყენებით
(მაგ., ეთერზეთები და ა.შ.)

გარემო: წყლის
ხელმისაწვდომობა

კომპლექსური –

3.3. ოპერაციებთან
დაკავშირებული პრობლემები

3.1 ფინანსების ხელმისაწვდომობა; დაფინანსების არსებული
საჭიროება 10,000 ლარამდეა

2.1 ახალი პროდუქტების შესაქმნელად საჭირო ცოდნის შეზღუდულობა (მაგალითად, ახალი ტურისტული პროდუქტები და გამოცდილება)

1.1. რესურსების არასწორი
განაწილება: შრომის დაბალი
მობილობა სექტორებს შორის

1.2. პერსონალის უნარჩვევების შეზღუდულობა

3. ძირითადი გამოწვევები
ადგილობრივი საწარმოების
წინაშე

2. ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარაიანი სექტორების და
შესაძლებელობების
არარსებობა

ახალგაზრდობის
კომპონენტი

კომპლექსური –

4.3. სუსტი კავშირები ქალაქსა
და სოფელს შორის

4.2. პატარა ბაზარი

4.1. დიდი ქალაქი არ არის
ახლომდებარე მართვად
ტერიტორიაზე

4. მუნიციპალ-ში ბიზნესის
დასაწყებად ეკონომიკ.ური
წახალისების არარსებობა,
რამდენიმე ფაქტორის გამო

კომპლექსური –

გენდერული კომპონენტი

5.3. სხვადასხვა საგანმანათლ.
პროგრამაზე წვდომის
ნაკლებობა

5.2. ახალგაზრდების
ინიციატივების დაბალი
მხარდაჭერა

5.1. შესაბამისი მუნიციპალური
სერვისების ნაკლებობა /
არარსებობა

6.3. მუნიციპალიტეტის გაცხადებული და არათანმიმდევრული
გენდერული პოლიტიკა

6.2. ორმაგი დატვირთვა და
ნაკლები დრო პირადი
განვითარებისთვის

6.1. საზოგადოებაში არსებული
გენდერული სტერეოტიპები

6. ქალების შეზღუდული
ჩართულობა

2. ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტის, მასალის
და ადგილობრივი მომსახურების შეზღუდული
ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისთვის

გამავალი მიგრაცია

5. ახალგაზრდების შეზღუდული
ეკონომიკური ჩართულობა

ძირითადი პრობლება
დივერსიფიკაციის და არასასო.-სამეურნეო სექტორის დაბალი დონე

2. არასასოფლო-მეურნეობაში დასაქმების
შესაძლებლობების არარსებობა ახალგაზრდებისთვის

შემცირებული კეთილდღეობა

1. 1. სექტორში და სექტორებს
შორის პროდუქტ. კუთხით
არსებული ხარვეზი

1. მაღალპროდუქტიული და მაღალანაზღაურებადი
არასასოფლო-სამეურნეო სამუშაო ადგილების არარსებობა,
დამოკიდებულება საარსებო მეურნეობაზე

გაზრდილი სიღარიბე

P1 – პრობლემების ხე (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება)

ეფექტები/შედეგები

მიზეზები

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

48

დეტალური კომენტარი
სოფლის მეურნეობის გარდა, თითქმის არ არსებობს საწარმოები,
რომლებიც სავაჭრო ურთიერთობა აქვთ ქვეყნის დანარჩენ
ნაწილთან. ტურიზმი არის სექტორი, რომელსაც შესაძლებლობა
აქვს გახდეს ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებათა ჯაჭვის
ნაწილი. ძირითად რესურსს წარმოადგენს დაცული ტერიტორიები.
სხვა პროდუქტები, რომლებსაც გლობალურ ღირებულებათა
ჯაჭვში ინტეგრირების პოტენციალი აქვთ, ჯერ აღმოჩენილი არ
არის.
სოფლად მრეწველობის კონკურენტული დარგების (სოფლის
მეურნეობისა და ტურიზმის გარდა) დადგენა და ხელშეწყობა
მთავარი პრიორიტეტია. ზოგიერთი კონკურენტული სექტორი
შედარებით უპირატესობას კარგავს, ზოგიერთი კი – იძენს.
ამგვარი დინამიკის ძირეული მიზეზების გააზრებას კრიტიკული
მნიშვნელობა აქვს. ადგილობრივი განხორციელებადი ბიზნეს
იდეების განსაზღვრა და ხელშეწყობა სასარგებლო იქნება
მეწარმეებისთვის. გარდა ამისა, დიდი სხვაობა არსებობს
პროდუქტიულობის თვალსაზრისით, სექტორის შიგნით და
სექტორებს შორის, რაც არაეფექტურობას განაპირობებს. ეს
უთანაბრობა უნდა აღმოიფხვრას გარკვეული ღონისძიებების
დახმარებით.
ბიზნესებს საბანკო დაფინანსების დადებითი გამოცდილება აქვთ.
გაფართოების საჭიროება არ არსებობს. ტიპიურ საჭიროებას
წარმოადგენს 10,000 ლარი, რომელიც უმეტესად გაფართოების
(იმავე პროდუქტის) მიზნებისთვის და ტექნოლოგიის
გასაახლებლად მოითხოვება.
იმის გამო, რომ ბუნებრივი რესურსები და პეიზაჟები მრავლად
არსებობს, მდგრადი ეკოტურიზმის პროდუქტები განსაზღვრულია
როგორც ადგილობრივი ტურიზმის პრიორიტეტი და ძირითად
ამოცანად დასახულია რეგიონული დანიშნულების (ადგილის)
მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO), მუნიციპალიტეტისა და
ტურისტული საწარმოებისთვის ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა
(საერთაშორისო ექსპერტები და ცოდნა) ინფრასტრუქტურის
და პროდუქტების განვითარების მიზნით, რომელიც მოიზიდავს
გარემოს მიმართ პასუხიმსგებლიან საერთაშორისო და
ადგილობრივ ტურისტებს.

შემოთავაზებული ინტერვენციები

• P1-EC01 – ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
• P1-EC02 – ელ. კომერციალიზაციალიზაციის
პროგრამა

• P1-EC03 – კონკურენტუნარიანობის წყაროების
შესწავლა
• P1-EC04 – განხორციელებადობის კვლევის
პროგრამა
• P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის გადანაწი
ლების პროგრამა (უნარების განვითარება)
• P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის გადანაწილე
ბის პროგრამა (ტექნოლოგიების განახლება)
• P1-EC06 – სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა
• P1-EC10 – პროფესიული განათლების
გაძლიერება

• P1-EC07 – ფინანსურ პროგრამაზე წვდომა
• P1-EC08 – მიმდინარე ხარჯების ხელახლა
დაფინანსება კოვიდ-19-ის შემდეგ
• P1-EC09 – შესაბამისობის დაფინანსება კოვიდ19-ის შემდეგ

• P1-EC0110-ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
(ტურიზმი)

აქტუალურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

მდგრადი ტურიზ
მის ხელშეწყობა

ფინანსების,
კრედიტებისა და
ბაზრების ხელ
მისაწვდომობის
ხელშეწყობა

მრეწველობის
ხელშეწყობა
სოფლად

სოფლის ჩართვა
გლობალურ
ღირებულებათა
ჯაჭვში

OECD
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

კომპლექსური
პროგრამები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები ემყარება ამ პრი
ორიტეტისთვის OECD-ს სოფლის პოლიტიკის მიდგომით მულტისექტორული განვითრებისთვის რეკომენდირებული, ფართოდ განსაზღვრული
პოლიტიკის ინსტრუმენტებს.

P1 – ღონისძიებები შემოთავაზებული ინტერვენციების ფარგლებში (ეკონომიკა
და მულტისექტორული განვითარება)

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P1-YU01 – ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორების წახალისების პროგრამა
P1-YU02 – ახალგაზრდობის გაძლიერება ტურიზმის სფეროში
P1-YU03 – ახალგაზრდების ეკონომიკური ჩართულობის სტიმულირების ხელშეწყობა
P1-GE06 – სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა (ქალები)
P1-RU01 – სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების შესწავლის პროგრამა
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პრიორიტეტი 2 (P2) –
საზოგადოება

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური კომპონენტი
ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის კომპონენტი
ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული
კომპონენტი

ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული კომპონენტი
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

4. პრიორიტეტი 2 (P2) – საზოგადოება

წინამდებარე თავი შედგება პუნქტებისგან, სადაც განხილულია ადგილობრივი საზოგადოების
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტი, როგორიც არის ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდების
და ქალთა ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხები.

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური კომპონენტი

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საერთო
კეთილდღეობის ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტი და პირდაპირი მაჩვენებელია.

სოციალური დაცვა აღიარებულია, როგორც სიღარიბის შემცირების და სოფლის განვითარების
ხელშეწყობის ეფექტური ღონისძიება. სოციალური დაცვის სისტემების გაფართოება მდგრადი
განვითარების ახალი მიზნების ერთ-ერთი შემოთავაზებული სამიზნეა ყველასთვის, განსაკუთრებით
კი ყველაზე ღარიბი და დაუცველი მოსახლეობისთვის. მტკიცებულებები მკაფიოდ გვიჩვენებს
სოციალური დაცვის დადებით გავლენას, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ღარიბ და დაუცველ
ოჯახზე. გარდა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის ბარიერების მოხსნისა, სოციალურ
დაცვას ასევე შეუძლია სიღარიბე შეამციროს პირდაპირ შემოსავლის უზრუნველყოფით ან დაუცველი
ოჯახის დახმარებით და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებით. ამ მიზნის
მისაღწევად რამდენიმე გზა არსებობს: საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნის სტიმულირება და
გაზრდა, პროდუქტიულობის და დასაქმების გაზრდა, შემოსავლის გაზრდა სოციალური სერვისების
გაზრდილი ხელმისაწვდომობის შედეგად. სოციალურმა დაცვამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მდგრადობის
განმტკიცებას, სიღარიბისა და გარიყულობისადმი მზარდი დაუცველობის და შოკისგან მზარდი
დაუცველობის მოჯადოებული წრის გარღვევის გზით.60

მართალია საქართველოში სიღარიბესა და უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრების ადამიანების რიცხვი
ბოლო წლებში შემცირდა, საერთო სიღარიბის შემთხვევათა რიცხვი 2015 წელს დაფიქსირებული ოჯახის
საერთო რაოდენობის 16,4%-დან 2017 წელს დაფიქსირებულ 19,6%-მდე გაიზარდა. სიღარიბის საერთო
ზღვარს (2.5 აშშ დოლარი დღეში) ქვემოთ ცხოვრობს ოჯახის 19,6%, მოსახლეობის 21,7%, ბავშვების
27,6% და პენსიონერების 17,6%. სიღარიბის საერთო ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ოჯახის პროცენტული
მაჩვენებელი დაახლოებით 20,8%-ა სასოფლო დასახლებებეში, ხოლო ქალაქის დასახლებებში –
18,4%. სიღარიბის ფარდობით ზღვარს ქვემოთ სოფლად ოჯახების დაახლოებით 24.1% ცხოვრობს,
ხოლო ქალაქში – და 20.9%.61

შემოსავლის წყაროების შემადგენლობა

მოსახლეობის გამოკითხვის თანახმად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
დაახლოებით 46%-ის თვიური შემოსავლის ძირითადი წყარო ასაკობრივი პენსია და მიზნობრივი
სოციალური დახმარების პროგრამებია, ოჯახების მხოლოდ 9% არის დამოკიდებული სასოფლოსამეურნეო ბიზნესით მიღებულ საკუთარ შემოსავალზე. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, იმ
ოჯახების რაოდენობა, რომელსაც შემოსავალი დაქირავებული დასაქმებიდან აქვს, უფრო დაბალია
და 20%-ს შეადგენს.62
სოციალური დახმარება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედოფლისწყაროს მოსახლეობის
კეთილდღეობაში, კოვიდ-19 ეპიდემიის შემდეგ კი სოციალური დაცვის ქსელის მნიშვნელობა კიდევ
უფრო გაიზარდა. სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, მუნიციპალიტეტში შემოსავლების
ძალიან მაღალი წილი მოდის პენსიებზე, მიზნობრივ სოციალურ დახმარებასა და სხვა სოციალურ
დახმარებაზე.

60
61
62

წყარო: გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)
საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევის მეხუთე ეტაპი 2017 (UNICEF)
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მუნიციპალიტეტებში ოჯახების განაწილება თვიური შემოსავლების
მთავარი წყაროების მიხედვით
მუნიციპალიტეტები

1
2
3
4
5
6
7
8

ხელფასი

საკუთარი
არასასო
ფლო-სა
მეურნეო
ბიზნესი

საკუთარი
სასოფლო
-სამეურნეო
ბიზნესი

პენსია,
მიზნ. სოც
დახმ & სხვა

ფულადი გა
დარიცხვები

სხვა

37.94

3.68

11.71

39.2

1.16

6.31

41.63

1.74

11.26

44.08

0.66

0.63

22.86

4.96

9.35

46.83

6.72

9.28

19.14

7.55

26.35

24.36

8.02

14.58

43.56

11.06

3.17

35.9

1.22

5.09

14.42

2.45

27.8

28.67

21.85

4.81

42.68

7.09

1.74

40.9

3.26

4.33

26.92

4.71

12.35

49.71

2.39

3.92

ქედას
მუნიციპალიტეტი

ხულოს
მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

წყარო: მოსახლეობის კვლევა, UNDP.

სოციალური დაცვის პროგრამების მაპირება

სოციალური დაცვის პროგრამები შედგება სქემებისგან შენატანების გარეშე. ეს სქემები ფინანსდება
საერთო ბიუჯეტიდან. სქემაში ჩართულობის უფლება, როგორც წესი, განისაზღვრება საჭიროებების
შემოწმების (სიღარიბის) ან კატეგორიულ საფუძველზე (ასაკი, ინვალიდობა, იძულებით გადაადგილება).
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით) ახორციელებს ყველა
სოციალური დაცვის პროგრამას, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გარდა. ყველა ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ფულად შეღავათებს, მიზნობრივი სოციალური დახმარების ქულების
საფუძველზე, ან მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისთვის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები,
ვეტერანები, მარტოხელა დედები და ა.შ.).

სოციალური დაცვის პროგრამები
ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული
პროგრამები

ასაკობრივი
პენსია

ასაკობრივი
კომპენსაციები

სოციალური
პაკეტები შსმ
პირებისთვის

მარჩენალდაკარგულთა
შემწეობა

მიზნობრივი
სოც.
დახმარება
(TSA)

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული
პროგრამები

საყოველთაო
ჯანდაცვის
პროგრამა

მშობიარ.
შემწეობა
კერძო
სექტორში

ერთჯერადი
ფულადი
დახმარება

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ დახმარებას და სოციალურ
მომსახურებას ძირითადად ცენტრალური მთავრობა ახორციელებს და აფინანსებს. ადგილობრივი
თვითმმართველობის პროგრამები უმთავრესად მოიცავს ერთჯერად ფულად დახმარებას მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების თანადაფინანსებას.

52

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

2020 წლის მაისის მდგომარეობით, ქვეყნის, რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის დონეზე ძირითადი
სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები შემდეგი პირები არიან:

ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ეროვნულ, რეგიონულ და
მუნიციპალურ დონეებზე
პროგრამები

საქართველო
ქალი

ასაკობრივი პენსია

სოციალური პაკეტები შშმ პირებისთვის
სოციალური პაკეტი შშპ ბავშვებისთვის
მიზნობრივი სოციალური დახმარება

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

550 095

მამაკაცი
222 227

კახეთი
ქალი

115 399

264 918

11 463

218 875

48 097

26 542

მამაკაცი
10 372
1 404

21 395

23 197

დედოფლისწყარო
ქალი

3 629

1 950

მამაკაცი
875
39

1 528

1 632

ტრასნფერები შემოსავლის გაზრდის მიზნით
(სოციალური დახმარების მთავარი ტიპები)

ასაკობრივი პენსიები. ასაკობრივი პენსია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ოჯახის სიღარიბის
დონეზე. ძირითადი სოციალური ტრანსფერი არის ასაკობრივი პენსია (220 ლარი), რომელიც
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოჯახის სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაში. საქართველოში, თუ
ოჯახის შემოსავალში პენსია არ შედის, საპენსიო შემოსავლის მქონე ოჯახის დაახლოებით 81,4%
ჩამოდის უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, 73,2% – ფარდობითი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და
74,1% – საერთო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ.63

ასაკობრივი პენსია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი სოციალური დახმარებაა,
რომელიც მოიცავს მოსახლეობის 24.5%-ს. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 5,157 ადამიანი
(3,629 ქალი და 1,528 კაცი) იღებს ასაკობრივ პენსიას 2020 წლის მაისისთვის. 2020 წლის 1 ივლისიდან
ასაკობრივი პენსია 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისთვის 30 ლარით გაიზარდა.

ასაკობრივი პენსიები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
მუნიციპალიტეტები

ასაკობრივი პენსიები

ქალი

მამაკაცი

3131

1495

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

3

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

3629

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

679

2

4
5

6
7

8

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

წყარო: ssa.gov.ge.

1972

5174

1052

17.9

1528

24.5

323

27.1

2378

5599

2145

2968

1448

4445

მოსახლეობის %

1785

19.7

18.1
17.2

24.7

21.0

სოციალური პაკეტი შშმ პირებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი შეფასების საფუძ
ველზე იღებს შშმ პირის სტატუსს. არსებობს შშმ პირის სამი კატეგორია: მძიმე უნარშეზღუდულობა
(I ჯგუფი), მნიშვნელოვანი უნარშეზღუდულობა (II ჯგუფი) და საშუალო უნარშეზღუდულობა (III ჯგუფი).
შშმ ბავშვის სტატუსი ცალკე არსებობს. შშმ პირს, რომელსაც საშუალო კატეგორიის შეზღუდული
63
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შესაძლებლობები აქვს, შეუძლია მიიღოს შემწეობა, თუ იგი ბავშვობიდან შეაფასეს, როგორც უნარ
შეზღუდული პირი. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 65 წელს მიაღწევს (ქალის
შემთხვევაში საპენსიო ასაკი 60 წელია), მას შეუძლია აირჩიოს, ასაკობრივ პენსიას აიღებს თუ
ინვალიდობის პენსიას.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ე.წ. სოციალურ პაკეტს იღებს შეზღუდული შესაძლებლობის
სტატუსის გათვალისწინებით (მძიმე უნარშეზღუდულობა – 220 ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვები – 220 ლარი, მნიშვნელოვანი უნარშეზღუდულობა – 140 ლარი, საშუალო უნარშეზღუდულობა
– 100 ლარი) (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც აქვს საშუალო კატეგორიის
უნარშეზღუდულობა, შეუძლია შემწეობა მიიღოს, თუ იგი ბავშვობიდან შეფასებულია, როგორც შშ,
პირი)). 2020 წლის 1 ივლისიდან, მძიმე უნარშეზღუდულობის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების სოციალური პაკეტი 30 ლარით გაიზარდა. თუ პირი მთიან რეგიონშია რეგისტრირებულია, ის
იღებს დამატებით კომპენსაციას – სოციალური პაკეტის 20%-ის სახით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სოციალურ პაკეტს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
იღებს 39 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, 124 მძიმე უნარშეზღუდულობის მქონე პირი, 355
მნიშვნელოვანი უნარშეზღუდულობის მქონე პირი და 62 საშუალო უნარშეზღუდულობის მქონე პირი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროცენტული მაჩვენებელი (2.8%) მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებით საშუალო ეროვნულ დონეზე დაბალია – 4%. 129 ობოლი
ბავშვი (რომელმაც ერთი ან ორივე მშობელი დაკარგა) იღებს მარჩენალდაკარგულის შემწეობას – 100
ლარი.

სოციალური პაკეტი /ინვალიდობის პენსია
მუნიციპალიტეტები

შშმ პირები

მოსახლეობის %

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

1012

6.0

3

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

580

2.8

2

4
5

6
7

8

ხულოს მუნიციპალიტეტი

1951

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

2147

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1005

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

486

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

წყარო: ssa.gov.ge

8.3
5.1

84

2.3

1014

4.0

2.2

2.3

შემოსავლების სამსახურის მონაცემების მიხედვით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებმა 202 ადამიანმა დაკარგა სამსახური პანდემიის პერიოდში და მიიღო უმუშევრობის
კომპენსაცია (200 ლარი ექვსი თვის განმავლობაში).64

უმუშევრობის კომპენსაცია – კოვიდ-19
მუნიციპალიტეტები
1

ქედას მუნიციპალიტეტი

249

3

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

202

2

4
5

64

კომპენსაციის მიმღებ პირთა რაოდენობა

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

412

318

109

მიუხედავად იმისა, რომ კომპენსაციის გაცემის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე (პირის რეგისტრაციის ადგილის
მიხედვით),მათი დასაქმების ადგილის დადგენა შეუძლებელია.
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6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

189

8

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

199

7

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

წყარო: შემოსავლების სამსახური

863

მიზნობრივი სოციალური დახმარება. მიზნობრივი სოციალური დახმარება არის ფულადი დახმარების
სპეციალური პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს ყველაზე დაუცველი ოჯახის სიღარიბის შემცირებას.
უნდა აღინიშნოს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სიღარიბის
შემცირებაზე. გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) თანახმად, ოჯახისთვის მიზნობრივი სოციალური
დახმარების და ბავშვთა შემწეობის მოხსნის შემთხვევაში, ბავშვებში უკიდურესი სიღარიბე 6,8%-დან
13,1%-მდე გაიზრდება.65 ეს დასკვნები ნათლად გვიჩვენებს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება
ბავშვთა შემწეობასთან ერთად უდიდეს გავლენას ახდენს ბავშვებზე. მიზნობრივი სოციალური
დახმარება ასევე უფრო მეტად არის მიმართული ოჯახზე, რომლებსაც ბავშვები ჰყავთ.

პროგრამა 2006 წლიდან არსებობს და ეფუძნება ოჯახის შეფასებას მატერიალური მდგომარეობის
დადგენის (Proxy Means Testing) ფორმულის გამოყენებით და თითოეული ოჯახისთვის „სარეიტინგო
ქულის“ მინიჭებით. 2013 წელს მთავრობამ ამ პროგრამის გადასინჯვა დაიწყო, პროგრამის მუდმივი
ეფექტურობის უზრუნველყოფისა და დახმარების მიღების უფლების ფორმულის ზოგიერთი
პარამეტრის გადახედვის მიზნით. მიზნობრივი სოციალური დახმარება გაიცემა შემდეგი ოდენობით:
30 000-მდე ქულა – 60 ლარი ერთ ადამიანზე; 57 000-მდე ქულა – 50 ლარი ერთ ადამიანზე; 60 000-მდე
ქულა – 40 ლარი ერთ ადამიანზე; 65,000-მდე ქულა – 30 ლარი ერთ ადამიანზე; 100000-მდე ბავშვი (16
წლამდე ასაკის) – დამატებით ბავშვის დახმარებას იღებს 50 ლარის ოდენობით- ბავშვთა შემწეობა
დაახლოებით 3,798 (16,064 ადამიანი) ოჯახმა შეიტანა განაცხადი მიზნობრივი სოციალური დახმარების
მოთხოვნით და დარეგისტრირდა სოციალური მომსახურების სააგენტოში.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 30% თვლის, რომ ღარიბია.
აქედან მხოლოდ 1016 ოჯახმა (3,582 ადამიანი) იღებს მიზნობრივი სოციალური დახმარებას. დედოფ
ლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სადაც ოჯახების 13,7% და მოსახლეობის 17% იღებს მიზნობრივ
სოციალურ დახმარებას, საქართველოს ღარიბი მუნიციპალიტეტების რიცხვში შედის. 2020 წლის
მონაცემებით, მიზნობრივი სოციალური დახმარება 1,258 (16 წლამდე) ბავშვმა მიიღო.

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
მუნიციპალიტეტები
1
2
3
4
5
6
7
8

ქედას მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

რეგისტ
რირებული
ოჯახები

რეგისტ
რირებული
პირები

მსდ
მიმღები
ოჯახები

მსდ
მიმღები
ქალი

მსდ
მიმღები
მამაკაცი

მოსახლე
ობის %

ბავშვები
(16)

3086

13283

1204

3243

2971

36.8

1894

3798

16064

1706

3958

4320

35.2

2446

2783

7405

1016

1950

1632

17

1258

5444

17763

1909

4052

3745

18.7

2818

544

1201

297

396

302

18.9

176

1366

3651

558

1034

631

3.7

572

2217

6395

614

978

1216

8.7

734

2942

8555

2031

2955

3544

30.9

1919

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.
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მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული
სოციალური პროგრამები.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას უწევს ომის ვეტერანებს
და საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, უკიდურესად ღარიბ ოჯახებს,
ახალშობილთა ოჯახებს, ღარიბი ოჯახებს, ვისაც მცირეწლოვანი ბავშვები ჰყავს; ობლებს, რომლებმაც
ორივე მშობელი დაკარგეს; მრავალშვილიანი ოჯახებს, ონკოლოგიურ პაციენტებს (ერთჯერადი
დახმარება) და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირებს. არაპირდაპირი ფინანსური
დახმარება (სუბსიდია) მოიცავს კვებას უფასო სასადილოში და ფარმაცევტული პროდუქტით
დახმარებას.
2019 წლისთვის, დაგეგმილი სოციალური ბიუჯეტი 664 300 ლარი იყო, საიდანაც რეალურად დაიხარჯა
634 500 ლარი, ხოლო 2020 წლისთვის დაგეგმილი სოციალური ბიუჯეტი 669 300 ლარად იყო.

ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, დედოფლისწყაროში ადგილობრივი სოციალური
პროგრამების ძირითადი ნაწილი ერთჯერადი ფულადი შემწეობის სახით გაიცა და მოწყვლადი
კატეგორიებისთვის სერვისები პრაქტიკულად არ არსებობს. ამავე დროს, დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში ცენტრალური მთავრობა სოციალურ მომსახურებას არ უზრუნველყოფს.
დედოფლისწყაროში მცხოვრებ შშმ პირებს სერვისების მიღება ძირითადად თელავში ან თბილისში
უწევთ. იმავდროულად, სხვა ქალაქებში სერვისები შეზღუდულია და სხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
პირების ასეთ სერვისებში ჩართვის შესაძლებლობა ძალიან დაბალია. შესაბამისად, გამოდის, რომ
დედოფლისწყაროში მცხოვრები შშმ პირების დიდი ნაწილი მომსახურების გარეშე რჩება, რაც კიდევ
უფრო ართულებს მათ საზოგადოებრივ ჩართულობას. ამავე დროს, ერთჯერადი ფულადი შემწეობის
ეფექტურობა ძალიან დაბალია მოწყვლადი კატეგორიებისთვის და პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფს
სოციალური პროგრამების მთავარ მიზანს – რაც მოსახლეობის სოციალურ დაცვაში მდგომარეობს.

სამწუხაროდ, დღესდღეობით ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს მოწყვლადი კატეგორიების
მონაცემთა ბაზა და არ შეუძლია შეიმუშაოს პროგრამები სამიზნე ჯგუფების კონკრეტული საჭიროებების
შესაბამისად.
პროგრამების შემაჯამებელი ცხრილი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
დაფინანსდა 2019 წელს ან 2020 წლისთვის იყო დაგეგმილი, წარმოდგენილია მოცემული დოკუმენტის
დანართში.
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2. სოციალური დაცვის შეზღუდული ფინანსური რესურსი და
COVID-19-ით გამოწვეული ახალი სირთულეები ზრდის დისბალანსს
საზოგადოების წევრებს შორის

2.1. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული სოციალური პროგრამები
შეზღუდულია და ძირითადად მოიცავს
ძირითადად ერთჯერად შემწეობას მოიცავს

2.2. სოც. სერვისების და
პროფესიონალების პროვაიდერების
ნაკლებობა

1.1. მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
პოლიტიკისა და პროგრამების
შემუშავებისთვის საჭირო ცოდნის
შეზღუდულობა

1.2 საზოგადოებრივი ჯგუფები სუსტია
და შეზღუდული ცოდნა აქვს
პროგრამის შემშავების შესახებ

მთავრობა

კომპლექსური –

სოფლის მულტისექტორული
განვითარება

2.3. დაბალი კვალიფიკაციის მქონე და
შეზღუდული პერსონალი მუნიციპალურ
სოციალურ ერთეულში

2. შეზღუდული ფინანსური და
ადამიანური რესურსები

1. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და
საზოგადოების შესაძლებლობების
ნაკლებობა

კომპლექსური –

შემცირებული კეთილდღეობა

ჩართულობა

კომპლექსური –

3.3. სტრატეგიული დოკუმენტების და სამოქმედო
გეგმების არარსებობა

3.2. შეზღუდული კვლევები

3.1. მონაცემთა ბაზების
არარსებობა

3. ინფორმაციის ნაკლებობა

5.2. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

5.3. განათლების, პროფ. განათლების
და სერვისების ხელმისაწვდომობა

4.3. მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები
ინსტიტუციურად სუსტები არიან და საჭიროებენ
მხარდაჭერას განვითარების კუთხით (შშმ პირები, ბავშვები, ხანდაზმულები, ქალები და სხვა)

5.1. საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურის შენობებისა და
ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობა

4.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არ
მონაწილეობს და არ ხდება პროგრამების
მომზადება და მონიტორინგი

4.1. მუნიციპალიტეტში საბჭოების უმეტესობა
ოფიციალურად არის დაარსებული
(უნარშეზღდულობა, გენდერი)

4. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის შეზღუდული
ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

5. ხელმისაწვდომობა

3. სხვადასხვა ჯგუფის შეზუღუდლი საზოგადოებრივი ჩართულობა
და მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების

უარყოფითი გავლენა საზოგადოების მდგრად განვითარებაზე

ძირითადი პრობლემა:
სოციალური დაცვის არასაკმარისი ქსელის და სერვისები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

1. შშმ პირების, ბავშვების, ხანდაზმულების და სხვა ჯგუფებისთვის
სერვისების არარსებობა ოჯახების ტვირთს ზრდის

გაზრდილი სიღარიბე

P2 – პრობლემების ხე (ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური კომპონენტი)

ეფექტები/შედეგები

მიზეზები
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• P2-SO04 – ინსტიტუციური
და ფინანსური
შესაძლებლობების
განვითარება სერვის
პროვაიდარებისა
და სოციალური
საწარმოებისათვის

• P2-SO03 – ადგილობრივი
თვითმმართველობების
პერსონალის ტრენინგი

• P2-SO02 – საკონსულ
ტაციო საბჭოების
შესაძლებლობების
განვითარება

• P2-SO01- სოციალური
სერვისების განვითარების
პროგრამა

შემოთავაზებული
ინტერვენციები

მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია
მათთვის საჭირო სოციალური სერვისების უზრუნველყოფა და მათი
დასაქმების ხელშეწყობა. მთავრობის / დონორების დახმარების
გარეშე სოციალური სერვისის პროვაიდერების დაარსება პრაქტიკულად
შეუძლებელია, განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონებში. დღესდღეობით,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მკვიდრ შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებს არანაირი წვდომა არ
აქვთ სოციალურ სერვისებზე, კოვიდ-19 გავლენამ კი პრაქტიკულად
საზოგადოებისგან იზოლირებულ მდგომარეობაში ჩააყენა ეს კატეგორია.
მოწყვლადი ჯგუფები, განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პერიოდში,
კონკურენტუნარიანი არ არიან შრომის ბაზარზე. მათ განსაკუთრებული
პირობები და მხარდაჭერა სჭირდებათ დასაქმებისთვის. ასეთი
ჯგუფებისათვის სოციალური მეწარმეობა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა
შემოსავლის გენერირებისთვის.

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა (ახალი კანონი სოციალური
მუშაობის შესახებ), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების სოციალური
ურთიერთობის წინაშე ჯერაც ბევრი გამოწვევა დგას – შეზღუდული და
არაკვალიფიციური პერსონალი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსები,
არასაკმარისი პროფესიონალი სოც. მუშაკები. ასევე, ადგილობრივ
საზოგადოებას, რომელიც მოწყვლად ჯგუფებს წარმოადგენს, ჯერაც სჭირდება
მხარდაჭერა და განვითარება.

ოფიციალურად, ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს საკონსულტაციო საბჭო,
რომელშიც შშმ წარმომადგენლები შედიან და რომლის ძირითადი ფუნქციაა
მონაწილეობა მიიღოს ახალი პროგრამების მომზადებაში და ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტს რეკომენდაციები მიაწოდოს შშმ პირების უფლებებისა და
საჭიროებების შესახებ.

სოციალური დაცვა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთი მთავარი გამოწვევაა. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40%-ზე
მეტისთვის მთავარი თვიური შემოსავალი არის TSA და ასაკობრივი პენსია.
კოვიდ- 19 გავლენას ახდენს იმ ოჯახების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე,
რომელსაც მოწყვლად ჯგუფში შემავალი ოჯახის წევრი ჰყავს (ბავშვები, შშმ
პირები, ხანდაზმულები). მოწყვლადი ჯგუფისთვის სოციალური სერვისები
განვითარებული არ არის. უნარშეზღუდულ ბავშვებს მუნიციპალიტეტის
დონეზე შეზღუდული წვდომა აქვთ სერვისებზე.

დეტალური კომენტარი

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

• კერძო სექტორში
სოფლის
მომსახურების
დარგების
ხელშეწყობა

• მთავრობის შესაძ
ლებლობების განვი
თარება

• საზოგადოების
განვითარების
ხელშეწყობა

• ფულადი
გზავნილები
განვითარების
ხელშესაწყობად

OECD პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

კომპლექსური
პროგრამები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ინტერვენციები მაპირებულია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტების მიხედვით რომელიც მოცემული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, აქტუალური სოციალური
ასპექტები – რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური
აღწერა წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.

P2 – შემოთავაზებული ინტერვენციული ღონისძიებები (ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური
კომპონენტი)
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ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის კომპონენტი

მთავარი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

დემოგრაფიული მაჩვენებლები კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის, საზოგადოების
სოციო-ეკონომიკური განვითარების დონის მაჩვენებელია და ირიბად მიგვითითებს ჯანდაცვის
სისტემის პირობების შესახებაც. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში რეგიონალურ და ეროვნულ დონეზე
შედარებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2018
წელს.

დემოგრაფიის ძირითადი მაჩვენებლები ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე
მაჩვენებელი

საქართველო

კახეთი

დედოფლისწყარო

51138

4159

252

შობადობის მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე

13.7

13.3

12.0

მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდა

4614

-370

-100

1.2

-1.2

-4.8

46 524

4529

804

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე

12.5

14.4

38.7

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

416

36

2

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლად შობილზე

8.1

8.7

7.9

მკვდრადშობილთა საერთო რაოდენობა

438

45

2

მკვდრადშობილთა რაოდენობა 1000 დაბადებულ ბავშვზე

8.5

10.7

7.9

ცოცხლადშობილი ბავშვების საერთო რაოდენობა

მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე
სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

ნაყოფიერების საერთო მაჩვენებელი (TFR)
სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას

2.1
74.0 წელი (ქალებში – 78.2; მამაკაცებში – 69.7)

დედათა სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

20

დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხლადშობილზე

27.4

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

499

42

2

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000
ცოცხლადშობილზე

9.8

10.1

7.9

წყარო: NCDC.ge.

იმუნიზაციის დაფარვა და შერჩეული გადამდები დაავადებები

იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი პრიორიტეტია. იმუნიზაციის მაჩვენებლების გაზრდა
და პრევენცირებადი ინფექციური დაავადებების შემცირება საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული
პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს.66 ამას ადასტურებს იმუნიზაციის სახელმწიფო
პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების მნიშვნელოვანი ზრდა (4 მილიონი ლარი 2012 წელს და 22
400 მილიონი ლარი 2018 წელს). ყველა ვაქცინა, რომელიც იმუნიზაციის ეროვნულ გრაფიკში შედის,
მოსახლეობისთვის უფასოა. სახელმწიფო ყიდულობს ვაქცინებს, რომლის შესაბამისობა წინასწარ
შეფასებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, რათა მხოლოდ მაღალი ხარისხის და
უსაფრთხო ვაქცინების გამოყენება მოხდეს მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის. NCDC-ს მონაცემებით,
2018 წლის იმუნიზაციის დაფარვის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად მაღალია წინა წლებთან
შედარებით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია იმუნიზაციის დაფარვის რეგიონული და ქვეყნის
მონაცემები 2018 წლისთვის.
66

2014-2020 წლებში საქართველოს ჯანდაცვის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის
2014 წლის განკარგულება #724 “საყოველთაო ჯანდაცვა და პაციენტის უფლებების დაცვის ხარისხის კონტროლი.
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იმუნიზაციის დაფარვა (პროცენტი)67 კახეთი და საქართველო, 2018
BCG
კახეთი

100.0%

საქართველო

97.1%

DPT+HIB+HEPB/
DPT+HIB+HEPB+IPV/
DPT3

POLIO-3

MMR-1

MMR-2

97.6%

97.6%

100.9%

98,4%

92.6%

92.6%

98.7%

95.6%

წყარო: NCDC.ge.

2018 წლის მონაცემებით, აივ ინფიცირების შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე კახეთის რეგიონში
იყო 9,9, ხოლო მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით – 18,0/100,000. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობა 2- დან 6- მდე
მერყეობს. 2018 წელს კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა აივ ინფექციის 31 ახალი შემთხვევა, საიდანაც
ექვსი შემთხვევა (19,3%) დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში იყო.
2018 წლის მონაცემებით, კახეთის რეგიონი, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის შემდეგ, მეორე ადგილზეა,
ტუბერკულოზის მაჩვენებლის მიხედვით 100000 სულ მოსახლეზე. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც მთელს საქართველოში, ტუბერკულოზის (ყველა
ფორმა) ყველა შემთხვევა – რეგისტრირებულიც და ახალიც, კლების ტენდენციას აჩვენებს. 2018 წელს,
მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა ტუბერკულოზის 13 შემთხვევა, რაც რეგიონში რეგისტრირებული
შემთხვევების 1.4%-ა (933 რეგისტრირებული შემთხვევა კახეთის რეგიონში 2018 წელს).

C ჰეპატიტზე სკრინინგის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის რიცხვი იზრდება იმ მოსახლეობის
რაოდენობის შესაბამისად, რომელსაც ტესტის დადებითი შედეგი აქვს. 2018 წელს C ჰეპატიტზე
გამოიკვლიეს 2 282 ადამიანი (მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 11%) და 2.7%-ს (62 ადამიანს)
ტესტზე დადებითი შედეგი აღმოაჩნდა.გამოკვლეულ მოსახლეობაში აივ დადებითი მაჩვენებელი
მთელი ქვეყნისთვის 7.82% იყო, 2018 წელს.

არაგადამდები დაავადებები

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში გულსისხლ
ძარღვთა სისტემის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტისა და ქრონიკული რესპირატორული დაა
ვადებების გავრცელების ტენდენცია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

გულისისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტისა და ქრონიკული
რესპირატორული დაავადებების გავრცელების მაჩვენებელი

წყარო: NCDC.ge.

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, დედოფლისწყაროში გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების
ფართოდ გავრცელებას შეინიშნება. 2018 წელს, გავრცელება 100000 მოსახლეზე რეგიონულ მაჩვე
67
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ნებელზე დაბალი იყო, მაგრამ თითქმის იგივე იყო, რაც მთელს ქვეყანაში (ქვეყანა – 10 954,7 / 100
000; რეგიონი – 13680,0 / 100 000; მუნიციპალიტეტი – 10,661,9 / 100,000). 2019 წელს დაავადებების
რაოდენობა და მაჩვენებელი გაიზარდა. თუმცა, 2019 წლისთვის ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი
ხელმისაწვდომი არ არის და მისი მუნიციპალიტეტის მონაცემებთან შედარება შეუძლებელია. 2019
წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების 3, 617
რეგისტრირებული შემთხვევა.
2018 წლის ბოლოს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო 78 პაციენტი I
ტიპის შაქრიანი დიაბეტით (15 წლამდე ასაკის შემთხვევები არ არსებობს) და 283 პაციენტი II ტიპის
შაქრიანი დიაბეტით. დედოფლისწყაროში დაავადების ორივე ტიპის გავრცელება თითქმის ქვეყნაში
გავრცელების მაჩვენებლის ანალოგიურია (371,6 / 100,000 / 1,348,3 / 100,000 VS 379.5 / 100,000 / 1,681.6
/ 100,000 2018 წელს). ორივე ტიპისთვის ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში არსებული ტენდენცია
სტაბილურია.
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების
(CRD) გავრცელების სტაბილური ტენდენცია არსებობს.

ასევე სტაბილურია ავთვისებიანი ნეოპლაზმების სიხშირე 100000 სულ მოსახლეზე. ბოლო ხუთი
წლის განმავლობაში, ეს მაჩვენებელი 238.0-დან 292.4-მდე მერყეობს. 2018 წელს, მაჩვენებელი
თითქმის რეგიონის საშუალო მაჩვენებლის თითქმის ანალოგიური იყო და ქვეყანაში არსებულ
შემთხვევათა რაოდენობას ოდნავ ჩამორჩებოდა (ქვეყანაში – 258,5 / 100 000; რეგიონში – 230,3 / 100
000; მუნიციპალიტეტში – 238,0 / 100 000).

სხვა დაავადებები

როგორც შესაბამის მუნიციპალურ და რეგიონულ სტრატეგიებშია აღნიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების უმეტესობა მიზნად ისახავს კონკრეტული დაავადებების
შემცირებას, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ცოფი მაინც გავრცელებულია.

ორგანიზაცია და მმართველობა

ამჟამად სისტემა ძალზე დეცენტრალიზებულია და 2007 წლიდან 2012 წლამდე განხორციელებული
რეფორმების შედეგად, მიმდინარეობდა ინტენსიური პრივატიზაცია. 2012 წელს მთავრობის შეცვლამ
მნიშვნელოვნად შეცვალა ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულება. ჯანდაცვის სისტემა ძირითადად
ორიენტირებულია თერაპიაზე. სტაციონარულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ხარჯების 67%-ს წარმოადგენს, ხოლო 25% ამბულატორიულ მომსახურებაზე გამოიყოფა.68

ქალაქებში და ასევე რეგიონულ ცენტრებშიც, პოლიკლინიკებიც არსბობს და საოჯახო მედიცინის
ცენტრებიც. სოფლის ექიმისა და ექთნის სისტემა სოფლებში კვლავაც რჩება ჯანდაცვის მთავარ
პირობად და სოფელში მცხოვრები მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის მიღების საშუალებას
წარმოადგენს. რთული შემთხვევების დროს, სოფლის სამედიცინო პერსონალი მიმართავს რეგიონულ
პოლიკლინიკას ან მრავალპროფილურ საავადმყოფოს, რომელიც უზრუნველყოფს მკურნალობას.
ამჟამინდელი პირველადი ჯანდაცვის სერვისები მოიცავს დედისა და ბავშვის მომსახურებას,
იმუნიზაციას, რეპროდუქციული ჯანმრთელობას, სკრინინგს, ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და
დაავადებების პრევენციის გარკვეულ ღონისძიებებს მოსახლეობის და ინდივიდუალურ დონეზე,
ძირითადი ლაბორატორიული ტესტები, დიაგნოსტიკა, პალიატიური მზრუნველობა, რეაბილიტაცია,
ადგილობრივი ფსიქიატრიული ზრუნვა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება. სოფლის
ექიმები და ექთნები ჯანდაცვის სამინისტროსა და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრს ექვემდებარებიან. ამავდროულად, ისინი მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ
სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში.
68

საქართველოში ჯანდაცვის გამოყენების და ხარჯების კვლევა WHO, USAID, მსოფლიო ბანკი, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2017
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სამინისტროსთან შეთანხმებით, მუნიციპალიტეტები ასევე ახორციელებენ თემატურ პროგრამებს,
რომლებიც სამინისტროს პროგრამებს ავსებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს უფლება აქვთ თავიანთი უფლებამოსილების
ფარგლებში შეიმუშაონ და განახორციელონ პროგრამები, რომლებსაც საკუთარი ბიუჯეტიდან
დააფინანსებენ. მუნიციპალიტეტებს ასევე გააჩნია დელეგირებული უფლებამოსილება საზოგა
დოებრივი ჯანდაცვის სფეროში, რაც მკაფიოდ არის განსაზღვრული „საზოგადოებრივი ჯანმრ
თელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ფინანსდება მუნი
ციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, კანონით განსაზღვრული აქტივობების განსახორციელებლად, კერძოდ კი:
პროფილაქტიკური და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ეპიდემიის
საფრთხის შემთხვევაში; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიოლოგიური
კვლევის ხელშეწყობა; დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებების ორგა
ნიზება, იმუნიზაციის ეროვნული განრიგის შესაბამისად და ა.შ.69 ამდენად, მუნიციპალიტეტებს საკ
მარისი სამართლებრივი საფუძველი აქვთ იმისთვის, რომ ეფექტურად დაგეგმონ, შეიმუშაონ და
განახორციელონ ეფექტური და საჭიროებებზე მორგებული მუნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამები.
მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციები.70

დაფინანსების საკითხები

ჯანდაცვითი სერვისები მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისთვის, ისევე როგორც მთელი
საქართველოსთვის, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით ფინანსდება და ხორციელდება.
2013 წლიდან, ქვეყანაში ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის გარდა, სახელმწიფო ქვეყნის მთელი მოსახლეობისთვის აფინანსებს ჯანდაცვის სერვისებს
პრიორიტეტულ სფეროებში, ვერტიკალური პროგრამების საშუალებით (მათ შორის დაავადების
ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი, იმუნიზაცია, ეპიდემიოლოგიური მეთვალყურეობა, უსაფრთხო
სისხლი, პროფესიული დაავადებების პრევენცია; ტუბერკულოზის, აივ / შიდსის და C ჰეპატიტის
მართვა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, ნარკოდამოკიდებულება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა).
როგორც მთელს ქვეყანაში, ისე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებობს „სოფლის ექიმების
სახელმწიფო პროგრამა“, რომლის მიზანია სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვითი
სერვისების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად, საბიუჯეტო
შემოსავალი 12,526,300 ქართულ ლარს შეადგენს, საიდანაც 204,150 ლარი (1,6%) გამოყოფილია
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯებისთვის. ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი თანხები
შემდეგნაირად არის განაწილებული:

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი სახსრების განაწილება
 95,000 ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებისთვის
 37,260 ლარი – ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის, ეპიდემიოლოგიური მართვის და იმუნიზაციის






მონიტორინგის პროგრამისთვის
22,390 ლარი – მალარიის პროგრამისთვის
14,690 ლარი – ცოფის პროგრამისთვის
9,960 ლარი – სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების უზრუნველყოფისთვის
10,700 ლარი – ტუბერკულოზის/აივ ინფექციის / C ჰეპატიტის პროგრამისთვის
109,150 ლარი – სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ან თანადაფინანსებისთვის, წინასწარ განსაზღვრული
ლიმიტის დაცვით

წყარო: ადგილობრივი ხელისუფლება
69
70

საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“
პირადი კომუნიკაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან
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უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება / თანადაფინანსება სოციალური
დახმარების ბიუჯეტის ხაზში შედის და არა ჯანდაცვის ხაზში.
მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტი 611 600 ლარს
გამოყოფს სპორტული ღონისძიებების, სპორტული ორგანიზაციების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების,
გასართობი და სპორტული მოედნების და სპორტული შენობების მოწყობისა და რეაბილიტაციისთვის.71

ინფრასტრუქტურის განვითარების ბიუჯეტი (მთლიანი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი (6,209,400 ლარი))
ძირითადად გათვალისწინებულია გზის, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების განვითარებისთვის და
საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის / რეაბილიტაციისთვის. სამედიცინო დაწესებულებების ან
სოფლის ამბულატორიების რეაბილიტაციისთვის თანხები გათვალისწინებული არ არის.

ადამიანური რესურსები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ექიმების რაოდენობა გაიზარდა. თუ 2015 წელს მათ რიცხვი 51
იყო, 2018 წელს 58 გახდა. ასევე გაიზარდა ექთნების რაოდენობაც: 2015 წელს მათი რიცხვი 34 იყო,
რაც 2018 წელს 43- მდე გაიზარდა.72 2018 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 58 ექიმი (მათ შორის
სტომატოლოგები) და 43 ექთანია. ექთნებისა და ექიმების თანაფარდობა 0,7-ს შეადგენს, რაც თითქმის
ქვეყნის მაჩვენებლის ანალოგიურია (2018 წელს 0,6). 2018 წელს 100 000 მოსახლეზე ექიმების რაოდენობა
რეგიონალურ საშუალოზე დაბალი იყო და 2,8-ჯერ უფრო ნაკლები, ვიდრე მთელს საქართველოში
(ქვეყანა – 784,2 / 100 000; რეგიონი – 438,2 / 100 000; მუნიციპალიტეტი – 276,2 / 100 000). ექთნების იგივე
მაჩვენებელი 2.5-ჯერ უფრო დაბალი იყო, ვიდრე მთელს ქვეყანაში, მაგრამ თითქმის რეგიონალური
მონაცემების ანალოგიური იყოს (ქვეყანა – 494,8 / 100 000; რეგიონი – 228,3 / 100 000; მუნიციპალიტეტი
– 204,8 / 100 000).
მუნიციპალიტეტში 14 სოფლის ექიმი და 14 სოფლის ექთანია.

სერვისების უზრუნველყოფა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა

2019 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი საავადმყოფო, სადაც 22 საწოლია, 1
ამბულატორიული ცენტრი, 11 სოფლის ამბულატორია, ხუთი სტომატოლოგიური კაბინეტი (მდებარეობს
ცენტრალურ რაიონებში), ერთი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პუნქტი, 9 აფთიაქი (მდებარეობს
ცენტრალურ რაიონებში) და ერთი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (17 საშტატო ერთეულით).
საავადმყოფოში ფუნქციონირებს ანტენატალური განყოფილება.73
2018 წელს საწოლების დაკავების მაჩვენებელი 256,1-ს შეადგენდა (საქართველოს მაჩვენებელი იყო
187,2), ხოლო საავადმყოფოში გაჩერების ხანგრძლივობა – 3,9 (საქართველოს მაჩვენებელი იყო 4,9).

პირველადი ჯანდაცვის გამოყენების მაჩვენებლები სხვა რეგიონებთან შედარებით კვლავაც დაბალია.
2018 წელს ამბულატორიაში ვიზიტების რაოდენობა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის ერთ
სულ მოსახლეზე 1.3 იყო, კახეთის რეგიონისთვის – 1.9, ხოლო მთლიანი ქვეყნისთვის – 3.3.74
2019 წელს, სასწრაფო დახმარებით სარგებლობის შემთხვევებიდან, 1,1% გამოწვეული იყო ავარიით,
ხოლო 97,8% – ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოულოდნელი გაუარესებით, რაც თითქმის იგივეა, რაც
მთელი ქვეყნის მაჩვენებელი.

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ხაზგასმით გვიჩვენებს, რომ ჯანდაცვის
სექტორში დაბალი ანაზღაურების და დაბალი კვალიფიკაციის პრობლემაა. მეორე მხრივ, ადგილობ
რივ მოსახლეობაში ძალიან ხშირია თვითმკურნალობისა შემთხვევები, რაც სავარაუდოდ, სიღარიბის
მაღალი დონით არის განპირობებული.

71
72
73
74

2020 წლის 23 აპრილის N 8 დადგენილება – დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ; 2019 წლის 20 დეკემბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემები
მონაცემები მუნიციპალიტეტიდან
ჯანდაცვა, სტატისტიკური წელიწდეული 2018, საქართველო, NCDC

63

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პირველადი ჯანდაცვა სოფლად

პირველადი ჯანდაცვა შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ფარავდეს ადამიანის
ჯანმრთელობის საჭიროებების დიდ ნაწილს, მათ შორის პრევენციას, მკურნალობას, რეაბილიტაციას
და პალიატიურ მზრუნველობას.75 ამიტომ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს, რომ
პირველადი ჯანდაცვა, განურჩევლად ასაკისა, ყველა ადამიანის კეთილდღეობისთვის ცენტრალურ
როლს ასრულებს, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მიღწევის კუთხით. წინამდებარე დოკუმენტის
შემუშავების დროს, შეგროვდა ინფორმაცია დედოფლისწყაროს სოფლის ამბულატორიების მუშაობის,
საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ. უმეტეს შემთხვევაში, თითოეულ სოფელს საკუთარი
ამბულატორია აქვს: მუნიციპალიტეტში არის 13 სოფელი და 11 სოფლის ამბულატორია. ერთ სოფლის
ექიმზე მიმაგრებული მოსახლეობა 400-დან 2000-მდე მერყეობს. უმეტეს შემთხვევაში, ამბულატორიებს
საკუთარი შენობა აქვთ (სამედიცინო პუნქტი არ აქვს ორ სოფელს – არხილოსკალოს და ზემო
ქედს; სოფლის ექიმები და ექთნები სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილ სივრცეში მუშაობენ).
ამბულატორიიდან ყველაზე შორს მყოფ პაციენტამდე მანძილი 1-დან 5 კმ-მდეა. ძირითადად, სოფლის
ექიმები თავიანთ პუნქტებს აფასებენ, როგორც კარგი ან დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ყველა
მათგანს აქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, მაგალითად, გათბობის და წყალმომარაგების
სისტემების არარსებობა, სახურავის შეკეთების საჭიროება და ა.შ. უმეტეს შემთხვევაში, შენობას აქვს
პანდუსი უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის. შენობების უმრავლესობას ცალკე მოსაცდელი აქვს
პაციენტებისთვის. ყველა ექიმს აქვს კომპიუტერი, მაგრამ მხოლოდ ერთი სოფელის ამბულატორიას
აქვს ინტერნეტზე წვდომა, და ამ შემთხვევაშიც ინტერნეტი უხარისხოა. პერსონალს აქვს წვდომა
პირველადი ჯანდაცვის გაიდლაინებსა და პროტოკოლებზე, რომელსაც ყოველთვის ან ხშირად
იყენებენ პრაქტიკაში. ექიმების უმრავლესობას გარკვეული სახის ტრენინგი აქვს გავლილი 1 წლის
წინ. ყველა მათგანს აქვს ინფორმაცია კოვიდ-19 სავარაუდო შემთხვევების მართვის შესახებ. ექიმები
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან არანაირად არ თანამშრომლობენ. მუნიციპალიტეტში არ
არსებობს ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ კარგი
იქნებოდა პარტნიორობა რეგიონულ ან ქვეყნის დონეზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
ზოგიერთ შემთხვევაში, ექიმები სრულ მოტივაციას ამჟღავნებენ, მაგრამ უმეტესად, საჭიროა მათი
მოტივირება, უკეთესი მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში,
სოფლის ამბულატორიების წინაშე არსებულ მნიშვნელოვან საჭიროებებს შორის დასახელდა შემდეგი:
ინტერნეტზე წვდომა, უფრო ხშირი ტრენინგები პირველადი ჯანდაცვის საკითხებში და პუნქტების
ინფრასტრუქტურული მოწყობა.
კვლევის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობიდან გამოკითხულთა ნახევარზე
მეტი (მამაკაცების 48,9% და ქალების 60,9%) ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურასა და სერვისებს აფასებს
როგორც „სრულად დამაკმაყოფილებელი“, ხოლო რესპონდენტების 2,8% სრულ უკმაყოფილებას
გამოთქვამს. ეს ბოლო მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იყო (9,1%) 18-დან 24 წლამდე ასაკის
მონაწილეებს შორის. სრული კმაყოფილება გამოთქვეს ასევე შშმ რესპონდენტთა 50%-მა.76
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
მოსახლეობის გამოკითხვა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019.
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წყალი და სანიტარიზაცია

კომპლექსური –

1.4. ჯანდაცვასთან დაკავშირებული დაბალი ხარჯები
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

სიღარიბის დონე

კომპლექსური –

3.2. ნარჩენების მოცილების ობიექტების ნაკლებობა

2.2. ცოფი

1.2. სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია

1.3 შეზღუდული წვდომა ინტერნეტზე

3.1. საკანალიზაციო სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია

2.1. გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები

1.1 სუსტი საყოველთაო ჯანდაცვა

3. წყალმომარაგება პრობლემაა

წყალთან დაკავშირებული ინფექციების შემთხვევების ზრდა

COVID-19 აფეთქების გაზრდილი რისკი

2. გადამდები და არაგადამდები დაავადებების
გაზრდილი ტენდენცია

არასაკმარისი წვდომა ხელმისაწვდომ, ხარისხიან ჯანდაცვაზე

ძირითადი პრობლემა:

ავადობისა და სიკვდილიანობის მომატებული დონე

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შემცირებული მდგომარეობა

1. თვითმკურნალობა

ჯანდაცვითი სერვისების დაბალი გამოყენება

შემცირებული ცხოვრების ხარისხი

P2 – პრობლემების ხე (ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის კომპონენტი)

ეფექტები/შედეგები

მიზეზები

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
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• P2-HE04 – წვდომა
ინტერნეტ პროგრამაზე

• P2-HE03 – სოფლის
პირველადი
ჯანდაცვის პუნქტების
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

• P2-HE02 – უწყვეტი
სამედიცინო
განათლება სამედიცინო
პერსონალისთვის

• P2-HE01 – გაზრდილი
ასიგნებები
მუნიციპალური
ბიუჯეტიდან

შემოთავაზებული
ინტერვენციები

კოვიდ-ის პერიოდში, ონლაინ კომუნიკაციაზე საყოველთაო გადასვლის დროს,
ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტულია. ამდენად, ინტერნეტ მომსახურებაზე
სოფლის ექიმებისა და ექთნების გაუმჯობესებული წვდომა კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია, საქართველოში ჯანდაცვის ელექტრონულ საინფორმაციო
სისტემებზე გადასვლა კვლავაც გამოწვევაა. თუმცა, ექიმებისა და ექთნებისთვის
სავალდებულა ყოველწლიური სამედიცინო ფორმის ელექტრონულ ფორმატში
შევსება. ინტერნეტზე წვდომას არსებითი მნიშვნელობა აქვს უწყვეტი სამედიცინო
განათლებისთვის, ისევე როგორც ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის
განვითარებისთვის მთელს ქვეყანაში.

ეკონომიკური ზრდა და განვითარება დამოკიდებულია ჯანმრთელ მოსახლეობაზე.
ჯანდაცვის სისტემაში ჩადებულ ინვესტიციებს ძლიერი გავლენა აქვს, რაც
ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდას აძლიერებს, მათ შორის ღირსეული სამუშაო
ადგილების შექმნის გზით. მიზანმიმართული ინვესტიცია ჯანდაცვის სისტემებში,
მათ შორის ჯანდაცვის მუშაკებში, ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას სხვა
საშუალებებთან ერთად: ეკონომიკური პროდუქტიულობა, სოციალური დაცვა და
ერთიანობა, ინოვაციები და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება.

პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი დამოკიდებულია პირველადი
ჯანდაცვის მუშაკებზე, რომლის სწავლება, მხარდაჭერა და მოტივაცია მაღალი
ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფის შესაბამისია. კვალიფიციური პერსონალი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის სფეროში კლინიკური
მომსახურების გასაუმჯობესებლად; პირველადი ჯანდაცვის სფეროში პაციენტის,
ოჯახის და საზოგადოების ჩართულობისა და გაძლიერებისთვის. პირველადი
ჯანდაცვა მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ჯანდაცვის ფართო სისტემის
მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების
უზრუნველსაყოფად. ეს არის უწყვეტი მომსახურების, განსხვავებულ ინსტრუმენტულ
პლატფორმებს შორის ინტეგრირების და მაღალი ხარისხის მომსახურების გარემოს
შესაქმნელად გაერთიანებული სხვადასხვა ფუნქციის კოორდინაციის მთავარი
განმაპირობებელი.

პირველადი ჯანდაცვის – ჯანდაცვის სისტემის ძირითადი კომპონენტის
გაძლიერება – მაღალი ხარისხის და ინტეგრირებული ჯანდაცვის სერვისების
უზრუნველყოფის მიზნით, რათა მოსახლეობის საჭიროებები უკეთ დაკმაყოფილდეს,
არაგადამდები დაავადებების გავრცელების ზრდის გათვალისწინებით; პაციენტზე
ორიენტირებული ჯანდაცვის მიდგომის შემუშავება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე,
ჯანმრთელობის საყოველთაო დაფარვის მიზნით.

დეტალური კომენტარი

აქტუალურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

• ICT-ს წვდომისა
და გამოყენების
ხელშეწყობა

• ძირითადი ფი
ზიკური ინფრა
სტრუქტურის
ინვესტიციების
ხელშეწყობა

• განათლებისა
და სწავლების
უზრუნველყოფა

• ძირითადი
ჯანმრთელობის
უზრუნველყოფა

OECD პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

კომპლექსური
პროგრამები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები მაპირებულია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტების მიხედვით რომელიც მოცემული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, ჯანდაცვის აქტუალური
საკითხები – რეკომენდირებულია OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური
აღწერა წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.

P2 – შემოთავაზებული ინტერვენციული ღონისძიებები (ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის
კომპონენტი)

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

• წყალი და სანიტარია
• სიღარიბის დონე
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ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული კომპონენტი

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული კომპონენტი მოიცავს რამდენიმე
ბლოკს. მათ შორის არის. განათლება, ეკონომიკური გაძლიერება, საზოგადოებაში ჩართულობა,
სპორტი და კულტურული ცხოვრება.

განათლება

ახალგაზრდობის განვითარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამოწვევა განათლებაა. პროფესიული
განათლებისა და სამეწარმეო უნარების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა მცირეა, რაც ხელს უშლის
არასასოფლო-სამეურნეო მეწარმეობის განვითარებას. ასევე დაბალია უცხო ენების ცოდნის დონე,
რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტურიზმის განვითარებისთვის.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში განათლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა გამოწვევა
არსებობს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების რამდენიმე საკითხზე. მუნიციპალიტეტში 16 საჯარო ზოგადი საგანმანათლებლო
დაწესებულებაა. 2005 წელთან შედარებით, 2020 წელს სტუდენტების რაოდენობა 33%-ით შემცირდა.77
საქსტატის მონაცემებით, 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების 20.3%-ს აქვს უმაღლესი განათლება,
ახალგაზრდების 17.5%-ს კი პროფესიული განათლება აქვს.78 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის თანახმად, მოსახ
ლეობის უმეტესობას არც ტექნიკური განათლება აქვს და არც უმაღლესი. მუნიციპალიტეტში უმაღ
ლესი განათლების ან პროფესიული სკოლა არ არსებობს. აქ მხოლოდ ერთი ვეტერინარული
კოლეჯია. დედოფლისწყაროდან თელავის, გურჯაანისა და საგარეჯოს უახლოესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები 100 კმ-ით არის დაშორებული, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს საკმაოდ
შორი მანძილია.79

პროფესიული განათლების შესაძლებლობებს რაც შეეხება, სოფელ სამრეკლოში არის პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების – კოლეჯი „აისის“ ფილიალი, რომელიც ახალგაზრდებს სხვადა
სხვა პროგრამას სთავაზობს, მაგალითად, თმის სტილისტი, თექის ოსტატი, ექთანი, ელექტროენერგია,
ქვაზე მუშაობა, ბუღალტერია, შემდუღებელი.
ახლად კურსდამთავრებულ ახალგაზრდა პროფესიონალებზე მრეწველობის ადგილობრივ დარგებსა
და მომსახურების სფეროში ძალიან დაბალი მოთხოვნაა. ამის გამო, ახალგაზრდებს მუნიციპალიტეტში
დაბრუნების დაბალი მოტივაცია აქვთ. ახალგაზრდებს დაბალი ენობრივი კომპეტენცია აქვთ ინგლისურ
ენაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტურიზმის განვითარებისათვის.
უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდები. ახალგაზრდების დასაქ
მებისა და სოციალური ჩართულობის პრობლემა უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში
არჩართული ახალგაზრდების რაოდენობაზე აისახება. საქართველოს რეგიონებს შორის, უმუშევარი,
განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის მიხედვით, კახეთი მესამე
ადგილზეა. საქართველოში იმ ახალგაზრდების წილი, რომლებიც „არც განათლებას იღებენ, არც
დასაქმებული არიან და არც ტრეინინგს გადიან“, საკმაოდ მაღალია. საქსტატის მონაცემებით,
2018 წელს უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების წილი 31,6%-ს
შეადგენდა.80 მსოფლიო ბანკის მიერ უფრო ადრე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2014 წელს
უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების წილი 32,4% იყო.81 სამწუხაროდ,
აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ ეროვნულ დონეზეა გამოთვლილი, თუმცა არსებობს სარწმუნო
ვარაუდი, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე მონაცემები უკეთესი არ იქნება. ქვემოთ წარმოდგენილ
ცხრილში ნაჩვენებია, რომ უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების
77
78
79
80
81

საქსტატი, 2020
General Population Census 2014, Geostat
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, 2016-2020
საქსტატი 2018 (ეროვნული დონე)
უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების შეფასება – სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს ტექნიკური დახმარება, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი; საქართველოს ახალგაზრდული
პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება. (ეროვნული დონე)
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წილი კახეთის რეგიონში 37,47%-ს შეადგენს, რაც შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონების შემდეგ, ერთ- ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.82

უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდები საქართველოში,
რეგიონების მიხედვით
რეგიონი
კახეთი

%
37.47

თბილისი

29.27

შიდა ქართლი

43.54

ქვემო ქართლი

34.04

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

31.69

სამცხე-ჯავახეთი
გურია

26.24
27.78

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

42.27

მცხეთა-მთიანეთი

27.88

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
წყარო: მსოფლიო ბანკი.

31.41

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება ახალგაზრდების პოტენციალის სრული რეალიზაციის
მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი საშუალებაა. ამდენად, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების
აღჭურვა ისეთი ცოდნითა და უნარებით, რომელიც მათ დასაქმებასა და მეწარმეობაში დაეხმარება.
აუცილებელია გატარდეს ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობებისა და
ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართულობის რეალიზაციას. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებში მოტივაციის და ცნობიერების ამაღლება
მეწარმეობის შესახებ, საგანმანათლებლო და პროფესიული უნარების განვითარების, ფინანსურ
რესურსებზე წვდომის, ახალგაზრდული მეწარმეობის მიზანმიმართული პროგრამების დაწყების
მიზნით და ა.შ.

შემოსავლის წყაროები. საინტერესოა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების
შეფასება შემოსავლის წყაროების მიხედვით. სტატისტიკური მონაცემები გვიჩვენებს, რომ 15-დან
29 წლამდე ახალგაზრდების 47.9% კმაყოფილია, თუმცა მხოლოდ 15%-ს აქვს შემოსავალი საკუთარი
ფერმებიდან. იმ ახალგაზრდების წილი, რომლებიც დაქირავებული დასაქმებიდან იღებენ შემოსავალს,
არის 14,7%.83 ახალგაზრდების 13,4% დამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე, რაც საკმაოდ დიდი
რიცხვია.

15-დან 29 წლამდე მოსახლეობა შემოსავლის ძირითადი წყაროების მიხედვით
შემოსავლის სტატუსი

რაოდენობა

დამოკიდებული

1622

შემოსავალი საკუთარი ფერმიდან

512

ხელფასი დაქირავებით მუშაობიდან ან სხვა რეგულარული ანაზღაურებიდან

500

82

83

უმუშევარი, განათლებასა და სწავლებაში არჩართული ახალგაზრდების შეფასება – სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტროს ტექნიკური დახმარება, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი; საქართველოს ახალგაზრდული
პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება. (რეგიონული დონე)
მოსახლეობის საყოველთაო გამოკითხვა, 2014, საქსტატი
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შემოსავალი ინდივიდუალური შრომითი აქტივობიდან

141

ფულადი გზავნილები საზღვარგარეთიდან

27

სხვა

18

დაკონკრეტებული არ არის

11

პენსია

55

სახელმწიფო მხარდაჭერის სხვა ფორმა

37

სოციალური დახმარება

454

სულ

3383

წყარო: საქსტატი.

ეკონომიკური აქტივობა და ჩართულობა. არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ მო
სახლეობის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ დედოფლისწყაროს გამოკითხული ახალგაზრდების 39,9%
დასაქმებულია, 31,6% დაუსაქმებელია და 28,4% სამუშაო ძალას არ წარმოადგენს. სხვა მუნიცი
პალიტეტებში ახალგაზრდების დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი დაბალია (33,9%), ხოლო
უმუშევრობის დონე – მაღალი (43,2%).

დასაქმებულთა 12,3% მუშაობს კერძო სექტორში, 3,7% – სახელმწიფო სექტორში, ხოლო 20,6% თვით
დასაქმებულია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ახალგაზრდების შედარებით მცირე ნაწილია
დასაქმებულია კერძო სექტორში (10.1%), ხოლო საჯარო სექტორში დასაქმების წილი უფრო მაღალია
(6.7%), თვითდასაქმების მაჩვენებელი კი არის (16.9%).

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ახალგაზრდების სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართულობის კუთხითაც
პრობლემები არსებობს. გამოკითხული ახალგაზრდების 26,8%-ს არც კი უფიქრია ბიზნესის დაწყება,
54%-ს სურვილი ჰქონდა, რომ ბიზნესი დაეწყო, მაგრამ ვერ შეძლო. მხოლოდ 19,2%-მა დაიწყო ბიზნესი
ან აპირებს დაწყებას. სხვა მუნიციპალიტეტებში საშუალო შედეგები ასეთია: იმ ახალგაზრდების
საშუალო წილი, რომელსაც ბიზნესის დაწყებაზე არც კი უფიქრია, უფრო მაღალია (39,1%), ხოლო მათი
რიცხვი, ვინც ამ საკითხზე იფიქრა, მაგრამ პრობლემებმა შეუშალა ხელი ბიზნესის დაწყებაში, უფრო
დაბალია ( 48.1%). ბიზნესი დაიწყო ან დაწყებას გეგმავს მხოლოდ (12.7%).
კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ იმ ადამიანების 90,4%-ს, ვინც ბიზნესის დაწყებაზე ფიქრობდა,
ბიზნესის დასაწყებად შესაბამისი რესურსები არ გააჩნია. უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდების
87.9%-ის თქმით, მათ ბიზნესის მართვის შესაბამისი უნარები არ აქვთ.84
ადგილობრივი ახალგაზრდების შესაბამისი ინიციატივები. ჩართულობის თვალსაზრისით, უნდა აღინიშ

ნოს ევროპის ფონდის პროექტი (EPF), რომელიც დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრ
დების ინტეგრაციის პროგრამას ახორციელებს. აღნიშნული პროგრამა ეფუძნება ახალგაზრდული
ბანკის (YB) მეთოდოლოგიას. პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების უნარების გაძლიერებას და მათ
საშუალებას აძლევს აქტიურად ჩაერთონ თავიანთი საზოგადოების განვითარებაში. ახალგაზრდული
ბანკის შემოთავაზებული მეთოდოლოგია ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდის ინოვაციური გზაა,
რაც გულისხმობს ახალგაზრდების გაძლიერებას ტრენინგისა და რესურსების საშუალებით, რათა მათ
შეძლონ მცირე ახალგაზრდული ინიციატივების აღმოჩენა, დაფინანსება და მართვა, ადგილობრივი
თემის პრობლემების აღმოსაფხვრელად. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ 16-დან 21 წლამდე
ახალგაზრდებს.85
კიდევ ერთი პროგრამა, რომელშიც კახეთის რეგიონის ახალგაზრდებს შეუძლიათ მონაწილეობა,
არის EU4Youth SEAG ინიციატივა. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის
განვითარებას სოციალური მეწარმეობის სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს სოციალურ ერთიანობას,
დასაქმებას, ღირსეული სამუშაოს შექმნას, ჩართულობას და უთანასწორობის შემცირებას. პროექტი
84
85

მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
http://www.epfound.ge/
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მიზნად ისახავს საჭირო ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილოს შემოქმედებით ახალგაზრდები, რათა მათ
შეძლონ მდგრადი სოციალური საწარმოები შექმნა. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებს შეუძლიათ
განივითარონ უნარები, გაიღრმავონ ცოდნა და შესაძლებლობები, მიიღონ დახმარება ფინანსების,
ბიზნესის დამხმარე სტრუქტურების, ქსელების და ბაზრის ძირითადი აქტორების ხელმისაწვდომობის
გაზრდის გზით. პროექტს ახორციელებს Mercy Corps Georgia („მერსი ქორფსი“).86

ახალგაზრდების სამოქალაქო / საზოგადოებრივი ჩართულობა

საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, ახალგაზრდების ჩართულობა
ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების მთავარი სტრატეგიული მიმართულებაა. ახალგაზრდების
ჩართულობა გულისხმობს მათ აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების სამოქალაქო, სოციალურ,
კულტურულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში,
უაღრესად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის ჩართულობა სხვადასხვა პროცესში. ახალგაზრდების
აქტიურობა ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ინკლუზიურია და სხვადასხვა ჯგუფის
ინტერესებს ასახავს. გარდა ამისა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ინტერესებისა
და საჭიროებების გათვალისწინება კრიტიკული წინაპირობაა მდგრადი განვითარებისთვის.
საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის და ჩართულობის მხრივ,
მუნიციპალიტეტს მწირი ისტორია და დაბალი მაჩვენებლები აქვს. ახალგაზრდებს არაფორმალური
განათლების ან სოციალური ჩართულობის შესაძლებლობა არ ეძლევათ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს
დედოფლისწყაროს „ახალგაზრდული სახლი“. „ახალგაზრდობის სახლი“ მუნიციპალური სპორტისა და
ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე დაფუძნდა, PROCEED პროექტის ფარგლებში, ENPARD-2 პროგრამის
ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში გარემონტდა და თანამედროვე ინვენტარით
აღიჭურვა ერთი ოთახი, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ სხვადასხვა პროექტების დაგეგმვა და
ორგანიზება.
სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში არსებული მუნიციპალური სერვისების გარდა, ასევე
არსებობს ორგანიზაციებიც, რომლებიც საგანმანათლებლო და სოციალურ ინკლუზიურ ღონისძიებებს
ახორციელებენ: ახალგაზრდული ცენტრი „იბერია“; საგანმანათლებლო სასწავლო ცენტრი „სპექტრი“;
მირზაანის მონასტერთან არსებული ქართული სკოლა-სახელოსნო.

მუნიციპალურ დონეზე, ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგია არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ახალგაზრდობაზე, არასდროს მიუღიათ
მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამებში. არ არსებობს გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმები. ახალგაზრდული დასვენების ორგანიზების
მიზნით, მუნიციპალიტეტი აწყობს ახალგაზრდულ საზაფხულო ბანაკებს. მუნიციპალიტეტში აქტიური
ახალგაზრდული ორგანიზაცია არ არსებობს.87

სპორტი და კულტურა

სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი
პრიორიტეტია, რომლის ფარგლებში წლის განმავლობაში სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება იგეგმება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა
და ახალგაზრდობის ცენტრი 6 სპორტულ მიმართულებას აერთიანებს: ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა,
ძიუდო, რაგბი, კალათბურთი, კიკბოქსი. ამ სპორტულ მიმართულებებში სულ 580 ბავშვია ჩართული.

კულტურული ცხოვრების ხელშესაწყობად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ფოლკლორული და
ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისთვის საჭირო დაფინანსებას. კულტურული ცხოვრე
ბის ერთ – ერთი მთავარი მიმართულებაა 14 მუნიციპალური ბიბლიოთეკის მხარდაჭერა. ბიბლიოთეკის
შესაძლებლობების ფარგლებში ეწყობა თემატური საღამოები, გამოფენები და კონფერენციები.

86
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ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდობის სფეროში განისაზღვრა შემდეგი გამოწვევები და საჭიროებები:
გამოწვევები
• სპორტული მიმართულებების, ახალგაზრდული
გასართობი კლუბების, სოციალური ჩართულობის
სივრცეების, ახალგაზრდული ცენტრების სიმცირე
• ადგილობრივად ხელმისაწვდომი პროფესიული
განათლებისა და სასწავლო პროგრამების ნაკლებობა
• დაბალი ეკონომიკური ჩართულობა
• ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების
არარსებობა, რომელიც ახალგაზრდებს სწავლებას
და არაფორმალურ საგანმანათლებლო პრიგრამებს
შესთავაზებდა
• ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონე არსებული
პროგრამების, სერვისებისა და შესაძლებლობების
შესახებ, დაბალია

საჭიროებები
• რეკრეაციის შესაძლებლობების განვითარება
• მოხალისეობის ხელშეწყობა ახალგაზრდებში და
მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა
• ღონისძიებების გატარება კოვიდ 19-ის მეორე ტალღის
საწინააღმდეგოდ, მოწყვლადი ჯგუფების ზიანის
მინიმუმამდე შესამცირებლად
• მეტი შესაძლებლობის შექმნა საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობისთვის
• შესაბამისი პროფესიული განათლების პროგრამების
შეთავაზება ადგილობრივი სპეციფიკის
გათვალისწინებით
• ძირითადი პიროვნული კომპეტენციების განვითარება,
რაც შეიძლება ახალგაზრდებს დაეხმაროს
ცხოვრებისეული სირთულეების გადალახვაში
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ძირითადი პრობლემა:

ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა თემის
სოციალურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

მოხალისეობრივი აქტივობების ნაკლებობა

დროის ფლანგვა, აზარტული თამაშები ახალგაზრდებში

ახალგაზრდების შემოსავლისა და მიგრაციის ნაკლებობა

კომპლექსური –

1.1. ახალგაზრდებზე ორიენტირებული სამეწარმეო
პროგრამების ნაკლებობა;

1. ახალგაზრდებზე ორიენტირებული სამეწარმეო პროგრამების
ნაკლებობა; მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა მუშაკთა დაბალი
კვალიფიკაცია

კომპლექსური –

2.2 მოხალისეობრივი პროგრამების სიმცირე

2. ახალგაზრდების ჩართულობის შესაძლებლობების ნაკლებობა

კომპლექსური –

3.1 სუსტად განვითარებული გასართობი და
რეკრეაციული ინფრასტრუქტურა

3. ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული
ახალგაზრდული სივრცის არარსებობა

ახალგაზრდების სამოქალაქო / საზოგადოებრივი ჩართულობის და ეკონომიკური გაძლიერების პირობების ნაკლებობა

არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების
არარსებობა მუნიციპალურ გეგმაში

ახალგაზრდები ჩართული არ არიან
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

P2 – პრობლემების ხე (ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული კომპონენტი)

ეფექტები/შედეგები

მიზეზები

დედოფლისწყარო
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ახალგაზრდების ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლამ გვაჩვენა, რომ არსებობს სამეწარმეო
კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანი საკითხია თვითდასაქმების შე
საძლებლობებისთვის. სამეწარმეო კომპეტენცია გულისხმობს შესაძლებლობებზე და იდეებზე
რეაგირების, და სხვებისთვის მათი ღირებულებებად გარდაქმნის უნარს. სამეწარმეო კომპე
ტენციები ეფუძნება შემოქმედებით უნარს რომელიც მოიცავს წარმოსახვის უნარს, სტრატეგი
ულ აზროვნებას, პრობლემების გადაჭრის უნარს და კრიტიკულ და კონსტრუქციულ აზროვნებას,
განვითარების შემოქმედებით და ინოვაციურ პროცესში.

• P2-YU05 – მუნი
ციპალიტეტის
ახალგაზრდა მუ
შაკთა განვითა
რების პროგრამა

როგორც ახალგაზრდების, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ახალგაზრდობის
განვითარებისთვის. მუნიციპალურ დონეზე, ახალგაზრდული საკითხების ფარგლებში,
ადამიანური კაპიტალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. სათანადო ყურადღება არ
ეთმობა ახალგაზრდებთან მომუშავე პერსონალის განვითარებას და პროფესიულ ზრდას.

პროგრამის მთავარი მიზანია ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი განვითარების პარტნიო
რებად და არა ბენეფიციარებად განხილვა. პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდებს გადაწყვე
ტილებებსა და რესურსებზე პირდაპირი კონტროლის საშუალება მისცეს. ახალგაზრდებისთვის
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილს თავად ახალგაზრდები მართავენ და უხელმძღვანელებენ.
„ახალგაზრდული სივრცე“ უსაფრთხო და კომფორტული მრავალფუნქციური გარემოა, სადაც
ახალგაზრდებს შეუძლიათ თავისუფალი დრო გაატარონ, გაიუმჯობესონ პიროვნული უნარე
ბი, დაგეგმონ აქტივობები, გონებრივი იერიში, გამოიყენონ უფასო wifi, შეიმუშაონ იდეები და
რეკომენდაციები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.
პროგრამის მთავარი აზრი არის ახალგაზრდების გაძლიერება, შესაძლებლობების განვითარე
ბა, გამჭვირვალობა და ახალგაზრდების ჩართულობა.

• P2-YU04 – ძი
რითადი პი
როვნული
კომპეტენციები
ეკონომიკურიგაძ
ლიერებისთვის

• P2-YU03 –
პროექტი
„ახალგაზრდული
სივრცე“

სოციალური კაპიტალის ხელშეწყობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისა და ეკონომიკის
მდგრადი განვითარებისთვის. ეს ზრდის პირად კეთილდღეობას და ქმნის დადებით გარეგნულ
ეფექტს, რაც სოფლად მცხოვრები ოჯახების საარსებო წყაროს გაუმჯობესების საშუალებას
იძლევა. სოციალური კაპიტალის ხელშეწყობა შესაძლებელია კეთილდღეობის უზრუნველყო
ფის, საოჯახო და საზოგადოებრივი სერვისების, სპორტისა და ხელოვნების, კომუნიკაციის და
აუცილებელი სერვისების უზრუნველყოფის გზით. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდების ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სოციალური კაპიტალის შექმნის
გზით, და ასევე ეხმარება მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური გაძლიერების პროცესს.

ICT-ს შეუძლია სოციალურ და ინსტიტუციონალურ დონეზე გაზარდოს სოციალური კაპიტალის
დონე სოფლად, რამდენადაც ის უფრო ეფექტური კომუნიკაციის საშუალებას იძლევა და ზრდის
ახალგაზრდების მონაწილეობას ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ინო
ვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის შემუშავება სოფლის მაცხოვრებლებს საშუა
ლებას აძლევს უშუალოდ ადგილობრივ ადმინისტრაციებთან იურთიერთონ და ადგილობრივ
დონეზე აიმაღლონ ცნობიერების დონე, რაც მთავრობის ანგარიშვალდებულებისა და მმართვე
ლობის შესაძლებლობების გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა.

დეტალური კომენტარი

• P2-YU02 –
ახალგაზრდობის
სოციალური პა
სუხისმგებლობის
ინიციატივა

• P2-YU01 –
ინოვაციური
ინტერნეტ/
მობილური
პლატფორმის
შემუშავება

შემოთავაზებული
ინტერნვენციები

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებების
აქტუალურობა

• მთავრობის
შესაძლებლო
ბების განვი
თარება

• განათლებისა
და სწავლების
უზრუნველყო
ფა

• საზოგადოების
განვითარების
ხელშეწყობა

• სოციალური
კაპიტალის
შექმნა

• ICT-ს წვდომისა
და გამოყენე
ბის ხელშეწყო
ბა

პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

კომპლექსური
პროგრამები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები მაპირებულია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტების მიხედვით რომელიც მოცემული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, ახალგაზრდობისთვის
აქტუალური საკითხები – რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო
დეტალური აღწერა წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.

P2 – შემოთავაზებული ინტერვენციული ღონისძიებები (ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული
კომპონენტი)
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ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული კომპონენტი

მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 წლის დღის წესრიგის მე-5 მიზანია გენდერული თანასწორობა.
მე-5 მიზანი გენდერული თანასწორობის და ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერებას ისახავს მიზნად.
ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ ყველანაირი დისკრიმინაციის აღმოფხვრა არა მხოლოდ
ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ უაღრესად მნიშვნელოვანია მდგრადი მომავლისთვისაც.
სოციალური სტატუსის განხილვა. საკრებულოში მხოლოდ 2 ქალია და 26 მამაკაცი მუშაობს. მენეჯერულ
პოზიციაზე მუშაობს 3 ქალი და არც ერთი კაცი. მერიაში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 7 ქალი და 10
მამაკაცი მუშაობს.88

2018 წელს, მუნიციპალიტეტის N26 განკარგულებით, შეიქმნა დედოფლისწყაროს გენდერული
თანასწორობის საბჭო, რომელიც 14 წევრისგან (7 ქალი და 7 მამაკაცი) შედგება.89 დედოფლისწყაროს
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში აღნიშნულია, რომ მუნიციპალიტეტში 16 არასამთავრობო
ორგანიზაციაა, რომელთაგან ექვსი ადგილობრივი ორგანიზაციაა, 4 კი ქალთა უფლებებზე
მუშაობს, თუმცა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებს შორის სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენელი არ არის.

ქალთა ოთახი მუნიციპალიტეტში 2018 წლიდან ფუნქციონირებს. „ქალთა ოთახის“ ერთ-ერთი სერვისი
ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა და მათი უნარების გაძლიერებაა. „ქალთა ოთახის“
მენეჯერს ოთახის გახსნის დღიდან სტუმრები არ დაურეგისტრირებია და მონაცემების მიხედვით,
მხოლოდ 2019 წელს ფიქსირდება ბენეფიციარები – ჯამში 442, საიდანაც 82% (365) არის ქალი.
დედოფლისწყაროს გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალური გენდერული
თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლებისთვის. გეგმაში ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერებაა (მუხლი 2.7. მუხლი 2.8), რომლის თანახმად, გარანტირებული უნდა იყოს
პროგრამები და ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის, უნდა
არსებობდეს პროფესიული შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამები სოფლად მცხოვრები
ქალებისა და სოციალურად დაუცველი ქალებისათვის. გეგმის თანახმად, გათვალისწინებული უნდა
იყოს ფინანსური ჩართულობა მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებში. ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად თანხები
არ გამოიყოფა.
სამოქალაქო საზოგადოება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში დაარსდა და ფუნქციონირებს 16მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ექვსი მათგანი ადგილობრივი ორგანიზაციაა, ოთხი ორგანიზაცია
ქალთა უფლებებზე მუშაობს, ადგილობრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობები კი საკმარისად
ძლიერი არ არის.90 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს დედოფლისწყაროს
ადგილობრივი განვითრების ჯგუფი. ადგილობრივი განვითრების ჯგუფი შეიქმნა პროექტის ENPARD 2
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ჰექს-ეპერი (HEKS-EPER) საქართველო და პარტნიორი „ელკანა“
(ELKANA). ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში 106 წევრია – 75 მამაკაცი და 31 ქალი (29%).

ნდობა საინფორმაციო ქსელების მიმართ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სამოქალაქო
სექტორის მიმართ ნდობა ზოგადად დაბალია, მათ შორის დაბალია ნდობა ქალთა ორგანიზაციების
მიმართ, განსაკუთრებით ქალებს შორის. ეს გასაკვირია, რადგან ზოგადად, სხვა მუნიციპალიტეტებში,
მაგალითად ქედასა და ხულოში, ქალებს უფრო მაღალი ნდობა აქვთ ქალთა ორგანიზაციების
მიმართ. რესპონდენტ ქალთა 43.3%-ს და მამაკაცების 41,6%-ს არ აქვს ნდობა ან ნაკლები ნდობა აქვს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. ქალთა 71.6%-ს და მამაკაცების 53%-ს საერთოდ არ აქვს ან
ნაკლები ნდობა აქვს საზოგადოების ჯგუფების მიმართ. ქალთა 49.5%-ს და მამაკაცების 47%-ს მაღალი
ნდობა არ აქვს ქალთა ორგანიზაციების მიმართ.91 ეს დამოკიდებულება მიუთითებს, რომ სამოქალაქო
საზოგადოების სექტორი სათანადოდ განვითარებული არ არის, არ არსებობს შესაბამისი იმიჯი, მათ
შორის ქალთა ორგანიზაციებს არ აქვს სათანადო იმიჯი.
88
89
90
91

ამიერკავკავსიის გენდერული თანასწორობის ქსელი, 2020, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4115081?publication=0
Dedoplistskaro Local Development Strategy, 2017
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ქალებს უფრო მაღალი ნდობა აქვთ ტელევიზიისა და ბეჭდური და
ონლაინ მედიის მიმართ, ვიდრე მამაკაცებს. რესპონდენტ ქალთა 51.7%-ს და მამაკაცთა 48% ძალიან
დიდი ან საკმაოდ მაღალი ნდობა აქვთ ტელევიზორთან, ხოლო ქალების 44.7% და მამაკაცთა 32.8%
ძალიან დიდი ან საკმაოდ მაღალი ნდობა აქვთ ბეჭდურ და ონლაინ მედიას.

ქალებს მამაკაცებთან შედარებით, გაცილებით ნაკლები ნდობა აქვთ გაეროსა და ევროკავშირის მიმართ.
გამოკითხულ ქალთა 45,7%-ს და მამაკაცების 41,4%-ს საერთოდ არ აქვს ან მაღალი ნდობა არ აქვს
გაეროს მიმართ; გამოკითხული ქალების 44,9%-ს და მამაკაცების 40,5%-ს არ აქვთ მაღალი ნდობა
ევროკავშირის მიმართ. როგორც მამაკაც, ისე ქალ რესპონდენტებს ნაკლები ნდობა აქვთ რუსეთისა
და თურქეთის მიმართ. რუსეთისადმი უნდობლობა მამაკაცებში უფრო მაღალია ვიდრე ქალებში –
გამოკითხული ქალების 78.7% და მამაკაცების 82.5% მცირედ ან საერთოდ არ ენდობა ამ ქვეყნებს;
თურქეთისადმი უნდობლობა უფრო მეტია ქალებში – გამოკითხული ქალების 77.5%-ს და მამაკაცების
74%-ს საერთოდ არ აქვს ან მცირე ნდობა აქვს თურქეთის მიმართ. გამოკითხული ქალების 66%-ს და
მამაკაცების 69.8%-ს საერთოდ არ აქვს ან მაღალი ნდობა არ აქვს ბანკების მიმართ.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში უფრო მეტი სურვილი აქვთ, რომ ინფორმაცია მიიღონ
ცენტრალური ხელისუფლებისგან (გამოკითხული ქალების 54,8% და მამაკაცების 60,1% გამოხატავს
ამგვარ სურვილს), მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან (52,2% ქალი და 60,2% მამაკაცი), გამგებლისგან
(ქალების 44,6% და მამაკაცთა 61,1%) ვიდრე მედიასაშუალებების ან სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებისგან. მათ შორის, გამოკითხული ქალების 40,1%-ს და მამაკაცების 36,6%-ს საერთოდ
არ სურს ინფორმაციის მიღება ან არ სურს ინფორმაციის მიღება ქალთა ორგანიზაციებისგან.
რესპონდენტებს ასევე ნაკლებად სურთ ინფორმაცია მიიღონ ბანკებისგან. (ქალების 40.4%-ს და
მამაკაცების 45.6%-ს საერთოდ არ სურდა ინფორმაციის ბანკებისგან მიღება).
აწარმოე საქართველოში. პროექტები დაფინანსებულია სახელმწიფო პროგრამის სამრეწველო
ნაწილის ფარგლებში-„აწარმოე საქართველოში“ 2018-2019 წლებში. მიკრო და მცირე მეწარმეობის
სახელმწიფო პროგრამის – „აწარმოე საქართველოში“-ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების
რაოდენობა არის 12, საიდანაც 5 (42%) ქალი ბენეფიციარია.
ENPARD 2-ის ფარგლებში, სულ 111 პროექტი დაფინანსდა, მათ შორის 90 ბიზნეს პროექტი, საიდანაც 43
პროექტი ქალების მიერ იყო წარდგენილი.92

დასაქმება. დასაქმების მხრივ სისტემური გენდერული უთანასწორობა ზრდის სიღარიბეს, ეკონომიკურ
დაუცველობას და ამცირებს შესაძლებლობებს გოგონებისა და ქალებისთვის. იმავდროულად, ქვეყნის
ეკონომიკური პროგრესი, უმუშევრობა და სოციალურ-ეკონომიკური სიღარიბე ვერ აღმოიფხვრება, თუ
არ გაიზრდება ქალების დასაქმების მაჩვენებელი.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ქალების 56% და მამაკაცების 32.4% ეკონომიკურად აქტიური
არ არის; დასაქმებულია ქალების 30.9% და კაცების 47.1%; უმუშევარია ქალების 12.6% და კაცების 20%.

მეტი ქალია დასაქმებული სახელმწიფო სექტორში – ქალების 10,5% და მამაკაცების 4,3%. ყველა სხვა
სექტორში დასაქმებული მამაკაცების რაოდენობა დასაქმებული ქალების რაოდენობას აღემატება.
კერძო სექტორში დასაქმებულია ქალების 6.4% და მამაკაცების 8.4%; ქალების 9.8% და მამაკაცების
28% თვითდასაქმებულია; საოჯახო ბიზნესში ჩართულია ქალების 0.9% და მამაკაცების 1.4%.93
ბიზნესის დაწყება. მთავარი მიზეზი, რის გამოც გამოკითხული ქალების 49.8% და მამაკაცების
52.8% ბიზნესის დაწყებაზე საერთოდ არ ფიქრობს, არის ბიზნესის დასაწყებად საჭირო რესურსების
არარსებობა. გამოკითხული ქალების 8% და მამაკაცების 11,7% ბიზნესის დაწყებაზე იმიტომ არ
ფიქრობს, რომ საკუთარი შემოსავლით კმაყოფილია. ასევე, ქალების 8.6%-მა და მამაკაცების 4.1%-მა
აღნიშნა, რომ ბიზნეს იდეა არ აქვს.

საინტერესოა, რომ ქალებმა დაასახელეს ოჯახის მიმართ პასუხისმგებლობები (6,4%), ხოლო მამა
კაცებმა ცოდნის/უნარების ნაკლებობა (5,3%), რაც ქალების შემთხვევაში ადასტურებს, რომ მათი
ორმაგი სამუშაო დატვირთვა და ოჯახში ნაკისრი პასუხისმგებლობები მთავარი ბარიერია ქალთა
ეკონომიკურ საქმიანობაში, განაპირობებს მათი აქტიური ჩართულობის უთანასწორო გარემოს
92
93

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

არსებობას და დამატებითი ძალის საჭიროებას, ქალთა ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობის
მიზნით. ამას ადასტურებენ თავად რესპონდენტებიც, განსაკუთრებით ქალები, რომლებსაც მიაჩნიათ,
რომ ქალებს განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდებათ ბიზნესის დასაწყებად. გამოკითხულ ქალთა
82,6% და მამაკაცების 78,8% ამ აზრს სრულად ან ნაწილობრივ ეთანხმება.

განათლება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში თითქმის არც ერთ სფეროში არ არის საკმარისი
პროფესიონალი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხოლოდ 32%-ს აქვს უმაღლესი ან პროფესიული
განათლება.94
მუნიციპალიტეტში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ რესპონდენტთა 76,6%-ს
უმაღლესი განათლება. გამოკითხულთა 78%-ს პროფესიული განათლება არ აქვს. გამოკითხულთა
შორის უფრო მეტი მამაკაცი აქვს უმაღლესი განათლებით (25%), ვიდრე ქალებს (21,9%). სიტუაცია
პირიქით არის პროფესიული განათლების შემთხვევაში – პროფესიული განათლება უფრო მეტ ქალს
აქვს (25,8%), ვიდრე მამაკაცს (17,7%).95

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 15 საჯარო და ერთი კერძო სკოლა, რომელიც საშუალო განათლებით
უზრუნველყოფს 2,625 ბავშვს. რამდენადაც მუნიციპალიტეტში 17 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს
6 წლამდე ასაკის 930 ბავშვისთვის, ერთ კერძო ბაღში 80 ბავშვი ირიცხება, რაც საბავშვო ბაღების
არასაკმარის რაოდენობაზე მიუთითებს.
3 მნიშვნელოვანი პრობლემის დასახელებისას, ქალებისა და მამაკაცების აზრი ერთმანეთს ემთხვევა.
ეს პრობლემები არის შემდეგი: 1) უმუშევრობა; 2) სასმელი წყალი; 3) მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური
ფონი. პრიორიტეტების თანმიმდევრობას რაც შეეხება, სასმელი წყალი და მძიმე სოციალურეკონომიკური ფონი ქალებისთვის უფრო პრიორიტეტულია, ხოლო მოუწესრიგებელი გზები უფრო
პრიორიტეტულია მამაკაცებისთვის.96

გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

საჭიროებები

• ოჯახსა და საზოგადოებაში ქალის როლთან
დაკავშირებული სტერეოტიპები, ასევე სტერეოტიპები
შრომის ბაზარზე
• ქალთა ორგანიზაციების და საინიციატივო
ჯგუფების ნაკლებობა; დამოკიდებულება ქალთა
ორგანიზაციების მიმართ
• ქალთა ორგანიზაციების სისუსტე და ნაკლები
რეპუტაცია მოსახლეობაში
• ორმაგი დატვირთვა ოჯახში და დროის უქონლობა
განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ჩართულობისთვის; ოჯახური პასუხისმგებლობები
• პროფესიული და განსაკუთრებით უმაღლესი
განათლების მქონე ქალების დაბალი მაჩვენებელი
• ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტივობა
• ქალთა დაბალი თვითშეფასება
• პროგრამების ნაკლებობა ქალთა შესაძლებლობების
განვითარებისთვის
• პრობლემები გენდერული თანასწორობის სამოქმედო
გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებასთან
დაკავშირებით
• სიღარიბე და მიგრაცია
• გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და სერვისებზე წვდომა
– წყალი; მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობა;
დაურეგულირებელი ტრანსპორტი და ა.შ. საბავშვო
ბაღების არასაკმარისი რაოდენობა მუნიციპალიტეტში.
• გენდერული სენსიტიურობის ნაკლებობა
გადაწყვეტილების მიღების დონეზე
• არასაკმარისი სერვისები და პროგრამები
• კოვიდ-19 კრიზისი

• ქალთა საინიციატივო ჯგუფების და ქალთა ორგანიზაციების შექმნა და
არსებული ჯგუფებისა და ორგანიზაციების გაძლიერება
• ქალთა ორგანიზაციის იმიჯის გაუმჯობესება
• ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლობის გაზრდა გენდერულ საბჭოში.
• ქალთა ხელშეწყობა უმაღლესი და პროფესიული განათლების მხრივ
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალების მნიშვნელოვანი
ჩართულობის უზრუნველყოფა
• გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა მომდევნო წლებისთვის,
ქალების საჭიროებების ასახვისთვის, ქალთა გაძლიერების, მათ შორის
ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით
• გადაწყვეტილების მიმღებთან ცნობიერების ამაღლება ქალთა
უფლებების და გენდერული თანასწორობის, ასევე საერთაშორისო და
ადგილობრივი ვალდებულებების შესახებ
• საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება, რაც გაზრდის
მამაკაცთა, მათ შრის გადაწყვეტილების მიმღებთა გენდერულ
სენსიტიურობას
• ქალების ჩართვა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში
• დამატებითი მუნიციპალური სატრანსპორტო მომსახურების შექმნა და
წყალმომარაგების გაუმჯობესება
• მუნიციპალური სერვისის შესაძლებლობების გაძლიერება – „ქალთა ოთახი“
ქალების მხარდასაჭერად და მათი ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
• სპეციალური ზომების გატარება ქალთა ეკონომუკური გაძლიერების
მიმართულებით
• ქალებისთვის, განსაკუთრებით კი ცენტრალურ ხელისუფლებაში,
გამგეობასა და მუნიციპალიტეტში მომუშავე ქალებისთვის
ინფორმაციის მიწოდება
• ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის და წარმატების ამბების გაშუქება
მედიით

94
95
96

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, 2017
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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ძირითადი პრობლემა:

2.1 გადაწყვეტილების მიმღებთა
დაბალი გენდერული სენსიტიურობა
2.2 ქალთა დაბალი ჩართულობა
პრიორიტეტების დასახვის პროცესში
2.3 უგულებელყოფილი გენდერული
მეინსტრიმინგი მუნიციპალურ
პროგრამებში

1.1 გენდერული სტერეოტიპები; სოციალური
და პრაქტიკული ნორმები, წეს-ჩვეულებები

1.2 სტერეოტიპების რეპროდუქცია
განათლების სისტემაში და შრომის ბაზარზე

1.3 სახელმწიფოს და ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების არათანმიმდევრული
გენდერული პოლიტიკა

კომპლექსური –

2. გაუმართავი და არასაკმარისი
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

1. ქალთა როლი ოჯახში; ორმაგი დატვითვა

3. ქალთა შეზღუდული წვდომა
ინფორმაციაზე, სერვისებსა და
პროგრამებზე

5. პირადი განვითარების
შესაძლებლობებზე წვდომის
ნაკლებობა
5.1 არასაკმარისი უმაღლესი
და პროფესიული განათლება

4. მამაკაცების უარყოფითი დამოკიდებულება ქალთა ორგანიზაციების
საქმიანობის მიმართ
4.1 ქალთა ორგანიზაციების სისუსტე
და ნაკლები რეპუტაცია
მოსახლეობაში

პირობების არარსებობა ქალთა ჩართულობისა და გაძლიერებისთვის

ქალები ჩართულია არ არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

საინიციატივო ჯგუფების, ქალთა CBO-ების და ქალთა
ორგანიაციების მცირე რაოდენობა

ზრდის ქალთა დროსა და ხარჯებს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის
დაბალი თვითშეფასება და მოტივაცია

ქალთა ინიციატივების დაბალი რაოდენობა, მათ შორის
ეკონომიკურ პროცესებში

დაბალი კარიერული მიღწევები და პროგრესი

ქალებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ეკონომიკურ განვითარებაზე

-

ქალთა მიგრაცია

ქალთა დაუცველობა და სიღარიბე

ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე

P2 – პრობლემების ხე (ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული კომპონენტი)

შედეგები

მიზეზები

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
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(განათლება და სწავლება)
• P2-GE03. ტრენინგი ქალთა
ეკონომიკური აქტივობის
ხელშესაწყობად
• P2-GE06. ცნობიერების ამაღლების
კამპანია არაფორმალური ლიდერი
მამაკაცებისა და ქალებისთვის,
გენდერული სენსიტიურობის თემაზე
• P2-GE01- ქალთა და გოგონათა
განათლების ხელშეწყობა

(სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში
ჩართულობა)
• P2-GE04 – ცნობიერების ამაღლების
კამპანია გენდერული სენსიტიურობის
საკითხებში
• P2-GE07 – ქალთა საინიციატივო
და საზოგადოებრივი ჯგუფების
მხარდაჭერა

(ეკონომიკური ჩართულობა)
• P2-GE02- გენდერული მეინსტრიმინგი
მუნიციპალურ პროგრამებში
• P2-GE05 – „ქალთა ოთახების“
შესაძლებლობის გალძიერება

შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქალებს ორმაგი დატვირთვა და სოციალურ ნორმებთან გამკლავება უწევთ;
ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში კი, ამას ენობრივი ბარიერიც
ემატება; დროის სიმცირე ქალებს ხელს უშლის პიროვნულ განვითრებაში.
ქალების არაღიარებული მუშაობა ძირითადად განპირობებულია მამაკაცების
მიერ შექმნილი სტერეოტიპებით, ამიტომ მათ დაბალი თვითშეფასება,
თვითეფექტურობა და ხედვა აქვთ. ამ სტერეოტიპის დასანგრევად მხოლოდ
ქალთა ტრენინგი საკმარისი ვერ იქნება, რადგან ამან შეიძლება უთანხმოება
გამოიწვიოს. მამაკაცის და საზოგადოების გენდერულ სენსიტიურობას
გადამწვეტი მნიშვნელობა აქვს ჯანსაღი დინამიკისთვის, სადაც ორივე მხარეს
სრულად ესმის მეორე მხარის უფლებები და პასუხისმგებლობები.

სოცალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის უზრუნველყოფა
მნიშვნელოვანია, რადგან ქალების მონაწილეობის გარეშე მუნიციპალური
პროგრამები ვერ ასახავს მთლიანი მოსახლეობის, მამაკაცებისა და ქალების,
ბიჭებისა და გოგონების, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების
და ეკომიგრანტების საჭიროებებს. ეს ყველაფერი აფერხებს განვითარებას,
ადამიანთა კეთილდღეობასა და არღვევს დემოკრატიის პრინციპებს.

მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 წლის დღის წესრიგში მე-5 მიზანი
გენდერული თანასწორობაა, მე-5 მიზანი მიმართულია გენდერული
თანასწორობის და ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერებისკენ. ქალებისა და
გოგონების წინააღმდეგ ყველანაირი დისკრიმინაციის აღმოფხვრა არა მხოლოდ
ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ უაღრესად მნიშვნელოვანია მდგრადი
მომავლისთვის. დადასტურებულია, რომ ქალებისა და გოგონების გაძლიერება
ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. საერთაშორისო პრაქტიკა
გვიჩვენებს, რომ ქალების დაბალი ჩართულობა ეკონომიკაში, აფერხებს
ეკონომიკურ ზრდას და უარყოფით გავლენას ახდენს განვითარებაზე.
საქართველოში ქალთა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც გავლენას
ახდენს ქალების ცხოვრების ხარისხზე და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშიც ანალოგიური მდგომარეობაა.

დეტალური კომენტარი

აქტუალურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებისთვის

• გენდერული
მეინსტრიმი
ნგი განვითა
რებაში

• გენდერული
მეინსტრიმი
ნგი განვითა
რებაში

• გენდერული
მეინსტრიმი
ნგი განვითა
რებაში

OECD პოლი
ტიკის ინსტ
რუმენტი

კომპლექ
სური
პროგრამა

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები მაპირებულია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტების მიხედვით რომელიც მოცემული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, გენდერული ასპექტების
აქტუალური საკითხები – რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომის მიერ. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო
დეტალური აღწერა წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.

P2 – შემოთავაზებული ინტერვენციული ღონისძიებები (ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული
კომპონენტი)

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

სოციალური, ჯანდაცვის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა

78

(გენდერულად სენსიტიური მიდგომა
ადგილობრივი მმართველობის
მხრიდან)
• P2-GE08 – გენდერულად სენსიტიური
ინფრასტრუქტურა და პროგრამები/
სერვისები ადგილობრივი
მმართველობის მხრიდან

გენდერული პოლიტიკის განხორციელება და მეინსტრიმინგი მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებებია. თუმცა, ხშირად, მუნიციპალიტეტი „გენდერული ლინზების“
პრინციპით დაგეგმვისას ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვერ ხედავს.
შესაბამისად, რადგან ინფრასტრუქტურა კარგად არ არის ორგანიზებული,
არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი და ა.შ. ქალებს მეტი დრო სჭირდებათ
და მეტი ხარჯების გაწევაა აუცილებელი სხვადასხვა სერვისების
ხელმისაწვდომობისთვის.
უფრო მეტიც, ქალებს შედარებით დაბალი შემოსავალი აქვთ და შეზღუდულია
მათთვის კერძო ავტომანქანების ხელმისაწვდომობა. ამიტომ, მათ ნაკლები
დრო და მოტივაცია აქვთ განვითარებისა და სოციო-ეკონომიკურ ცხოვრებაში
ჩართულობისთვის.
•

გენდერუ
ლი მეინ
სტრიმინგი
განვითა
რებაში
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5. პრიორიტეტი 3 (P3) – გარემო

მუნიციპალიტეტში არსებული გარემო გავლენას ახდენს მოსახლეობის ცხოვრების საერთო
დონეზე და ამ ადგილს საცხოვრებლად უფრო მიმზიდველს ხდის. წინამდებარე თავში განხილულია
მუნიციპალიტეტში არსებული გარემოს ძირითადი ასპექტები.

გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

მდებარეობა და რელიეფი. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს კახეთის რეგიონში,
მდინარე ალაზნისა და ივრის აუზების უკიდურეს ქვედა ნაწილში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
ხასიათდება მშრალი და ნახევრადმშრალი კლიმატით. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით და
დასავლეთით ესაზღვრება სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთით,
აღმოსავლეთით და სამხრეთით – აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. დედოფლისწყაროს ტერიტორია
ვრცელდება ალაზნის ველზე, გომბორის ქედის კალთების მცირე ნაწილზე და ივრის ზეგანზე.
უმაღლესი წერტილია ნიკორასციხის მთა, რომელიც ზღვის დონიდან 1,001 მეტრზე მდებარეობს.
მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობია 2,532 კმ2, რაც კახეთის რეგიონის დაახლოებით 22%-ს შეადგენს.
მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთი და ცენტრალური ნაწილი სახნავ-სათეს მიწებს, ვენახებსა და ბაღებს
უკავია. ივრის ზეგანი ფაქტიურად არ არის დასახლებული და თუში მომთაბარე მწყემსები მას ზამთრის
საძოვრებად იყენებენ.
Map 1. Lower Alazani-Iori Pilot Watershed Area

მუნიციპალიტეტის რუკა

კლიმატი. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში კლიმატი არის მშრალი კონტინენტური; სამხრეთ
ნაწილში გავრცელებულია ველის ჰავა, ჩრდილოეთ ნაწილში კი ზომიერად ნოტიო ჰავა. წლიური
საშუალო ტემპერატურაა 10,3°C, აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა კი არის 38°C. ნალექების
წლიური რაოდენობაა 400-600 მმ. მუნიციპალიტეტს ახასიათებს ძლიერი მშრალი ქარები.
წყლის რესურსები.97 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰიდროლოგიური ქსელი მწირია და
მდინარე ალაზნისა და ივრის ქვედა დინებით არის წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტში მდინარე
ალაზნის წყალშემკრები აუზის საერთო ფართობია 1166,2 კმ2, ხოლო მდინარე ივრის წყალშემკრები
97

წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური შეფასება.
საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს
წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
http://dpanther.fiu.edu/sobek/content/FI/14/09/08/85/00001/Technical_Report-15.-Detailed-Assessment-of-Lower-Rioni-Pilot-Wa
tershed-Area-ENG.pdf
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აუზის საერთო ფართობი – 1260,9 კმ2; მდინარე ალაზნის წლიური მრავალწლიანი ჩამონადენი არის 95,1 მ3
/ წმ, ხოლო მდინარე ივრის – 15,7 მ3. მდინარე ალაზანი მიედინება აღმოსავლეთ ნაწილიდან, რომელიც
აზერბაიჯანს ესაზღვრება და უერთდება მინგეჩაურის წყალსაცავს აზერბაიჯანში. მუნიციპალიტეტის
დასავლეთ ნაწილს კვეთს მდინარე იორი, რომელიც ასევე აზერბაიჯანში, მინგეჩაურის წყალსაცავში
ჩაედინება. მდინარე ალაზანს მარჯვენა მხრიდან ერთვის ცხრა მთავარი შენაკადი. ყველა მათგანი
აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იღებს სათავეს. მდინარე ალაზანს ასევე ერთვის რამდენიმე სეზონური
შენაკადი, რომელიც წლის უმეტეს ნაწილში დამშრალია. მდინარე იორს ერთვის ერთი შენაკადი –
მდინარე ოლე და რამდენიმე ნაკლებად მნიშვნელოვანი მშრალი ხევი. მდინარე ოლე სათავეს იღებს
6-7 კმ-ზე, სოფელ ბოდბის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ზღვის დონიდან 535 მეტრზე, და სათავიდან 118
კმ-ზე, მარცხენა მხრიდან ერთვის მდინარე იორს. მდინარის სიგრძე 29 კმ-ია, მთლიანი დაქანება არის
215 მ, საშუალო დახრილობა კი-7,4 ‰. წყალშემკრები აუზის ფართობი 395 კმ2-ია, საშუალო სიმაღლე კი
– 590 მ. მუნიციპალიტეტში ასევე ჩამოედინება სხვა, შედარებით პატარა მდინარეები: ველიჯვარი
და ლეკისწყალი, უზანდარასხევი, ქუშისხევი, ღორისწლისხევი, ყუმურისხევი, პანტიშარისხევი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება რამდენიმე ტბაც, რომელთაგან ორია აღსანიშნავი:
ქოჩების ტბა და პატარა ტბა. ქოჩების ტბა ზღვის დონიდან 775 მ სიმაღლეზე მდებარეობს და მისი აუზი
1,3 კმ2-ს მოიცავს. პატარა ტბა ქოჩების ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს.
დედოფლისწყაროში გავრცელებული გრუნტის წყლები მოიცავს როგორც შეუზღუდავ, ისე შეზღუდულ
(არტეზიულ და სუბარტეზიულ) წყლოვან ფენას. შირაქის ველზე, გრუნტის წყლები გვხვდება ლინზების
სახით, რომელიც 15-50 მ სიღრმეზე ვრცელდება. დედოფლისწყაროს გეოლოგიური ფორმაცია
წარმოდგენილია არამჭიდრო კონგლომერატებით, სადაც ძირითადი არტერიული და სუბარტეზიული
წყლოვანი ფენები 400-600 მ სიღრმეზე მდებარეობს. არტეზიული ჭებიდან წყლის მაქსიმალური
დებეტი აქ 1,7 ლ / წმ-ია. სამხრეთ კახეთის აღჩაგილ-აფშერონ-ალაზნის სერიის კონტინენტური წყება
მდებარეობს 250 მ სიღრმეზე და წარმოდგენილია კენჭნარით, ღორღით და თიხოვანი ნალექებით, სადაც
მარილიანი გრუნტის წყლები გვხვდება. მწვანე მინდორის ველზე აღჩაგილ-აფშერონის ნალექები
წარმოქმნის სინკლინის ნაპრალს. აქ, 250 მ სიღრმის ჭაბურღილებიდან გამოედინება დაწნეული
წყლის ჰორიზონტები, უდაწნეო ნაკადით და მარილის დაბალი შემცველობის (0,4-0,8 გ / ლ) სასმელი
წყაროებით. შირაქის ფორმაცია შეიცავს ფოროვან, ფოროვან-პლასტურ და ზოგჯერ ნაპრალური ტიპის
წყლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ წყალს მაღალი მინერალიზაცია ახასიათებს, რაიონში არსებული
წყლის დეფიციტის გამო, მას სასმელად და მეცხოველეობისთვის იყენებენ. შირაქის ფორმაციაში
წყლის დაბალი შემცველობა განპირობებულია მისი ლითოლოგიური თავისებურებებით და მძიმე
კონტინენტური კლიმატური პირობებით. სარმატული პერიოდის თიხები და ქვიშაქვები ფაქტიურად
უწყლოა და ძალიან იშვიათად გვხვდება მცირე მოცულობის მარილიანი წყაროები.

ტყეები.98 სატყეო ტერიტორიის საერთო ფართობი 34,562 ჰექტარს შეადგენს, საიდანაც ტყით
დაფარულია 27,775 ჰა ანუ მთლიანი მუნიციპალიტეტის 10,7%, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.
ასეთი მაჩვენებელი წარმოადგენს ბუნებრივ პირობების და ასევე ადამიანის ჩარევის გავლენის
შედეგს. ტყეები, რომლებიც ადრე კოლმეურნეობებს ეკუთვნოდა, დაახლოებით 12 ჰექტარს შეადგენს.
ტყით დაფარული ტერიტორიის 13,503 ჰა მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების მქონე ტყეებს უკავია,
რომელიც ნიადაგისა და წყლის რეგულირების ფუნქციას ასრულებს, მათ შორის ალაზნისპირა ჭალის
ტყეები. ნახევარუდაბნოს ზონა ზღვის დონიდან 400 მ-ს ზემოთ, ძირითადად წარმოდგენილია ეკლიანი
ბუჩქნარებით და ბუჩქებით. მეჩხერი ტყის ან მშრალი მეჩხერი ტყის ზონა ზღვის დონიდან 400-600
მ-ზე ზემოთ, გარდამავალი ზონა ნახევარუდაბნოდან ტყის ზონამდე, წარმოდგენილია ხის შემდეგი
ჯიშებით: ფსტა, კავკასიური აკაკი, ღვია და ა.შ. ზონა ზღვის დონიდან 600-1,200 მ-ზე ძირითადად
წარმოდგენილია ქართული მუხის ტყითა და კავკასიური და აღმოსავლური რცხილნარით. დაცული
ტერიტორიები ტყის 21,059 ჰა-ს შეადგენს (ვაშლოვანის ნაკრძალი – 8,480 ჰა; ვაშლოვანის ეროვნული
პარკი – 7,379 ჰა; და ჭაჭუნას აღკვეთილი – 5,200 ჰა).
98

წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური შეფასება.
საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს
წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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ბიომრავალფეროვნება.99 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი მდიდარია ფლორით. აქ მცენარის
756 ჯიში გვხვდება. რაც შეეხება ფაუნას, სამიზნე ტერიტორიაზე მრავლად არის მწერები, მოლუსკები
(30 სახეობა), მდინარის თევზები (16 ადგილობრივი სახეობა), ამფიბიები, ქვეწარმავლები და
განსაკუთრებით ფრინველები (200-ზე მეტი სახეობა) და ძუძუმწოვრები (60-ზე მეტი სახეობა), მათ
შორის მტაცებლების იშვიათი ჯიშები (მაგ., ფოცხვერი, ლეოპარდი, ტურა და ა.შ.).

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებობს ორი დაცული ტერიტორია: ვაშლოვანის და ჭაჭუნას
დაცული ტერიტორიები. ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია მოიცავს ნაკრძალს, ეროვნულ პარკს
და ბუნების რამდენიმე ძეგლს, მათ შორის „არწივის ხეობას“, ალაზნის ჭალის ტყეებს და ტალახის
ვულკანებს. დაცული ტერიტორია ზღვის დონიდან 100-900 მ – ის ფარგლებში მდებარეობს და 35,067.5 ჰაზეა გადაჭიმული. ჭაჭუნას აღკვეთილი მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს და
მდინარე ივრის ორივე მხარეს მიუყვება. ამ ტერიტორიაზე გვხვდება ჭალის ტყე, მეჩხერი ტყე ანუ ტყის
სავანა, სტეპები და ნახევარუდაბნოები. ქვემოთ მოცემულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
მდებარე დაცული ტერიტორიების რუკა:

მუნიციპალიტეტში მდებარე დაცული ტერიტორიების რუკა 100

წყარო: USAID/GLOWS INRMW პროექტი.

მიწის რესურსები.101 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალფეროვანი ნიადაგე
ბით, მათ შორის რუხი, ყავისფერი ნიადაგები, შავმიწები, სოლონეცები, ალუვიური კირით მდიდარი
ნიადაგები, მდელოები, ჰუმუსი, ძლიერ ეროზიული ნიადაგები და შიშველი ქანები. ქვემოთ მოცემულია
მუნიციპალიტეტის ნიადაგების რუკა.

99

100

101

წყარო: 1) ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური
შეფასება. საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა
საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი.
ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური შეფასება.
საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს
წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14.- ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი
ტერიტორიის დეტალური შეფასება. საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვისფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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მუნიციპალიტეტის ნიადაგის ტიპები102

წყარო: USAID/GLOWS INRMW პროექტი.

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტი მართავს 113 841 ჰა
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, საიდანაც 47 040 ჰა არის სახნავი, 1003 ჰა – მრავალწლიანი
კულტურები, ხოლო 64 083 ჰა – საძოვრები. მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის ასევე 55,000 ჰა ზამთრის
საძოვრები (შირაქი და ელდარი), რომლებიც დროებით ახმეტისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებს
გადაეცა, აქ არსებული საძოვრების საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. კერძოდ კი, თუში და ხევის
მომთაბარე მწყემსები დაახლოებით 100,000 ცხვარს აძოვებენ ამ ზამთრის საძოვრებზე. საოჯახო
მეურნეობებს საშუალოდ 0,7-1 ჰა-მდე ტერიტორია უკავია. ასევე არსებობს მსხვილი მეურნეობები.
ფერმერებს ძირითადად მოჰყავთ ხორბალი, ჭვავი, სიმინდი, ლობიო, მზესუმზირა, ყურძენი, ხილი და
ბოსტნეული. სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი დარგია ასევე მესაქონლეობა.

მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სტრუქტურა
ადმინისტრაციულტერიტორიული
ერთეული

სახნავ-სათესი მიწა,
ჰა

მრავალწლიანი
კულტურები, ჰა

საძოვრები, ჰა

სულ ჰა

ზემო მაჩხაანი

7,742.0

6.0

13,066.0

20,989.0

4,208.0

18.0

9,624.0

14,114.0

ოზაანი

2,506.0

0

3,913.0

6,446.0

გამარჯვება

3,126.0

442.0

3,939.0

7,215.0

ხორნაბუჯი

5,079.0

11.5

6,164.0

11,243.0

დედოფლისწყარო

4,339.0

5.0

5,850.0

10,189.0

სამრეკლო

4,223.0

0.5

3,557.0

7,880.0

ზემო ქედი

6,837.0

62.0

8,406.0

15,343.0

არხილოსკალო

2,990.0

120.0

4,309.0

7,728.0

ქვემო ქედი

4,397.0

90.0

1,520.0

6,329.0

საბათლო

889.0

4.0

2,245.0

3,318.0

სამთაწყარო

704.0

244.0

1,490.0

3,047.0

არბოშიკი

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
102

წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14.- ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტო
რიის დეტალური შეფასება. საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული
მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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მინერალური რესურსები. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ნავთობის, ბუნებრივი აირის, კირქვის
და თაბაშირის მნიშვნელოვანი საბადოებია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტში მცირე მასშტაბით
მოიპოვებენ ქვიშას და ხრეშს და იღებენ გრუნტის წყლებს, სამრეწველო გამოყენებისთვის, რისთვისაც
გაიცემა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია. ქვემოთ მოცემულია მინერალური (არა
ნახშირბადოვანი) წიღისეულის და გაცემული ლიცენზიების ცხრილები.

მინერალური წიაღისეული
N

წიაღისე
ული

1

კირქვა

2

კირქვა

3

კირქვა

4

კირქვა

5

თაბაშირი

7

თაბაშირი

6
8
9

10

თაბაშირი
თაბაშირი
თაბაშირი
თაბაშირი

11

კირქვა

12

კირქვა

13

კირქვა

14

კირქვა

15

თაბაშირი

17

კირქვა

18

თაბაშირი

20

თაბაშირი

16

19

თაბაშირი

თაბაშირი

21

თაბაშირი

22

თაბაშირი

23

თაბაშირი

24

თაბაშირი

25

თაბაშირი

26

თაბაშირი

28

თაბაშირი

27

თაბაშირი

წიაღისეულის
დასახელება

დედოფლისწყაროს
წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული

ქუშისხევის I წიაღისეული

ქუშისხევის II წიაღისეული
ნატბეურის წიაღისეული
შირაქის წიაღისეული
ქარაჯის წიაღისეული

A, B, C1 – სრულად
შესწავლილი

C2 – შეფასებული
რეზერვი

საზომი
ერთეული

20806000

0

t

17187000

0

t

1612000

0

t

13676000

264000

m3

არალიცენზირებული

0

132000

t

არალიცენზირებული

0

0

t

პირობები
ნაწილობრივ
ლიცენზირებული
ნაწილობრივ
ლიცენზირებული
ნაწილობრივ
ლიცენზირებული
ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

არალიცენზირებული
არალიცენზირებული

0

0
0

t
t

0

150000

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

20806000

0

t

ლიცენზირებული

22101000

0

t

ლიცენზირებული

2324000

0

t

დედოფლისწყაროს
წიაღისეული

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

14405000

318000

m3

სამთაწყაროს წიაღისეული

არალიცენზირებული
არალიცენზირებული

1286000

0

t

არალიცენზირებული

16230000

0

t

ტარიბანას წიაღისეული

არალიცენზირებული

385200

0

t

ტარიბანას წიაღისეული

არალიცენზირებული

295700

248000

t

არალიცენზირებული

0

248000

t

არალიცენზირებული

0

248000

t

არალიცენზირებული

0

248000

t

არალიცენზირებული

0

248000

t

არხილოსკალოს
წიაღისეული

არალიცენზირებული

0

0

t

ბურდომთას II წიაღისეული
ტარიბანას წიაღისეული

არალიცენზირებული

0

t

კარგოს II წიაღისეული

არალიცენზირებული

0

არალიცენზირებული

0

0

t

კარგოს I წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული

ბურდომთას წიაღისეული
დედოფლისწყაროს
წიაღისეული

ტარიბანას წიაღისეული
არხილოსკალოს
წიაღისეული
არხილოსკალოს
წიაღისეული
არხილოსკალოს
წიაღისეული
არხილოსკალოს
წიაღისეული

არალიცენზირებული

0

არალიცენზირებული

არალიცენზირებული

წყარო: საქართველოს წიაღის ეროვნული სააგენტო.

0

1728000

407100

0

0

0

0

0

t
t

t

t

t
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მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიები, 2015-2020
#

ლიცენზიის
ნომერი

ვალიდურობის
პირობები

მოპოვება
სულ

ფართობი,
ჰა

1

1002256

შპს „კალციტი“

13.01.15 14.01.35

401,000 ტ

4.01 ჰა

2

1002863

სოფ. ხორნაბუჯთან
ახლოს

შპს „არი“

19.08.15 20.08.40

3,650 მ3/წელ

0.07 ჰა

3

1003016

სოფ. ხორნაბუჯთან
ახლოს

შპს „ლოგიკო“

20.10.15

21.10.25

190,080 ტ

0.48 ჰა

4

1003106

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება სამრეწველო
მიზნებისთვის

სოფ. გამარჯვება

შპს „ტრა
ნს-კომერსი“

19.11.15

20.11.40

1,095 მ3/წელ

0.07 ჰა

5

1003934

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

ციცაოს უბანი და სოფ.
ხორნაბუჯი

შპს „კალციტი“

30.08.16

31.08.36

350,000 ტ

5.0 ჰა

1003981

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

ხევსურკასუბანი და ქ.
დედოფლისწყარო

16.09.16 17.09.31

463,040 ტ

1.53 ჰა

7

1004395

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

არჩილ
გოჩაშვილი

06.04.17 07.04.27

56,000 მ3

0.80 ჰა

8

1004925

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

ციცაბოს მთის უბანი,
სოფ. ხორნაბუჯთან
ახლოს

შპს „საგზაო-
სამშენებლო
კომპანია
„სერპანტინი“

6

შპს „თერჯო
ლა-კარიერი“

28.09.17 22.08.26

1,368,900 ტ

2.66 ჰა

9

1005028

დედოფლისწყაროს
კირქვის (ხრეშის) მო
პოვება

საზაფხულოს უბანი, ქ.
დედობლისწყაროსთან
ახლოს

გიორგი
ნავროზაშვილი

13.11.17 30.09.32

155,000 მ3

1.55 ჰა

10

1005217

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება სამრეწველო
მიზნებისთვის

სოფ. ზემო ქედთან
ახლოს

შპს „მარი“

31.01.18 01.02.43

18,000 მ3/
წელი

0.07 ჰა

11

10000165

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება სამრეწველო
მიზნებისთვის

სოფ. ზემო ქედთან
ახლოს

შპს „თენგო“

20.08.18
21.08.43

20,000 მ3/
წელი

0.07 ჰა

12

10000415

ფიროსმანის ქვიშის
მოპოვება

სოფ. ფიროსმანთან
ახლოს

შპს „დიდგორი“

13.12.18

14.12.21

33,100 მ3

6,620 მ2

13

10000675

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

საზაფხულოს უბანი,
სოფ. სამრეკლოსთან
ახლოს

შპს
„ინფინიტედ“

11.04.19

25.10.33

178,074 მ3

15,070 მ2

14

10000850

კირქვის (ხრეშის) მო
პოვება

ვეფხია
ალბუტაშვილი

11.07.19

12.07.29

120,650 მ3

12,065 მ2

15

10001140

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება (სამრეწველო
მიზნებისთვის)

საზაფხულოს უბანი,
სოფ. სამრეკლოსთან
ახლოს
სოფ. ხორნაბუჯთან
ახლოს

შპს „ზედაშე“

09.12.19

10.12.44

3,500 მ3/წელ

0.07 ჰა

16

10001205

სოფ. გამარჯვებასთან
ახლოს

შპს „გეონატურა
ლსი“

24.12.19

25.12.44

1,095 მ3/წელ

0.07 ჰა

17

1001352

შპს „თერჯო
ლა-კარიერი“

22.08.06 – 22.08.26

31,413,800 ტ

20.6

18

1004925

22.08.06 – 22.08.26

1,368,900

0.5

19

1000794

15.02.07. – 15.02.27

29,048,000

16.6

ლიცენზიის ტიპი
დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება სამრეწველო
მიზნებისთვის

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

მიწისქვეშა წყლების
მოპოვება სამრეწველო
მიზნებისთვის

მდებარეობა

ლიცენზია

ქ. დედოფლის
წყაროსთან ახლოს

დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება
დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება
დედოფლისწყაროს
კირქვის მოპოვება

წყარო: საქართველოს წიაღის ეროვნული სააგენტო.

შპს „თერჯო
ლა-კარიერი“

სს „ჰაიდელბერგ
ჯორჯია“

ნავთობისა და გაზის საბადოების ძებნას და მოპოვებას მწარე ხევის, მირზაანის, პატარა შირაქის,
ტარიბანას ველის და სხვა ტერიტორიებზე, ბოლო დრომდე, მეთორმეტე ლიცენზიის ფარგლებში
ასრულებდა კორპორაცია „ფიორენტინა რისორსიზ“. ყველაზე დიდ საბადოდ აღიარებული საბადო
მდებარეობს ტარიბანას ველზე და სხვა ტერიტორიებზე. კორპორაცია „ფიორენტინა რისორსიზ“
მოიპოვებდა ნავთობს: მძიმე ფრაქცია მწარე ხევში, მსუბუქი ფრაქცია ტარიბანას ველზე და შუალედური
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ფრაქცია – ნაზარლის ახლოს. კომპანიის მიერ მოპოვებული ნავთობის მოცულობა ყოველწლიურად არ
აღემატებოდა რამდენიმე ათას ტონას. Netherland Sewell and Associated (NSA)-ის თანახმად, მირზაანის,
მწარე ხევის, ნაზარბელისა და პატარა შირაქის საბადოებში, ფენაში საწყისი ნავთობის შემცველობის
”საუკეთესო შეფასება” 626,2 მილიონი ბარელია, ხოლო დაბალი და მაღალი შეფასებების დიაპაზონი
არის 397,4–991,9 მილიონი ბარელი. ასოცირებული ამოღებადი მთლიანი კონტინგენტის და ნავთობის
პერსპექტიული რესურსების “საუკეთესო შეფასება” იყო 52,1 მილიონი ბარელი, დაბალი და მაღალი
შეფასებების დიაპაზონი იყო 24,9-101,3 მილიონი ბარელი. ეს შეფასება მოიცავს გაფართოებას
მირზაანის ჩრდილო-დასავლეთით და მწარე ხევის დაძიებას. «მწარე ხევის» მთლიანი საწყისი «გაზის
შემცველობა“ ფენაში საუკეთესო შეფასებით 2.6 მილიარდი კუბური ფუტია; დაბალი და მაღალი
შეფასებების დიაპაზონი არის 2.1-3.6 მილიარდი კუბური ფუტი, საშუალოდ 2.6 მილიარდი კუბური ფუტი;
ასოცირებული მთლიანი კონტინგენტის და არასარისკო პერსპექტიული რესურსების ”საუკეთესო
შეფასებაა” 1.5 მილიარდი კუბური ფუტი; დაბალი და მაღალი შეფასებების დიაპაზონი არის 1,2-1,9
მილიარდი კუბური ფუტი. ეს შეფასება მოიცავს მწარე ხევის ტერიტორიას. მირზაანის, მწარე ხევის,
ნაზარბელისა და პატარა შირაქის მინდვრების რესურსები სრულყოფილად არ არის გამოკვლეული.
მათ უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ. ტერიტორიაზე არსებულმა საბჭოთა პერიოდის ჭაბურღილებმა
ნახშირწყალბადების არსებობა დაადასტურა, თუმცა მათი სრული შესწავლა და ამოქმედება არ მოხდა.
პლიოცენისა და მიოცენის პერიოდის საბადოები 10-1500 მ სიღრმეზე მდებარეობს.103
განახლებადი ენერგიის რესურსები.104 დედოფლისწყაროს მდინარეების ჰიდროპოტენციალი
ფაქტიურად ნულია. საქართველოს ქარის ენერგიის ატლასის თანახმად, კომერციული მასშტაბის
მეგავატიანი (MW) ქარის ელექტროსადგურების ექსპლუატაციის თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტს
ქარის ენერგიის შეზღუდული პოტენციალი აქვს (ძირითადად 100 ვტ / მ2-ზე ნაკლები და, უმთავრესად
100-250 ვტ / მ2-მდე, ივრის ხეობაში), თუმცა დადგენილი რესურსი მართებულია იმისთვის, რომ
ენერგია ინდივიდუალურ დონეზე, მცირე მასშტაბით წარმოებისთვის (50 კვტ-მდე) გამოვიყენოთ. მზის
წლიური ენერგიის პოტენციალი დაახლოებით 1,387 კვტ / სთ-ია ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. ეს არის
დაახლოებით 200 კვტ.სთ ელექტროენერგიის ან 1000 კვტ / სთ თერმული ენერგიის (ცხელი წყლის)
ეკვივალენტი წელიწადში კვადრატულ მეტრზე. აღნიშნული მაჩვენებელი საქართველოს საშუალო
მაჩვენებელზე ნაკლებია, მაგრამ მაინც საკმარისია იმისათვის, რომ საყოფაცხოვრებო, მცირე ბიზნესის
ან საზოგადოებრივი შენობების დონეზე ცხელი წყლის მთელი წლის განმავლობაში წარმოების გზით,
არსებითად შემცირდეს კომერციულ წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება.

მუნიციპალიტეტში ბიომასის წარმოება შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებისგან, მათ
შორის პირუტყვის ნარჩენებისგან. ბიოგაზის წარმოქმნა შესაძლებელია ცხოველის სასუქისგან,
ბიოგადამამუშაებელი სადგურების გამოყენებით. იმისათვის, რომ დანადგარში ჩადებული ინვესტიცია
გამართლებული იყოს, ერთი ოჯახისთვის საკმარისი გაზის საწარმოებლად, ბიოგადამამუშავებელ
სადგურს მინიმუმ 4 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი სჭირდება. ამჟამად დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობაში ჩართული ოჯახების მფლობელობაში არსებული საქონლის
საშუალო რაოდენობა საკმარისი არ არის ამ მინიმალური ზღვრის დასაკმაყოფილებლად (სოფელში
მაცხოვრებელ ოჯახებზე (HH) საშუალოდ დაახლოებით 2 სული მსხვილფეხა პირუტყვი მოდის). თუმცა,
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბიოგაზის ენერგიის ალტერნატიული წყაროს სახით გამოყენება არ შეუძლიათ
უფრო შეძლებულ ოჯახებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი სახელმძღვანელო
მითითებები იქნება ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების/სათემო
კავშირებისგან (NGO/CBO). საქართველოში ბიოგაზის გამოყენების არსებულმა გამოცდილება
გვიჩვენებს, რომ ამ ტიპის ენერგიის გამომუშავება პოპულარული არ არის და, სავარაუდოდ, საკითხის
პოპულარიზაცია მოკლე ვადაში ვერც მოხერხდება. რაც შეეხება სხვა სახის ბიომასას, ალტერნატიული
საწვავის (პალეტები, ბრიკეტი და სხვ.) წარმოება შესაძლებელია ქერქებისგან, წალმისგან და ა.შ.
103

104

ტექნიკური ანგარიში-14.- ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის
დეტალური შეფასება. საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული
მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
ტექნიკური ანგარიში 21. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის ენერგეტიკული ანალიზი
(დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონი), საქართველოს რესპუბლიკა. USAID/GLOWS პროექტი:
ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის
პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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ეკოლოგიური ინფრასტურქტურა და სერვისები

სასმელი წყლით მომარაგების სისტემები.105 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სასმელი წყალი
მილსადენით დაახლოებით 15000 ადამიანს მიეწოდება (მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 70%-ს): i) ქ.
დედოფლისწყაროს ქალაქის წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის მეშვეობით, რომელსაც
„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (UWSCG) მართავს დედოფლისწყაროს
სერვისცენტრის დახმარებით და კახეთის რეგიონალური ოფისის ზედამხედველობით; ii) ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მეშვეობით.

ისტორიულად, ქ. დედოფლისწყაროს და რამდენიმე მიმდებარე სოფელს სასმელი წყალი
მიეწოდებოდა ორი სისტემიდან: 1) „მაზოვკა“ – მთავარი სისტემა, რომელიც სოფელ ხორნაბუჯში
მდებარეობს და წყალს მუდმივად იღებს 3 წყალასაღები კვანძიდან, და; 2) სტადიონი – რომელიც
წყალს იღებს 1 წყალასაღები კვანძიდან, მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში. ეს უკანასკნელი ამჟამად
არ ფუნქციონირებს წყლის რესურსის ნაკლებობის და ასევე, დაბალი ხარისხის გამო. უფრო მეტიც,
„მაზოვკას“ სისტემის ერთ-ერთი წყალასაღები კვანძი მწყობრიდან არის გამოსული. ამდენად,
ადგილობრივ მოსახლეობას სასმელი წყალი 24 საათის განმავლობაში კი არ მიეწოდება, არამედ
ყოველ მეორე დღეს 4-5 საათის განმავლობაში ზაფხულის პერიოდში და წლის დანარჩენ დროს –
ყოველდღე, შეზღუდული გრაფიკით (დღეში დაახლოებით 12 საათი). ქალაქში მომსახურების დაფარვა
დაახლოებით 90%-ს შეადგენს. წყლის შემკრები, მარეგულირებელი ავზები და სატუმბი სადგური
კარგად არის დაცული (შემოღობილი და დაცულია), მაგრამ სათავე ნაგებობები დაცული არ არის.
სათავე ნაგებობებზე წყლის დამუშვება არ ხორციელდება. ეს პროცესი გამანაწილებელი სისტემის
მარეგულირებელ ავზში სრულდება. დეზინფექცია მუდმივად ტარდება ქლორის კირით დაქლორვის
გზით, პრიმიტიული საფრქვევი ხელსაწყოს გამოყენებით. ნარჩენი ქლორის ანალიზი ტარდება დღეში
ორჯერ, ზაფხულის განმავლობაში კი დღეში სამჯერ. წყალსაცავს წყალი მუდმივად არ მიეწოდება.
სისტემაში სასმელი წყლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ ძლიერი წვიმების დროს, N3
(ობელისკის) სათავე ნაგებობების წყლის შემკრებ ჭაბურღილებში წყლის სიმღვრიე იმატებს. წყლის
მარეგულირებელი წყალსაცავიდან წყლის დებეტის მაჩვენებელია 1,500-1,700 მ3/დღე. ქალაქი დღეში
დაახლოებით 1,100 მ3 წყალს იღებს, დარჩენილი წყალი მიეწოდება სოფელ ხორნაბუჯსა და სოფელ
სამრეკლოს. სისტემაში წყლის დანაკარგები უმნიშვნელოა, რადგან პერიოდულად ხდება გარე ქსელის
შეკეთება და / ან შეცვლა. დედოფლისწყაროს სერვის ცენტრის თითქმის ყველა მომხმარებელს აქვს
წყლის მრიცხველი. ოჯახის მიერ სასმელი წყლის მოხმარების მიახლოებითი საშუალო რაოდენობა
ერთ სულ მოსახლეზე არის 144 ლ / დღეში (განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოდან შემოდგომის
დაწყებამდე). თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს მხოლოდ მიახლოებითი მაჩვენებელია, რეალური
მოხმარება შეიძლება მიახლოებით მაჩვენებელზე 10-15%-ით მეტი იყოს და ერთ სულ მოსახლეზე
დღეში 160 ლ-ს შეადგენდეს. ევროპაში, ყოველდღიური მოხმარების საშუალო მაჩვენებელია 120-150
ლ / დღეში, უმიზნო ხარჯების გარეშე. შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მოხმარების ნორმა ევროპულ
სტანდარტთან ახლოსაა, რაც შესაძლოა განპირობებული იყოს ბოლო ხანებში ჩატარებული ქსელების
რეაბილიტაციით და ყველა მომხმარებლისთვის წყლის მრიცხველის დამონტაჟებით.
რაც შეეხება სოფლებს, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მონაცემებით, ქვემოთ მითითებული
სასოფლო თემების (ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები) და მათი სოფლების სასმელი
წყლით მომარაგება ხდება წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემებით:
•
•
•
•
•

105

ზემო მაჩხაანი: სოფ. ზემო მაჩხაანი და სოფ. მირზაანი
არბოშიკი
ოზაანი: სოფ. ოზაანი და სოფ. თავწყარო
გამარჯვება
ხორნაბუჯი: სოფ. ხორნაბუჯი და სოფ. ჭოეთი

•
•
•
•
•
•

სამრეკლო
ზემო ქედი
არხილოსკალო
ქვემო ქედი
სამთაწყარო
ფიროსმანი

ტექნიკური ანგარიში 10. წყალმომარაგების სისტემის შეფასება, დედოფლისწყარო, საქართველოს რესპუბლიკა.. USAID/
GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები
მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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სოფლებში მომსახურების დაფარვის დონე 65%-ს აღემატება. ზოგიერთ სოფელში წყალმომარაგება
24 საათიანი არ არის. სოფლებს ოზაანი, არხილოსკალო, გამარჯება, მირზაანი, ზემო მაჩხაანი, ზემო
ქედი, ქვემო ქედი და კასრისწყალი (კასრისწყალი ახმეტის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის) ემსახურება
„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ (UWSCG) სერვის ცენტრი, თუმცა ეს
სოფლები დედოფლისწყაროს სასმელი წყლით მომარაგების სისტემასთან მიერთებული არ არის.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებს აქვთ წყალმომარაგების როგორც დამოუკიდებელი,
აგრეთვე საერთო სისტემები (რომელიც რამდენიმე სოფელს ემსახურება). სოფლები ოზაანი
(ნაწილობრივ), გამარჯვება და ზემო მაჩხაანი მარაგდება თავწყაროს (სათავე ნაგებობები მდებარეობს
სოფ. თავწყაროში) და გედიკისხევის (სათავე ნაგებობები მდებარეობს სოფ. ოზაანში) თვითდინებით
მიწოდების სისტემებიდან. სოფლები არხილოსკალო, ზემო ქედი და სამთაწყარო (ნაწილობრივ,
რამდენადაც სოფელს საკუთარი წყალმომარაგების სისტემაც აქვს) ემსახურება სამთაწყაროს
წყალმომარაგების სისტემა (სათავე ნაგებობები მდებარეობს სოფელ სამთაწყაროში). სისტემის
მაგისტრალური წყალსადენიდან წყალი სოფლის წყალსაცავებს მიეწოდება სატუმბი სადგურების
მეშვეობით, კასკადური პრინციპით. სოფელი ქვემო ქედა რუსის წყაროს წყალმომარაგების სისტემიდან
მარაგდება. სოფლებს არბოშიკი, ფიროსმანი, მირზაანი, საბათლო და კასრისწყალი ასევე აქვთ ცალკე
წყალმომარაგების სისტემები. სათავე ნაგებობებზე წყალი მოიპოვება ჭაბურღილების გაბურღვის
საშუალებით. წყალმომარაგების წყაროების ანუ მიწისქვეშა წყლების ხარისხი დამაკმაყოფილებელი
არ არის – ხშირად წყალი ზედმეტად მარილიანია დასასმელი წყლის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
წყლის გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. წყლის
შემკრები წყალსაცავი, რომელიც დედოფლისწყაროში მდებარეობს და წყლის ნაწილს სოფლ.
ხორნაბუჯსა და სოფ. სამრეკლოს აწვდის, რეაბილიტაციას საჭიროებს. სოფლის სისტემების სათავე
ნაგებობების სანიტარული ზონები შემოღობილი და დაცული არა რის. უფრო მეტიც, წყალშემკრები
ჭაბურღილების / სათავე ნაგებობების კვანძები და საკეტები დაცული არ არის. ხშირად, ჭაბურღილები
დაცული არ არის საკეტებითა და სახურავებით. ზოგიერთ წყალასაღებ კამერას საკმარისი მოცულობა
არ აქვს, რაც წყლის რესურსების სიმცირით არის გამოწვეული; ზოგიერთი წყალასაღები კამერიდან
წყალი პირდაპირ მაგისტრალურ წყალსადენებს მიეწოდება კოლექტორების არარსებობის ან ცუდი
მდგომარეობის გამო; სათავე ნაგებობების უმეტესობაზე, არ ხორციელდება წყლის ტექნიკური
დამუშავება და დეზინფექცია.
საკანალიზაციო სისტემები. საკანალიზაციო სისტემებით უზრუნველყოფილია ქალაქის მოსახლეობის
30%-ზე ნაკლები. საკანალიზაციო სისტემაში ჩამდინარე წყლების გაწმენდა არ ხდება და შესაბასამიდ,
მოსახლეობის და ორგანიზაციების დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლები სამრეწველო ჩამდინარე
წყლებთან ერთად ჩაედინება მცირე ნაკადში (მშრალ ხევი), რომელიც არწივის ხეობაში, სოფ.
ხორნაბუჯთან ახლოს მდებარეობს. სოფლები საკანალიზაციო სისტემებთან მიერთებული არ არის და
მოსახლეობა იყენებს მიწაში ამოთხრილ ტუალეტებს.
სანიაღვრე სისტემები. სანიაღვრე სისტემები არსებობს მხოლოდ ქ. დედოფლისწყაროს ნაწილში და
4 სოფელში (არბოშიკი, ზემო მაჩხაანი, სამრეკლო და ოზაანი), რომლებიც მთლიანი დასახლებების
მხოლოდ 20%-ს შეადგენენ. ყველა სისტემას სჭირდება რეაბილიტაცია (მაგალითად, დასუფთავება),
ხოლო დედოფლისწყაროს სისტემა რეაბილიტაციასთან ერთად გაფართოებასაც საჭიროებს, მთელი
ქალაქის დაფარვის მიზნით.

სარწყავი სისტემები და წყალსაცავები. ისტორიულად, მდინარე ალაზანსა და მდინარე იორზე 4
სარწყავი არხი არსებობდა. ამჟამად, შპს „საქართველოს მელიორაცია“ საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის დაქვემდებარებაში ამუშავებს ქვედა ალაზნის სარწყავი სისტემის მხოლოდ
მთავარ არხს. ამ არხით ირწყვება დაახლოებით 1,815 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები
თვითდინების გზით. არხი ცოტა ხნის წინ გაიწმინდა, მისი ნომინალური გამტარუნარიანობის
უზრუნველყოფის მიზნით. ქვემოთ მოცემულია დედოფლისწყაროს ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი
არხების ცხრილი.
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მუნიციპალიტეტის სარწყავი სისტემები
წყლის აღება/ წყარო

ტიპი

მორწყული ტერიტორია

სტატუსი

თელეთწყალი

მექანიკური აწევის სისტემა

1946

არაფუნციონირებადი

ზილიჩი

მექანიკური აწევის სისტემა

9648

არაფუნციონირებადი

ქუშისხვეი

ქვედა ალააზანი

მექანიკური აწევის სისტემა

3970

თვითდინების სისტემა

არაფუნციონირებადი

1815

წყარო: USAID/GLOWS INRM პროექტი.

ფუნციონირებადი

1988 წელს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში შეიყვანეს დალის
მთის წყალსაცავი, რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში
მდებარეობს. კაშხალი 34 მ სიმაღლისა და 1150 მ სიგრძისაა. წყალსაცავს სარწყავად იყენებდნენ. მისი
ნომინალური ტევადობა 180 მილიონი კუბური მეტრია, ხოლო არააქტიური ტევადობა – 140 მილიონი
კუბური მეტრი. დალის მთის წყალსაცავის კაშხლის ტექნიკური პირობები დამაკმაყოფილებელი არ
არის; ბეტონის დამცავი ფილები დეფორმირებულია, რაც მის მაღალ ფილტრაციას განაპირობებს.
გარდა ამისა, წყლის მარეგულირებელი ფარებიც აღარ არსებობს.

მუნიციპალიტეტში არსებული სარწყავი წყალსაცავები
წყალსაცავი

შევსების
მეთოდი

შევსების წყარო

მთლიანი
მოცულობა, მ მ3

აქტიური
მოცულობა, მ მ3
140.0

არაფუნქციონ.

სტატუსი

დალის მთა

თვითდინება

იორი

ქუშისხევი

შევსება

იორი

5.00

4.00

არაფუნქციონ.

კრანჩისხევი

შევსება

იორი

1.90

1.20

არაფუნქციონ.

თელათწყალი

შევსება

იორი

1.30

1.20

არაფუნქციონ.

მწარეწყალი

შევსება

იორი

1.50

1.30

არაფუნქციონ.

ზილიჩი

შევსება

ალაზანი

4.50

4.00

არაფუნქციონ.

წყარო: USAID/GLOWS INRM პროექტი.

180.0

ელექტროენერგიითა და გაზით მომარაგება. ელექტროენერგია ყველა დასახლებას 24-საათის
განმავლობაში მიეწოდება, გარდა შირაქის დასახლებისა, რომელიც მზის ენერგიით მარაგდება 2014
წელს USAID / GLOWS INRWM პროექტის მხარდაჭერით დამონტაჟებული ფოტოგალვანური ბატარეებიდან.

გაზსადენის სისტემები არსებობს როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებშიც. სისტემასთან მიერთებულია
მოსახლეობის მხოლოდ 80%. ამჟამად, ადგილობრივი მაცხოვრებლები ეტაპობრივად უერთდებიან
სისტემას. გაზმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა არ არსებობს შემდეგ დასახლებებში: ზემო
და ქვემო ქედი, ფიროსმანი, სამთაწყარო, არხილოსკალო, საბათლო, კასრისწყალი და შირაქი.
თუმცა, დონორული პროექტების დაკვირვების შედეგების მიხედვით, როგორც სოფელში მცხოვრები
ოჯახების უმეტესობა, გაზის მაღალი ფასის და გათბობის მოწყობილობების/ სისტემების შესაძენი
თანხის უქონლობის გამო, კვლავ შეშას იყენებს გასათბობად და შედარებით ნაკლებად საკვების
მოსამზადებლად. შეშას ძირითადად არაეფექტურ ხის ღუმელებში წვავენ.
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა და ქუჩების დასუფთავება. დედოფლისწყაროს მუნიცი
პალიტეტში, მყარი ნარჩენების შეგროვებას და ტრანსპორტირებას, ქუჩების დასუფთავებას, მწვანე
სივრცეების მოვლას და შესაბამისად, პარკისა და ბაღის ნარჩენების შეგროვებას და ტრანსპორტირებას
ახორციელებს შპს „სერვის 2007“, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილით. კომპანია
ემსახურება როგორც ოჯახებს, ისე ორგანიზაციებს, მათ შორის კომერციულ ობიექტებს ქალაქ
დედოფლისწყაროში და სოფლებში: ქვემო ქედი, არხილოსკალო, ზემო ქედი, სამრეკლო, ხორნაბუჯი,
ჭოეთი, გამარჯება, ოზაანი, არბოშიკი, მირზაანი და ზემო მაჩხაანი. მომსახურებას ვერ იღებს
საბათლოს, ფიროსმანისა და სამთაწყაროს თემები. მყარი ნარჩენების შეგროვება ხდება შემდეგი
პერიოდულობით:
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ყოველდღე, დღეში ორჯერ დედოფლისწყაროში;
ყოველდღე, დღეში ერთხელ ხორნაბუჯში;

კვირაში ორჯერ სოფლებში: ჭოეთი, ზემო ქედი, არხილოსკალო, ქვემო ქედი, და

კვირაში ერთხელ სოფლებში: ზემო მაჩხაანი, მირზაანი, არბოშიკი, ოზაანი, გამარჯვება.

2019 წელს, „სერვის 2007“-ის მიერ შეგროვებული მყარი ნარჩენების მთლიანი რაოდენობა იყო
7783.84 ტ / წ. გარდა ამისა, ნაგავსაყრელის ოპერატორთან შეთანხმებით, კომერციულმა ობიექტებმა
/ ორგანიზაციებმა ნაგავსაყრელზე 3.8 ტ / წ ნარჩენები გადაიტანეს მყარი ნარჩენების შეგროვების
ცენტრალიზებული სისტემიდან106. ქალაქის ტერიტორიაზე მომსახურებით დაფარვის / მყარი
ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებელი 100%-ია, ხოლო სოფლებში – 80%. დედოფლისწყაროში,
სამრეკლოში, ხორნაბუჯში, ჭოეთში, ზემო ქედში, არხილოსკალოსა და ქვემო ქედში გამოიყენება მყარი
ნარჩენების შეგროვების სისტემა – ე.წ. „კომუნალური კონტეინერი“, ხოლო ზემო მაჩხაანის, მირზაანის,
არბოშიკის, ოზაანისა და გამარჯვების ზოგიერთ უბანში გამოიყენება ე.წ. „ზარის“ სისტემა (მყარი
ნარჩენების დაგეგმილი შეგროვება კონტეინერების გარეშე, გარკვეული სიგნალის გამოყენებით).
როგორც დედოფლისწყაროს დასუფთავების სამსახური აცხადებს, დედოფლისწყაროში, ხორნაბუჯსა
და სამრეკლოში საჭიროა კიდევ 30 1,100 ლ ღია და 40 1,100 ლ დახურული კონტეინერი. სოფლებში,
რომლებსაც მომსახურება არ ფარავს – საბათლო, ფიროსმანი და სამრეკლო – საჭიროა 30 კონტეინერი,
თითოეულ სოფელში 10 კონტეინერი.107 რაც შეეხება ნარჩენების შემგროვებელ მანქანებს, საჭიროა
კიდევ 2 დამატებითი დახურული ტიპის შემგროვებელი მანქანა, 15 მ3 მოცულობით და კომპაქტირებისა
და ავტომატური ჩატვირთვის ფუნქციით: ერთი მანქანა მოემსახურება ქალაქს, ხოლო მეორე – სოფლებს.
ქუჩების დასუფთავებას რაც შეეხება, ყოველდღიურად ასუფთავებენ მხოლოდ დედოფლისწყაროს,
ხორნაბუჯისა და სამრეკლოს ქუჩებს და სხვა საზოგადოებრივ სივრცეებს. აღნიშნულ დასახლებებში
მომსახურება ფარავს 100%-ს.
ჯერჯერობით, მუნიციპალიტეტს არ დაუწყია მყარი ნარჩენების ცალკე შეგროვება ნარჩენების
წარმოშობის ადგილზე და სამიზნე ტერიტორიაზე გადამუშავების ღონისძებები არ ხორციელდება,
მათ შორის არ ხდება კომპოსტის და/ან მისგან წარმოებული პროდუქტის წარმოება, ამიტომ, მხოლოდ
შერეული ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა ხორციელდება.

რაც შეეხება მყარი ნარჩენების მოცილებას, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
იყენებს ნაგავსაყრელს, რომლის ფართობი არის 6.1 ჰა. ქალაქის და სოფლის ტერიტორიებიდან,
ყოველდღიურად, დაახლოებით 80 მ3 მყარი ნარჩენი გადის. ნაგავსაყრელი 2007 წლიდან
ფუნქციონირებს და 2013 წლიდან მას მართავს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია.
ადგილი შემოღობილია და მას კვირაში 7 დღე, დღეში 24 საათი იცავს დაცვის სამსახური. ადგილზე
ასევე არის სადრენაჟო სისტემა108. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი
სამშენებლო და ნგრევითი სამუშაოების ნარჩენებისთვის. ამიტომ, ოჯახებისა და ორგანიზაციების
სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენების გარკვეული ნაწილი ხვდება კომუნალურ კონტეინერებში და,
საბოლოოდ, მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე, ხოლო დანარჩენ ნაწილს – ხევებსა და სხვა არალეგალურ
ნაგავსაყრელებზე ყრიან.
სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში, სამედიცინო ნარჩენების შეგროვებას ახორციელებს შპს „ეკო
მედი“, კვირაში ერთხელ. კომპანია იყენებს სპეციალურ კონტეინრებსა და სატრანსპორტო საშუალებას,
სამედიცინო ნარჩენების შესაგროვებლად და თბილისში გადასატანად, გადამუშავების მიზნით.
ჯერჯერობით, ქვეყანაში ცალკე საყოფაცხოვრებო სახიფათო ნარჩენების შეგროვების სისტემა არ
არსებობს და ამდენად, ამ ტიპის ნარჩენები მყარი ნარჩენების სხვა ნაკადთან ერთად მუნიციპალურ
ნაგავსაყრელზე მიდის.

გარემოსდაცვითი მართვა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, გარემოსდაცვით მართვაში და გარემოსდაცვითი მომსახურების
უზრუნველყოფაში ჩართული სახელმწიფო ორგანოები წარმოდგენილია ვაშლოვანისა და ჭაჭუნას
106
107
108

წყარო: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია (SWMCG)
ეს შეიძლება გადაჭარბებული შეფასება იყოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები
კონტეინერების საჭიროებას ნარჩენების წარმოქმნის ინდექსის და წარმოქმნილი ნარჩენების საფუძველზე არ ითვლიან.
წყარო: SWMCG. http://waste.gov.ge/ka/?p=3553
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დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის სერვისცენტრის, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დედოფლისწყაროს
ნაგავსაყრელის მმართველი გუნდის, ეროვნული სატყეო სააგენტოს სიღნაღი-დედოფლისწყაროს
სატყეო განყოფილების და ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის წარმომადგენლების სახით.
ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის სერვისებს, მათ შორის მყარი ნარჩენების
შეგროვება-გატანისა და ქუჩების დასუფთავების სერვისებს უზრუნველყოფს დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიეტის სტრუქტურული დეპარტამენტები და შპს „სერვის 2007“ (დასუფთავების სამსახური).

რაც შეეხება არასაჯარო სექტორის ჩართულობას გარემოსდაცვით მართვაში, სოფლის განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით დაარსებულია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, ფორუმი მრავალი
დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ფორუმის მუშაობას ევროკავშირის სოფლის განვითარების
პროექტის ფარგლებში, ელკანასთან თანამშრომლობით, ხელს უწყობს ჰექს-ეპერი (HEKS / EPER).
ადგილობრივი სოფლის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა გარემოს დაცვა და
კლიმატის ზემოქმედება. აქტიური ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც
სოფლისა და თემის განვითარების საკითხებზე მუშაობენ, არის „ახალი ჰორიზონტი“, „ვაშლოვანის
დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“, „სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის
ასოციაცია“ და ა.შ. გარდა ამისა, 2011-2014 წლებში, დედოფლისწყაროს თემებში, საზოგადოებრივი
განვითარებისა და წყალგამყოფის მართვის მხარდასაჭერად, დედოფლისწყაროში შეიქმნა
რამდენიმე სათემო კავშირი. სათემო კავშირებიდან ზოგიერთი ამჟამადაც აქტიურია. რაც შეეხება
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და განათლებას, არსებობს ძალიან აქტიური
არაფორმალური ეკოკლუბები, რომლებიც ჩართული არიან კლასგარეშე გარემოსდაცვით აქტივიზმში,
უზრუნველყოფენ ცნობიერების ამაღლებას, ადვოკატირებას და განათლებას, მათ შორის აწყობენ
დასუფთავებისა და გამწვანების აქციებს, სემინარებს, კონსულტაციებს, კვლევით მონიტორინგს,
ახორციელებენ საპილოტე გარემოსდაცვით ღონისძიებებს (მაგ., ქაღალდის გამოცალკევება), აწყობენ
ფოტოკონკურსებს, გამოფენებს, თემატური ექსკურსიებს, მართავენ საინფორმაციო კამპანიას. ისინი
გაწევრიანებული არიან ეკოკლუბების ალიანსში, რომელიც, ქვეყნაში არსებული ყველა ეკოკლუბის
ოფიციალური ქსელია, და ამ ქსელის საშუალებით თანამშრომლობენ სხვა მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრებ თანატოლებთან. ქვემოთ მოცემულია ეკოკლუბების სია.

მუნიციპალიტეტში არსებული ეკოკლუბები
#

დასახელება

წევრების რაოდენობა

1

დედოფლისწყაროს #1 საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

10

3

სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

10

2

4
5

6
7

8

დედოფლისწყაროს #2 საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

10

სოფელ გამარჯვებას საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

18

სოფელ არბოშიკის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

9

სოფელ ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

10

სოფელ კასრისწყალის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

10-12

სოფელ არბოშიკის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი

109

10

წყარო: ადგილობრივი განცითარების ჯგუფი; არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოკლუბების ალიანსი.

გარემოზე ზეწოლა, ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები

წყლის რესურსები

ზეწოლა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყლის რაოდენობაზე (ჰიდროლოგია) ძირითადი
ანთროპოგენული ზეწოლა ხორციელდება უმთავრესად წყლის მოხმარებით, საქართველოს გაერ
თიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ მიწისქვეშა წყლების მოპოვებით, საყოფაცხოვრებო
109

სოფელ კასრისწყალს ახმეტის მუნიციპალიტეტი მართავს, რადგან ის შირაქის ზამთრის საძოვრებთან ახლოს
მდებარეობს
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მოხმარებისთვის (წყლის გამოყენება სასმელად, სარეცხის და ბანაობისთვის), აგრეთვე ოჯახებისა და
დაწესებულებების მიერ წყლის არაეფექტური მოხმარებით, რამდენადაც მუნიციპალიტეტის წყლის
რესურსები შეზღუდულია და არსებულ რესურსზებზე კლიმატის ცვლილებაც ახდენს გავლენას.

რაც შეეხება სხვა ჰიდროლოგიურ და ჰიდრომორფოლოგიურ ზეწოლას, მდინარე ივრის დინების
შეცვლა სერიოზულ ზეწოლას ახდენს ბუნებრივ ეკოსისტემებზე. დალის წყალსაცავმა, რომელიც
საბჭოთა კავშირის პერიოდში სარწყავი სისტემის მომარაგების მიზნით მოეწყო, შეცვალა მდინარე
ივრის ბუნებრივი დინების (წყლის ნაკადის) რეჟიმი წყალსაცავის ქვემოთ და ჭაჭუნას ნაკრძალის
მდინარისპირა ტყეებს წყლის ნაკადი შეუზღუდა. ამავდროულად, წყალსაცავი თავდაპირველი
დანიშნულებისათვის არასოდეს გამოუყენებიათ. ტექნიკური თვალსაზრისით, წყალსაცავი ძალიან
ცუდ მდგომარეობაშია. მარეგულირებელი ფარების ნომინალური ტევადობაა 104 მ3 / წმ. ერთ-ერთი
სამართავი სტრუქტურა ფაქტიურად მწყობრიდან არის გამოსული და თავად კაშხალი დაზიანებულია,
ამიტომ წყალსაცავი ივსება მხოლოდ არააქტიური მოცულობის დონეზე. ტექნიკურად შესაძლებელია
მხოლოდ 70 მ3/ წმ წყლის გაშვება.
ბუნებრივ გამომწვევ მიზეზებს შორის უნდა აღინიშნოს კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება წყლის
ჰიდროლოგიაზე. 2011-2012 წლებში, USAID / GLOWS INRMW პროექტის ფარგლებში მდინარე ალაზნისა
და მდინარე ივრის მდინარეების ჩამონადენებზე კლიმატური ზემოქმედების კვლევამ გვიჩვენა,
რომ 2020-2050 წლებში მდინარე ალაზნის ნაკადი 9-14%-ით შემცირდება, ხოლო მდინარე ივრის
ნაკადი – 5-9%-ით, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო შეზღუდოს წყლის ხელმისაწვდომობა და გაზარდოს
წყლის დეფიციტი როგორც კულტურებისთვის, ასევე საყოფაცხოვრებო, კომერციული და სასოფლოსამეურნეო მოხმარებისთვის. წყლის ჰიდროლოგიასა და ჰიდრომორფოლოგიაზე შეიძლება სხვა
ფაქტორებმაც იმოქმედოს. ესენია: ნაკადის სეზონური განაწილების შეცვლა, კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული მაქსიმალური (პიკური) დებეტის ზრდა, მდინარის კალაპოტისა და ნაპირის ეროზია და
მდინარის მორფოლოგიის ცვლილება (მაგ., მეანდრის გასწორება). საპილოტე მუნიციპალიტეტში
ეს უკვე შეიმჩნევა. საპილოტე ტერიტორია კლიმატის ცვლილებით და ატმოსფერული ნალექების
არათანაბარი განაწილებით, აგრეთვე მდინარეების მოძველებული და დაზიანებული სანაპიროებით
გამოწვეული წყალდიდობებისგან დაცული არ არის. გარდა ამისა, ინტენსიურად მიმდინარეობს
მდინარის კალაპოტისა და ნაპირების ეროზიის პროცესი. წყალმოვარდნების ძირითადი პრობლემა
უკავშირდება მდინარე ალაზნის ნაპირების ინტენსიურ ეროზიას ჭალებში, სადაც მდინარე
დაკლაკლინია და ქმნის ბუნებრივ საზღვარს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის. აქ, მდინარის
ღრმა კალაპოტის ნაპირები შედგება ფხვიერი თიხნარისგან, რომელიც ძლიერ ეროზიულია. შედეგად,
ალაზნის ჭალებში არსებული უამრავი კლაკნილი სწორდება, რაც მდინარის მორფოლოგიისა და
ჰიდრავლიკური რეჟიმის ცვლილებას, ნაკადის სიჩქარის ზრდას და მდინარის ფსკერის გაღრმავებას
განაპირობებს.

რაც შეეხება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხს, დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების
ნაკადიდან მომდინარე წერტილოვანი დაბინძურება ზედაპირული წყლის ხარისხზე ერთ- ერთი
მთავარი ანთროპოგენული ზეწოლაა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის არარსებობის გამო, დედოფლისწყაროს კანალიზაციის სისტემიდან
დაუმუშვებელი მუნიციპალური ჩამდინარე წყლები პირდაპირ ჩადის არწივის ხეობის მცირე ნაკადში,
საიდანაც მდინარე ალაზანში ჩაედინება. ქვემოთ მოცემულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
წყლის გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები.

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის წყლის გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლები
პარამეტრები

მნიშვნელობა

წყლის მომხმარებელთა რაოდენობა

1

წყლის მომხმარებლის დასახელება

UWSCG

წყლის წყაროდან ამოღებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ /წელი
3

წყლის წყაროს ტიპი
მოხმარებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ3/წელი

1.52
მიწისქვეშა წყლები
0.84
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ოჯახების მიერ მოხმარებლის წყლის რაოდენობა

0.75

მრეწველობის მიერ მოხმარებული წყლის რაოდენობა

0.05

დანაკარგი წყლის გამანაწილებელ სისტემაში

0.04

საკანალიზაციო ნაკადის რაოდენობა

0.10

დანაკარგი საკანალიზაციო სისტემაში

0.68

კანალიზაციის სისტემასთან დაკავშირებული P.E. (ადამიანების ექვივალენტი)

2,886

გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებების სავარაუდო რაოდენობა, გ/დღე

BOD-141,120; COD-282,240; Ntot-25,872; Ptot-4,704

წყარო: 2018 წყლის გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლების წელიწდეული, ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი, გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზეწოლას ახდენს ასევე დაბინძურების დიფუზიური
წყაროები, მათ შორის:

 სასოფლო სამეურნეო ნაკადი, რომელიც დატვირთულია მყარი ნალექით, საკვები ნივთიერებებით
და პესტიციდებით (იორი, ოლე, მლაშე წყალი და ა.შ.);

 მაღალი ორგანული (დაახლოებით 42,7%) ნარჩენების შემცველი ჩამდინარე წყლები კონტროლი
რებადი ნაგავსაყრელიდან (მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელი), რომელსაც საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანია მართავს, ჩამდინარე წყლების შემკრები და გამწმენდი სისტემის
გარეშე;
 არალეგალური ნაგავსაყრელები – 35 ნაგავსაყრელი (5 ზემო მაჩხაანში, 2 არბოშიკში, 2 ხორნაბუჯსა
და ჭოეთში, 4 სამრეკლოში, 4 ზემო ქედში, 3 არხილოსკალოში, 4 ქვემო ქედში, 4 სამთაწყაროში, 4
ფიროსმანში და 2 საბათლოში);
 სოფელში მაცხოვრებელთა ტუალეტები, რომელიც მიწაშია ამოთხრილი;
 ნავთობისა და გაზის საბადოები დედოფლისწყაროში;
 კირქვისა და თაბაშირის ღია მაღაროები.

ზემოქმედება. წყლის რაოდენობაზე ზემოქმედებას ახდენს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების
სიმცირე, ბუნებრივი ჰიდროლოგიური (წყლის ნაკადის) რეჟიმის განადგურება და ჰიდრომორფოლოგია
(მდინარის კალაპოტის და ნაპირის ეროზია).

რაც შეეხება წყლის ხარისხს, სამწუხაროდ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზედაპირული
და მიწისქვეშა წყლების რეგულარული მონიტორინგი არ მიმდინარეობს და ამიტომ, შეუძლებელია
წყლის რესურსებზე ადამიანის და ბუნებრივი ზეწოლის ზუსტი გავლენის შეფასება.
ზეწოლა-ზემოქმედებისა და რისკის შეფასების კვლევების მიხედვით, რომლებიც მიმდინარე EUWI +
(წყლის ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის+) ფარგლებში ჩატარდა, საფრთხეში მყოფი
ზედაპირული წყლის ობიექტები და ასევე ობიექტები, რომელსაც ზომიარი ან ცუდი ეკოლოგიური
სტატუსი აქვს და წყლის მენეჯემეტის ჩარევას საჭიროებს, არის ივრის წყლის ობიექტი მდინარის
ზედა ნაწილში და დალის წყალსაცავისა და მდინარე ოლეს ქვედა ნაწილში. მდინარე ალაზნის აუზში,
საფრთხის ქვეშ არის არწივის ხეობა – მშრალი ხევი, თუმცა მას დიდი გავლენა არ აქვს მდინარე
ალაზანზე, რომელსაც სოფელ ხორნაბუჯის მახლობლად უერთდება.

სასმელ წყალს რაც შეეხება, სოფლებში მისი კონტროლი არ ხდება, რამაც შეიძლება წყლით გადამდები
დაავადებების შემთხვევები გაზარდოს.
წყლის მართვის ძირითადი სირთულეები. არსებული ზეწოლისა და ზემოქმედების საფუძველზე,
ევროკავშირის EUWI + და USAID / GLOWS INRMW წყალგამყოფის შეფასების ანგარიშების პროექტებზე
დაყრდნობით და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის კონსულტაციების გათვალისწინებით,
რომლებიც ENPARD II და მიმდინარე III ეტაპების შესაბამისად ჩატარდა, განისაზღვრა წყლის
მართვის ძირითადი სირთულეები და მათი გამომწვევი მიზეზები, რომელიც ქვემოთ მოცემულ
ცხრილშია ჩამოთვლილი:
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წყლის წყაროების სიმცი
რე; ცენტრალიზებული
წყალმომარაგების
არაეფექტური და მო
ძველებული სისტემები;
სოფლის ცენტრალიზე
ბული წყლის სისტემე
ბის არარსებობა ბევრ
სოფელში; არაეფექტუ
რი, მოძველებული და
მოშლილი სარწყავი
ინფრასტრუქტურა,
განსაკუთრებით წყლის
რეგულირების მოწყობი
ლობა (სამართავი სარ
ქველები / კარიბჭეები).

უცნობი; მკვებავი წყლის
მილების გადაჭრა (შე
საძლო მიზეზი); ევტრო
ფიკაცია.

მდინარის ნაპირისა და
კალაპოტის ეროზია და
მდინარის ჰიდრომორ
ფოლოგიის ცვლილება;
წყლის ნაკადის სამა
რთავი მოწყობილობე
ბის / მდინარის ნაპირის
დამცავი სტრუქტურების
არ არსებობა; ალაზნის
განსაკუთრებული ჰი
დროლოგიური რეჟიმი.

სასმელი და
სარწყავი
წყლის ცუდი
ხელმისაწვდომობა

ქოჩების ტბის
დეგრადაცია

სასოფლოსამეურნეო მიწების
დატბორვა

წყლის რაოდენობა

უშუალო / გამომწვევი
მიზეზი

სირთულე /
პრობლემა

სირთულის /
პრობლემის ტიპი

მონაცემების სიმცირე წყლის
ჰიდროლოგიისა და ჰიდრომორფოლოგიის
შესახებ; ტექნიკური, ადამიანური და
ფინანსური რესურსების დეფიციტი წყლის
ნაკადის სამართავი სტრუქტურების
სათანადოდ დაგეგმვის, აგების,
ექსპლუატაციისა და მოვლისათვის; ტყის
ფონდის დეგრადაცია / დეგრადაციის
გამომწვევი კლიმატური ცვლილება.

წყლის სიმცირე; მოძველებული
ინფრასტრუქტურა, კლიმატის ცვილების
გავლენა.

მშრალი კლიმატი, მწირი ჰიდროლოგიური
ქსელი და მიწისქვეშა წყლის მარაგი;
ტყის ფონდის შემცირება; კლიმატის
ცვლილების გავლენა; ფულადი სახსრების,
ტექნიკური და ადამიანური რესურსების
ნაკლებობა არსებული სისტემების
რეაბილიტაციისთვის ან / და ახალი
ეფექტური სისტემების მშენებლობისთვის;
წყლის გამოყენების ეფექტური ტარიფებისა
და მათი განხორციელების სისტემების
არარსებობა (შესაბამისი ინსტიტუტები,
ბილინგისა და გადასახადების შეგროვების
სისტემები და ჯარიმები).

ძირეული მიზეზი

საჭიროებები
• სასმელი და სარწყავი წყლის ალტერნატიული წყაროების
შესწავლა, მაგალითად, დალის წყალსაცავის ტევადობის
გამოყენება; სასმელი და სარწყავი წყლის და ეკოსისტემის
საჭიროებებისთვის წყლის მოთხოვნის განსაზღვრა და
შესაბამისი რესურსების გამოყოფა ამ საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად; კაშხლისა და საკონტროლო
სტრუქტურების რეაბილიტაცია და გამზომი წერტილის
დამონტაჟება;
• მიწისქვეშა წყლების მარაგების და მათი სიცოცხლის
უნარიანობის შესწავლა;
• წყლის სიმცირეზე და წყლის ბალანსზე კლიმატური
ცვლილებების გავლენის შესწავლა და წყლის გამოყოფის
სათანადო ქვოტების განსაზღვრა
• ქოჩების ტბის გარემოს შეფასება (წყლის რაოდენობა
და ხარისხი, გეოლოგია, წყლის ფლორა და ფაუნა და
ა.შ.) და მისი ეკოსისტემების აღდგენის სამოქმედო
გეგმის შემუშავება; ქოჩების ტბის აღდგენის საპილოტე
პროექტების განხორციელება და / ან მისი რეკრეაციული
ღირებულების გაზრდა;
• სოფლებში არსებული წყალმომარაგების სისტემების
რეაბილიტაცია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების
სისტემებთან ერთად; სოფლებში სასმელი წყლის
ახალი სისტემების მშენებლობა ცენტრალიზებული
წყალმომარაგების სისტემის გარეშე; ღონისძიებების
განხორციელება მოთხოვნის გათვალისწინებით,
მაგალითად, წყლის მრიცხველების დაყენება,
წყლის მოხმარების ტარიფები სოფელში მცხოვრები
მომხმარებლებისთვის და ა.შ.
• სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და რეაბილიტაცია
ქალაქ დედოფლისწყაროში; სანიაღვრე სისტემების
რეაბილიტაცია სოფლებში არბოშიკი, ზემო მაჩხაანი,
სამრეკლო და ოზაანი; ახალი სანიაღვრე სისტემების
მშენებლობა სოფლებში ხორნაბუჯი, ჭოეთი, გამარჯვება,
არხილოსკალო, არბოშიკი, ზემო და ქვემო ქედი, თავწყარო,
ფიროსმანი, საბათლო
• სასმელი წყლის უსაფრთხოების ზომების განხორციელება,
მაგ., სანიტარული დაცვის ზონების შემოღობვა წყალასა
ღებ ობიექტებზე; სასმელი წყლის გამწმენდი ნაგებობების
/ მოწყობილობების დამონტაჟება; სასმელი წყლის
ხარისხის მონიტორინგი;
• მეორადი და მესამეული სარწყავი არხების, წყლის მარეგუ
ლირებელი ფარების რეაბილიტაცია; მიწისქვეშა წყლებზე
დაფუძნებული მცირემასშტაბიანი კერძო სარწყავი
სქემების შემუშავება და სარწყავი ტექნოლოგიების
დანერგვა წყლის რაციონალური ხარჯვისთვის (მაგალითად,
წვეთოვანი სარწყავი და გაფრქვევით მორწყვა);

წყლის მართვის მთავარი სირთულეები მუნიციპალიტეტში
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წყლის ხარისხი

დაბინძურების
წერტილოვანი
წყაროებიდან
(მაგალითად, ქ.
დედოფლისწყაროს
კანალიზაციის სისტემა)
დაუმუშავებელი
ჩამდინარე წყლების
ჩადინება ზედაპირულ
წყლებში; სოფლის
მეურნეობა და ურბანული
ჩამონადენი; წვიმის
წყლების დრენაჟი და
ჩამდინარე წყლების
გაჟონვა ნარჩენების
კონტროლირებადი და
არაკონტროლირებადი
მოცილების
ადგილებიდან, ღია
კარირებიდან და მიწაში
ამოთხრილი მშრალი
ტუალეტებიდან.

მიწისქვეშა წყლებში
მარილის მაღალი
შემცველობა;
სასმელი წყლის
მომარაგების მოშლილი
ინფრაქსტრუქტურა ან
ინფრასტრუქტურის
არარსებობა სოფლების
უმეტესობაში;
სანიტარული ზონების
არარსებობა / წყლის
წყაროების ირგვლივ
არსებული ზონების
დაცვის არარსებობა;
წყალმომარაგების
ცენტრლიზებული
სისტემებით ონკანის
წყლის დამუშავების
არარსებობა თითქმის
არცერთ თემში

ონკანის წყლის
დაბინძურება

ჭალების ეკოსისტემების
შემცირებული დატბორვა

ზედაპირული
და მიწისქვეშა
წყლების
დაბინძურება

ჭალების
ეკოსისტემის
დეგრადაცია

სახსრების სიმცირე არსებული
ცენტრალიზებული სისტემების
რეაბილიტაციის ან ახალი სისტემების
ასაშენებლად; ეფექტური რეგულაციების,
კანონის აღსრულების, მონიტორინგის
მექანიზმებისა და ადგილობრივი
რესურსების არარსებობა ონკანის
წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და
კონტროლის, ასევე გარემოს დაბინძურების
კონტროლისთვის; ადგილობრივი თემების
დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერება.

• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის და
ჰიდროლოგიური მონიტორინგის სისტემის გაფართოება;
წყლის მოხმარების სახელმწიფო სტატისტიკური
აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება, არსებული
მონაცემთა ბაზების განახლება და მათი დაკავშირება
გეოინფორმაციულ სისტემებთან (GIS).

• დედოფლისწყაროს საკანალიზაციო სისტემის
რეაბილიტაცია და გაფართოება და ურბანული
ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა;
• პატარა სოფლების, საწარმოების ან საზოგადოებრივი
კანალიზაციის და სანიაღვრე სისტემების
შენობების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების
დეგრადაცია და/ან არარსებობა; ჩამდინარე
განხორციელებადობის კვლევის ჩატარება ადგილზე და
წყლების გამწმენდი ნაგებობების
მოწინავე ტექნოლოგიების პილოტირება, მაგალითად,
არარსებობა; სტანდარტებზე დაფუძნებული
აერობული ბიო-ტუალეტები საზოგადოებრივ შენობებში
სანიტარული ნაგავსაყრელების არარსებობა
და / ან მცირე ბიზნესის მფლობელობაში არსებულ
და არსებული ნაგავსაყრელების ცუდი
სტრუქტურებში;
მდგომარეობა; სახელმწიფო ფინანსების
• პესტიციდების და სასუქების გამოყენების ამჟამინდელი
ნაკლებობა ცენტრალიზებული
მოდელის შესწავლა, პესტიციდების და სასუქების
საკანალიზაციო სისტემების, ჩამდინარე
მართვის ინტეგრირებული პროგრამის შემუშავება და
წყლების გამწმენდი ნაგებობების
განხორციელება; ორგანული მეურნეობის პოპულარიზაცია;
და სტანდარტებზე დაფუძნებული
• მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო, სახიფათო და
ნაგავსაყრელების რეაბილიტაციის /
სამშენებლო& ნგრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება,
მშენებლობისთვის; წყლის ცუდი ხარისხი
მათ შორის, ნარჩენების შეგროვებასა და მოცილების
წყლის წყაროებში და ნიადაგის შეუსაბამო
კუთხით; ნარჩენების წყაროს განცალკევების სისტემის
მონიტ ორინგი; ეფექტური რეგულაციების,
დანერგვა;
მათ შორის ჩამდინარე წყლების ჩაშვების
• მდინარე ივრის ქვედა დინებაში დატბორვის ბუნებრივი
სტანდარტების არარსებობა; ნარჩენების
რეჟიმის აღდგენა დალის წყალსაცავის გახსნის გზით,
და წყლის მენეჯმენტის შესახებ საერთო
ბუნებრივი დატბორვის იმიტაციის მიზნით; დალის
ეფექტური პოლიტიკის არარსებობა;
წყალსაცავის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
კანონის აღსრულების შეუსაბამო
(მაგალითად, ფარების აღდგენა);
კონტროლი; ადგილობრივი თემების
დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერება.

წყლის ბუნებრივი დინების შეცვლა
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მიწის რესურსები

ზეწოლა: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსების მიმართ შემდეგი ძირითადი
ანთროპოგენული ზეწოლა არსებობს:

 საძოვრების მართვის არამდგრადი პრაქტიკა – არაკონტროლირებადი საძოვრები / გადაძოვილი
საძოვრები, ზონირების და საძოვრების როტაციის არარსებობა, საძოვრების ხვნა, სარეველების
მომრავლება, საძოვრების გადაწვა და ა.შ.

 სარწყავი ინფრასტრუქტურის, კერძოდ, მეორადი და მესამეული არხების ცუდი მდგომარეობა;
მორწყვის არაეფექტური პრაქტიკა და ტექნოლოგიები; სარწყავი წყლის არასწორი მართვა
(მაგალითად, წყლის არარსებობა, წყლის კონტროლისა და სადრენაჟე სისტემების საშინელი
მდგომარეობა, წყლის მოხმარების არაეფექტური ტარიფები და ა.შ.);
 სანიაღვრე სისტემების ცუდი მდგომარეობა ქალაქ დედოფლისწყაროში / სანიაღვრე სისტემების
არარსებობა;
 ქარსაცავი ზოლების განადგურება;
 სახნავი მიწების გადაწვა;

 სასოფლო-სამეურნეო სასუქებისა და პესტიციდების უკონტროლო გამოყენება;
 ხე-ტყის უკანონო ჭრა;

 კანონიერი ნაგავსაყრელების გამოყენება ჩამდინარე წყლის შეგროვებისა და გაწმენდის გარეშე;
 მყარი ნარჩენების არალეგალური მოცილება;

 სამთო სამუშაოების წარმოება – ლიცენზიატებს არ აქვთ 2013 წლის მთავრობის # 24 განკარგულების
შესაბამისი მიწის სამელიორაციო სამუშაოების / ხელახალი დამუშავების გეგმები;
 მდინარის რეგულირება (მდინარე ივრის შემთხვევაში)

რაც შეეხება ბუნებრივ ზეწოლას, კლიმატით გამოწვეულმა ბუნებრივმა საფრთხებმა, როგორიც არის
გვალვა და მასთან დაკავშირებული მშრალი ქარები, ნაშალი ქანები, წყალდიდობები (მდინარე
ალაზნის ქვედა წელში) და წყალმოვარდნები მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსების მიმართ არსებული
ძირითადი ზეწოლაა, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დაჩქარებული კლიმატური ცვლილების
ზემოქმედების გამო.
ზემოქმედება. მიწის რესურსებზე ხდება შემდეგი ზემოქმედება:

 ნიადაგის ეროზია და ნიადაგის ნაყოფიერების დაკარგვა;

 ნიადაგის სალინიზაცია / დამლაშება, სოდიფიკაცია და დაჭაობება;
 ნიადაგის დაბინძურება;

 ბუნებრივი ლანდშაფტების ცვლილება და დეგრადაცია;

კერძოდ კი, მუნიციპალიტეტში 5,500 ჰა-ზე მეტი სახნავი მიწა და 11,400 ჰა ზამთრის საძოვრები
ეროზირებულია მცირედან საშუალო დონემდე; გარდა ამისა, დაახლოებით 20,000 ჰა მიწაზე გავლენა
იქონია ქარით გამოწვეულმა ეროზიამ.110 დამლაშებული ნიადაგების საერთო ფართობი არის 46 760 ჰა,
საიდანაც 39 200 ჰა მრავალწლიან კულტურებს უკავია; სოდიანი ნიადაგების საერთო ფართობია 38,560
ჰა, საიდანაც 24 180 ჰა საძოვარია.111 წყლის ეროზიით გამოწვეული ნიადაგის გამორეცხვა არის 20-30 ტ
/ ჰა მდინარე ალაზნის აუზში და 1-5 ტ / სთ მდინარე ივრის აუზში. ტრადიციულად, მდინარე ალაზნის
მარჯვენა ნაპირზე ინტენსიურად ირწყვებოდა და აქ გარკვეული ადგილები დამლაშებული, სოდიანი
და დაჭაობებულია. ამასთან, დამლაშება და დაჭაობება ძირითადად მოხდა ივრის პლატოზე, სადაც
წარსულში სატუმბი სარწყავი სისტემები იყო განვითარებული. გარდა ამისა, მდინარე ალაზნის ქვედა
წელში არსებული ჭალები დაჭაობებულია.
110

111

ტექნიკური ანგარიში-14. ალაზანი-ივრის ქვედა წელში საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური შეფასება.
საქართველოს რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს
წყალგამყოფებში. გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
წყარო: მეორე ეროვნული სამოქმედო პროგრამა გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, 2014-2022. UNEP/
RECC პროექტი: „ეროვნული სამოქმედო პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანა და ანგარიშგების პროცესი UNCCD– ის
ფარგლებში“.
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ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, დახრამვის და პლანარული ეროზიის პროცესების გააქტიურების
შედეგად, სოფლებში: ზემო მაჩხაანი, ზემო ქედი, სამთაწყარო და არხილოსკალო, 40 ჰექტარამდე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა გამოყენებისთვის უვარგისი გახდა. ეს პროცესები უფრო
აქტიურად მიმდინარეობდა დაუსახლებელ ტერიტორიებზე, სადაც ასეულობით ჰექტარი მიწა
ფაქტიურად უნაყოფო ნიადაგად იქცა. სამიზნე ტერიტორიის საზღვრებში, ნაკლებად გვხვდება მცირე
ტერიტორიების ზედაპირული მეწყერები და მდინარისპირა ტერიტორიების დატბორვა. თუმცა,
მნიშვნელოვანი ტერიტორიის (კაკლისყურე) დატბორვა ხდება საბათლოს თემში, აზერბაიჯანის
საზღვრის გასწვრივ. USAID / GLOWS INRMW პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კლიმატური ცვლილების
მოწყვლადობის შეფასების საფუძველზე, ირკვევა, რომ პრობლემები გამოწვეულია გვერდითი
ეროზიით, რასაც მდინარე ალაზნის აქტივობა და შედეგად, მდინარის ნაპირების ინტენსიური
ჩამორეცხვა და ეროზია განაპირობებს. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის გასწვრივ მდინარე
ალაზნის მონაკვეთი მეანდრეებით არის წარმოდგენილი/კლაკნილია. კაკლისყურეს ტერიტორიაზე,
„მეანდრეს ყელი“ 5 მეტრამდეა დავიწროებული. იმის გათვალისწინებით, რომ მდინარე ალაზნის
ნაპირები უკიდურესად არის ეროზიისკენ მიდრეკილი, სულ მალე მოსალოდნელია „მეანდრეს
ყელის“ გარღვევა. შედეგად, 300 ჰა-მდე მიწა შეიძლება გადავიდეს მდინარე ალაზნის მარცხენა
სანაპიროზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ამ პრობლემას ისიც ართულებს, რომ საბჭოთა კავშირის
პერიოდის შემდეგ, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დემარკაციის და დელიმიტაციის პროცესი
არ დასრულებულა. სახელმწიფო საზღვარი გეოგრაფიული კოორდინატებით არ არის განსაზღვრული.
შეთანხმებებში მხოლოდ ის წერია, რომ საზღვარი მდინარე ალაზანზე გადის. შედეგად, სახელმწიფო
საზღვარი სითხეზე გადის და მდინარის არხის ცვლილებების შესაბამისად იცვლება. გარდა
ამისა, მდინარე ალაზნის ქვედა ნაკადი ივსება ადვილად ნარეცხი ქანებით. მიმდინარეობს
მდინარის ნაპირების მოშლა, რაც განსაკუთრებით ინტენსიურია წყალდიდობის პერიოდში ხდება.
ყოველწლიურად, მდინარეების წყალდიდობის დროს, ალაზანი ნაპირებიდან გადმოდის და ტბორავს
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს (დაახლოებით 200 ჰა).112
გაუდაბნოების დონე მაღალია მდინარე ალაზნისა და მდინარე ივრის აუზის მშრალ და ნახევრადმშრალ
ადგილებში. ასეთი ტერიტორიებია შირაქის, ელდარის, ივრის, ტარიბანას, ნაომარის, ოლეს და
ჯეირან-ჭოლისის ხეობები, აგრეთვე მათი წყალგამყოფი ქედები და პლატოები. გაუდაბნოების ზონა
იწყება ზღვის დონიდან 300-400 მ სიმაღლეზე. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში გაუდაბნოება
გამოწვეულია როგორც ბუნებრივი, ისე ანთროპოგენული ფაქტორებით. ბუნებრივი ფაქტორებია
სპეციფიკური კლიმატი, ჰიდროგეოლოგიური, მორფოდინამიკური და ედაფური/ნიადაგის პირობები.
გაუდაბნოების პროცესს მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ნიადაგის მაღალი მარილიანობა.

რაც შეეხება ნიადაგის დაბინძურებას, სამწუხაროდ, დაბინძურების ტიპისა და დონის განსასაზღვრად,
ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგის მონაცემები არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციებისა და მიწის რესურსების მიმართ არსებული ზეწოლის საფუძველზე,
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწები განიცდის გარკვეულ გავლენას, რომელიც
ანთროპოგენული საქმიანობით არის გამოწვეული. საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა მიწის რესურსების
ძლიერად დაბინძურება სასოფლო-სამეურნეო შხამ-ქიმიკატებით. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ
და შემდგომში საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის დროს, სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მიუხედავად ამისა, ბოლო წლების განმავლობაში შეინიშნება
ეკონომიკური საქმიანობის, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის გამოცოცხლება და
მოსალოდნელია, რომ ამ საქმიანობის შედეგად ნიადაგის ხარისხზე ზეწოლა ისევ გაიზრდება.
დღეისათვის ყველაზე ხშირად იყენებენ ისეთ შხამ-ქიმიკატებს, რომელიც აზოტის შემცველი
სასუქებია და ნაკლებად ტოქსიკურია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების ზედმეტმა გამოყენებამ შეიძლება ნიადაგის დამლაშება და დამჟავება გამოიწვიოს. ასევე
ფართოდ გამოიყენება ნაკელიც და ნიადაგში მისმა უკონტროლო შეტანამ შეიძლება გამოიწვიოს
ნიადაგის დაბინძურება სხვადასხვა ბაქტერიითა და მძიმე ლითონების მარილებით. არალეგალური
ნაგავსაყრელები ასევე წარმოადგენს ნიადაგის დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროს. ნიადაგში
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ტექნიკური ანგარიში 19. ქვემო ალაზანი-ივრის საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის სტიქიური მოვლენებისა და
კლიმატის ცვლილების შეფასება, გავლენის შემცირებისა და ადაპტაციის ღონისძიებების გეგმა, საქართველოს
რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში.
გლობალური წყლები მდგრადობის პროგრამისთვის- ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

გაწოვილი წყლები და გაჟონილი დამაბინძურებელი ნივთიერებები მიწებს აბინძურებენ ამ
დაბინძურების წყაროებთან ახლოს ან ახლომდებარე ტერიტორიაზე. ნიადაგის დაბინძურების კიდევ
ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა ჩამდინარე წყლები, რომელიც არ იწმინდება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს
მიწის დაბინძურება ნიტრატებით, ამიაკით, მძიმე ლითონებით, მიკრობული ორგანიზმებით და სხვა
პარაზიტებით. უნდა აღინიშნოს, რომ არცერთ სოფელში არ არის ცენტრალიზებული საკანალიზაციო
სისტემა. ამ სოფლებში ადამიანები იყენებენ მიწაში ამოთხრილ ტუალეტებს, რამაც შეიძლება ნიადაგი
და წყალი დააბინძუროს. ნიადაგის ხარისხზე ზეწოლას ახდენს ნავთობის მოპოვების ოპერაციებიც.
ნავთობის საბადოების მიმდებარე ტერიტორიაზე ნიადაგები დაბინძურებულია ნავთობპროდუქტებით
/ ნარჩენებით. სხვა სამთო სამუშაოები, მათ შორის კირქვისა და თიხის მოპოვება, ლოკალიზებული
ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე.
მიწის მდგრადი მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
შეჯამებულია მიწის მდგრადი მართვის სირთულეები / პრობლემები და მათი გამომწვევი/უშუალო და
ძირეული მიზეზები.
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სირთულე / პრობლემა

ნიადაგის ხა
რისხი

მიწის არამდგრადი გამოყენების
პრაქტიკა; კლიმატური ფაქტორე
ბის ცვლილება

გაუდაბნოება

ნიადაგის დაბინძურება

დამაბინძურებელი ნივთიერებე
ბის გაჟონვა ნარჩენების ნაგავსა
ყრელებიდან და სამარხებიდან,
ღია კარიერებიდან და მიწაში
ამოთხრილი ტუალეტებიდან;
ქალაქისა და სასოფლო-სამეურ
ნეო ჩამონადენი; დაუმუშავებელი
ჩამდინარე წყლების გამოდინება
დედამიწის ზედაპირზე.

დაახლოებით 1000 ჰა მიწის ტერიტორიის დატბორვა
დაკარგვა ალაზნის ჭალაში,
აზერბაიჯანის საზღვრის
გასწვრივ; წყალდიდობა

არამდგრადი სასოფლო სამე
ურნეო პრაქტიკა – არამდგრადი
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა
და პრაქტიკა (მაგ., მიწის ექსტე
ნსიური დამუშავება, მოსავლის
როტაციის არარსებობა); ეროზიის
კონტროლისა და მელიორაციის
ღონისძებების არარსებობა; ქარ
საცავი ზოლების განადგურება /
აღმოფხვრა; ჭარბი ძოვა; ხე-ტყის
უკონტროლო მოჭრა; მიწათსა
რგებლობის ცვლილება.

უკონტროლო ძოვა / ჭარბი ძოვა,
ზონირების და საძოვრის როტა
ციის არარსებობა, სარეველას მო
მრავლება, საძოვრების გადაწვა.

უშუალო / გამომწვევი
მიზეზი

სახნავი მიწების ეროზია
და ნაყოფიერი ნიადაგების
დაკარგვა

ნიადაგის რაოდე საძოვრის დეგრადაცია
ნობა

სირთულის /
პრობლემის
ტიპი

აგროქიმიკატების არასათანადო გამოყე
ნება; ოპტიმალური აგროქიმიური საშუა
ლებების ცოდნის დაბალი დონე; ნიადაგის
ხარისხისთვის რეაგირებისა და კანონის
აღსრულების მექანიზმების არარსებობა;
გარემოს დაბინძურების ეფექტური კონტ
როლის რეგულირების და / ან ეკონომიკური
მექანიზმების არარსებობა; ეფექტური გარე
მოსდაცვითი კონტროლის პოლიტიკის, მათ
შორის ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების
მართვის პოლიტიკის განსახორციელებლად
საჭირო ფინანსური, ტექნიკური და ადამია
ნური რესურსების არარსებობა.

მიწის არამდგრადი გამოყენების პრაქტი
კა; კლიმატის ცვლილება

მდინარე ალაზნის ჭალების დეგრადაცია;
წყალდიდობისგან დაცვის ღონისძიებების
არარსებობა;

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვის
ეფექტური პოლიტიკის, მათ შორის მიწათ
სარგებლობის დაგეგმვისა და განხორციე
ლების მექანიზმების არარსებობა (მაგა
ლითად, მიწათსარგებლობის ზონირება,
მიწის აღრიცხვა და მონიტორინგი,მიწათ
სარგებლობის საფასური, მიწის გამოყო
ფა); სოფლის მეურნეობის ადგილობრივი
სათანადო ცოდნის ნაკლებობა; კლიმატის
ცვლილება.

მწყემსების ცნობიერების დაბალი დონე,
სათანადო ზონირების ან საძოვრების
მდგრადი მართვისთვის საჭირო სხვა მა
რეგულირებელი ან ეკონომიკური მექანი
ზმების არარსებობა; კანონის აღსრულების
ეფექტური მექანიზმების არარსებობა;
ადგილობრივი ფერმერების ცნობიერების
დაბალი დონე წყლის, მიწის მდგრადი
გამოყენების და სოფლის მეურნეობის
პრაქტიკის შესახებ; მიწის ეროზიაზე
ადამიანისა და კლიმატის ცვლილების
გავლენის შესახებ მეცნიერული ცოდნის
ნაკლებობა და ა.შ.

ძირეული მიზეზი
• ჭალების ეკოსისტემის საჭიროებებისთვის
წყლის მოთხოვნის დადგენა და წყლის განა
წილების სათანადო გეგმის შექმნა, დალის
წყალსაცავისთვის წყლის გამოყენების საჭი
როებების დასაკმაყოფილებლად; კაშხლისა და
საკონტროლო ნაგებობების რეაბილიტაცია და
გამზომი წერტილის დამონტაჟება; საგუბარის
მოწყობა დალის წყალსაცავის ქვემოთ, მდინა
რე ივრის ირგვლივ; ჭალის, მშრალი მეჩხერი
ტყის და ქარსაცავი ზოლების აღდგენის ღონის
ძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
• ეროზიული და გამორეცხილი სასოფლო-სამე
ურნეო მიწების აღწერის ჩატარება;
• საძოვრების აღწერის ჩატარება და საძოვრების
მართვის გეგმის შემუშავება მუნიციპალიტე
ტისთვის; ზამთრის საძოვრებისთვის საძოვრე
ბის ნორმების დადგენა და საძოვრების მდგრა
დი მართვის ღონისძიებების განხორციელება;
• წყალდიდობის რეჟიმის შესწავლა ალაზნის
ჭალაში, აზერბაიჯანის საზღვრის გასწვრივ;
წყალდიდობისგან დაცვის ღონისძიებების შე
მუშავება და განხორციელება, განსაკუთრებით
საბათლოს თემში;
• ნიადაგის ხარისხის შესწავლა და მელიორაცი
ის შესაბამისი პრაქტიკის განხორციელება;
• ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა;
• აგრომეტყევეობის მხარდაჭერა;
• ტრადიციული მეურნეობისა და მესაქონლეობის
პრაქტიკის ხელშეწყობა და აღორძინება;
• კანონის აღსრულების შესაძლებლობების
გაძლიერება, ფერმერების ცნობიერების დონის
ამაღლება და შესაძლებლობების გაძლიერება;
• მიწის მელიორაციის / ეროზიის კონტროლის
ღონისძიებების განხორციელება;
• სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია / განვი
თარება;
• აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის აღდგე
ნა; გვალვებისა და წყალდიდობების შესახებ
დროული გაფრთხილების სისტემის შექმნა;
ფერმერებისთვის მეტეოროლოგიური მდგომა
რეობის შეტყობინების სისტემის შემუშავება;
ფერმერების ცნობიერების ამაღლება და შესაძ
ლებლობების განვითარება კლიმატზე მორგე
ბულ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით;
• მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო სახიფა
თო და სამშენებლო & ნგრევის ნარჩენების
მართვის, მათ შორის, ნარჩენების შეგროვები
სა და მოცილების გაუმჯობესება; ნარჩენების
წყაროს განცალკევების სისტემის დანერგვა.

საჭიროებები

მუნიციპალიტეტში მიწის მდგრადი მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები
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ტყის რესურსები

ზეწოლა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე ტყეების უმეტესი ნაწილი (69%) დაცულ
ტერიტორიებს მიეკუთვნება. დანარჩენი ნაწილი წარმოადგენს ჭალებს (მდინარისპირა ტყეებს),
სასაზღვრო ტყეებს, ტყით დაუფარავ ტერიტორიებს შორის მდებარე ტყეებს და ტყეებს ციცაბო
ფერდობებზე. ამ ტყეებს მაღალი ეკოლოგიური ღირებულა და მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს.
მათზე ძირითადი ანთროპოლოგიური ზეწოლა მომდინარეობს ხე-ტყის უკანონო ჭრიდან. ხე-ტყის
„სოციალური ჭრა“ პრობლემაა, მაგრამ მცირე მასშტაბის, რადგან ტყის ფონდის სიმცირის გამო,
ხე-ტყის „სოციალური“ ჭრა შეზღუდულია. საპილოტე ტერიტორიაზე ხე-ტყის კომერციული ჭრა არ
მიმდინარეობს. სატყეო სამსახურის ადგილობრივი ოფისის თანახმად, ხე-ტყის კანონიერი ჭრის
საერთო წლიური მოცულობაა დაახლოებით 1000 მ3, რაც ძირითადად ტყეების სანიტარული ჭრისა
და წაქცეული ხეებისგან და ნარჩენი მორებისგან გაწმენდის სახით ხორციელდება. შეშის საშუალო
წლიური მოთხოვნა 30,000 მ3-ს აღემატება. იმისდა მიუხედავად, რომ ბუნებრივი აირის მომარაგების
ცენტრალურ სისტემასთან მიერთებულია მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის
დაახლოებით 80%, საწვავის მაღალი ფასის გამო, მოსახლეობა შეშას იყენებს გათბობისთვის და
უფრო ნაკლებად საკვების მოსამზადებლად. ამავდროულად, ენერგიის ალტერნატიული წყაროებიც
გამოიყენება (პელეტები, ბრიკეტები, ბიოგაზი, მზის ენერგია და ა.შ.). უფრო მეტიც, არ არსებობს
სწრაფად მზარდი ხეების პლანტაციები, რომელიც ენერგიის წყაროს წარმოადგენს. ხე-ტყის უკანონო
ჭრის გარდა, დაცული ტერიტორიების ფარგლებში და მის გარეთ არსებულ ტყეებზე მნიშვნელოვან
ზეწოლას ახდენს ტყეში საქონლის ძოვებაც. ტყეებში ხანძარი ხშირად იწყება მწყემსების მიზეზით,
რაც ასევე მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ტყეებზე. მაგალითად, 2012 წლის ივლისში, მწყემსებმა კოცონი
დაანთეს, რომელიც მასშტაბურ ხანძრად გადაიქცა და 1 000 ჰა-მდე ტყიან ფართობს მოედო.
ხელოვნური ხანძარი, რომელიც ძირითადად მწყემსების მიზეზით არის გამოწვეული, ტყის რესურსებზე
დამატებით ანთროპოგენულ ზეწოლას წარმოადგენს. ამ პრობლემას კიდევ უფრო ართულებს კანონის
აღსრულების დაბალი მაჩვენებელი და ხანძართან ბრძოლის დაბალი უნარები რეინჯერებს შორის.

„პალდოს“ და „სივრის“ ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და დალის წყალსაცავის მეშვეობით მდინარე
ივრის რეგულირება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მდინარე ივრის ჭალებზე. ეკოსისტემისთვის
წყლის მისაწოდებლად, აუცილებელია დატბორვის ბუნებრივი რეჟიმი, რომელიც საგანგაშო
მდგომარეობაშია, წყლის შემცირებული ნაკადის და წყალმოვარდნების შემცირების გამო.
არასამთავრობო ორგანიზაცია „საბუკოს“ 2019 წლის შეფასების მიხედვით, საჭიროა მინიმუმ 70 მ3 /
წმ წყლის გაშვება ჭალის მინიმალური ფართობის დატბორვისთვის, და ასევე, მდინარის ნაპირების /
ჯებირების მოწყობისთვის.113
ქარსაცავი ზოლები, რომლებიც წარსულში მოეწყო 1000 ჰა-ზე მეტ ფართობზე, მნიშვნელოვნად არის
შემცირებული ფერმერების და მწყემსების მიერ ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და მინდვრების გადაწვის გამო.
ზოგიერთი სახელმწიფო ტყე კირქვის მომპოვებელი კომპანიების ტერიტორიაზეა მოქცეული, თუმცა,
როგორც „მწვანე ალტერნატივა“ აცხადებს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ინფორმაციაზე
დაყრდნობით, არცერთი ტყის მდგომარეობა არ გაუარესებულა. უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო
ტყეების სპეციალური გამოყენების თაობაზე არცერთ აღნიშნულ კომპანიას არ აქვს ინდივიდუალური
შეთანხმება საქართველოს ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან.

ბუნებრივი ზემოქმედების ფაქტორებს შორის აღსანიშანვია ტყის ძლიერი ხანძრები, რომელიც
საფრთხეს უქმნის სატყეო რესურსებს. ზემოქმედების ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს კლიმატის
ცვლილების გავლენა და შესაბამისი ორგანოების დაბალი შესაძლებლობები ხანძრის წინააღმდეგ
ბრძოლის თვალსაზრისით.
ზემოქმედება. არსებული ზეწოლის შედეგად ადგილი აქვს შემდეგი სახის ზეგავლენას:

 ტყით დაფარული ტერიტორიების შემცირება / ტყის ფონდის შემცირება;

 ტყის ხარისხის გაუარესება / ტყის ეკოსისტემების ცვლილება, განსაკუთრებით, ივრის ჭალებში –
მეორადი ტყეების, ბუჩქნარისა და ბალახების განვითარება;
113
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 მოდიფიკაცია ტყის ხარისხის გაუარესება / ტყის ეკოსისტემების და, განსაკუთრებით, ივრის ჭალის
ტყეების მოდიფიკაცია – მეორადი ტყეების, ბუჩქნარების და ბალახების განვითარება;
 ნიადაგის ეროზია და ნაკადების დალექვა;

 ნიადაგში წყლის შეკავების ფუნქციების და წყლის ბუნებრივი ციკლის გაუარესება; წყლის სიმცირის
მატება.

ტყის მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია
USAID / GLOWS INRMW პროექტის ფარგლებში, ტყის მართვის კონცეფციის საფუძველზე ჩატარებული
სხვადასხვა კვლევისა და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, კერძოდ, ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფის წევრებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე განსაზღვრული ტყის
მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები, ამ პრობლემის გამომწვევი და ძირეული მიზეზები
და საჭიროებები.

ტყის მართვის ძირითადი სირთულეები მუნიციპალიტეტში
სირთულის /
პრობლემის ტიპი
ტყის რესურსების
შემცირება

სირთულე /
პრობლემა

უშუალო /
გამომწვევი
მიზეზი

ძირეული
მიზეზები

საჭიროებები

ტყის ფონდის შემცი
რება და ტყის რესუ
რსების შემცირება

ტყის რესურსების
არამდგრადი გამო
ყენება, მათ შორის
შეშისთვის ხე-ტყის
უკონტროლო ჭრა;
ჭარბი ძოვება ტყის
ეკოსისტემებში;
ტყის მოვლისა და
აღდგენის ღონისძი
ებების არარსებობა;
ტყეების გაჩეხვა
საძოვრების ან სახ
ნავი მიწებისთვის;
ადამიანის მიერ გა
მოწვეული ტყის ხან
ძრები; ივრის ჭალის
ტყეების დატბორვის
შემცირება.

მეტყევეობის
კულტურის არამდგ
რადი მეთოდები,
მაგალითად, ხეების
პირწმინდად მოჭრა;
ტყის გაშენების/
ტყის აღდგენის
ღონისძიებებისთვის
საჭირო ფინანსური
და ტექნიკური რესუ
რსების ნაკლებობა;
ენერგიის ალტერნა
ტიული წყაროების
არასაკმარისი გამო
ყენება; ადგილობ
რივი მოსახლეობის
დაბალი სოციალუ
რ-ეკონომიკური
დონე, შეზღუდული
წვდომა ენერგიის
უსაფრთხო წყარო
ებზე (მაგალითად,
გაზი, ელექტროენე
რგია); ტყის აღწერის
და მონიტორინგის
სისტემები; კანო
ნის აღსრულების
ეფექტური სისტემის
არარსებობა; მდინა
რის რეგულირება და
დატბორვის რეჟიმის
შეცვლა.

• ჭალების ეკოსისტემის
საჭიროებებისთვის წყლის
მოთხოვნის დადგენა და წყლის
განაწილების სათანადო გეგმის
შექმნა, დალის წყალსაცავისთვის
წყლის გამოყენების საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად; კაშხლისა
და საკონტროლო ნაგებობების
რეაბილიტაცია და გამზომი
წერტილის დამონტაჟება; საგუბარის
მოწყობა დალის წყალსაცავის
ქვემოთ, მდინარე ალაზნის ირგვლივ;
ჭალის, მეჩხერი ტყის და ქარსაცავი
ზოლების აღდგენის ღონისძიებების
დაგეგმვა და განხორციელება;
• მიწის მელიორაციის / ეროზიის
კონტროლის ღონისძიებების
განხორციელება;
• სატყეო სანერგე მეურნეობის
დაარსება;
• აგრო-მეტყევეობის მხარდაჭერა;
• სწრაფად მზარდი ენერგეტიკული
პლანტაციების განვითარება;
• ადგილობრივი მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლება ტყის
რესურსების შესახებ;
• ენერგიის ალტერნატიული
წყაროების და ენერგოეფექტური
ტექნოლოგიების გამოყენება;
• ტრადიციული მეურნეობისა და
მესაქონლეობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა და აღორძინება;
• სახელმწიფო ფონდისა და
დაცული ტერიტორიების ტყეებისა
და ქარსაცავი ზოლებისთვის
კანონის აღსრულების გაძლიერება
და შესაბამისი ორგანოების
შესაძლებლობების გაძლიერება
ხანძარსაწინააღმდეგო
ღონისძიებების განხორციელების
კუთხით

ქარსაცავი ზოლების
განადგურება
ტყის ხარისხი

მაღალი საკონსე
რვაციო ღირებუ
ლების ტყეების,
მათ შორის ივრის
ჭალებში არსებული
ტყეების საერთო ხა
რისხის გაუარესება

ბიომრავალფეროვნება

ზეწოლა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ბიომრავალფეროვნების
მიმართ ადგილი აქვს შემდეგი სახის ძირითად ზეწოლას:
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 არამდგრადი ნადირობა და თევზაობა – მუნიციპალიტეტი ყოველთვის პოპულარული ადგილი
იყო სპორტული ნადირობისა და თევზაობისთვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული
სახეობები, რომელსაც აღნიშნული აქტივობები შეეხება, არის: ქათმისნაირები, კურდღლები და
გარეული ღორი. სამიზნე მუნიციპალიტეტში სამონადირეო მეურნეობების საერთო ფართობი 7200
ჰექტარს შეადგენს, აქედან 500 ჰა უკავია დალის მთის წყალსაცავსა და მის შემოგარენს, რომელსაც
მართავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “დალის მთა”, მართვის 25 წლიანი უფლებით
(2005 წლის ნოემბერი – 2030 წლის ნოემბერი). გარდა ამისა, აღნიშნულ კომპანიას ნაქირავები აქვს
1700 ჰა საძოვარი, რომელიც სამონადირეო მეურნეობაში მდებარეობს. ამ სანადირო მეურნეობის
გარდა, სამონადირეო მეურნეობა ივრის ჭალის ტყეებშიც არის. კერძოდ კი, აღნიშნულ სამონადირეო
მეურნეობას მართავს კომპანია “ივრის ჭალები”, რომელიც ფლობს მართვის 30 წლიან უფლებას
(26.12.2005-დან – 26.12.2035-მდე). სამონადირეო მეურნეობები ასევე არსებობს ჭაჭუნას და ივრის ნაკ
რძალებში, 1493 ჰა საერთო ფართობით. ამჟამად, მმართველი კომპანიებისთვის დაწესებული კვო
ტების მონიტორინგი და კანონის აღსრულება სუსტია და, შესაბამისად, გაურკვეველია, იცავენ თუ
არა ეს კომპანიები სამართლებრივ მოთხოვნებს. სავარაუდოდ, ეს მოთხოვნები დაცული არ არის.
 ბრაკონიერობა დაცულ ტერიტორიებზე – ბრაკონიერობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტის ყველა დაცულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კი ჭაჭუნას ნაკრძალში, სადაც
2018 წელს უკანონო ქმედების 44 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც კანონის დარღვევის ყველაზე მეტი
შემთხვევაა ბორჯომი-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შემდეგ. აქედან 7 შემთხვევა იყო
უკანონო ნადირობა, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბრაკონიერობის შემთხვევების ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელია.114
 საძოვრების არამდგრადი მართვა – დეტალურად არის განხილული წინა პუნქტებში;

 საძოვარზე ძოვება – ჭაჭუნას ნაკრძალში საძოვარზე უკანონო ძოვების 22 შემთხვევა დაფიქსირდა
(მთლიანი უკანონო შემთხვევების 27%), რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მთელი ქვეყნის
მასშტაბით; 12 შემთხვევა დაფიქსირდა ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე (15%);115
 ხე-ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო ჭრა – დეტალურად არის განხილული წინა პუნქტებში;
 სამთო სამუშაოები – დეტალურად არის განხილული წინა პუნქტებში;

 ქარსაცავი ზოლების განადგურება – ეს არის ტერიტორიები, რომელიც გარემოზე უარყოფით
ზემოქმედებას არ ახდენს და კუნძულის ფუნქციას ასრულებს ფრინველებისა და ცხოველებისთვის,
და ასევე მნიშვნელოვანი დერეფანია ბიომრავალფეროვნებისთვის;
 ხელოვნური და ძლიერი ტყის ხანძრები;
 ინვაზიური ჯიშების გავრცელება;

 მტაცებლებსა და მწყემსებს შორის დაპირისპირება, აგრობიომრავალფეროვნებისთვის მონო
კულტურების, არატრადიციული ენდემური სახეობების და მიწის ლანდაშფტების და გენმო
დიფიცირებული მცენარეების გამოყენებასთან მიმართებით;
 ზედაპირული წყლების და ნიადაგების დაბინძურება საკვები ნივთიერებებით/სასოფლო-სამე
ურნეო ჩამონადენით, დაუმუშავებელი მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო
ჩამდინარე წყლებით და უკანონოდ გადაყრილი ნარჩენებით;
 დაცული ტერიტორიების დანაგვიანება;
 მდინარე ივრის ნაკადის რეგულირება.

რაც შეეხება ბუნებრივ ზეწოლას, ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნებისთვის, ძირითადი სტრესფაქტორებია კლიმატის ცვლილება და ამ ცვლილებით გამოწვეული გაუდაბნოება.

ზემოქმედება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიომრავალფეროვნებაზე ძირითადად ზემოქ
მედებას ახდენს შემდეგი:

 ჰაბიტატების / ეკოსისტემების, განსაკუთრებით ივრის ჭალის ტყეების დეგრადაცია, დანაწევრება
და დაკარგვა, ასევე მათი გარდაქმნა სწრაფად მზარდი მცენარეებით, მათ შორის ბალახით,
ბუჩქნარითა და ხეებით დაფარულ ტერიტორიებად.
114
115

წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო (2018 წლის ანგარიში)
წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო (2018 წლის ანგარიში)
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 ადგილობრივი ხმელეთის და წყლის სახეობების დაკარგვა და ადგილობრივი ეკოსისტემების
გარდაქმნა ინვაზიური სახეობების გავრცელებისა და სხვა სახის ზეწოლის გამო. დიდი რაოდენობით
არსებობს უცხო სახეობები, როგორიც არის, მაგალითად, ენოტები, ენოტისმაგვარი ძაღლები, ნუტრია
და ა.შ., რაც დამღუპველ ზემოქმედებას ახდენს მათ მტაცებლებზე, განსაკუთრებით ქათმისმაგვარ
ფრინველებზე. წყლის ინვაზიურ ჯიშებს შორის წყლის ენდემურ ბიოტაზე მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს კარჩხანა (Carassius carassius). მონადირეები დამტკიცებულ კვოტებს, წესებსა და სეზონებს
არ იცავენ. კლავენ თითქმის ყველა ცხოველს. წლების განმავლობაში, მუდმივად იზრდებოდა
მოთხოვნა ცხოველისგან მიღებულ ნედლეულზე, მათ შორის ცხოველის ტყავზე, მგლისა და დათვის
ქონზე და ა.შ. მონადირეები წლის ნებისმიერ დროს ნადირობენ, თუ ცუდი ამინდი არ უშლით ხელს.
ისინი კომერციული ღირებულების მტაცებლებსაც ხოცავენ, მათ შორის მგლებსა და გარეულ
კატებს. 1980-იანი და 90-იანი წლების დასაწყისში გველის შხამის მოსაპოვებლად, ინტენსიურად
ნადირობდნენ კავკასიურ გველგესლაზე ანუ გიურზაზე (Vipera lebetina).ყოველწლიურად 15002000 გველს იჭერდნენ. ერთი გველის ღირებულება დაახლოებით 50 აშშ დოლარი იყო. ბოლო
წლებში ეს ტენდენცია შემცირდა, რადგან ნედლ შხამზე მოთხოვნა შემცირდა (დამუშავებული/
გადამუშავებული პროდუქტის გარდა). თუმცა, თუ რომელიმე მონადირე გველს გადააწყდება,
ყოველთვის კლავს მას, რათა ძაღლებს არ უკბინოს.
 გაუდაბნოება – კლიმატური ცვლილებების მზარდი ზეწოლის პირობებში, დიდია ალბათობა, რომ
მომდევნო 100 წლის განმავლობაში, ალაზანი-ივრის აუზების წყალგამყოფის ქვედა დინების
მშრალი კლიმატი და ეკოსისტემები ნახევრადმშრალ კლიმატად და ეკოსისტემებად გადაიქცევა.
ეს საფრთხეები ასევე მნიშვნელოვანია ვაშლოვანისა და ჭაჭუნას დაცული ტერიტორიების
ბუნებრივი ეკოსისტემებისთვის და საძოვრებზე, რომელთა უმტესობა დეგრადირებულია, დიდი
ტერიტორია გაუდაბნოების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. გაუდაბნოების ეს ტენდენციები
რამდენიმე ბიოლოგიურმა კვლევამ დაადასტურა. კერძოდ კი, ამ კვლევების ფარგლებში რეგიონში
აღმოჩენილია ნახევარუდაბნოს და უდაბნოს ცხოველები და მცენარეები, მათ შორის ინდური
მაჩვზღარბა (Hystrix indica), ოთხთითა და ხუთთითა აფრიკული მიწის კურდღელი/ჯერბოა და
მთიანეთის მიწის კურდღელი (Allactaga elater, Allactaga williams) და ასევე შობერის ნიტრარიას
ბუჩქი (Nitraria schoberi). თუმცა, გამორიცხული არ არის, რომ ეს ფენომენი უბრალოდ სახეობების
ჰაბიტატების გაფართოებით არის გამოწვეული და არა კლიმატის ცვლილების პროცესით.
საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
ჩატარებულმა საპილოტე კვლევებმა აჩვენა, რომ მშრალი და ნახევრადმშრალი ეკოსისტემები
კლიმატის ცვლილების მნიშვნელოვან ზეწოლას განიცდის და ამ ტერიტორიებზე გაუდაბნოების
პროცესები დაჩქარებულად წარიმართება. მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე
ნალექები შემცირდება და ტემპერატურა გაიზრდება, რაც განაპირობებს არსებული სახეობების
ჩანაცვლებას ქსეროფილური და ჰიდროფობიური / გვალვაგამძლე სახეობებით. უფრო ხშირი და
ინტენსიური გვალვები, რომელიც, პროგნოზის მიხედვითი, დედოფლისწყაროს რეგიონში იქნება
და ვეგეტაციის ბუნებრივი სეზონის ცვლილება გამოიწვევს ტყის საბურველის ზრდის შემცირებას,
ცალკეულ შემთხვევებში კი სახეობების მთლიანად დაკარგვას. ხანგრძლივი გვალვების
პირობებში გაიზრდება ხანძრის საფრთხე, რაც გამოიწვევს მცენარეული საფარის განადგურებას
და ნიადაგის ეროზიას. ამრიგად, მაღალი იქნება გაუდაბნოების საფრთხე. კლიმატის ცვლილების
ფაქტორებთან ერთად, გაუდაბნოების პროცესი გამოწვეულია ჭარბი ძოვებით; არასათანადო
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკით და ხე-ტყის ინტენსიური ჭრით.
 ტრადიციური და ენდემური ჯიშების დაკარგვა (მაგ.,ოსპი, მუხუდო, სელი, ხორბალი).

ბიომრავალფეროვნების მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები. ბიომრავალფეროვნების
მართვის ძირითადი სირთულეები / პრობლემები, ამ პრობლემების გამომწვევი და ძირეული მიზეზები,
ასევე საჭიროებები ჩათვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ბიომრავალფეროვნების მართვის ძირითადი სირთულეები
სირთულის/
პრობლემის
ტიპი

სირთულე /
პრობლემა

უშუალო /
გამომწვევი მიზეზი

ეკოსისტემები

ბუნებრივი ეკო
სისტემების და
ბიომების დეგრა
დაცია (განადგურე
ბა, სახეცვლილება
და გარდაქმნა)

ჭარბი ძოვება; ხეტყის ინტენსიური ჭრა;
ინვაზიური სახეობების
გავრცელება; მეკობრე
ობა და არამდგრადი ტუ
რიზმი; ადამიანის მიერ
გაჩენილი ხანძრები;
ტერიტორიის გაწმენდა
სასოფლო-სამეურნეო
განვითარები მიზნით;
დანაგვიანება; მდინარე
ივრის რეგულირება;
დაცული ტერიტორიების
დანაგვიანება; ქარსაცა
ვი ზოლების განადგუ
რება.

სახეობები

სახეობების დაკარ
გვა და შემცირება
ველური ბუნების
პოპულაციებში

მეკობრეობა; ჭარბი
თევზაობა; ინვაზიური
სახოებების გავრცელე
ბა; სამთო საქმე; არამ
დგრადი ტურიზმი.

აგრობიომრავალ
ფეროვნება

ტრადიციული და
ენდემური სახე
ობების დაკარგვა
(მაგ., ოსპი, მუხუდო,
სელი, ხორბალი და
ა.შ.).

მონოკულტურების/
მასობრივი წარმოების
კულტურების ფართოდ
გავრცელება; გენმოდი
ფიცირებული თესლის
და პროდუქტის ფართო
ხელმისაწვდომობა
ეკოლოგიურ თესლთან
და პროდუქტთან შედა
რებით.

ძირეული მიზეზები

საჭიროებები

ბიომრავალფეროვნე
ბის კონსერვაციის და
მდგრადი უტილიზაციის
არასათანადო სამა
რთლებრივი რეგული
რების, პოლიტიკისა და
ინსტიტუციონალური
ჩარჩო; ბიომრავალ
ფეროვნების ცუდი
მონიტორინგი და
კანონის აღსრულების
დაბალი შესაძლებლო
ბა როგორც დაცული
ტერიტორიების ფარგ
ლებში, ისე მის გარეთ,
მათ შორის ტექნიკური
და ფინანსური რესურსე
ბის და კვალიფიციური
პერსონალის სიმცირე;
სიღარიბის მაღალი
დონე და ეკოლოგიური
საკითხების შესახებ
ინფორმირებულობის
დაბალი დონე ადგილო
ბრივ მოსახლეობაში.

• დაცული ტერიტორიის
მართვის გეგმების შემუშავება/
განახლება;
• სამართალდამცავი
მექანიზმების გაუმჯობესება და
სამართალდამცავი ორგანოების
შესაძლებლობების გაძლიერება,
ბიომრავალფეროვნების
დასაცავად ბრაკონიერებისგან
და ტყის უკანონო
მჭრელებისგან.
• ნადირობისა და თევზაობის
კონტროლის მდგრადი წესების
დადგენა;
• კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტირებისა და
გაუდაბნოების წინააღმდეგ
ბრძოლის ღონისძიებების
განხორციელება;
• ინვაზიური სახეობების
მონიტორინგისა და კონტროლის
პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება;
• ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგის არსებული
სისტემის გაუმჯობესება;
• საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება ადგილობრივი
ბიომრავალფეროვნების
მნიშვნელობისა და მდგრადი
პრაქტიკის გამოყენების შესახებ;
• კლასგარეშე გარემოსდაცვითი
საგანმანათლებლო
აქტივობების ხელშეწყობა
და ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციის საკითხის
შეტანა სკოლის სასწავლო
პროგრამებში;
• არასტრუქტურული და
სტრუქტურული ღონისძიებების
განხორციელება ტყის და მიწის
დეგრადაციის შემცირების /
თავიდან აცილების მიზნით
• ეკო და დაცულ ტერიტორიებზე
დაფუძნებული ტურიზმის
ხელშეწყობა
• ენერგიის ალტერნატიული
წყაროების და ენერგოეფექტური
ტექნოლოგიების გამოყენება;
• ტრადიციული მეურნეობისა და
მესაქონლეობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა და აღორძინება.

აგრობიომრავალფე
როვნებასთან დაკავში
რებული სახელმწიფო
პოლიტიკის და მისი
განხორციელების მექა
ნიზმების არარსებობა;
ტრადიციული სოფლის
მეურნეობის შესახებ
ადგილობრივი ცოდნის
შემცირება; დაბალი სა
ზოგადოებრივი ცნობი
ერება და სამართლებ
რივი, პოლიტიკის და
ინსტიტუციონალური
ჩარჩოების არარსებობა
გენმოდიფიცირებული
ნედლეულისა და პრო
დუქტის გამოყენების
დასარეგულირებლად
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კომპლექსური –

1.5 CCA/DRR პრაქტიკის და ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება

1.4 RE/EE ტექნოლოგიების
შეზღუდული გამოყენება

1.3 ნარჩენების მართვის არამდგრადი პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების
გამოყენება

1.2 მიწის, ტყის, და ბიომრავალფეროვნების დაცვის არამდგრადი
პრაქტიკის გამოყენება

1.1 წყლის მართვის არაინტეგრირე-ბული / არამდგრადი პრაქტიკისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება

1. გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების მართვის არამდგრადი
ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის
გამოყენება

2. გარემოს დაცვის გაუარესებული ხარისხი და
გაუარესებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

შემცირებული კეთილდღეობა

კომპლექსური –

სოფლის მეურნეობა

1.4 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები CCA/DRR-თან დაკავშირებით

2.3 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები ნარჩენების ინტეგრირებულ
მართვასთან დაკავშირებით

2.2 შეზღუდული ცოდნა წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის,
SLM და მდგრადი სატყეო მეურნეობის
შესახებ , და შესაბამისი შესაძლებლობების შეზღუდულობა

2.1 ჰიდრო- და აგრო- მეტეოროლოგიური მონიტორინგის და გარემოს
დაცვის ხარისხის მონიტორინგის და
პროგნოზირების სისტემის
შეზღუდულობა/ არარსებობა

2. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი ინტეგრირებული მართვის,
CCA / DRR და RE / EE– ს შესახებ ინფორმაციის და ადგილობრივი ცოდნის,
ასევე შესაბამისი შესაძლებლობების
შეზღუდულობა /არარსებობა

მმართველობა

ეკონომიკა

5.3 ეკოკლუბების მცირე
რაოდენობა და
შესაძლებლობები

კომპლექსური –

ჯანდაცვა და სოც.
უზრუნველყოფა, მათ შორის
ახალგაზრდობის
და გენდერული საკითხები

5.2 ახალგაზრდებისა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი
ინიციატივების დაბალი
მხარდაჭერა

5.1 ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი პროგრამების
შეზღუდული რაოდენობა

5. ადგილობრივი თემების,
მათ შორის ახალგაზრდების
შეზღუდული მონაწილეობა
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღებაში

კომპლექსური –

4.3. შეზღუდული / ცუდი
წვდომა არასამთავრობო
(საზოგადოებრივი და კერძო
სექტორის) დაფინანსების
კავშირებზე

კომპლექსური –

3.3. სანიაღვრე სისტემების
მდგომარეობის გაუარესება/
არარსებობა

3.3. სარწყავი სისტემების
მდგომარეობის გაუარესება/
არარსებობა

4.2 ეფექტური ეკონომიკური
ინსტრუმენტების, მაგალითად, დაბინძურების და ბუნებრივი რესურსების გადასახადის შეზღუდული გამოყენება / გამოუყენებლობა

4.1. გარემოს დაცვის
შეზღუდული საზოგადოებრივი დაფინანსება

3.1 წყალმომარაგებისა და
სანიტარული სისტემების
მდგომარეობის გაუარესება /
არარსებობა
3.2. მდინარის ნაპირის დამცავი/
დატბორვის მაკონტროლებელი
ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუარესება/ არარსებობა

4. არასაკმარისი წვდომა
გარემოს დაცვისა და CCA /
DRR დაფინანსებაზე

3. გარემოს დაცვის CCA/DRR
ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუარესება/არარსებობა

-

6. ქალთა შეზღუდული მონაწილეობა გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების
მიღებაში

3. კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების
და გაუდაბნოების გაუარესება

ეკონომიკური აქტივების დაკარგვა და გაუარესებული
საარსებო წყაროები; შესაბამისად, დაბრკოლებული
განვითარება სოფლად

ძირითადი პრობლემა: ადამიანის ჩარევით და კლიმატის გავლენით გამოწვეული გარემოს დეგრადაცია

2. ეკოსისტემის გაუარესებული მთლიანობა და
ბუნებრივი რესურსების შემცირებული ბაზა / აქტივები

სიღარიბის ზრდა სოფლად

P3 – პრობლემის ხის ანალიზი (გარემო)

გავლენა/შედეგი

მიზეზები

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
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• P3-EN02 – კლი
მატით გამოწვე
ული ბუნებრივი
საფრთხეების
მიმართ საზოგადო
ების მდგრადობის
გაძლიერების
ხელშეწყობა

• P3-EN01-. გარემოს
და ინტეგრირებუ
ლი ბუნებრივი რე
სურსების მდგრადი
მართვა

შემოთავაზებული
ინტერვენციები

• გარემოს
დაცვის
მდგრადობა

• მდგრადობა
კლიმატის
ცვლილე
ბის მიმართ

ინტერვენციის მიზანია ადგილობრივი მდგრადობის გაძლიერება კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების
– გვალვის, წყალდიდობის, წყალმოვარდნების, მდინარის ნაპირის/არხის ეროზიის და ტყის ხანძრების მიმართ,
რაც ძირითად ბუნებრივ ზეწოლას წარმოადგენს ბუნებრივ და ეკონომიკურ აქტივებზე და გამოწვეულია ადგილო
ბრივი გარემოს და საარსებო წყაროს გაუარესებით, რაც საბოლოოდ სოფლად სიღარიბის ზრდას და სოფლის
განვითარების შეფერხებას განაპირობებს. ინტერვენცია შეეხება ცნობიერების ამაღლებას და CCA / DRR პრევენცი
ას, სამიზნე მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლების (ეროვნული სატყეო
სააგენტოს (NFA) ტყის რეინჯერები, ვაშლოვანისა და ჭაჭუნას დაცული ტერიტორიის პერსონალი) ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის და თემების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების მზადყოფნას და რეაგირების შესაძლებლობას.
აღნიშნული მიზნის მიღწევა შესაძლებელია ცოდნის გაღრმავების (კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მოწყვლა
დობის შესახებ ინფორმაციის განახლება და რისკის შეფასების კვლევა), სტიქიური უბედურებისთვის მზადყოფნის
უნარების განვითარების, ჰიდრო და აგრო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის განვითარება/გაფართოების
და CCA/DRR ღონისძიებების შემუშავებისა და განხორციელების მხარდაჭერის გზით, როგორიც არის სანიაღვრე
სისტემების, მდინარის ნაპირიების დამცავი სტრუქტურების, ქარსაცავი ზოლების რეაბილიტაცია / აგება, სანერგე
ების დაარსება, ტერიტორიების გამწვანება და ა.შ. ინტერვენციები შეეხება CCA / DRR– ის მნიშვნელოვან საკითხე
ბს, რომელიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის ძირეულ
გამომწვევ მიზეზებს წარმოადგენს. CCA / DRR, როგორც კლიმატთან დაკავშირებული ღონისძიებების ნაწილი,
წარმოადგენს NEAP-ს, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიების, DRR– ის ეროვნული სტრა
ტეგიისა და სამოქმედო გეგმის, რეგიონალური განვითარების სტრატეგიის, კახეთის განვითარების სტრატეგიის
ერთ – ერთ მთავარ პრიორიტეტს. უფრო მეტიც, ENPARD 2 და ENPARD 3 კონსულტაციების დროს, საბათლოს თემში
მდინარის ნაპირის ეროზია და სასოფლო-სამეურნეო მიწების დატბორვა, აგრეთვე სანიაღვრე სისტემების რეაბი
ლიტაციის სისტემები დასახელდა, როგორც ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ადგილობრი
ვი განვითარების ჯგუფის წევრების ჩარევის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო.

OECD
სახელმ
ძღვანელო
პოლიტიკის
ინსტრუმე
ნტი

ინტერვენციის მიზანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ცოდნის გაღრმავება და შესაძლებლობების გაძ
ლიერება, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის პოლიტიკის, პრაქტიკისა და ტექნო
ლოგიების გამოყენების ზრდა. გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მყარი
ნარჩენების მართვას, რადგან მუნიციპალური ნარჩენები ერთ-ერთი მთავარი ზეწოლაა ბუნებრივ რესურსებზე და
ამავდროულად, აფერხებს სოფლის განვითარებას (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.).ბუნებრივი რესურსების
მართვის კუთხით, ყურადღება გამახვილებულია მსუბუქი და მკაცრი ღონისძიებების გატარებაზე, რაც აღმოფხვრის
/ შეამცირებს ანთროპოგენულ და ბუნებრივ ზეწოლას წყალზე, მიწაზე, ტყის რესურსებზე და ადგილობრივ ბიო
მრავალფეროვნებაზე. ინტერვენცია შეეხება გარემოს (კერძოდ, ნარჩენების მართვის) და ბუნებრივი რესურსების
(წყალი, მიწა, ტყე და ბიომრავალფეროვნება) მართვის ძირითად პრობლემებს და ამ პრობლემების გამომწვევ და
ძირეულ კრიტიკულ მიზეზებს, რომელიც განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის წინამდებარე შეფასების ფარგლებში
ჩატარებული ზეწოლის გავლენის შეფასების და პრობლემის ხის სწრაფი ანალიზის გზით. ეს საკითხები ასევე ჩა
მოთვლილია პრიორიტეტების სახით, სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიასა და გეგმაში, როგორიც
არის გარესმო დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამა (NEAP), სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის
მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, სარწყავი სექტორის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული განვითა
რების სტრატეგია, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, დაცული ტერიტორიების განვითარებისს ტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა, კახეთის რეგიონული განვითარების ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და ა.შ. მოცემული
ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები პრიორიტეტების სახით არის დადგენილი ადგი
ლობრივი დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრების მიერ, ENPARD 2
და ENPARD 3-ის ფარგლებში ჩატარებული 2 კონსულტაციის განმავლობაში.

დეტალური კომენტარი

აქტუალურობა
მუნიციპალიტე
ტის საჭიროებე
ბისთვის

კომპლექ
სური
პროგრა
მები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტებისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. აღნიშნული ინტერვენციების მაპირება
შეესაბამება ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის (OECD) სოფლის პოლიტიკის მიდგომით რეკომენდირებულ ფართოდ
განსაზღვრულ პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, გარემოსდაცვით კომპონენტთან მიმართებით. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო
დეტალური აღწერა წარმოდგენილია წინამდერე დოკუმენტის დანართში.

P3 – პოტენციური ინტერვენციების რეზიუმე (გარემო)

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ინფრასტრუქტურა, არასასოფლოსამეურნეო ეკონომიკა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
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პრიორიტეტები (P4)
ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი
აღწერა
კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის
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6. კომპლექსური პრიორიტეტები (P4)

წინამდებარე თავში მოცემულია ისეთი მნიშვნელოვანი კომპლექსური საკითხები, როგორიც არის
ინფრასტრუქტურა და კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის.

ინფრასტრუქტურა

ქვემოთ მოცემულ პუნქტში შეჯამებულია ინფორმაცია ძირითადი საერთო საზოგადოებრივი ინფრა
სტრუქტურის მნიშვნელობის შესახებ და ზოგადი მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
კმაყოფილების შეფასება, გამოკითხვის საფუძველზე. პუნქტში ასევე მოცემულია ძირითადი
საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის ფაქტობრივი აღწერა, რომელიც უმეტესად
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა.

რამდენიმე ზოგადი საკითხი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით116

საერთო ინფრასტრუქტურა ძალზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის.
ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობა არსებითად დაბალია, როდესაც სოფლად პრობლემა არსებობს
კანალიზაციის (0,394-ჯერ), გაზიფიცირების (0,231-ჯერ), ასევე ცუდი საგზაო ინფრასტრუქტურის (0,523ჯერ) მხრივ. როდესაც სოფლად ისეთი პრობლემები არსებობს, როგორიც საგზაო ინფრასტრუქტურაა,
არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში ოჯახების ჩართულობის ალბათობა მნიშვნელოვნად მცირდება
(0,552-ჯერ). ამ დასკვნების შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა
გაუმჯობესედება, არასასოფლო საქმიანობაში ოჯახების ჩართვის შესაძლებლობაც გაიზრდება (2,39ჯერ).
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები IRDG-ის სამიზნე მუნიციპალიტეტების
სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ყველაზე კრიტიკულ პრობლემებს შორის არის (უმუშევრობის
შემდეგ (33%): საგზაო ინფრასტრუქტურის ცუდი პირობები (14,9%), სასმელი წყლის პრობლემები (12%),
გაზიფიკაციის სისტემის არარსებობა (4.2%), ინტერნეტზე წვდომა (3.8%), კანალიზაციის ცენტრალური
სისტემა (2.4%), საბავშვო ბაღების არარსებობა (2%), სარწყავი წყლის პრობლემები (1.5%) და
არასაკმარისი და ცუდი ინფრასტრუქტურა (1%).
დედოფლისწყაროს მოსახლეობისთვის, ყველაზე რთული პრობლემაა საკანალიზაციო სისტემის
არარსებობა.

დასახლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა 117
სასმელი
წყლის
პრობლემა

ინტერნეტზე
წვდომა

ცენტრალუ
რი საკანა
ლიზაციო
სისტემის
არარსებობა

გაზიფიკაცი
ის სისტემის
არარსებობა

გზების ცუდი
მდგომარე
ობა

საბავშვო
ბაღების
არარსებობა

არასაკმარი
სი და ცუდი
ინფრასტ
რუქტურა

სარწყავი
წყლის
პრობლემა

ქედა

14.60%

3.10%

1.10%

6.40%

13.70%

0.00%

0.30%

1.70%

ხულო

13.50%

2.70%

1.00%

0.70%

22.50%

1.10%

0.60%

0.80%

დედოფლისწყარო

8.80%

2.10%

2.30%

1.70%

7.40%

0.00%

0.40%

0.00%

ლაგოდეხი

4.60%

7.60%

1.80%

0.70%

10.00%

2.70%

0.70%

0.20%

ყაზბეგი

38.20%

2.80%

2.40%

0.00%

10.10%

0.90%

0.90%

0.00%

ახალქალაქი

12.80%

2.50%

3.30%

8.40%

25.20%

5.30%

0.00%

5.00%

ბორჯომი

9.50%

3.70%

1.00%

4.10%

6.20%

0.40%

4.90%

0.20%

თეთრიწყარო

23.20%

2.80%

5.70%

8.30%

15.40%

0.40%

0.90%

1.10%

წყარო: UNDP.
116
117

მოსახლეობის გამოკითხვა სოფლად, არასასოფლო-საეურნეო ეკონომიკური საჭიროებების შესახებ, სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
შედარება და პირობითი დაფორმატების სამუშაოები, ვერტიკალურად, თითოეული პარამეტრისთვის.
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სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, დედოფლისწყაროს მნიშვნელოვნად დაბალი ქულები აქვს
სარწყავი სისტემისა და კანალიზაციის, ასევე სპორტული და რეკრეაციული ობიექტების ნაწილში.

გარემოს – ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების შეფასება – მუნიციპალიტეტებში 118
საგზაო სატ
რანსპორტო
კომუნიკაციის
მდგომარეობა
(გზები, ხიდები
და ა.შ.)

სატრანსპრო
ტო მომსახუ
რება

ელ. ენერგიით
მომარაგება

ბუნებრივი
აირით მომა
რაგება

სასმელი
წყლით მომა
რაგება

სარწყავი
სისტემა

კანალიზაცია

ქედა

4.06

4.05

4.66

2.09

4.08

3.81

3.71

ხულო

3.08

3.45

3.91

1.65

3.00

2.32

1.98

დედოფლისწყარო

3.85

3.70

4.66

4.23

3.60

1.92

2.08

ლაგოდეხი

3.30

3.37

4.52

4.68

3.60

2.40

2.13

ყაზბეგი

3.40

2.76

4.68

4.91

3.30

2.77

4.19

ახალქალაქი

2.42

3.09

4.52

4.51

3.90

3.02

3.09

ბორჯომი

4.24

4.43

4.67

4.63

4.33

2.94

4.16

თეთრიწყარო

3.02

3.43

4.31

4.12

2.67

2.24

2.07

სულ

3.30

3.56

4.48

4.28

3.63

2.59

2.75

წყარო: UNDP.

გარემოს – ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების შეფასება – მუნიციპალიტეტებში119
ნარჩენების
განკარგვა
(მოცილება,
გადამუშავება
და ა.შ.)

ინტერნეტი

ჯანდაცვის
დაწესებულე
ბები

საგანმანათ
ლებლო
მომსახურება

სპორტულირეკრეაციული
ობიექტები

საბავშვო
ბაღები

“ქალთა
ოთახი”*/
ქალთა ორგა
ნიზაციები

ქედა

4.62

3.76

4.38

4.55

3.93

4.67

3.45

ხულო

2.47

2.28

3.76

4.11

3.28

3.63

1.88

დედოფლისწყარო

4.11

3.51

4.24

4.20

3.33

4.49

2.43

ლაგოდეხი

3.64

4.29

4.23

4.21

3.29

3.93

2.87

ყაზბეგი

4.68

4.24

3.28

4.21

3.58

4.34

1.97

ახალქალაქი

3.51

4.10

2.90

4.14

3.53

3.77

3.26

ბორჯომი

4.12

4.39

3.92

4.29

3.86

4.14

3.50

თეთრიწყარო

3.82

3.79

3.41

4.02

3.33

4.05

3.06

სულ

3.77

3.89

3.83

4.20

3.47

4.07

2.75

წყარო: UNDP.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი აღწერა

შიდა გზები. მუნიციპალიტეტში 438 კმ შიდა სასოფლო გზაა, საიდანაც 70% (303 კმ) საჭიროებს
რეაბილიტაციას. დედოფლისწყაროში გზების ცუდი მდგომარეობა სხვა პრობლემებთან შედარებით
ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხია (7.4 პროცენტი) მოსახლეობისთვის.120

წყალმომარაგება. სასმელი წყალი მიეწოდება 13 სოფელს (დაახლოებით 15,000 მომხმარებელი).
წყლის მილების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჯამში 5 წყალსაცავია სოფლებში: მირზაანი,
თავწყარო, ხორნაბუჯი, სამრეკლო და ქვემო ქედი. წყალსაცავი (5,000მ3 ქ. დედოფლისწყაროში),
რომელიც წყლით ამარაგებს სოფლებს ხორნაბუჯი და სამრეკლო, რეაბილიტაციას საჭიროებს.
118
119
120

შედარება და პირობითი დაფორმატების სამუშაოები, ვერტიკალურად, თითოეული პარამეტრისთვის.
შედარება და პირობითი დაფორმატების სამუშაოები, ვერტიკალურად, თითოეული პარამეტრისთვის.
მოსახლეობის გამოკითხვა სოფლად, არასასოფლო-საეურნეო ეკონომიკური საჭიროებების შესახებ, სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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საკანალიზაციო სისტემა. დედოფლისწყაროში საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს.

ბუნებრივი აირი და ელექტრო ენერგია. ბუნებრივი აირით მომარაგებისთვის საჭირო ქსელი მუნიცი
პალიტეტის ყველა სოფელშია გაყვანილი. ამჟამად ბუნებრივი აირით მარაგდება მოსახლეობის
80%. ელექტროენერგია მიეწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 100%-ს. დაბალი ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზები და ტრანსფორმატორები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

სპორტული ობიექტები და პარკები. მუნიციპალიტეტში 6 სპორტული მოედანია 6 სოფელში. 11 სოფელში
მოწყობილია 12 მცირე საზოგადოებრივი პარკი. მუნიციპალიტეტში ერთი სპორტული სკოლა, ერთი
ცენტრალური სტადიონი და ერთი დახურული საჭიდაო არენაა.
საგანგებო მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტს ერთი სატვირთო და აღჭურვილობა სჭირდება მაშვე
ლებისთვის. საგანგებო სიტუაციების მართვის განყოფილების შენობა რეაბილიტაციას საჭიროებს.

საჯარო სკოლები. დედოფლისწყაროში 15 საჯარო სკოლაა, სადაც 376 მასწავლებელი მუშაობს და 2,472
მოსწავლე სწავლობს. ერთ-ერთ სკოლას (ოზაანში) სრული რეაბილიტაცია სჭირდება, ხოლო 10 სკოლის
შენობა სხვა სოფლებში (სამრეკლო, არხილოსკარი, ზემო და ქვემო ქედი, სამთაწყარო, ფიროსმანი, #
2, არბოშიკი, მირზაანი, ხორნაბუჯი) ნაწილობრივ რეაბილიტაციას საჭიროებს. თითქმის ყველა (26დან 22) მცირე სპორტული მოედანი საჭიროებს რეაბილიტაციას.
საბავშვო ბაღები. მუნიციპალიტეტში 18 საბავშვო ბაღია, სადაც 889 აღსაზრდელი სწავლობს და 41
პედაგოგი მუშაობს. საბავშვო ბაღის შენობებიდან 17-ს რეაბილიტაცია სჭირდება.

კულტურა. დედოფლისწყაროს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი კულტურის სახლის რვა
ფილიალს აერთიანებს. დედოფლისწყაროს კულტურის სახლში 34 ადამიანია დასაქმებული. მთავარ
შენობას ათი წლის განმავლობაში არანაირი სარემონტო სამუშაო არ ჩატარებია. ცენტრალური
დარბაზის მთავარი სცენის ფარდები მოძველებულია. დარბაზში არ არის სათანადო განათება და
ხმის აპარატურა. მცირე დარბაზი რეაბილიტაციას საჭიროებს. მოძველებულია ავეჯი და მასთან
დაკავშირებული ტექნიკა. კულტურის სახლის მთავარი მისაღებს რეკონსტრუქცია სჭირდება.

კულტურის სახლები არსებობს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში (მაგ., ზემო მაჩხაანი,
არბოშიკი, ოზაანი, გამარჯვება, სამრეკლო, ზემო ქედი, არხილოსკალო, სამთაწყარო), რომელიც ცუდ
მდგომარეობაშია და საფუძვლიან რეაბილიტაციას საჭიროებს.
დედოფლისწყაროში ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკაა და 12 სოფლის ფილიალი. ცენტრალურ
ბიბლიოთეკაში 10 თანამშრომელი მუშაობს, ხოლო სოფლებში – 14 თანამშრომელი. წიგნის ფონდი
განახლებას საჭიროებს. სოფლებში განსხვავებული ვითარებაა. სოფელ მირზაანის ბიბლიოთეკა
შენობის გარეშე დარჩა. ათასობით წიგნი და ინვენტარი ბიბლიოთეკარის სახლში ინახებოდა წლების
განმავლობაში. სოფლის ყველა ფილიალი ძველ, ამორტიზებულ შენობაშია განთავსებული. ამ
შენობებს ათწლეულების განმავლობაში არც რემონტი ჩატარებიათ და არც რეკონსტრუქცია.
დედოფლისწყაროს მუზეუმში 12 ადამიანი მუშაობს. ამჟამად მუზეუმს სახურავის შეკეთება და
ახალი თაროები სჭირდება. არასაკმარისი თაროების გამო, ვერ ხერხდება მუზეუმში დაცული ყველა
უნიკალური ექსპონატის გამოფენა. მუზეუმს არ აქვს ინტერნეტი. შენობა სარემონტოა. ხალხთა
მეგობრობის მუზეუმში ხუთი ადამიანია დასაქმებული. მუზეუმში გათბობის საშუალება დღემდე შეშის
ღუმელია, რაც მოუხერხებელია როგორც თანამშრომლებისთვის, ისე ვიზიტორებისათვის. მუზეუმის
შენობას საფუძვლიანი რეაბილიტაცია ესაჭიროება. მუნიციპალიტეტში ერთი სამხატვრო სკოლაა,
რომელიც, სოფელში არსებული ფილიალის მსგავსად, რეაბილიტაციას საჭიროებს.

კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის

ფუნქციური რეგიონების კონცეფცია

მუნიციპალიტეტები უფრო ფართო გეოგრაფიული და ადმინისტრაციული ერთეულების, რეგიონების
ნაწილებია. მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება მუნიციპალიტეტების
საზღვრებს ხშირად არ ემთხვევა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად
არის მუნიციპალიტეტი დაკავშირებული უფრო ფართო ფუნქციურ რეგიონებთან და ჯგუფებთან (უკვე
არსებულთან ან განვითარებადთან).
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განვითარების პოლიტიკის თანამედროვე მიდგომით, აქცენტი კეთდება ქალაქებსა და სოფლებს
შორის კავშირზე, რომელიც სიღარიბის შემცირებისკენ არის მიმართული, მათ შორის საქონლისა
და მომსახურების, ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის, ტექნოლოგიების და სხვა რესურსების
მოძრაობა და შესაძლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება აღნიშნული ურთიერთდამოკიდებულების
საფუძველზე. სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები მოიცავს ადამიანების, საქონლის, ფულის
(მაგ., ფულადი გზავნილების სახით), ტექნოლოგიის, ცოდნის, ინფორმაციისა და ნარჩენების ნაკადს.
სოფლისა და ქალაქის პარტნიორობა ხელს უწყობს ურთიერთქმედების სხვადასხვა ხელშემწყობი
ფაქტორის დადგენას და ქმნის ფუნქციური რეგიონების პოლიტიკაში შესაძლო ჩარევის საფუძველს.

ურთიერთკავშირი სოფელსა და ქალაქს შორის – “ფუნქციური რეგიონი”
Economic
structure

Spatial
structure

Governance
structure

Population, human capital, commuting

Investments and economic transactions

Urban areas
- Size
- Performance

Services provision
Envinronmental goods and amenities

Rular areas
- Size
- Performance

Govemance interactions - partnerships

Physical Distance

წყარო: OECD მიდგომა121.

კვლევის თანახმად, კახეთის მხარეში დადგინდა 7 ფუნქციური რეგიონი. ამ რეგიონებს შორის,
დედოფლისწყაროს რაიონი ძირითადად სიღნაღის ფუნქციურ რაიონთან არის დაკავშირებული.122
ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების აზრით, მუნიციპალიტეტის თბილისთან სიახლოვე დიდი
უპირატესობაა, რის გამოც კახეთის არცერთ ქალაქში (მათ შორის რეგიონის დედაქალაქ თელავში)
არ იყრის თავს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა და ბიზნესის წარმომადგენლები,
რომლებიც უმეტესწილად თბილისთან არიან დაკავშირებულები.

მუნიციპალიტეტის ფუნქციური რეგიონი

წყარო: PMCG.
121
122

მოცემულ პუნქტში წარმოდგენილი მიდგომის განხილვა ძირითადად ეფუძნება OECD (2013) მიდგომას
ფუნქციური რეგიონების და მათი კონკურენტული უპირატესობების განსაზღვრა კახეთში, საქართველო PMCG, 2019
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დემოგრაფიული კავშირები

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის (2014 წ.) საფუძველზე, მუნიციპალიტეტში სოფლის მოსახლეობა
72%-ს (15,281) შეადგინს, ხოლო ქალაქის მოსახლეობა 28%-ს (5,940). შიდა მიგრანტების რაოდენობა
დადგენილი არ არის.
ძირითადი მექანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობს მიგრაციული ნაკადების გადაადგილებას ქალაქის
ტერიტორიისკენ, არის სოციალური ურთიერთობები და ქსელები. ემიგრანტების რაოდენობა
მუნიციპალიტეტიდან ძალიან დაბალია და 296-ს (106 კაცი, 190 ქალი) უდრის. მიგრაციიდან მღებულ
ფულად გზავნილებს შეუძლია ხელი შეუწყოს სოფლად მცხოვრები ოჯახების კეთილდღეობის ზრდას
და სასოფლო დასახლებების განვითარებას.

ეკონომიკური ოპერაციები და ინოვაციური აქტივობა

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირის ერთ-ერთი ფორმაა საქონლის გადაადგილება სოფლიდან
(სოფელი, დაბა) ქალაქში ან პირიქით, როგორც სასოფლო- სამეურნეო, სამრეწველო და სამთო
პროდუქტის გადატანის, ისე სამუშაო ძალის, იდეებისა და ინფორმაციის გადაადგილების სახით,
განსაკუთრებით ქალაქიდან სოფელში – ეს შეიძლება იყოს ადამიანების გადაადგილება დასვენების,
ურბანიზაციის, მოსახლეობის მობილობის სახით, როგორც ბუნებრივი ცირკულირების, ისე
ჩანაცვლების ფარგლებში.

საქონლის მოძრაობა. სოფლისა და ქალაქის კავშირის მნიშვნელოვანი კომპონენტია საქონლის
მოძრაობა ქალაქსა და სოფელს შორის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სასოფლო ბიზნესების
სტრუქტურა, რომელსაც ბაზარზე აქვს წვდომა, ცხადყოფს, რომ სოფლად მცხოვრებ მეწარმეებს
ძლიერი კავშირი აქვთ ადგილობრივ სოფლის (42,1%) და მუნიციპალურ (52,4%) ბაზრებთან და ძალიან
დაბალია მათი წვდომა რეგიონალურ (0,8%), ერვონულ (4.8%) და საერთაშორისო ბაზრებზე (0%). ეს არის
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ნაკადები, რომელიც ურბანულ და პერიურბანული ტერიტორიების
მიმართულებით გადაადგილდება. იმ პროდუქციის საშუალო პროცენტული მაჩვენებლები, რომელიც
სოფლად არსებული ბიზნესების მიერ იწარმოება და სხვადასხვა ბაზარზე იყიდება, წარმოდგენილია
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე:

სასოფლო ბიზნესების მიერ წარმოებული და სხვადასხვა ბაზარზე გაყიდული პროდუქტების
საშუალო პროცენტული მაჩვენებლები123

52.4
42.1

0.8
Local Village Market

Municipal Market

Regional Market

4.8
National Market

0.0
International Market

0.0
Not identiﬁed

წყარო: UNDP, 2019.
123

ბიზნესების გამოკითხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტში, სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკური საჭიროებების
შესახებ, IRDG UNDP, 2019
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სამუშაო ძალის მოძრაობა. სოფელსა და ქალაქში დასაქმების მხრივ ყველაზე დიდი წილი მოდის
საჯარო სექტორზე და სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებაზე. სეზონური სამუშაო ძალის მიგრაცია
დაკავშირებულია ურბანულ ცენტრებში მიგრაციის ნაკადის „მოზიდვასთან“, რაც გამოწვეულია
სამუშაო ძალის გაზრდილი მოთხოვნით, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში და საზღვარგარეთ.
ქვემოთ მოცემულია დასაქმების ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობა მუნიციპალიტეტში სოფელსა
და ქალაქს შორის არსებული კავშირების მიხედვით:

დასაქმების ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობა და დასაქმებული პირების რაოდენობა124
სექტორი

მდებარეობა
სოფელში/დაბაში

საჯარო სექტორში
დასაქმებული

მუნიციპალურ ცენტრში
ქალაქში
სულ
სოფელში/დაბაში

კერძო სექტორში
დასაქმებული

მუნიციპალურ ცენტრში
ქალაქში
სულ
სოფელში/დაბაში

თვითდასაქმებული

მუნიციპალურ ცენტრში
ქალაქში
სულ

საოჯახო ბიზნესში
დასაქმებული

წყარო: UNDP, 2019.

სოფელში / დაბაში
სულ

მუნიციპალური
ცენტრიდან

სოფლიდან

სულ

23.5%

467

67.1%

583

49.0%

66.3%

26.1%

42.8%

10.1%

6.8%

8.2%

100.0%

100.0%

100.0%

8.9%

74.1%

49.9%

54.1%

25.9%

36.4%

37.0%

0.0%

13.7%

100.0%

100.0%

100.0%

44.8%

94.9%

86.8%

39.6%

3.8%

9.5%

15.6%

1.3%

3.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

116

327

182

50

493
39

47

696
554

238

194

163

440
213

0

748

2348

188

93

74

475
75
75

33

2474
112
112

509
97

1189
593

432
163

1188
2561
281
107

2949
187
187

საბაზრო პოტენციალი და როლი შუალედურ ქალაქებში

ქალაქები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სოფლად სიღარიბის დონის შემცირებაში. ამიტომ
მნიშვნელოვანია შეფასდეს, თუ როგორ არის მუნიციპალიტეტები დაკავშირებული უახლოეს შუალედურ
ქალაქებთან (50 000-ზე მეტი მოსახლეობა).
124

მოსახლეობის გამოკითხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტში, სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკური საჭიროებების
შესახებ, IRDG UNDP, 2019.
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მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე (2018 ა), ქალაქის საბაზრო
პოტენციალი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რამდენად აქვს ქალაქს წვდომა სხვა ქალაქების
ქსელზე. ქალაქის საბაზრო პოტენციალი არის ქვეყნის ყველა სხვა ქალაქის მოსახლეობის ჯამის
თანაფარდობა მითითებული ქალაქიდან სხვა ქალაქებში მოგზაურობის დროის ჯამთან.125 ანალოგიური
მიდგომა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მუნიციპალიტეტის პოტენციალის შესაფასებლად.
მეთოდოლოგიის მიხედვით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სამიზნე ჯგუფის ეკონომიკურად
ყველაზე არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფ მუნიციპალიტეტებს შორის არის, დიდ ქალაქებთან
მისი დაშორების მანძილის გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტი სამიზნე 8 მუნიციპალიტეტს შორის
მე-2 ადგილზეა და ის შეიძლება გავაერთიანოთ კატეგორიებში – სოფლის ახლომდებარე რეგიონი და
სოფლის შორსმდებარე რეგიონი.126

საბაზრო პოტენციალის ინდექსი მუნიციპალიტეტში
ძირითადი ქალაქები / მოსახლეობა

საბაზრო პოტენციალი

138200

აწონილი
მაჩვენებე
ლი

ადგილი 8-ს
შორის

ინდექსი

62

292

19281

1

1.00

517

131

361

9322

2

0.33

ბორჯომი

285

160

129

8602

3

0.28

ყაზბეგი

483

154

327

8085

4

0.24

ლაგოდეხი

544

158

388

7803

5

0.22

ახალქალაქი

386

180

246

7197

6

0.18

ქედა

39

425

189

6381

7

0.13

ხულო

81

467

231

4473

8

0.00

ბათუმი

თბილისი

ქუთაისი

116000

1140700

თეთრიწყარო

448

დედოფლისწყარო

მანძილი ძირითად
ქალაქამდე (კმ)

წყარო: ავტორების გამოთვლები

125
126

„ამიერკავკასია მოძრაობაში“, მსოფლიო ბანკი, 2019
პოლიტიკის მიმოხილვა – სოფლის პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018
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DEDOPLISTSKARO მუნიციპალური
Municipal Assessment
Report

7

დანართი
ინტერვენციები

სოციალური პროგრამები

გამოყენებული მასალის და საინფორმაციო წყაროების
ჩამონათვალი

კონსულტაციაში ჩართული ძირითადი დაინტერესებული
მხარეების ჩამონათვალი
ექსპერტთა ჯგუფი

SSA / განთავსების კოეფიციენტის მეთოდოლოგია

12
116
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7. დანართი
ინტერვენციები

P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-EC01 – ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
მოცემული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს მიზნობრივი და საჭიროებებზე მორგებული ტექნიკური
მხარდაჭერა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციისთვის, რეგიონული ადმინისტრაციისთვის,
რეგიონული დანიშნულების (ადგილის) მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO), ასევე დაეხმაროს
ინდ. მეწარმეებს იპოვონ ეროვნული და გლობალური ღირებულების ჯაჭვში ჩართვის გზები.
მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების უამრავი რესურსი აქვს (მაგ., დაცული ტერიტორიები),
მაგრამ ეს რესურსები ძირითადად არასაკმარისად გამოიყენება. ტურიზმის სექტორი შეიძლება
პროგრამის პირველი სამიზნე იყოს და ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს ახალი ტურისტული
პროდუქტების შემუშავებას და გამოცდილების გაფართოებას, საერთაშორისო დონეზე
მიმზიდველობის შეძენის და ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვში ჩართვის გზით.

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან აღებულ მიზეზს.
არასასაოფლო-სამეურნეო მრეწველობის მხარდაჭერა ახალი ინვესტიციის შესაძლებლობის
ხელშეწყობა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა
მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება
სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე).
ეს ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, ახალი
განხორციელებადი ბიზნეს იდეების აღმოჩენის ხელშეწყობის გზით.

აქტუალურობა

იდეების შერჩევის საწყისი ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში,
რომელიც მოიცავს საერთაშორისო კონსულტანტების ჩართვას შესაბამის სექტორებში (მაგ.,
ფრინველებზე დაკვირვების ექსპერტი). როდესაც ადგილობრივ ორგანოებში სათანადო უნარები და
შესაძლებლობები ჩამოყალიბდება, პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება მათ განახორციელონ.

განხორციელების
საშუალებები
ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური
ღონისძიებები კოვიდ-19თან დაკავშირებით

ზოგიერთი სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია GNTA-სთან, საერთაშორისო და დონორ
ორგანიზაციებთან (მაგ., USAID) ერთად, რომლებიც იმავე სექტორში და იმავე მუნიციპალიტეტში/
რეგიონში მუშაობენ.
დადგენილი არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქტების განვითარებას და ახალგაზრდებისა და
ქალების, ასევე იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საწარმოების
დახმარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში შექმნილი ან ჩართული ტურისტული
საწარმოების მომავალი მფლობელები და თანამშრომლები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგი
ლობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

დანახარჯი/რესურსი: 1. პროგრამისთვის იდეებისა და საწარმოების / ორგანიზაციების გაერთიანება
და კვალიფიკაცია; 2. კონსულტანტების დანიშვნა ტექნიკური დახმარების სამუშაოებისთვის
შედეგი: a) ეროვნულ / საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვში ჩართული კომპანიების რაოდენობა b)
ეროვნული / საერთაშორისო დონის ახლად შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარში)
100,000 – 150,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, რეგიონული
დანიშნულების ადგილის
მართვის ორგანიზაცია,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის პეროგრამა

რაციონალური ახსნა

სოფლის გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში ინტეგრირება სოფლის განვითარების საუკეთესო
პრაქტიკათა შორის პოლიტიკის მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. კოვიდ-19-მა ელექტრონულ
კომერციაზე გადასვლა დააჩქარა. ცალკეული კომპანიების ელექტრონული კომერციის პლატფორმებზე
გადაყვანის გზების ძიება შეიძლება კოვიდ-19- ის ახალი გამოწვევა და გლობალური ღირებულების
ჯაჭვში ინტეგრირების უდიდესი შესაძლებლობა იყოს. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობა (DCFTA) განსაკუთრებით კარგ საფუძველს ქმნის ყოველივე აღნიშნულისთვის.
მთავარი მიზანია შესაბამისი საწარმოების დადგენა და მათთვის ინდივიდუალური ტექნიკური
დახმარების გაწევა მათი ამ მიმართულებით მუშაობისას – მათი რესურსების გაყიდვა გლობალურ
კომპანიებზე ან საცალოდ გაყიდვა ინტერნეტით, ასევე მონაწილეობა ვირტუალურ გამოფენებსა და
სამრეწველო გამოფენებში.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა ეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-4 ჯგუფიდან (კერძოდ, 4.2.) აღებულ
ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს. არასასოფლო-სამეურნეო მრეწველობის ჩართულობის
ზრდა საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვსა და ბაზრებში შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიას და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, სტრატეგიული
მიზანი 2 და, სავარაუდოდ, 4.2.1. პუნქტის მიზანი 3. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის
სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

პროექტის საწყისი ეტაპი უნდა იყოს განცხადებებისა და იდეების შეგროვება შესაბამისი
კომპანიებისგან, რომლებსაც თავიანთი რესურსის/საბოლოო პროდუქტის გლობალურ ბაზარზე
კომერციალიზაციის ან საერთაშორისო საცალო ონლაინ წამყვანი პლატფორმაზე გაყიდვის სურვილი
აქვს. ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში, რაც ელექტრონულ
კომერციაში საერთაშორისო ექსპერტის ჩართვას მოითხოვს.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიების მიღწევა შესაძლებელია საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან
ერთად (მაგ., პროექტი „ევროკავშირი საქართველოსთვის“ (EU4Georgia)), რომლებიც იმავე სფეროში
მოღვაწეობენ.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

კოვიდ-19 პანდემიის უშუალო შედეგია ონლაინ ვაჭრობაზე გადასვლა და მეტი ინტერესი მის მიმართ.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქტების განვითარებას და ახალგაზრდებისა და
ქალების, ასევე იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საწარმოების
დახმარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: იმ საწარმოების მფლობელები და თანამშრომლები, რომლებიც
ელექტრონულ კომერციას და გაყიდვებს დაიწყებენ ეროვნულ/საერთაშორისო დონეზე.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო ფართო
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

დანახარჯი/რესურსები: 1. პროგრამისთვის იდეებისა და საწარმოების / ორგანიზაციების გაერთიანება
და კვალიფიკაცია; 2. კონსულტანტების დანიშვნა ტექნიკური დახმარების სამუშაოებისთვის
შედეგი: a) ეროვნულ / საერთაშორისო ელექტრონულ კომერციაში ჩართული კომპანიების რაოდენობა
b) ეროვნული / საერთაშორისო დონის ახლად შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარში)
50,000-100,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P1-EC03 – კონკურენტუნარიანობის და სპეციალიზაციის წყაროების შესწავლა

რაციონალური ახსნა

მუნიციპალიტეტში სექტორები თანაბრად არ მუშაობენ: ზოგიერთი სპეციალიზებული სექტორი
შედარებით კონკურენტულ უპირატესობას და კონკურენტუნარიანობას კარგავს. სხვა, არც თუ ისე
არასპეციალიზებული სექტორები კი, პირიქით, კონკურენტუნარიანობას იძენენ. ეს ის შემთხვევაა,
როდესაც ჩარევა აუცილებელია, პირველ რიგში, ასეთი დინამიკის ძირეული მიზეზების გასარკვევად.
ამასთან დაკავშირებით საჭიროა უფრო ღრმა კვლევები.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა ეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან აღებულ ძირითადი პრობლემის
გამომწვევ მიზეზებს. კონკურენტუნარიანობის და ასევე არასასოფლო-სამეურნეო მრეწველობის
სირთულეების წყაროების დადგენა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიხედვით (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან.
პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა. მიზანი 2. სოფლის მეურნეობის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და
სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. მიზანი 3: ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის
საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

პროექტი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის
განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობის გზით. კვლევებისთვის ტექნიკურ დავალებებს
შეადგენს IRDG. სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტოს შეუძლია პროექტში
ჩართოს კონსულტანტები, სექტორის შეფასებების შესადგენად, რაც გააძლიერებს სასოფლოსამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობებს, სექტორის შეფასებების
მომზადების კუთხით.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

შეირჩევა სექტორები, რომლებმაც მუნიციპალური შეფასების ანგარიშებში სუსტი აქტივობა აჩვენეს.
ერთ ჯერზე მომზადდება ერთი მუნიციპალიტეტის შეფასება.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

პრიორიტეტი მიენიჭება სექტორებს, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა კოვიდ-19 კრიზისის
გამო. ეს არის უშუალო ზემოქმედების ჯგუფში და დაყოვნებული უარყოფითი ზემოქმედების ჯგუფში
შემავალი სექტორები (კლასიფიკაცია „გალტ & თაგარტის მიხედვით“)

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

სექტორის შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება ახალგაზრდებისა და ქალების, ასევე იძულებით
გადაადგილებული პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საკითხი.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და მთლიანად შერჩეული სექტორები,
ასევე ამ სექტორებში არსებული საწარმოები, რომლებსაც გარკვეულ ღონისძიებებს შესთავაზებენ,
შეფასების შედეგად. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი საზოგადოება, უფრო ფართო
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

დანახარჯი/რესურსი: 1. ტექნიკური დავალებების შემუშავება; 2. კონსულტანტების ჩართვა
განხორციელებადობის შესაფასებლად; 3. რეალური კვლევების განხორციელება;
შედეგები: სექტორის დეტალური შეფასებები (დაახლოებით 5), 8 მუნიციპალიტეტიდან
თითოეულისთვის

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარში)

1.

2.

3.

80,000-120,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება
რაციონალური ახსნა

P1-EC04 – განხორციელებადობის კვლევის პროგრამა
მუნიციპალიტეტში და მის გარეთ, მეწარმეებისთვის ეკონომიკურად განხორციელებადი ახალი
იდეების წარდგენა ხელს შეუწყობს აზროვნების სტიმულირებას და ასევე, მუნიციპალიტეტში
ახალი არასასოფლო მეურნეობის ბიზნესის წამოწყებას, მუნიციპალიტეტის ძირითად შედარებითი
უპირატესობების საფუძველზე.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს.
არასასასოფლო-სამეურნეო მრეწველობის მხარდაჭერა ახალი ინვესტიციის შესაძლებლობის
ხელშეწყობა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა
მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება
სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე).
ეს ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, ახალი
განხორციელებადი ბიზნეს იდეების აღმოჩენის ხელშეწყობის გზით.

განხორციელების
საშუალებები

იდეების შერჩევის საწყისი ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის მიერ. პროგრამის მეორე
ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტოს
მეშვეობით, რომელიც კონსულტანტებს ჩართავს, განხორციელებადობის კვლევისთვის.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიების მიღწევა შესაძლებელია GNTA-სთან, „ენტერპრაიზ ჯორჯიასთან“,
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან ერთად, იდეების თავმოყრისა და
დეტალური განხილვის მიზნით.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდების, ქალების, იძულებით გადაადგილებული
პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისგან მომდინარე ბიზნეს იდეების ხელშეწყობას.
განხორციელებადობის კვლევების შედეგების შესახებ ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს აღნიშნულ
ჯგუფებს შორის.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში არსებული და მომავალი მეწარმეები, რომლებიც
დაინტერესებული იქნებიან ახალი იდეებით.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: შესაქმნელი ბიზნესების მომავალი თანამშრომლები, ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

დანახარჯი/რესურსი: 1. იდეების გაერთიანება; 2. კონსულტანტების ჩართვა განხორციელებადობის
კვლევისთვის;
შედეგები: a) შერჩეული იდეების ჩამონათვალი განხორციელებადობის კვლევის; b) ახალი ბიზნესების
განხორციელებადობის კვლევები (დაახლოებით 5)

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარში)
100,000 – 170 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის გადანაწილება – უნარების განვითარების პროგრამა
მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის მხრივ მნიშვნელოვანი ხარვეზია, როგორც სექტორებს შორის,
ისე თითოეული სექტორის შიგნით. არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც არაფუნქციონირებადი
სექტორები და ფირმები წარმატებას ვერ მიაღწევენ. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება
მოიცავდეს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიც არის სამუშაო ძალის უნარების განვითარება,
რაც მათ უფრო პროდუქტიულ სამსახურში გადასვლაში დაეხმარება. ეს მოიცავს მიზნობრივ
სასწავლო პროგრამებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სექტორისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს
თანამშრომელთა უნარების განვითარებას (მუნიციპალიტეტში გამოვლენილი უნარების დეტალური
ჩამონათვალი მოცემულია დოკუმენტის დანართში)

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა 1-ლი ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს.
ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო შედეგის ზრდა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები
2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2:
სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის
გზით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულკულტურული სპეციფიკის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას
მიმდინარე IRDG პროექტთან, რესურსების უფრო პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებისკენ
მიმართვის გზით.

აქტუალურობა

IRDG პროექტის ფარგლებში შეიძლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტში არსებული უფლებამოსილი
სექტორები (ამ ანგარიშის და ასევე დამატებითი კვლევის საფუძველზე) და შემუშავდეს სასწავლო
პროგრამა, სადაც გათვალისწინებული იქნება კონკრეტულად თითოეული სექტორის საჭიროებები 2.3.1
პუნქტში – უნარების განვითარების პროგრამა. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს
სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტოს საშუალებით, რომელიც პროცესში
ტრენერებს ჩართავს.

განხორციელების
საშუალებები

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

რაც შეეხება სამუშაო ძალის განვითარებას, გარკვეული სინერგიების მიღწევა შესაძლებელია
დონორის სხვა მიმდინარე პროექტებთან და ასევე „ენტერპრაიზ ჯორჯიასა“ და GITA-ს მიერ
განხორციელებულ პროექტებთან.
დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდებისა და ქალების, ასევე იძულებით
გადაადგილებული პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: დასაქმებული ადამიანები მუნიციპალიტეტში.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც ისარგებლებენ უკეთესად მომზადებული
პერსონალის, აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობისა და ადგილობრივი საზოგადოების მეშვეობით,
უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

დანახარჯი / რესურსი: 1. შესაბამისი სექტორების შერჩევა; 2. სასწავლო პროგრამის შემუშავება; 3.
სწავლების ჩატარება
შედეგები: a) შერჩეული სექტორები და მათი საჭიროებები სწავლების კუთხით; b) სასწავლო მასალები;
c) სწავლებაგავლილი დასაქმებულები სექტორების მიხედვით (დაახლოებით 2-3 სექტორი და
დაახლოებით 20 დასაქმებული თითოეულ სექტორში)

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (GEL)

150,000-250,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P1-EC05-02 – პროდუქტიულობის გადანაწილება – ტექნოლოგიის ძირეული განახლება

რაციონალური ახსნა

მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის მხრივ მნიშვნელოვანი ხარვეზია, როგორც სექტორებს შორის,
ისე თითოეული სექტორის შიგნით. არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც არაფუნქციონირებადი
სექტორები და ფირმები წარმატებას ვერ მიაღწევენ. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება
მოიცავდეს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიც არის არსებული კომპანიების წახალისება (მათ შორის
საგადასახადო შეღავათებით, რომლის განხორციელებადობა განხილული უნდა იყოს საქართველოს
მთავრობასთან, რათა მათ უფრო მეტი დახარჯონ უკეთეს ტექნოლოგიებზე და წარმატებით
გაუთანაბრდნენ საუკეთესო შედეგების მქონე კომპანიებს. ეს მოიცავს არასასოფლო სამეურნეო
საწარმოს ხარჯების განაწილების სუბსიდირებას, მათი ტექნოლოგიების ძირეული განახლების
მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მათი თანამშრომლების პროდუქტიულობის ავტომატურად გაზრდას.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა 1-ლი ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს.
ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო შედეგის ზრდა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2,
4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის
გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით). ეს
ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, რესურსების
უფრო პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებისკენ მიმართვის გზით.

განხორციელების
საშუალებები

IRDG პროექტის ფარგლებში შეიძლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტში არსებული უფლებამოსილი
სექტორები (ამ ანგარიშის და ასევე დამატებითი კვლევის საფუძველზე) და შემუშავდეს საგრანტო
პროგრამა თითოეული სექტორის კონკრეტული საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამის მეორე
ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს ARDA-ს მეშვეობით, რომელიც მიიღებს განცხადებებს და გასცემს
გრანტებს.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება ტექნოლოგიის გადაცემასა და განახლებას, გარკვეული სინერგიების მიღწევა
შესაძლებელია დონორის სხვა მიმდინარე პროექტებთან და ასევე „ენტერპრაიზ ჯორჯიასა“ და
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებულ პროექტებთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწარმოებს, რომელსაც მართავენ ახალგაზრდები და
ქალები, ასევე იძულებით გადაადგილებული პირები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: შესაბამისი არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოები მუნიციპალიტეტში.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თანამშრომლები, რომლებიც ისარგებლებენ უკეთესი ტექნოლოგიით
და რომლებმაც შეიძლება უფრო მეტი პროდუქტიულობა და შესაბამისი ხელფასები მიიღონ.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი,
უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. სახსრების მომზადება; 3. განცხადებების დადგენა და
მიღება შესაბამისი სექტორებისა და საწარმოებისგან; 4. პროგრამის გაშვება.
შედეგები: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; b) ბიუჯეტის დამტკიცება; c) გრანტის გაცემა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

500,000 – 1,000,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-EC06 – სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა
ქალები სამუშაო ძალის ნაკლებად აქტიურ ნაწილს წარმოადგენენ, რასაც შედეგად მოჰყვება
ეკონომიკის გამოუმუშავებელი მოცულობა. მოცემული ინტერვენციის მიზანია ადგილობრივი სამუშაო
ძალის კვალიფიკაციის ამაღლება შემდეგი საშუალებებით: a) სამუშაო ძალაში ქალთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა და სოციალური ნორმების შემსუბუქება; b) საკმარისი უნარ-ჩვევების უზრუნველყოფა,
რაც საჭიროა პროდუქტიული სამსახურის მისაღებად; c) ადგილობრივი მაღალი ხარისხის სერვისების
უზრუნველყოფა ბავშვზე ზრუნვის სფეროში, ქალებისთვის ოჯახისგან თავისუფალი დროის გაზრდის
მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა აღნიშნული მიდგომა გამართლებულია იმისთვის, რომ ქალები
უფრო ფართოდ ჩაერთონ ეკონომიკაში, კომპონენტი “a” უფრო დაუყოვნებლივ საჭიროებს ყურადღების
მიქცევას, მიზანი “b”-ს მიღწევა შესაძლებელია სხვა ინტერვენციების საშუალებით, ხოლო “c”
შემდგომ შესწავლას და განხილვას საჭიროებს ინტერვენციების ნაწილის სახით, უფრო ფართო
საზოგადოებრივი პრიორიტეტის ფარგლებში.
მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-6 ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს.
ეკონომიკაში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო შედეგის
ზრდა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო
1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი
არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით). ეს ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს
გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, მეწარმეობასა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალების
უფრო აქტიური ჩართულობის სტიმულირების გზით.

აქტუალურობა

განხორციელების
საშუალებები

IRDG პროგრამის ფარგლებში შეიძლება განისაზღვროს და შემუშავდეს კამპანიის პროგრამა. პროგრამა
შეიძლება განახორციელოს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტომ. მესიჯ
ბოქსის და კამპანიის პროგრამის მოსაფიქრებლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სარეკლამო
სააგენტო.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება სამუშაო ძალის განვითარებას და ტექნოლოგიის გადაცემას, შესაძლებელია გარკვეული
სინერგიის მიღწევა დონორის სხვა მიმდინარე პროექტებთან და ასევე „ენტერპრაიზ ჯორჯიასა“ და
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებულ პროგრამასთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდებისა და ქალების, ასევე იძულებით
გადაადგილებული პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: დასაქმებული ქალები მუნიციპალიტეტში. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
დამსაქმებლები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ პერსონალის სახით, ვისაც უკეთესად აქვს
სწავლება გავლილი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო ფართო
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. კამპანიის შექმნა; 2. კამპანიის განხორციელება.
შედეგები: a) კამპანიის რეზიუმე და გეგმა b) განხორციელებული კამპანია.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
50,000 – 100,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-RU01 – სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების შესწავლა (ეკონომიკა)
ქალაქსა და სოფელს შორის კავშირი ერთ-ერთი კომპლექსური სფეროა, რომელიც მრავალმხრივ
მიდგომას მოითხოვს. დამატებით ღონისძიებებს შორის მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება
სამრეწველო კლასტერების, ეკონომიკური დერეფნების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის
გამოყენებაზე, ვაჭრობაში საქონლის, მომსახურებისა და ადამიანური რესურსების მიმართულების
ხელშესაწყობად და იზოლირებული რეგიონების გასაერთიანებლად რეგიონალურ ბაზრებში. ასევე
შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, სამრეწველო
ზონების დასაარსებლად, რომლებიც მდებარეობს მეორე და მესამე დონის ქალაქებში, სადაც შრომის
ღირებულება დაბალია. სატრანსპორტო ქსელებში დიდი ინვესტიციების ჩადება ხელს უწყობს
ადგილობრივი ეკონომიკის ინტეგრირებას რეგიონულ ბაზრებთან; ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია
ინვესტიციების ჩადება ადამიანურ კაპიტალში, მათ შორის ჯანდაცვის, განათლებისა და
საზოგადოებრივი მომსახურებების სფეროეში. საერთო ჯამში, კონკრეტული შემთხვევების შესწავლამ
აჩვენა, რომ წარმატებული ”სოფლის” განვითარების სტრატეგიები არ მხოლოდ იმ პოლიტიკით
შემოიფარგლება, რომლის სამიზნე ერთმნიშვნელოვნად არის სოფელი, არამედ ასეთი სტრატეგიების
მეშვეობით ხდება სოფლის ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკასთან. ეს ეფუძნება სოფელსა და ქალაქს
შორის მრავალფეროვან კავშირს, რათა სოფელი უფრო მდგრადი გახდეს და ეფექტურად შეუწყოს
ხელი ეროვნული ეკონომიკის განვითარებას.127 შესაბამისი პოლიტიკის ლოგიკიდან გამომდინარე,
მუნიციპალიტეტისთვის სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების განვითარება, უპირველეს ყოვლისა,
ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის როლის გააზრებას საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის
უფრო ფართო კონტექსტში. განვითარებადი არასასოფლო-სამეურნეო სექტორის კლასტერების,
ეკონომიკური დერეფნების და სხვა კონტექსტის დადგენამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტს,
რომ ეროვნული ეკონომიკის განუყოფელ ნაწილად იქცეს. ამისათვის საჭიროა ინტეგრირებული
მიდგომა და ცალკე კვლევა, რომელიც შეისწავლის მუნიციპალიტეტს და მუნიციპალიტეტის და
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირის თვალსაზრისით მისი კონტექსტის ცალკე კვლევა.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-4 ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს. სოფლის
განვითარების დაბრკოლებების გააზრება სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირის სფეროებში,
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის
შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1:
ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი
არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის განვითარება სოფლად,
სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე). ეს ინიციატივა
შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, მეწარმეობასა და
ეკონომიკურ საქმიანობაში ქალების უფრო აქტიური ჩართულობის სტიმულირების გზით.

განხორციელების
საშუალებები

კვლევის სპეციფიკაცია უნდა განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში. პროგრამის მეორე ეტაპი
შეიძლება განხორციელდეს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტოს საშუალებით,
რომელიც კვლევების ჩატარებაში კონსულტანტებს ჩართავს. კვლევის შედეგად გამოვლინდება
ინტერვენციები, რომლებიც საჭიროა სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიმართულებით.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

NA

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა
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ამ მომენტისთვის ასეთი ღონისძიება დადგენილი არ არის.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირს იმ საწარმოების
კონტექსტში, რომლებიც ახალგაზრდების და ქალების, ასევე იძულებით გადაადგილებული პირების და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მფლობელობაშია. განხორციელებადობის კვლევების შედეგების შესახებ
ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს აღნიშნულ ჯგუფებში.
პირდაპირი ბენეფიციარები: IRDG პროგრამა, რომელიც მკაფიო ინფორმაციას მიიღებს სოფელსა
და ქალაქს შორის კავშირის მოთხოვნების და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის
შესახებ. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები და მათი თანამშრომლები სექტორებიდან,
რომლისთვისაც ინტერვენციები დადგინდება; ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი
უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

რესურსი: 1. ტექნიკური მოთხოვნების შემუშავება; 2. კონსულტანტების ჩართვა და რეალური კვლევების
ჩატარება
შედეგი: 8 მუნიციპალიტეტიდან თითოეულის დეტალური შეფასება ან სოფელსა და ქალაქს შორის
კავშირების დადგენა

სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების ჩარჩო OECD, 2018.; სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე
საუკუნისთვის – ინსტრუმენტები განვითარებადი ქვეყნებისთვის, OECD, 2016.
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განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

ღონისძიების
დასახელება
რაციონალური ახსნა

2022

2023

2024

2025

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
30,000 – 50,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

P1-EC07 – ფინანსურ პროგრამაზე წვდომა
უკვე გათვალისწინებულია მიმდინარე საგრანტო კომპონენტში.
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ღონისძიების
დასახელება

P1-EC08 –საოპერაციო ხარჯების (OP-EX) დაფინანსების ხელახლა დაწყება კოვიდ-19 პანდემიის
შემდეგ

რაციონალური ახსნა

კოვიდ-19 პანდემიის დროს არაერთ მცირე და საშუალო საწარმოს შეუმცირდა საბრუნავი კაპიტალი,
სახელშეკრულებო / შემცირებული მოთხოვნისა და უწყვეტი მიმდინარე ხარჯების გამო. კოვიდ-19
პერიოდის შემდეგ, ბევრ კომპანიას დასჭირდება საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსება, იმისთვის,
რომ შეიძინონ მასალები, თანამშრომლებს ხელფასი გადაუხადონ და ხელახლა დაიწყონ მუშაობა.
ასეთი დაფინანსების პროდუქტები, რომელიც მიზნად ისახავს საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსებას,
ბაზარზე არ არსებობს. პროგრამა მიზნად უნდა ისახავდეს ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკები
და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების) მიერ სპეციალურად შემუშავებული საბრუნავი კაპიტალის
დაფინანსების პროდუქტების შექმნას და შემოთავაზებას, არსებული მდგომარეობის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. მოსალოდნელია, რომ პოსტ- პანდემიურ პერიოდში ასეთ საბრუნავ კაპიტალზე
მოთხოვნა გაიზრდება.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-3 ჯგუფიდან, კერძოდ კი 3.1 პუნქტიდან
აღებულ მიზეზებს. ფინანსებზე წვდომა, განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისთვის,
როგორიც არის საწარმოს საბრუნავი კაპიტალი. სოფლის საწარმოებისთვის ფინანსების
ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1
პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის
გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით.
3. ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული
სპეციფიკის საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

IRDG პროგრამაში შეიძლება განისაზღვროს პროგრამის გეგმა, წამყვან ფინანსურ ინსტიტუციებთან
ერთად. პროგრამა შეიძლება განახორციელონ სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების
სააგენტომ და პროგრამაში მონაწილე ფინანსურმა ინსტიტუციებმა.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

არსებულ სქემაში და ფინანსური ინსტიტუტებისა და სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების
სააგენტოს თანამშრომლობის ჩარჩოში სპეციალური ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს, ახალი
პროდუქტის შეთავაზების მიზნით. გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია ფინანსურ
პროგრამებზე სხვა სახის წვდომასთან (მაგალითად, საკრედიტო გარანტიის სქემა), რომელიც,
პანდემიაზე რეაგირების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ იქნება შემოთავაზებული ფინანსური
ინსტიტუტების მეშვეობით.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სრულად არის დაკავშირებული კოვიდ-19-ით გამოწვეულ საჭიროებებთან.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწარმოებს, რომელსაც ქალები და ახალგაზრდები,
ასევე იძულებით გადაადგილებული პირები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები მართავენ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების პოტენციური
ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი
უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. დეტალური პროგრამის შედგენა; 2. თანხების უზრუნველყოფა; 3. შესაბამისი სექტორებისა
და საწარმოების დადგენა და განცხადებების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება.
შედეგი: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c) სესხის გაცემა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

1,000,000-5,000,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P1-EC09 –კოვიდ-19-ის შემდგომი შესაბამისობის დაფინანსება

რაციონალური ახსნა

ქვეყანაში კოვიდ-19-ის შემდგომი პერიოდის რეგულაციები კომპანიების უმეტესობისათვის
მნიშვნელოვან დამატებით ტვირთს წარმოადგენს როგორც დამატებითი ხარჯების (დამატებითი
აღჭურვილობისა და სახარჯი მასალის, ასევე შემოწმებაზე პასუხისმგებელი პერსონალის),
ასევე შესაძლებლობების შემცირების მხრივ (მაგალითად, ნაკლები სტუმარი რესტორანში,
სივრცის შეზღუდვის გამო). ეს ხარჯები განსაკუთრებით მაღალია ტურიზმის სფეროში მომუშავე
საწარმოებისთვის. ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის საერთო შენელების პირობებში, დამატებითი
ხარჯები შესაძლოა მნიშვნელოვანი დაბრკოლება იყოს არაერთი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის,
რომლებსაც გაუჭირდებათ ჩვეულ საქმიანობაზე დაბრუნება. პროგრამა მიზნად ისახავს კომპანიების
დამატებითი მცირე გრანტით დაფინანსებას, რათა მათ წესების დაცვა შეძლონ.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-3 ჯგუფიდან, კერძოდ კი 3.1 პუნქტიდან
აღებულ მიზეზებს. ფინანსებზე წვდომა, განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისთვის,
როგორიც არის ახალი გაუთვალისწინებელი რეგულაციების დაცვით გამოწვეული ხარჯები.
სოფლის საწარმოებისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა, ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად
(კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის
და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

IRDG პროგრამაში შეიძლება განისაზღვროს პროგრამის გეგმა და დეტალური ბიუჯეტი. პროგრამა
შეიძლება განახორციელოს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტომ. ამ
პროექტისათვის ცალკე ფინანსური რესურსები უნდა გამოიყოს.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

გრანტი გამიზნული იქნება 50%-მდე მცირე / მიკრო გრანტის გაცემისთვის შესაბამის საწარმოებზე,
ახალი აღჭურვილობის შესაძენად და ახალი რეგულაციების დაცვის მიზნით, სათანადო კორექტივების
შესატანად. გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან,
რომელიც მიზნად ისახავს კოვიდ-19 პანდემიის პირდაპირი ზემოქმედების შემცირებას კერძო
საწარმოებისათვის.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სრულად არის დაკავშირებული კოვიდ-19-ით გამოწვეულ საჭიროებებთან.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწარმოებს, რომელსაც ქალები და ახალგაზრდები,
ასევე იძულებით გადაადგილებული პირები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები მართავენ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, შესაბამისობის გრანტის პოტენციური ბენეფიციარები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, უფრო ფართო
ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. დეტალური პროგრამის შედგენა; 2. თანხების უზრუნველყოფა; 3. შესაბამისი სექტორებისა
და საწარმოების დადგენა და განცხადებების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება.
შედეგი: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c) გრანტის გაცემა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

400,000-500,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო და რეგიონული
მმართველობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-EC10 – პროფესიული განათლების გაძლიერება
პროექტი მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული პროფესიული განათლების
მოქნილი მექანიზმის შემუშავებას. ეს მექანიზმები უზრუნველყოფს ხარისხის კომპეტენციების
განვითარებას მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობისთვის. ასევე, პროექტის
მიზანია ადგილობრივი შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი პერსონალის მომზადება და მათი
დასაქმება. ამდენად, ეროვნული, რეგიონული ან მუნიციპალური სტრატეგიული დოკუმენტების, ასევე
თვისობრივი კვლევის მიხედვით, ტურიზმი, გარემოს დაცვა და მშენებლობა ყველაზე პრიორიტეტული
დარგებია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. დადგენილია ტურიზმის რამდენიმე მიმართულება
(ეკოტურიზმი, სოფლის ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, მთის ტურიზმი), სადაც საჭიროა
კვალიფიციური მუშა ხელი.

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა 1-ელი ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს (1.2
შეზღუდული უნარ-ჩვევები). სამუშაო ძალის მომზადება ტურიზმის სექტორისთვის, ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად
(კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის
და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და
სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე IRDG პროექტთან, უნარ-ჩვევების განვითარების
ხელშეწყობის გზით.

განხორციელების
საშუალებები

საწყის ეტაპზე, ღონისძიებები განხორციელდება IRDG პროექტის ფარგლებში. შემდგომი
ღონისძიებები უნდა გაგრძელდეს, სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ფარგლებში.
პროფესიული სწავლების პროგრამების განხორციელებას დააფინანსებს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და
დონორ ორგანიზაციებთან კავშირში, რომლებიც მუნიციპალიტეტში / რეგიონში იმავე სექტორებსა და
რაიონებში მუშაობენ.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

დადგენილი არ არის.

სპეციალური ღონისძი
ებები სპეციალური
ჯგუფების საჭიროებების
განსასაზღვრად

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ახალგაზრდებს და ქალებს, ასევე მოწყვლად ჯგუფებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში შექმნილი ან ჩართული ტურისტული საწარმოების
მომავალი მფლობელები და თანამშრომლები

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: აქტივობები 1.1. პუნქტიდან 1.6. პუნქტამდე (გარემოს შექმნა და სასწავლო კურსებისა და
პროგრამების განხორციელება); შედეგი: 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების
გაძლიერება; 2. კვალიფიციური მასწავლებლების გადამზადება; 3. ბაზარზე ორიენტირებული,
მოქნილი სასწავლო / გადამზადების პროგრამების შემუშავება; 4. ოპტიმალური და ხელმისაწვდომი
საგანმანათლებლო ქსელის შექმნა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
სასწავლო გარემოს შექმნა

მასწავლებლების ტრენინგი პედაგოგიურ და პროფესიულ
უნარებში

2021

2022

2023

მიახლოებითი
ხარჯები (ლარი)
25 000
25 000

1.3. სასწავლო კურსების ჩატარება ტურიზმის პროფესიებში

30 000

1.5. სასწავლო კურსების ჩატარება სამშენებლო პროფესიებში

15 000

1.4. სასწავლო კურსების ჩატარება მეწარმეობაში

1.6. სასწავლო კურსების ჩატარება გარემოს დაცვის პროფესიებში
სულ

პასუხისმგებელი

15 000

10 000

პროფესიული
კოლეჯები,
მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ
მხარეებთან
კოორდინაციით

120 000
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ღონისძიების
დასახელება

P1-YU01. ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორის (CEO) წამახალისებელი
პროგრამა

რაციონალური ახსნა

საწარმოები, რომელსაც უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა მეწარმეები და მენეჯერები
მართავენ, უფრო მაღალ პროდუქტიულობას აჩვენებენ. პროგრამის მთავარი მიზნია არსებული
კომპანიების წახალისება, რათა ახალგაზრდები მოვიდნენ აღმასრულებელი დირექტორის /
მენეჯერის პოზიციებზე. ეს შეიძლება განხორციელდეს ფინანსური სუბსიდირებით, აგრეთვე არსებული
ადგილობრივი საწარმოებისთვის სხვა სახის დახმარების გაწევით, უმაღლესი განათლების, უნარებისა
და ინოვაციური აზროვნების მქონე ახალგაზრდა მენეჯერების მოსაზიდად, სავარაუდოდ იმავე
მუნიციპალიტეტიდან. ეს ინიციატივა შეავსებს და სრულყოფილს გახდის სინერგიას მიმდინარე
IRDG პროექტთან, მეწარმეობაში და ეკონომიკურ საქმიანობაში ახალგაზრდების უფრო აქტიური
ჩართულობის სტიმულირებით (მაგალითად, ექსპერიმენტის სახით, სქემა შეიძლება მოიცავდეს
ახალგაზრდა მენეჯერთა ხელფასის სუბსიდირებას 50%-მდე, 1-15 წლის განმავლობაში).

აქტუალურობა

მოცემული პროგრამა შეეხება პრობლემის ხის მიზეზთა მე-5 ჯგუფიდან აღებულ მიზეზებს (1.2
შეზღუდული უნარ-ჩვევები). ახალგაზრდობის ეკონომიკური ჩართულობის ხელშეწყობა და
ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო შედეგების გაუმჯობესება, ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ,
სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან. პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის
და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

IRDG პროგრამაში შეიძლება განისაზღვროს პროგრამის გეგმა და დეტალური ბიუჯეტი. პროგრამა
შეიძლება განახორციელოს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტომ. ამ
პროექტისთვის ცალკე ფინანსური რესურსები უნდა გამოიყოს.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია დონორთა სხვა მიმდინარე პროექტებთან, ასევე
„ენტერპრაიზ ჯორჯიას“ და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ
განხორციელებულ პროგრამასთან. პირდაპირი სუბსიდიის გარდა, შეიძლება გათვალისწინებული
იყოს და საქართველოს მთავრობასთან ერთად განიხილებოდეს სხვა სახის ფინანსური დახმარება,
როგორიც არის საშემოსავლო გადასახადის შემსუბუქება / ღონისძიებები.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ასეთი ღონისძიება დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პოტენციური ქალი მენეჯერების განვითარებას, ასევე
იძულებით გადაადგილებულ პირებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. დეტალური პროგრამის შედგენა; 2. თანხების უზრუნველყოფა; 3. შესაბამისი სექტორებისა
და საწარმოების დადგენა და განცხადებების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება.
შედეგი: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c) სუბსიდირების
შემთხვევები (5-მდე კომპანია თითოეულ სექტორში)

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდები (პოტენციური კანდიდატები
პროგრამისთვის) და ასევე შესაბამისი საწარმოები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი უფრო ფართო ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

3.

4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები
(ლარი)

300,000 – 500,000

პასუხისმგებელი მხარე / პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მმართველობის ორგანო და
რეგიონული მმართველობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P1-YU02-ახალგაზრდების დასაქმება ტურიზმის სფეროში

რაციონალური ახსნა

ტურიზმის არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, უახლოეს წლებში მოსალოდნელია ტურისტული
ნაკადის მკვეთრი ზრდა, რაც იწვევს დისბალანსს მოთხოვნასა და მომსახურებას შორის. შესაბამისად,
აუცილებელია ისეთი ინტერვენციის განხორციელება, რაც გაზრდის ადამიანურ კაპიტალს და ზოგადად
ტურიზმის სექტორის შესაძლებლობებს. ზემოაღნიშნული სიტუაციის გათვალისწინებით, გონივრული
იქნება ტურიზმთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროში ცოდნისა და უნარების განვითარების
მიზნით, ახალგაზრდული პროგრამებისა და სერვისების შეთავაზება.

აქტუალურობა

ტურიზმთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროში ცოდნისა და უნარების განვითარება შეესაბამება
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან.
პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების
და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის
საფუძველზე). ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს არსებული საწარმოების სტიმულირებას და ასევე
საფუძველს დაუდებს ახალი სტარტაპების დაარსების იდეებს. ინტერვენცია შეეხება ძირეული
მიზეზების მე-5 ჯგუფს (ახალგაზრდობის შეზღუდული ეკონომიკური ჩართულობა).

განხორციელების
საშუალებები

პირველ ეტაპზე განისაზღვრება ტურისტული მომსახურების სფეროები, რომელსაც განვითარება და
ეკონომიკური მხარდაჭერა სჭირდება. მეორე ეტაპზე შემუშავდება ტრენინგის კონკრეტული მოდული
და ჩატარდება ტრენინგები. პროგრამის განხორციელების შედეგად, მონაწილეები შეძლებენ:
a) შეისწავლონ ტურიზმის სფეროს სხვადასხვა ასპექტი; b) ჩაატარონ ადგილობრივი ანალიზი
ტურისტული სერვისების სფეროში; c) განსაზღვრონ მომსახურების ყველაზე მოთხოვნადი სფეროები;
d) შეიმუშაონ ტურიზმის ბიზნეს გეგმები და დააარსონ სტარტაპები.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

პროგრამა შემუშავდება ტურიზმის სექტორში ჩართულ ყველა ადგილობრივ დაინტერესებულ
მხარესთან თანამშრომლობით, როგორიც არის მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი,
ეროვნული დაცული ტერიტორიები, სასტუმროები და ა.შ.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

NA

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ მი
მართული სპეციალური
ღონისძიებები

აქცენტი გაკეთდება იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეთნიკური უმცირესობების
მონაწილეობაზე, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით.

პირდაპირი და არაპირ
დაპირი ბენეფიციარების
აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები და ახალგაზრდული საწარმოები მუნიციპალიტეტში,
რომლებიც მოტივირებული არიან განავითარონ არსებული ბიზნეს იდეები ან წამოიწყონ ახალი
ინიციატივები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ
ახალ სტარტაპებში დასაქმებას.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. ახალგაზრდული მეწარმეობის პროგრამის შემუშავება; 2. მონაწილეების შერჩევა; 3.
ტრენინგის მოდულების განხორციელება; 4. კონსულტაცია და დახმარება ტრენინგის შემდგომ ეტაპზე.
შედეგი: a) 30 ახალგაზრდის მიერ უნარების განვითარება; b) 3 ახალი ბიზნესის დაწყება; c) 5 არსებული
ბიზნესის მიერ შემოსავლების გაზრდა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.
4.

50,000 – 70,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი, ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P1-YU03 – ახალგაზრდობის ეკონომიკური ჩართულობის სტიმულირების ხელშეწყობა
(საინფორმაციო კამპანია)
ახალგაზრდული მეწარმეობის ადგილობრივად არსებული მდგომარეობა გვიჩვენებს, რომ
ახალგაზრდების აბსოლუტური უმრავლესობა (82%) საქმიანობას იწყებს ბანკიდან აღებული
ფინანსური წყაროებით, ხოლო 56.5%-ის შემთხვევაში სესხის ოდენობა 1000 ლარზე ნაკლებს შეადგენს.
მეორეს მხრივ, არსებობს ფინანსური და საგრანტო შესაძლებლობები, რომელსაც სახელმწიფო
ფონდები ან დონორი ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ უკეთესი ფინანსური პირობებით, მაგრამ
სამწუხაროდ, ახალგაზრდებს არასაკმარისი, არასწორი ან დაგვიანებული ინფორმაცია აქვთ
ასეთი შესაძლებლობების შესახებ. ინტერვენციის მიზანია, სხვადასხვა ფინანსური და საგრანტო
შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნას განხორციელებადი მექანიზმები, რომელიც ხელს
შეუწყობს ახალი მეწარმეობის დამკვიდრებას და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ეკონომიკურ
საქმიანობაში.

აქტუალურობა

პრობლემის ხის ანალიზის თანახმად, კვლევის შედეგები და ადგილობრივი ეკონომიკური
განვითარების გეგმა ხელს უწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას მეწარმეობასა და ადგილობრივ
ეკონომიკაში, სხვადასხვა ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გზით,
რაც აშკარად სჭირდებათ ახალგაზრდებს. ინტერვენცია შეეხება მე-5 ჯგუფიდან (ახალგაზრდების
შეზღუდული ეკონომიკური ჩართულობა) აღებულ ძირეულ მიზეზს. ინტერვენცია შეესაბამება
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები 2 და 3, 4.2.1 პუნქტიდან.
პრიორიტეტის სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერების
და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობის ხელშეწყობის გზით. 3. ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური ეროვნულ-კულტურული სპეციფიკის
საფუძველზე).

განხორციელების
საშუალებები

საინფორმაციო კამპანია მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: ინფორმაციის მასობრივი გავრცელება
საგრანტო შესაძლებლობების შესახებ ინდივიდუალურ დონეზე, ონლაინ და ბეჭდური რესურსების
საშუალებით. სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება,
საგრანტო პროცედურებისა და პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
მოკლე მასტერკლასები პროექტის წერის შესახებ.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

პროგრამა განხორციელდება სახელმწიფო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით,
სინერგიის მისაღწევად და ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად გავრცელების მიზნით. პროგრამა
განხორციელდება ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან და ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფებთან მჭიდრო კოორდინაციით.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

NA
აქცენტი გაკეთდება ეკომიგრანტების, იძულებით გადაადგილებული პირების და ეთნიკური
უმცირესობების მონაწილეობაზე, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდული საწარმოები, ადგილობრივი ახალგაზრდები
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივის თემი.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. პროგრამის დეტალების შემუშავება; 2. შეთანხმების მიღწევა პარტნიორებთან; 3.
ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვება კამპანიისთვის; 4. საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება.
შედეგი: a) პარტნიორებთან მიღწეული შეთანხმება; b) კამპანიის ჩატარება; c) მეწარმეობაში ჩართული
ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
-

30 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი,
ადგილობრივი პარტნიორი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მიზნის მიღწევის საზომი:
• დასაქმებიდან და მეწარმეობიდან შემოსავლე
ბის ზრდა

• მრეწველობის თითოეულ დარგში ცალკეული
ფირმების პროდუქტიულობის დისპერსიის მნიშ
ვნელოვნად შემცირება, რაც საშუალო მაჩვე
ნებლიდან სტანდარტული გადახრის სიდიდით
განისაზღვრება.
• სხვადასხვა სექტორის პროდუქტიულობას შორის
სხვაობის შემცირება
• საერთო შედეგისა და დამატებითი ღირებულე
ბის გაზრდა ბიზნესის სექტორების მიხედვით
• მეტი ახალგაზრდისა და ქალის ჩართულობა
ეკონომიკაში (სამუშაო ძალა, მეწარმეობა)
• განიხილება მრეწველობის მინიმუმ 2 დარგი,
სექტორში არსებულ ფირმებს შორის პროდუქტი
ულობის მაღალი დისპერსიით და მრეწველობის
2 დარგი, რომლის პროდუქტიულობა უფრო დაბა
ლია, სხვა სექტორებთან შედარებით
• მინიმუმ 10 ადამიანის გადამზადება თითოეულ
შერჩეულ სექტორში
• განხორციელებადობის მინიმუმ 5 ახალი წინადა
დების მომზადება არასასოფლო ბიზნესისთვის
• ახალი 10-20 ახალი პროფესიული საგანმანათ
ლებლო კურსის შეთავაზება ადგილობრივ დონე
ზე
• მინიმუმ 2-3 პროექტის განხორციელება სოფელ
სა და ქალაქს შორის კავშირის ეგიდით
• უნდა შემუშავდეს

პროექტის მიზანი: მთლიანი შედეგისა და დამატებული
ღირებულების მაქსიმალურად გაზრდა მუნიციპალიტეტში,
არსებული შეზღუდული შრომითი რესურსებით, ცალკეულ
სექტორებს შორის რესურსების არასწორად განაწილების
შემცირების, ახალგაზრდების და ქალების გააქტიურების და
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბიზნესის შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის გზით.

შედეგები:
• მრეწველობის შერჩეულ დარგებში დასაქმებულთა გადამზადე
ბა.
• განხორციელებადობის / ინვესტიციის მომზადებული წინადა
დებები
• ახალი კონკურენტული სექტორების განსაზღვრა
• დამატებითი ფინანსური წახალისების უზრუნველყოფა
• დამატებითი წახალისების უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისა და
ქალების ეკონომიკაში ჩართვისათვის
• სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირთან მიმართებით გატარებუ
ლი ხელშემწყობი ღონისძიებები
• რეგიონალური ორგანოების შესაძლებლობების გაუმჯობესება
და დახმარების უზრუნველყოფა
• ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო კურსების (VET) შემუშა
ვება და ადგილობრივად შეთავაზება

რესურსი: აქტივობები და რესურსების ტიპები:
პროგრამების შემუშავება და განხორციელება P1 (P1-EC01– დან
P1-EC10– მდე) ფარგლებში, შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ა)
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პოპულარიზაცია; ბ) ფინანსების,
კრედიტებისა და ბაზრების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა; გ)
სოფლის ინტეგრირება გლობალური ღირებულებების ჯაჭვში; დ)
მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა. ასევე, კომპლექსური პროგრამე
ბის განხორციელება შემდეგთან დაკავშირებით: ა) ახალგაზრდები
სა და ქალების გააქტიურება და მათ ეკონომიკაში ჩართვა (P1-YU01,
P1-YU02; P1-YU03); ბ) სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების
შესწავლა და ხელშეწყობა (P1-RU01)

ობიექტურად ვერიფიცირებადი ინდიკატორები

პროგრამის მიზნია: მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა
შემოსავლების ზრდა არასასოფლო-სამეურნეო დასაქმების და
დივერსიფიცირებული ეკონომიკის მეშვეობით

სიტყვიერი აღწერა

• პროექტის ანგარიშები და
ბიუჯეტები

• პროექტის ანგარიშები
• პერიოდული შეფასება

• მუნიციპალიტეტიში
მოქმედი ბიზნესების
კვლევა

• მუნიციპალიტეტიში
მოქმედი ბიზნესების
კვლევა
• ოჯახების კვლევა
მუნიციპალიტეტში
• გეოსტატის ოფიციალური
სტატისტიკა

ვერიფიკაციის საშუალება

• მთავარი დაშვება ის არის, რომ:
a) მრეწველობაში ადამიანებს
საკმარისი დაინტერესება ექნებათ
უნარ-ჩვევების განვითარების
მიმართ b) საუკეთესო ტრენერები
და ტრენინგის საუკეთესო
მოდულები შეირჩევა c)
განხორციელებადი იდეების
საკმარისად იქნება

• მთავარი დაშვება ის არის,
რომ ახალი უნარ-ჩვევების
მქონე ადამიანები ახალ და
უკეთეს სამსახურებს იშოვიან
მრეწველობის სხვა ან იმავე
დარგში, იმავე მუნიციპალიტეტში
და სხვაგან არ გადავლენ.
• მეორე მთავარი დაშვება ის
არის, განხორციელებადობის
ახალი კვლევა სტიმულს მისცემს
ადგილობრივ და სხვა მეწარმეებს.
• დაფინანსებისთვის საკმარისი
ეკონომიკურად განხორციელებადი
განცხადების მიღება.

• მთავარი დაშვება ის არის, რომ
წარმოების სხვა ფაქტორების
წვდომა კაპიტალზე არ შეიზღუდება
და სექტორების მოთხოვნა კვლავაც
გაიზრდება.

• მთვარი დაშვება ის არის, რომ
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები
სტაბილურობას შეინარჩუნებს

ძირითადი დაშვება

პროექტის დასახელება: შემოსავლების გაზრდა დივერსიფიკაციის და რესურსების არასწორად გადანაწილების აღმოფხვრის გზით

P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – შედეგების ჩარჩო

დედოფლისწყარო
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P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური კომპონენტი) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

P2-SO01- სოციალური სერვისების განვითარების პროგრამა

რაციონალური ახსნა

საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტისთვის მთავარი გამოწვევებია: სერვისების არარსებობა
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობის სათანადო სოციალური დაცვის
არარსებობა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები შეზღუდულია და არ მოიცავს
მოსახლეობის ყველა ჯგუფს. ერთჯერადი ფულადი შეღავათები არაეფექტურია. სათანადო სერვისების
უზრუნველსაყოფად და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობისთვის, მუნიციპალიტეტს
სჭირდება შესაბამისი მონაცემთა ბაზა და ინფორმაცია მოწყვლადი ჯგუფების რეალური საჭიროებების
შესახებ, შეფასების საფუძველზე. ყველა დაინტერესებული მხარე თანხმდება, რომ არსებული
მუნიციპალური სოციალური პროგრამები შეზღუდულია, არ არის ეფექტური და ფულადი სარგებლის
სერვისებად გარდაქმნა ყველა მუნიციპალიტეტისთვის მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს.

აქტუალურობა

ეს პროგრამა შეეხება პრობლემათა ხის მიზეზთა მე-2 და მე-3 ჯგუფიდან აღებულ ძირითადი
პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს, კერძოდ კი 2.1 და 3.1, 3.2 , 3.3 პუნქტებს.

განხორციელების
საშუალებები

ცენტრალური მმართველობა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება სოციალური სერვისის გაუმჯობესებას, გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია
სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სრულად დაკავშირებულია კოვიდ-19-ით გამოწვეული საჭიროებები.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვებს, შშმ პირებს, ოჯახებს, ვინც მიზნობრივ
სოციალურ დახმარებას იღებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მოწყვლადი ოჯახების შვილები, შშმ პირები და ბავშვები, ხანდაზმულები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი საზოგადოება, რომელიც სარგებელს მიიღებს
სოციალური რისკების შემცირების შედეგად, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი
საზოგადოება სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობის შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსი: 1. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზების შექმნა; 2. მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების
დეტალური შეფასება 8 მუნიციპალიტეტიდან თითოეულში; 3. ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური
პროგრამების გარდაქმნა და ერთჯერადი ფულადი შეღავათებიდან სერვისებზე გადასვლა.
შედეგი: 1) მოწყვლადი ჯგუფების სრული მონაცემთა ბაზები; 2) საჭიროებების შეფასების ანგარიში; 3)
ახალი სოციალური სერვისების სოციალური პორტფელი მუნიციპალიტეტისთვის.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15 000

35 000

280 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P2-SO02 – საკონსულტაციო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარება

რაციონალური ახსნა

ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს შშმ პირთა საბჭოები, მაგრამ საზოგადოების ჩართულობა ძალიან
დაბალია და საბჭოს ფუნქციონირება ხშირ შემთხვევაში ფორმალურია.

აქტუალურობა

ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-4 ჯგუფიდან აღებულ ძირითადი პრობლემის
გამომწვევ მიზეზებს, კერძოდ კი, 4.1, 4.2 და 4.3 პუნქტებს.

განხორციელების
საშუალებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება საზოგადოების წევრებისთვის ტრენინგის ჩატარებას, გარკვეული სინერგიის მიღწევა
შესაძლებელია სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ასეთი ღონისძიებები დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შშმ პირებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: შშმ პირები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტი, რომელიც
სარგებელს მიიღებს უკეთესად გადამზადებული ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლების,
აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობისა და ადგილობრივი საზოგადოების მეშვეობით, გადაწყვეტი
ლების მიღების პროცესში საზოგადოების წარმომადგენელთა სრული მონაწილეობის შედეგად

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. ტრენინგები საზოგადოების წევრებისთვის; 2. ადგილობრივი საბჭოების
შესაძლებლობების გაძლიერება
შედეგები: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები 2) საზოგადოების გადამზადებული წევრები
(20-25 ადამიანი); 3) ადგილობრივი საბჭოებისთვის ახალი რეგულაციების მიღება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.2
3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15 000
15 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P2-SO03 – ადგილობრივი მმართველო ორგანოს თანამშრომელთა ტრენინგი

რაციონალური ახსნა

მიუხედავად ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებებისა, (ახალი კანონი სოციალური
მუშაკის შესახებ, ბავშვის უფლებათა კოდექსი), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების სოციალურ
ერთეულებს ჯერ კიდევ უამრავი სირთულე აქვთ – პერსონალის შეზღუდული რაოდენობა და
არაკვალიფიციური პერსონალი, არასაკმარისი ფინანსური სახსრები, პროფესიონალი სოციალური
მუშაკების ნაკლებობა. ასევე, ადგილობრივ საზოგადოებას, რომელიც მოწყვლად ჯგუფებს
წარმოადგენს, ჯერაც სჭირდება დახმარება და განვითარება. ახალი კანონი სოციალური მომსახურების
შესახებ ზრდის ადგილობრივი სოციალური სერვისების ფუნქციას და ადგენს ახალ სტანდარტებს.

აქტუალურობა

ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების ხის მიზეზთა 1-ლი ჯგუფიდან აღებულ ძირითადი პრობლემის
გამომწვევ მიზეზებს, კერძოდ კი, 1.1 და 1.2 პუნქტებს.

განხორციელების
საშუალებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური მმართველობა

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ადამიანების ტრენინგებს, გარკვეული სინერგიის
მიღწევა შესაძლებელია სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

დადგენილი არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოწყვლადი ჯგუფების წარმომამდგენლებს

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ადამიანები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი ეფექტური სოციალური
პოლიტიკის და პროგრამების შედეგად

დანახარჯის /რესურსის და
შედეგების აღწერა

რესურსები: მუნიციპალიტეტის სოციალური ერთეულის შესაძლებლობის გაძლიერება
შედეგები: 1) სასწავლო მასალებისა და სახელმძღვანელოების შედგენა; 2) სოციალური ერთეულის
გადამზადებული პერსონალი (5 პირი) ადგილობრივ ორგანოებში.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

P2-SO04 – ინსტიტუციური და ფინანსური შესაძლებლობების განვითარება მომსახურების
პროვაიდერებისა და სოციალური საწარმოებისთვის

რაციონალური ახსნა

მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია მათთვის საჭირო სოციალური
მომსახურების გაწევა და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური სერვისის პროვაიდერების
დაარსება სამთავრობო / დონორული მხარდაჭერის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია,
განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. დღესდღეობით, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შშმ
პირებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს შეზღუდული წვდომა აქვთ სოციალურ სერვისებზე კოვიდ19-ის ზემოქმედებამ პრაქტიკულად საზოგადოებისგან იზოლირებულ მდგომარეობაში ჩააყენა ეს
კატეგორია. მოწყვლადი ჯგუფები, განსაკუთრებით კი პოსტპანდემიურ პერიოდში, კონკურენტული არ
არიან შრომის ბაზარზე და მათ განსაკუთრებული პირობები და მხარდაჭერა სჭირდებათ დასაქმების
მხრივ. სოციალური მეწარმეობა ამგვარი ჯგუფებისთვის შემოსავლის გენერირების ძალიან კარგი
შესაძლებლობაა.

აქტუალურობა

ეს პროგრამა შეეხება პრობლემები ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან აღებულ ძირითადი პრობლემის
გამომწვევ მიზეზებს, კერძოდ კი, 2.1 და 2.2 პუნქტებს.

განხორციელების
საშუალებები

ადგილობრივი მმართველობა დონორების მხარდაჭერით

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

რაც შეეხება სერვის პროვაიდერების დაარსებას და სოციალური მეწარმეების დაფინანსებას,
გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია არსებულ ან მომავალ დონორულ პროექტებთან.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ასეთი ტიპის ღონისძიებები დადგენილი არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების (TSA) მიმღები
მოსახლეობის სამუშაო ასაკს, შშმ პირებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სამუშაო ასაკის მოსახლეობა. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელიც სოციალურ სერვისებს იღებს, ასევე ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი, ახალი სერვისების შედეგად.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. სპეციალური ტრენინგები იმისათვის, რომ პირი მომსახურების პროვაიდერი ან
სოციალური მეწარმე გახდეს; 2. წვდომა ფინანსურ რესურსებზე.
შედეგი: 1) ტრენინგის მასალები და სახელმძღვანელო; 2) გადამზადებული სოციალური სერვის
პროვაიდერები და სოციალური საწარმო; 3. ახალი სოციალური პროგრამების შემუშავება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.2
3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
30 000

350 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მიზნის მიღწევის საზომი:
• სიღარიბის შემცირება მოწყვლად
ჯგუფებში და სოციალური სერვისების
გაზრდა დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში
• მიზნობრივი სოციალური დახმარების
(TSA) მიმღები მოწყვლადი ჯგუფის
ოჯახების რაოდენობის შემცირება
• მოწყვლად ჯგუფებში შემავალი,
სოციალური სერვისების მიმღები პირების
რაოდენობის შემცირება
• მოწყვლად ჯგუფებში შემავალი
დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის
გაზრდა
• შეიქმნება მინიმუმ სამი ახალი სერვისი
• ჩამოყალიბდება სოციალური
დაცვის მინიმუმ 4 ახალი პროგრამა
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
• გაიზრდება ადგილობრივი საბჭოების (შშმ
პირები, გენდერი) ეფექტურობა
• ახალი სოციალური საწარმოები /
სოციალური სერვისები ყველაზე
მოწყვლად ჯგუფებს შემოსავლის
გენერირების საშუალებას მისცემს
• უნდა შემუშავდეს

პროექტის მიზანი:
სოციალური სერვისებისა და პროგრამების
შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის; სიღარიბის
შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის
კეთილდღეობის ზრდა

შედეგი
• ახალი სოციალური სერვისების შემუშავება
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის;
• ადგილობრივი სოციალური დაცვის სქემების
შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის;
• მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების
მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში;
• შემოსავლის გენერირების პროგრამების შექმნა
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები:
P2-SO01-დან P2-SO04-მდე შემოთავაზებული
ინტერვენციებით გათვალისწინებული აქტივობები,
მათ შორის:
1. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
დასაქმებულების ტრენინგები
2. ტრენინგები ადგილობრივი საზოგადოებისთვის
3. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შექმნა
4. მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროების შეფასება
5. ახალი სოციალური დაცვის სქემების და
სერვისების შემუშავება საჭიროების შეფასების
საფუძველზე, საზოგადოების წევრების
მონაწილეობით
6. მუნიციპალიტეტების სოციალური ერთეულის
შესაძლებლობების გაზრდა
7. ადგილობრივი საბჭოების (შშმ პირი, გენდერი)
შესაძლებლობების გაზრდა

ობიექტურად ვერიფიცირებადი
ინდიკატორები

პროგრამის მიზანი:
ინკლუზიური საზოგადოების განვითარება

სიტყვიერი რეზიუმე

• პროექტის ანგარიშები და ბიუჯეტები

• პროექტის ანგარიშები
• მუნიციპალური ანგარიშები

• სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ყოველთვიური ანგარიში
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის
პროგრამების ანგარიში
• ოჯახების შესწავლა

• სოციალური სერვისის სააგენტოს
ანგარიშები
• დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
სოციალური პროგრამები
• სოციალური პროგრამები
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის

ვერიფიკაციის საშუალება

• ძირითადი დაშვება არის ის, რომ:
a) საკმარისი ინტერესი ექნებათ
საზოგადოების და მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლებს b) შეირჩევა
საუკეთესო ტრენერები და ტრენინგის
საუკეთესო მოდულები c) ადგილობრივი
ბიუჯეტის გარდა, გარკვეული აქტივობების
დასაფინანსებლად უზრუნველყოფილი
იქნება დონორების მხარდაჭერაც

• ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები
თანახმა იქნებიან სოციალურ
პროგრამებში რეალურ ცვლილებებზე.
• მეორე ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
დონორი ორგანიზაცია მხარს დაუჭერს
ახალი სერვისების / სოციალური
საწარმოების შექმნას.

• ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტი გაიზრდება პროგრესულად და
დონორები მხარს დაუჭერენ სოციალურ
პროგრამებს

• ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები და
სახელმწიფო ბიუჯეტი სტაბილურობას
შეინარჩუნებს

მნიშვნელოვანი დაშვება

პროექტის დასახელება: ადგილობრივი სოციალური დაცვის ჩარჩოს და სერვისების შემუშავება მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის

P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური კომპონენტი) – შედეგების ჩარჩო

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის კომპონენტი) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-HE01 – მუნიციპალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების გაზრდა
ამჟამად მუნიციპალიტეტის მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 1.6% გამოიყოფა ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული ხარჯებისთვის, ჯანდაცვის ადგილობრივი საჭიროებები კი მუნიციპალიტეტმა
უნდა გაითვალისწინოს. მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლა,
პრიორიტეტების განსაზღვრა და ბიუჯეტის შემუშავება ადგილობრივი საჭიროებების საფუძველზე. ამ
პროცესებში ჯანდაცვის ადგილობრივი პროვაიდერების ჩართულობა ხელს შეუწყობს პრიორიტეტების
მინიჭების პროცესს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული აქტივობების მინიმუმ 10%-იანი
ყოველწლიური ზრდა ხელს შეუწყობს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საჭიროებებზე
დაფუძნებული აქტივობების დამატებას ბიუჯეტის შესაბამისი პუნქტებით.

ჯანდაცვის სექტორში საჭიროა მუდმივი სახელმწიფო ინვესტირება. შესაბამისი ბიუჯეტი
განაპირობებს ჯანდაცვის პრიორიტეტების სწორად განაწილებას, ასიგნებების და რესურსების
სათანადოდ გამოყენებას. ჯანდაცვის ძირითადი დაფინანსების მიმართულებით განვითარებული
მოვლენები განსაზღვრავს, სამედიცინო სერვისების არსებობას და საყოველთაო ხელმისაწვდომობას,
ასევე ადამიანებისათვის ჯანდაცვის სერვისების ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, როდესაც მათ ასეთი
სერვისები სჭირდებათ.

აქტუალურობა

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ბიუჯეტის შემუშავებაზე,
მჭიდროდ თანამშრომლობენ ჯანდაცვის ადგილობრივ პროვაიდერებთან, რათა შეისწავლონ
ჯანდაცვასთან დაკავშირებული საჭიროებები და დაგეგმონ შესაბამისი მიზნობრივი სამედიცინო
პროგრამები და / ან დახმარება, რომელიც მოსახლეობამ უნდა მიიღოს.

განხორციელების
საშუალებები
ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალური
ღონისძიებები

(1) ჯანდაცვის სექტორის მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების კოორდინაცია (2)
სახელმწიფო პროგრამების საერთო კოორდინაცია (3) მოსახლეობის ჯანდაცვის საჭიროებების
მცირემასშტაბიანი კვლევები ასევე უზრუნველყოფს ინფორმაციას, მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის
საჭიროებების პრიორიტეტების განაწილების პროცესისთვის.
პანდემიის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღის გათვალისწინებით, კარგი იქნება, თუ
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება კრიზისის დროს ჯანდაცვის სექტორის
მთავარი გადაუდებელი საჭიროებების უზრუნველყოფის რამდენიმე წყარო.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შშმ პირებს და ასევე სხვა ჯგუფებს, რომლებსაც
პრიორიტეტი მიენიჭებათ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ჯანდაცვის
სექტორის წარმომადგენლები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დედოფლისწყაროს მოსახლეობა.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1) ჯანდაცვის შესაბამის წარმომადგენლებთან შეხვედრა პრიორიტეტების განაწილების
მიზნით, 2) საჭიროებების შეფასება 3) გამოკითხვა
შედეგები: a) მუნიციპალიტეტის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების გაზრდა,b) ჯანდაცვის
მიზნობრივი პროგრამები ბიუჯეტის შესაბამისი პუნქტებით

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
20 415

2.

22 456

3.

24 702

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

P2-HE02 – უწყვეტი სამედიცინო განათლება სამედიცინო პერსონალისთვის

რაციონალური ახსნა

კახეთის რეგიონში ჯანდაცვის სექტორის შეფასებისას, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებულ
დოკუმენტებში ხშირად ხაზგასმით აღინიშნება სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია.
წარმოდგენილი დოკუმენტის შემუშავების დროს, შეგროვდა ინფორმაცია დედოფლისწყაროში
სოფლის ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების და პრობლემების შესახებ. სოფლის ექიმებისა და
ექთნებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია უფრო ხშირი ტრენინგების საჭიროება
პირველადი ჯანდაცვის თემაზე.

აქტუალურობა

ჯანდაცვის სერვისების მართვისა და მიწოდების პროცესში, ჯანდაცვის პერსონალს გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით სოფლად. უწყვეტი განათლება ექიმებისა და ექთნების
პრაქტიკისა და მომსახურების არსებითად მნიშვნელოვანი ელემენტია. ჯანდაცვის პროფესიონალებმა
ხშირად უნდა გაიარონ ტრენინგი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განახლებისთვის, რათა პაციენტებს
მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება გაუწიონ.

განხორციელების
საშუალებები

ტრენინგების დაგეგმვა და ჩატარება ადგილზე და ონლაინ რეჟიმში, სოფლის ექიმებისა და
ექთნებისათვის.
ტრენინგის თემები უნდა შეირჩეს მუნიციპალიტეტის კონკრეტული საჭიროებებისა და
პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით (კარგი იქნება პჯდ პერსონალის მცირე საჭიროების შეფასება,
განვითარებისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების განსასაზღვრად)

თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისიტროსთან და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებთან,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

ამჟამად პჯდ პერსონალი სხვადასხვა დონორის მიერ დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში
გადის ინტენსიურ ტრენინგს, პირველადი ჯანდაცვის პუნქტში კოვიდ-19 სავარაუდო შემთხვევის
მართვის თემაზე. ეს თემა პრიორიტეტად უნდა დარჩეს და შეიძლება გათვალისწინებული იყოს
ტრენინგის პროგრამებში, საჭიროების მიხედვით.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შშმ პირებს და მათ საჭიროებებს, დედათა და ბავშვთა
ჯანდაცვის საკითხებს, ახალგაზრდებს, ქრონიკულ დაავადებებს და ა.შ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
დედოფლისწყაროს მოსახლეობა.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1) უწყვეტი განათლება 2) ტრენინგი
შედეგები: (1) პჯდ პერსონალის ცოდნის გაღრმავება ჯანმრთელობის შერჩეული მდგომარეობის
მართვის შესახებ; (2) სოფლის ექიმებისა და ექთნების მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესება

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15 000
15 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-HE03-სოფლის პირველადი ჯანდაცვის პუნქტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მნიშვნელოვანი დაფინანსება
ინფრასტრუქტურული მოწყობისთვის და წყლისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტში. რეაბილიტაცია და მშენებლობა ძირითადად საცხოვრებელ შენობებს ეხება და
თანხები არ გამოიყოფა სპეციალურად სოფლის ამბულატორიებისთვის. მოცემული დოკუმენტის
შემუშავების დროს, ინფორმაცია შეგროვდა დედოფლისწყაროში სოფლის ამბულატორიების
მუშაობის, საჭიროებების და პრობლემების შესახებ. უმეტეს შემთხვევაში, ამბულატორიას საკუთარი
შენობა აქვს, გარდა ორი სოფლისა, არხილოსკალო და ზემო ქედი, სადაც პჯდ პუნქტი არ არსებობს
და სოფლის ექიმები და ექთნები სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილ სივრცეში მუშაობენ.
ძირითადად სოფლის ექიმები მათ პუნქტებში არსებულ მდგომარეობას აფასებენ როგორც კარგი ან
დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ყველა მათგანს აქვს გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემები,
როგორიც არის, მაგალითად, გათბობის და წყალმომარაგების სისტემების არარსებობა, დაზიანებული
სახურავი, რომელიც შეკეთებას საჭიროებს და ა.შ.

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა ჯანდაცვის სისტემის სტრუქტურული ხარისხის მთავარ კომპონენტს
წარმოადგენს. ჯანდაცვის კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა ჯანმრთელობის კარგი
მდგომარეობის მთავარი განმსაზღვრელია. უსაფრთხო წყლის, სანიტარული და ჰიგიენური პირობების
უზრუნველყოფა აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობის დასაცავად ყველა ინფექციური დაავადების,
მათ შორის კორონავირუსის აფეთქებისგან. თემებში, სახლებში, სკოლებში, ბაზრებში და ჯანდაცვის
პუნქტებში „წყალი, სანიტარია და ჰიგიენის“ (WASH) მიდგომის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
და თანმიმდევრული გამოყენება და ნარჩენების მართვის პრაქტიკის გამოყენება ხელს შეუწყობს
ვირუსების, მათ შორის კოვიდ-19-ის, ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემის თავიდან აცილებას.

აქტუალურობა

სოფლის ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება მათი საჭიროებების
შესაბამისად. ახალი ამბულატორიების მშენებლობა სოფლებში არხილოსკალო და ზემო ქედი.

განხორციელების
საშუალებები
ხელშემწყობი
ღონისძიებები

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან, კერძოდ, ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტის ნაწილიდან დაფინანსების
გამოყოფის უზრუნველყოფა

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

მუნიციპალიტეტში ყველა სოფლის ამბულატორიისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა საჭირო
ღონისძიების გატარება კოვიდ-19-თან დაკავშრებული სპეციალური ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება უნდ დაეთმოს შშმ პირებს და მათ საჭიროებებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დედოფლისწყაროს მოსახლეობა.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1) რეაბილიტაცია, მშენებლობა; 2) წყალი და სანიტარია; 3) ნარჩენების მართვა.
შედეგები: a) ჯანდაცვის სათანადო ინფრასტრუქტურა სოფლის ამბულატორიებში

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

70 000

2.

70 000

3.

20 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

P2-HE04 – ინტერნეტ პროგრამაზე წვდომა

რაციონალური ახსნა

დედოფლისწყაროში სოფლის ამბულატორების მუშაობის, საჭიროებებისა და პრობლემების
შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისას, აშკარა გახდა, რომ 11 სოფლის ამბოლატორიიდან მხოლოდ
ერთს ჰქონდა ინტერნეტზე წვდომა. ეს დაბრკოლება აშკარად ხელს უშლის საინფორმაციო
ნაკადის მოძრაობის პროცესს, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო სექტორის
წარმომადგენლებისთვის.

აქტუალურობა

ინტერნეტზე წვდომას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უწყვეტი სამედიცინო განათლებისთვის, ასევე
ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის განვითარებისთვის მთელს ქვეყანაში. გარდა ამისა, კოვიდ
პერიოდში, ონლაინ კომუნიკაციაზე მასობრივად გადასვლისას, ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტულია.
ამდენად, სოფლის ექიმებსა და ექთნებს შორის ინტერნეტ სერვისების გაუმჯობესებულ წვდომას
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.

განხორციელების
საშუალებები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ამბულატორიაში მაღალი ხარისხის
ინტერნეტის დამონტაჟება და ფუნქციონირება.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

(1) თანხების გამოყოფის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოფლის ამბულატორიებში
ინტერნეტის დამონტაჟებისა და ფუნქციონირებისთვის
(2) დაფინანსების მდგრადობის უზრუნველყოფა
ინტერნეტი საჭიროა კოვიდ- ის აფეთქების დროს პაციენტის დისტანციურად / ონლაინ რეჟიმში
დასამშვიდებლად, ასევე საჭიროა იმისთვის, რომ პირველადი ჯანდაცვის პერსონალი დაესწროს
ონლაინ ტრენინგს კორონავირუსის საკითხებზე.
N/A

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
დედოფლისწყაროს მოსახლეობა.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1) მაღალი ხარისხის ინტერნეტის დამონტაჟება
შედეგები: a) უკეთესი სტატისტიკა / ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესება b) უახლეს
მასალებზე, დირექტივებსა და პროტოკოლებზე წვდომა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
30 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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რესურსები: P2-HE01-დან P2-HE04-მდე
შემოთავაზებული ინტერვენციებით
გათვალისწინებული აქტივობები, მათ
შორის:
• სამედიცინო პერსონალის (სოფლის
ექიმების) ტრენინგი
• ამბულატორიების რეაბილიტაცია
• 3 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა
• მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის ახალი
პროგრამების დანერგვა, მოსახლეობის
ადგილობრივი საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად
• ინტერნეტ მომსახურებაზე წვდომის
გაუმჯობესება სოფლის ექიმებს შორის

შედეგები:
• პაციენტების გაძლიერება
• კმაყოფილება ჯანდაცვის სერვისებით
• ჯანდაცვის სერვისის გამოყენება
• აუცილებელი ჯანდაცვის სერვისების
დაფარვა
• წვდომა აუცილებელ მედიკამენტებზე
• წყალი და სანიტარია

პროექტის მიზანი: ჯანდაცვის აუცილებელ
ხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობის
გაზრდა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გაუმჯობესება

სიტყვიერი რეზიუმე

• უნდა შემუშავდეს დეტალური ბიუჯეტი

• იმ პაციენტების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც
აცხადებენ, რომ მონაწილეობდნენ მათზე ზრუნვისა და
მათი მკურნალობის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებში,
იმდენად, რამდენადაც მათ ამისი სურვილი ჰქონდათ
• ამბოლატორიული კონსულტაციების (ყველა ტიპის)
საშუალო რაოდენობა ერთ ადამიანზე წელიწადში
• მოსახლეობის %, ვინც აცხადებს, რომ 6 თვის
განმავლობაში ავად იყო (ნებისმიერი ტიპის ავადმყოფობა)
და ჯანდაცვის პროვაიდერის კონსულტაციით ისარგებლა.
• 14 შერჩეული აუცილებელი პრეპარატის საშუალო
ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის კერძო დაწესებულებებში
• მოსახლეობის %, რომელიც უსაფრთხოდ მართულ
სასმელი წყლის სერვისებს იყენებს
• მოსახლეობის %, რომელიც უსაფრთხოდ მართულ
სანიტარიის სერვისებს იყენებს.

• გაიზრდება ამბულატორიული დაწესებულებების
რაოდენობა
• გაიზრდება მოსახლეობის საერთო რაოდენობის
პროცენტული მაჩვენებელი, რომელსაც ჩვეულებრივი
საშუალებით მგზავრობისას, შეუძლია 15 წუთში მივიდეს
დაწესებულებამდე, ექიმთან ვიზიტისთვის
• გაიზრდება ამბულატორიაში ვიზიტების რაოდენობა ერთ
სულ მოსახლეზე

მიზნის მიღწევის საზომი:
• სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა დაბადებისთანავე
• შობადობის ზრდა 1000 მოსახლეზე
• ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება 1000 მოსახლეზე
• ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების
გავრცელების შემცირება

ობიექტური ვერიფიცირებადი ინდიკატორები

• ჯანდაცვის სამინისტრო
/ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი
• ჯანდაცვის სამინისტრო
/ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი

• ადგილობრივი
გამოკითხვა (გამოკითხვა
ჯანდაცვის სერვისებით
სარგებლობის შესახებ)
• ჯანდაცვის სამინისტრო/
სოციალური მომსახურების
სააგენტო
• ოჯახების გამოკითხვა;
მოსახლეობის გამოკითხვა

• დკეც

• გეოსტატი
• დკეც

ვერიფიკაციის საშუალება

• უწყვეტი სამედიცინო
განათლების განხორციელება
ქვეყანაში
• პჯდ რეფორმის დაწყება

• უწყვეტი სახელმწიფო
ინვესტირება ჯანდაცვის
სექტორში
• ჯიბიდან გადახდის
შემცირება
• ახალი რეგულაციების
დანერგვა

• UHCP სტაბილურობას
ინარჩუნებს

• სოციო-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესება
• კეთილდღეობის
გაუმჯობესება

დაშვება

პროექტის დასახელება: პაციენტზე ორიენტირებული ჯანდაცვა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა

P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის კომპონენტი) – შედეგების ჩარჩო
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P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდობის კომპონენტი) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

P2-YU01 – ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის განვითარება
ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებობს საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების
ჩართულობის პრობლემა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, საჭიროა ახალი გზების მოძიება,
რომლებიც თანამედროვე ახალგაზრდობის ახალ რეალობას შეესაბამება. ამ თვალსაზრისით,
პროგრესული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და ინოვაციური ინტერნეტ /
მობილური პლატფორმის შემუშავება, რაც ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს განსაზღვრონ
თავიანთი თემის საჭიროებები და პრობლემები, და ინტერნეტის საშუალებით გამოაქვეყნონ ანგარიში
ელექტრონულ პლატფორმაზე, რომელიც საჯარო იქნება. ნებისმიერი პირი/დაწესებულება შეძლებს,
სურვილის და შესაძლებლობის შემთხვევაში, იხილოს გამოქვეყნებული დოკუმენტი.

რაციონალური ახსნა

შემოთავაზებული აქტივობების და ღონისძიებების განხორციელება სრულად შეესაბამება
ადგილობრივი ახალგაზრდობისა და მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და სირთულეებს, და ხელს
უწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას კომფორტული და თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.
შემოთავაზებული პლატფორმა ერთის მხრივ ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს ჩაერთონ
ადგილობრივ საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში, ხოლო მეორეს მხრივ საზოგადოებას
საშუალებას მისცემს თვალი მიადევნონ გამოქვეყნებულ პრობლემებსა და საკითხებს. ეს პროგრამა
ეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან (საზოგადოების ახალგაზრდული კომპონენტი)
აღებული ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს.

აქტუალურობა

განხორციელების
საშუალებები

ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმა არის ინტერნეტზე დაფუძნებული ონლაინ პროგრამა,
რომელიც მოსახერხებელია ახალგაზრდებისა და მომხმარებლისთვის. შესაბამისად, არსებობს
მოლოდინი, რომ პროგრამა მოიზიდავს მომხმარებლებს – სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რადგან
ასეთ ადგილებში სოციალური და საზოგადოებრივი ჩართულობა ყველაზე დაბალია. პროგრამა ხელს
შეუწყობს საზოგადოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა
სოციალური და ინფრასტრუქტურული საკითხების შესახებ იზოლირებულ ადგილებში. პროგრამა
მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ა) ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის შემუშავება;
ბ) ადგილობრივი საკოორდინაციო ჯგუფის განსაზღვრა; გ) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან
ერთად მუშაობა; დ) პროექტის მექანიზმების შემუშავება.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის და ადგილობრივი მმართველი ორგანოს მხრიდან მხარდაჭერა
ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის მობილობიდან გამომდინარე, ასევე შეიძლება
გადაიჭრას კოვიდ19-თან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

ყურადღება გამახვილდება ეკომიგრანტების, იძულებით გადაადგილებული პირების და ეთნიკური
უმცირესობების ჩართულობაზე, მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის ახალგაზრდები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, რომელთა პრობლემა
მოგვარდება ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის გამოყენებით.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. დეველოპერის იდენტიფიკაცია ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმის
შესაქმნელად; 2. ადგილობრივი საკოორდინაციო ჯგუფის განსაზღვრა, ჯგუფის გადამზადება; 3. სამუშაო
შეხვედრები მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოებთან; 4. პროექტის განხორციელება და
მონიტორინგი.
შედეგები: a) ინოვაციური პლატფორმის შექმნა, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს
დააფიქსირონ მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები, საჭიროებები და გამოწვევები; b)
მუნიციპალური პრობლემების დაფიქსირება ინოვაციური ინტერნეტ/მობილური პლატფორმის
გამოყენებით; c) ახალგაზრდების მიერ განსაზღვრული 30 სოციალური და საზოგადოებრივი საკითხის
გადაჭრა მუნიციპალიტეტის მიერ.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

1.

3.

5.

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები
(ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

5,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მმართველი ორგანო, ადგილობრივი
პარტნიორი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

10,000

2.

4.

2021

20,000
სულ

35,000
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-YU02 – “ახალგაზრდობის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივა”
„ახალგაზრდობის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივა“ არის პროგრამა, რომელიც
ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს, დაადგინონ კოვიდ-19 პანდემიის შედეგად დაზარალებული
ადამიანები, ვისაც დახმარება სჭირდება, და დაეხმარონ მათ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში
არაერთი მოწყვლადი ჯგუფი არსებობს: უნარშეზღუდული ახალგაზრდები, ხანდაზმულები და
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა
და მონაწილეობა კოვიდ-19 პანდემიის გავლენის შემცირებაში. პროექტის განხორციელება ხელს
შეუწყობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდას და მოწყვლად
ჯგუფებს დაეხმარება კოვიდ-19 მეორე ტალღისთვის მომზადებაში.
ანალიზმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ჩართულობა
პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივი ახალგაზრდობის საჭიროებებსა და გამოწვევებთან.
პროგრამა ახალგაზრდებს სთავაზობს საჭირო უნარების განვითარებას და ცოდნის შეძენას,
გაჭირვებული ადამიანების დახმარებისთვის მოსამზადებლად, და სოციალური პასუხისმგებლობის
შესასრულებლად. ეს პროგრამა ეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-2 ჯგუფიდან (საზოგადოების
ახალგაზრდული კომპონენტი) აღებული ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს.

აქტუალურობა

განხორციელების
საშუალებები

„ახალგაზრდობის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივის“ ფარგლებში, 4 ახალგაზრდა
ლიდერი შეირჩევა 14 მუნიციპალური ადმინისტრაციული ერთეულიდან თითოეულში. ახალგაზრდები
გაივლიან ტრენინგს და შეიძენენ შესაბამის ცოდნას შემდეგი თემების შესახებ: a) სოციალური
პასუხისმგებლობის ფორმები; b) სახსრების შეგროვება სოციალური პასუხისმგებლობის
ინიციატივებისთვის; c) სოციალურად დაუცველი ადამიანების დადგენა; d) ტრენინგი კოვიდ 19-თან
დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომების შესახებ.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

პროექტი „ახალგაზრდობის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივა“ მოიცავს დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს და ხელს შეუწყობს სოფლებში სოციალური გარემოს
გაუმჯობესებას.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

კოვიდ-19 პანდემიით ყველაზე მეტად დაზარებული ჯგუფები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ახალგაზრდები, სოციალურად დაუცველი ჯგუფები და ხანდაზმულები არიან. ამიტომ, ახალგაზრდების
რესურსები მიმართული უნდა იყოს მათი პრობლემების აღმოფხვრისკენ, განსაკუთრებით სოფლებში
და იზოლირებულ ადგილებში.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ეკომიგრანტების, იძულებით გადაადგილებული პირების და
ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობას, მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-29 წლის ახალგაზრდები.
პროგრამის არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოწყვლადი ჯგუფები

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. დაინტერესებული მხარეების დადგენა და პარტნიორობის დამყარება; 2. ადგილობრივი
საკოორდინაციო ჯგუფის დადგენა; ჯგუფისთვის ტრენინგის ჩატარება; 3. ტრენინგი სოციალური
პასუხისმგებლობის ინიციატივებისთვის სახსრების შეგროვების თემაზე; 4. პროექტის განხორციელება
და მონიტორინგი.
შედეგები: a) მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების ანალიზის ჩატარება; b) მინიმუმ 50
სწავლებაგავლილი ახალგაზრდა ლიდერი. c) მხარდაჭერის გაწევა განსაზღვრული ადამიანებისთვის;
d) მუნიციპალიტეტის მზადყოფნა კოვიდ 19-ის მეორე ტალღისთვის.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

1.1.

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
10,000

1.2.
1.3.

15,000

1.4.

10,000
სულ

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველი
ორგანო, ადგილობრივი
პარტნიორი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-YU03 – პროექტი “ახალგაზრდული სივრცე”
„ახალგაზრდული სივრცე“ არის უსაფრთხო და ახალგაზრდებისთვის კომფორტული მრავალფუნქციური
გარემო, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ თავისუფალი დრო გაატარონ, გაიუმჯობესონ პიროვნული
უნარები, დაგეგმონ აქტივობები, გონებრივი იერიში, გამოიყენონ უფასო wifi, შეიმუშაონ იდეები
და რეკომენდაციები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის,
რათა უნარშეზღუდულ ახალგაზრდებს საშუალება მისცენ გახდნენ სოციალური ცხოვრების
ნაწილი. “ახალგაზრდული სივრცის” ინიციატივა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის აქტივიზმს და
გამოაცოცხლებს გარემოს სოფელში. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული
შესაძლებლობების მდგრად განვითარებას.
შემოთავაზებული პროექტი პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივი ახალგაზრდობის საჭიროებებსა
და გამოწვევებთან, რამდენადაც როგორც ანალიზმა აჩვენა, ძირითადი პრობლემური საკითხები
დაკავშირებულია გარემოსთან, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეიკრიბონ და პროდუქტიულად
გაატარონ დრო, ასევე წამოაყენონ ინიციატივები ადგილობრივი რეალობის დადებითად
შესაცვლელად. პროექტი დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიასთან და შეეხება პრობლემების ხის მიზეზთა მე-3 ჯგუფიდან (საზოგადოების
ახალგაზრდული კომპონენტი) აღებული ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს.

აქტუალურობა

განხორციელების
საშუალებები

„ახალგაზრდული სივრცის“ ინიციატივის ფარგლებში შეიქმნება ახალგაზრდებისათვის კომფორტული
გარემოს კონცეფცია. „ახალგაზრდული სივრცე“ იქნება სპეციალურად ახალგაზრდებისათვის
გამოყოფილი ადგილი, რომელსაც ახალგაზრდები მართავენ და უხელმძღვანელებენ. პროექტის
წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის, დონორი ორგანიზაციისა
და ბიზნესის სექტორის თანაბარი ჩართულობა. მუნიციპალიტეტის მმართველმა ორგანოებმა
პროექტისთვის სივრცე უნდა გამოყონ ერთ-ერთ მუნიციპალურ საკუთრებაში. დონორმა
ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ ახალგაზრდების გუნდის მომზადება და შესაბამისი ცოდნითა და
უნარებით აღჭურვა იმისთვის, რომ ახალგაზრდული სივრცე მართონ. ახალგაზრდებს უნდა შეეძლოთ
თავიანთი ინიციატივების განხორციელება და სივრცის მართვა.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის და ადგილობრივი მმართველი ორგანოს მხრიდან მხარდაჭერა
ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

N/A

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა უნარშეზღუდულ ახალგაზრდებს და გათვალისწინებული
იქნება იზოლირებულ ადგილებში მცხოვრები ახალგაზრდა ქალებისა და სხვა უმცირესობების
წარმომადგენლების ჩართულობა
პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის
ახალგაზრდები. პროგრამის არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ახალგაზრდები, რომლებიც
მონაწილეობას მიიღებენ პირდაპირი ბენეფიციარების ჩართულობით დაგეგმილ პროგრამებსა და
აქტივობებში.

რესურსები: 1. დაინტერესებული მხარეების დადგენა და პარტნიორობის დამყარება; 2. ახალგაზრდების
აყვანა და მათი შესაძლებლობების გაძლიერება; 3. საორგანიზაციო სქემის შემუშავება და
„ახალგაზრდული სივრცის“ დაარსება; 4. მუნიციპალურ შენობაში პროექტისთვის შესაფერისი ადგილის
პოვნა; 5. ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელება.
შედეგები: a) ადგილობრივი ახალგაზრდების ჯგუფის აყვანა; b) „ახალგაზრდული სივრცის“ დაარსება; c)
შესაბამისი სივრცის გამოყოფა მუნიციპალიტეტის მიერ; d) რამდენიმე ახალგაზრდული ინიციატივის
განხორციელება;

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

5,000

2.

15,000

3.

5,000

4.

10,000

5.

25,000
Total

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველი
ორგანო, „ახალგაზრდობის
სააგენტო“, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

60,000
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ღონისძიების
დასახელება

P2-YU04 – ძირითადი პიროვნული კომპეტენციები ეკონომიკური გაძლიერებისათვის

რაციონალური ახსნა

ახალგაზრდობის ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა სამეწარმეო
კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანია თვითდასაქმების
შესაძლებლობებისთვის. აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით, გონივრული იქნება
ახალგაზრდული პროგრამებისა და სერვისების შეთავაზება ძირითადი სამეწარმეო კომპეტენციების
განვითარების მიზნით. სამეწარმეო კომპეტენცია გულისხმობს შესაძლებლობების და იდეების
მიხედვით მოქმედების და სხვებისთვის მათი ღირებულებებად გარდაქმნის უნარს. სამეწარმეო
კომპეტენციები ეფუძნება შემოქმედებით უნარს რომელიც მოიცავს წარმოსახვის უნარს, სტრატეგიულ
აზროვნებას, პრობლემების გადაჭრის უნარს და კრიტიკულ და კონსტრუქციულ აზროვნებას,
განვითარების შემოქმედებით და ინოვაციურ პროცესში.

აქტუალურობა

სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარება და ცოდნის გაღრმავება ევროსაბჭოს უწყვეტი განათლების
ერთ-ერთი მთავარი პიროვნული კომპეტენციაა და იმავდროულად, „სახელმწიფო ახალგაზრდული
სააგენტოს“ ერთ-ერთი სტრატეგიული პრიორიტეტია. ახალგაზრდების ეკონომიკური ჩართულობის
ხელშეწყობა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას. ინტერვენცია ასევე ეხება
ძირეული მიზეზების 1-ლი ჯგუფს (საზოგადოების ახალგაზრდული კომპონენტი).

განხორციელების
საშუალებები

სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარებისათვის, პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა თემას, როგორიც
არის კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემების გადაჭრა, ინიციატივის გამოჩენა,
აქტიური მოქალაქეობა, დასაქმება, სოციალური მეწარმეობა და ლიდერობა; ის ახალგაზრდებს
სოციალურ, სამოქალაქო და ეკონომიკურ ცხოვრებაში საკუთარი შესაძლებლობების სრულად
რეალიზებაში ეხმარება.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

პროგრამის ტრენინგის მოდულის ადაპტირება, პროგრამის მუნიციპალურ სერვისად გარდაქმნის
მიზნით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მასშტაბის გაზრდას და მეტი ახალგაზრდის ჩართულობას.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ასეთი ღონისძიებები განსაზღვრული არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

ტრენინგის მიზნობრივი ჯგუფი იქნება ახალგაზრდები, რომელზეც გავლენა მოახდინა საზღვრების
ჩაკეტვამ, ასევე ახალგაზრდების სხვა მოწყვლადი ჯგუფები.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის ახალგაზრდები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ
პროგრამებში და პროგრამის მონაწილეების მიერ დაგეგმილ აქტივობებში მონაწილეობას.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობა; 2. ტრენინგის მოდულის
შემუშავება უწყვეტი განათლების ძირითადი პიროვნული კომპეტენციების შესაბამისად; 3. პროექტის
განხორციელება; 4. პროგრამის მოდულის განხორციელება მუნიციპალური სერვისის სახით
შედეგები: a) 15-25 ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდის ეკონომიკური ცოდნის გაღრმავება და
უნარების გაძლიერება; b) ტრენინგის მოდულის შექმნა; c) მუნიციპალურ პროგრამაში ინტეგრირებული
ტრენინგი

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

5,000

2.

10,000

3.

15,000

4.

5,000
სულ

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფი, მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, „ახალგაზრდობის
სააგენტო“, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

P2-YU05 – მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა დასაქმებულთა განვითარების პროგრამა

რაციონალური ახსნა

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მმართველობის ორგანოსგან მიღებულმა ინფორმაციამ ცხადყო,
რომ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებიც ახალგაზრდობის საკითხებზე არიან
პასუხისმგებელი, არასოდეს მიუღიათ მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამებში.
შედეგად, ახალგაზრდობისთვის უზრუნველყოფილი მუნიციპალური სერვისები ძირითადად
მოიცავს სპორტისა და კულტურის მიმართულებებს, რაც მნიშვნელოვანია. თუმცა, ახალგაზრდების
თანამედროვე გამოწვევების საპასუხოდ, ასევე აუცილებელია მათთვის სათანადო პროგრამების
დაგეგმვა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროგრამას და აქტივობებს. ამისათვის
საჭიროა მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ პროგრამებზე პასუხისმგებელი დასაქმებული პირების
პროფესიული დონის ამაღლება.

ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების ხის მიზეზთა 1-ლი ჯგუფიდან (საზოგადოების ახალგაზრდული
კომპონენტი) აღებული ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს. მუნიციპალიტეტში
ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე დასაქმებულთა განვითარება „სახელმწიფო ახალგაზრდული“
სააგენტოს სტრატეგიული მიმართულებაა და ამიტომ, ადგილობრივი საჭიროებები და სახელმწიფო
პოლიტიკები ერთმანეთს შეესაბამება.

აქტუალურობა

პროექტის მთავარი მიზანია ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე დასაქმებულთათვის ტრენინგის
ჩატარების და ცოდნის გაღრმავების უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის თანამედროვე
მუნიციპალური პროგრამის შემუშავების მეთოდების შესახებ. პირველ ეტაპზე უნდა გაიმართოს
კონსულტაციები ადგილობრივ და რეგიონულ ორგანოებთან. მეორე ეტაპზე უნდა განხორციელდეს
შესაბამისი ტრენინგის პროგრამა ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ დასაქმებულთა
პროფესიული განვითარებისათვის და შედეგად მიღებულ უნდა იქნას ახალი მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამა.

განხორციელების
საშუალებები

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევა შექმნის სინერგიას
პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად.
ასეთი ღონისძიებები დადგენილი არ არის.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებისა და ქალთა მონაწილეობა სხვადასხვა განხორციელებულ
აქტივობაში.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ პროგრამებზე პასუხისმგებელი
დასაქმებულები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ
მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და აქტივობებში.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. პროექტის იდეის წარდგენა მუნიციპალურ ორგანოებთან და სხვა სახელმწიფო და
რეგიონალურ დაინტერესებულ მხარეებთან; 2. ტრენინგის პროგრამის შემუშავება; 3. ტრენინგის
ჩატარება მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე პირებისთვის; 4. ახალი
მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამის შემუშავება.
შედეგები: a) მუნიციპალიტეტთან მიღწეული შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ; b)
მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე პირების პროფესიული განვითარების
ტრენინგ-პროგრამის შექმნა; c) ტრენინგ-პროგრამის განხორციელება. d) ახალი მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამის მიღება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

5,000

2.

10,000

3.

10,000

4.

5,000

სულ

30,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველობის
ორგანო, „ახალგაზრდობის
სააგენტო“, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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• ადგილობრივი
ახალგაზრდული
პროგრამის მიღება

• მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის
საკითხებზე მომუშავე ადამიანების
პროფესიული განვითარების დონის გაზრდა
• სოფელში მცხოვრები უფრო მეტი
ახალგაზრდის აქტიურად ჩართვა
საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში
• ახალგაზრდული სივრცის დაარსება
ახალგაზრდების ჩართულობისა და
განვითარებისთვის
• მუნიციპალიტეტში დასაქმებული მინიმუმ
28 ახალგაზრდის პროფესიული უნარების
განვითარება, 14 ადმინისტრაციულ
ერთეულში
• ახალგაზრდობის აქტივიზმის და ასევე,
საზოგადოებრივი და სოციალური
ჩართულობის შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა „ახალგაზრდული სივრცის“
დაარსებით.
• მინიმუმ 30 ახალგაზრდა ადამიანის
სამეწარმეო კომპეტენციების გაძლიერება
• ინტერნეტ/მობილური პლატფორმის
გამოყენების შესახებ ტრენინგის ჩატარება 14
მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში
• მინიმუმ 50 ახალგაზრდის გადამზადება
სოციალური პასუხისმგებლობის
მოხალისეობრივი ინიციატივის საკითხებში
• უნდა შემუშავდეს

პროექტის მიზანი: ადგილობრივი ახალგაზრდობის
გაძლიერება და მათი შესაძლებლობების
განვითარება, მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების
საკითხებზე მომუშავე ადამიანების პროფესიული
განვითარება, ახალგაზრდებისთვის აქტიური
მოქალაქეობის და ძირითადი პერსონალური
კომპეტენციების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

შედეგები:
• მუნიციპალიტეტთან მიღწეული შეთანხმება
თანამშრომლობის შესახებ
• სხვადასხვა ტრენინგ კურსის შემუშავება და
შეთავაზება ადგილობრივად
• მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა დასაქმებულთა
გადამზადება
• ახალგაზრდული მულტიფუნქციური სივრცის
შექმნა
• საზოგადოებრივი და სოციალური ჩართულობის
დონის გაზრდა
• ძირითადი სამეწარმეო კომპეტენციების
გაძლიერება და ცოდნის გაღრმავება
• ინოვაციური ინტერნეტ/მობილური პლატფორმის
შემუშავება

რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები:
პროგრამების შემუშავება და განხორციელება P2-ის
ფარგლებში (P2-YU01-დან P2-YU05-მდე), შემდეგ
საკითხებთან დაკავშირებით: a) განათლებისა
და ტრენინგის უზრუნველყოფა; b) მთავრობის
შესაძლებლობების გაძლიერება; c) სოციალური
კაპიტალის შექმნა; b) საზოგადოებრივი
განვითარების ხელშეწყობა; c) საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე (ICT) წვდომა და
მათი გამოყენება

• პროექტის მენეჯერის
შეფასების ანგარიში

• პარტნიორი
ორგანიზაციის
შეფასების ანგარიში
ახალგაზრდობის
ჩართულობის შესახებ
• პარტნიორი
ორგანიზაციის ანგარიში

• საზოგადოებრივ და
სოციალურ ცხოვრებაში
ადგილობრივი
ახალგაზრდების
მონაწილეობის და
ჩართულობის კვლევა

ვერიფიკაციის
საშუალება

მიზნის მიღწევის საზომი:
• ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული
პროგრამის დამტკიცება
• გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის
გაზრდა
• ადგილობრივი ახალგაზრდობის
საზოგადოებრივი და სოციალური
ჩართულობის გაზრდა საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში

ობიექტური ვერიფიცირებადი
ინდიკატორები

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრივ და სოციალურ
ცხოვრებაში ახალგაზრდობის ჩართულობის
გაზრდა, ახალგაზრდების და მუნიციპალიტეტში
ახალგაზრდებზე პასუხისმგებელი
დაინტერესებული მხარეების დახმარებით

სიტყვიერი რეზიუმე

პროექტის დასახელება: ახალგაზრდების საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა

P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდობის კომპონენტი) – შედეგების ჩარჩო

• მთავარი დაშვება არის ის, რომ: a) მუნიციპალური
ორგანოები სრულად დაუჭერენ მხარს პროექტის
იდეებს; b) პარტნიორი ორგანიზაცია შეძლებს
საკუთარი პასუხისმგებლობის სრულად შესრულებას; c)
მუნიციპალიტეტს დაემატება სივრცე ახალგაზრდების
გართობისა და რეკრეაციისთვის; d) ინოვაციური
ინტერნეტ / მობილური პლატფორმა მდგრადი იქნება

• მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდა დასაქმებულთა
ახალი პროფესიული უნარები მათ საშუალებას
მისცემს მიიღონ ახალი თანამედროვე მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამები
• გადამზადებული ახალგაზრდები გაძლიერების
ეფექტს მოახდენენ მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ
ერთეულებში და გაიზრდება ჩართულობის დონე
• ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვებიან ყველა
ტრენინგში და გამოიყენებენ საგანმანათლებლო
შესაძლებლობებს
• ინოვაციური ინტერნეტ / მობილური პლატფორმა
მდგრადი იქნება და დადებით როლს შეასრულებს
ახალგაზრდების ადგილობრივი საჭიროებების
ადვოკატირებაში

• მთავარი დაშვება იქნება ის, რომ ახალგაზრდობის
აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა დადებითად
იმოქმედებს საზოგადოებაში ახალგაზრდობის
ჩართულობის გაზრდაზე
• ახალგაზრდული პროგრამების მუნიციპალური ბიუჯეტი
გაიზრდება და ხელმისაწვდომი იქნება დონორების
ფინანსური მხარდაჭერა

• თანამშრომლობისთვის ყველა მხარეს შესაბამისი
ვალდებულება ექნება

მნიშვნელოვანი დაშვება

დედოფლისწყარო
მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული კომპონენტი) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-GE01. ქალების და გოგონების განათლების ხელშეწყობა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში შეიქმნა გენდერული თანასწორობის საბჭო და მიიღეს
გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა. თავად მუნიციპალიტეტს არანაირი პროგრამა არ აქვს
ქალებისა და გოგონების სტიმულირებისათვის, რათა მათ პროფესიული და უმაღლესი განათლების
მიღება გააგრძელონ. ამდენად, მუნიციპალიტეტში პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მქონე
ქალების / გოგონების რაოდენობა ნამდვილად მცირეა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის მხოლოდ 32%-ს აქვს უმაღლესი ან პროფესიული განათლება. უმაღლესი განათლება
აქვს უფრო მეტ მამაკაცს (25%), ვიდრე ქალს (21,9%), ხოლო პროფესიული განათლება – პირიქით, აქვს
უფრო მეტ ქალს (25,8%) ვიდრე მამაკაცს (17,7%). 2010 წლიდან საქართველოს მთავრობას ეთნიკური
უმცირესობების სტუდენტებისთვის აქვს 1 + 4 პროგრამა.

SDG 4-ის (მდგრადი განვითარების მიზნების) 4.4 და 4.5 მიზნების შესაბამისად, 2030 წლისთვის
უნდა გაიზარდოს ახალგაზრდებისა და მოზრდილების რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ დასაქმების,
ღირსეული სამსახურისა და მეწარმეობისთვის შესაფერისი ცოდნა, მათ შორის ტექნიკური
და პროფესიული უნარები. ასევე, ყველა მოწყვლად ჯგუფს, მათ შორის შშმ პირებს, თანაბარი
ხელმისაწვდომობა უნდა ჰქონდეთ ყველა დონის საგანმანათლებლო და პროფესიულ ტრენინგზე.
უფრო მეტიც, გაეროს „ქალის მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის“ (CEDAW)
კომიტეტის No. 36 ზოგადი რეკომენდაცია წარმოადგენს გოგონების და ქალების მიერ განათლების
მიღების უფლების შესახებ რეკომენდაციას, რომ სახელმწიფოებმა პატივი სცენ გოგოებისა და ქალთა
უფლებებს, დაიცვან ეს უფლებები და უზრუნველყონ მათი რეალიზაცია განათლების სფეროში.128

აქტუალურობა

უნდა გაიზარდოს ქალებისა და გოგონების ინფორმირებულობა პროფესიული და უმაღლესი
განათლების პროგრამებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით; მეორეს
მხრივ კი, მუნიციპალიტეტებმა ზომები უნდა მიიღონ ქალებისა და გოგონების სტიმულირებისა
და მათზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, რათა მათ სწავლა გააგრძელონ; წასახალისებლად
მუნიციპალიტეტებმა ქალებსა და გოგონებს გრანტები უნდა შესთავაზონ.

განხორციელების
საშუალებები

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

პაკეტის შემუშავება ქალებისა და გოგონების სტიმულირებისათვის, მათი უმაღლესი და პროფესიული
განათლების პროგრამებში ჩართვის მიზნით
ახალი პაკეტისთვის ბიუჯეტის გამოყოფის ადვოკატირება
გოგონებისა და ქალებისთვის შემუშავებული ახალი პაკეტის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების
ამაღლება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის 2 სოფელში, მათ მშობლიურ ენაზე (აზერბაიჯანული,
სომხური)
პროგრამასთან დაკავშირებით„ზუმში“ ონლაინ შეხვედრები გაიმართება მე-9-დან მე-12-მდე კლასის
მოსწავლეებისთვის.
შშმ პირების, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
მდგომარეობა გათვალისწინებული იქნება და მათ პრიორიტეტი მიენიჭებათ. ინფორმაცია
გავრცელდება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე.
პირდაპირი ბენეფიციარები: სამიზნე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გოგონები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: მშობლები და მასწავლებლები.
რესურსები: 1. მუნიციპალიტეტთან შეხვედრა; 2. გოგონებისა და ქალებისთვის არსებული
შესაძლებლობების შეფასება და პაკეტის შემუშავება მათი ჩართულობისათვის პროფესიულ და
უმაღლესი განათლების პროგრამებში; 3. პროგრამისთვის ბიუჯეტის გამოყოფის ადვოკატირება;
4. მუნიციპალიტეტების მიერ პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება მუნიციპალიტეტის
ფარგლებში, განსაკუთრებით მე-9-დან მე-12 კლასამდე მოსწავლეებს და მათ მასწავლებლებს შორის,
უმცირესობების ენაზეც; 5. გრანტების გაცემა.
შედეგები: 1) პროგრამის და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცვლილებები; 2. გოგონები, რომლებმაც
გრანტი მიიღეს, გააგრძელებენ პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიღებას, მათ შორის
ეთნიკური უმცირესობის სოფლებში მცხოვრები გოგონებიც.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

128

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1-5

35,000

1-5

40,000

1-5

45,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი მმართველი
ორგანო, პასუხისმგებელ
პირებთან კოორდინაციით.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_36_8422_E.pdf
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-GE02. გენდერული მეინსტრიმინგი მუნიციპალურ პროგრამებში
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს „გენდერული თანასწორობის საბჭო“ – დაწესებულება,
რომელიც პასუხისმგებელია გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებაზე. საბჭოს
მიერ შემუშავებულია 2019-20 წლების მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო
გეგმა, რომლის 2.7 და 2.8 მუხლები შეეხება პროგრამებსა და აქტივობებს, რომელიც ხელს
შეუწყობს ქალებისა და გოგონების დასაქმებას; მათ შორის არის პროფესიული შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო პროგრამები სოფლად მცხოვრები ქალებისა და სოციალურად დაუცველი
ქალებისათვის. სამოქმედო გეგმით ბიუჯეტის გამოყოფა პროგრამების განსახორციელებლად
გაწერილი არ არის და „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ სამუშაოები მუნიციპალიტეტის სხვა
პროგრამებთან არის ინტეგრირებული.

ერთის მხრივ, მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით
გაწერილი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ნაწილში,
და მეორე მხრივ, მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და
გენდერული თანასწორობის ახალი სამოქმედო გეგმა 2021-22 წლისთვის, და ხელი უნდა შეუწყოს
ქალების ეკონომიკური ჩართულობის მიმართულების გაძლიერებას ქალ აქტორებთან, მათ შორის
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და მოწყვლად ჯგუფებთან თანამშრომლობით.
მდგრადი განვითარების მე-10 მიზნის (მდგრადი განვითარების მიზნების), 10.2 მიზნის შესაბამისად,
2030 წლისთვის სახელმწიფოებმა უნდა გააძლიერონ ყველა ადამიანის სოციალური, ეკონომიკური და
პოლიტიკური ჩართულობა, განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, უნარშეზღუდულობისა, რასისა, ეთნიკური
წარმომავლობისა, წარმოშობისა, რელიგიისა, ეკონომიკური ან სხვა სტატუსისა და ხელი უნდა შეუწყონ
ამ პროცესს.

აქტუალურობა

გენდერული თანასწორობის საბჭო, გაითვალისწინებს მოსახლეობის, მათ შორის მოწყვლადი
ჯგუფების, მაგალითად, ეთნიკური უმცირესობებისა და ეკომიკგრანტების საჭიროებებს და
უზრუნველყოფს გენდერულ მეინსტრიმინგს, მუნიციპალიტეტში გენდერული თვალსაზრისით
სენსიტიური პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებისთვის.

განხორციელების
საშუალებები

1. მუნიციპალიტეტის „გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან“ შეხვედრა
2. შეხვედრა ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებ ქალებთან, მათ შორის ენთინიკურ და რელიგიურ უმცირესობაში შემავალ და ეკომიგრანტ
ქალებთან.
3. მუნიციპალიტეტისთვის მხარდაჭერის გაწევა საჭიროებების შეფასების კვლევის ჩატარებაში,
რომელიც ერთ-ერთი მოქმედი ვალდებულებაა.
4. მოსახლეობის საჭიროებების ადვოკატირება, რათა ამ საჭიროებების გათვალისწინება მოხდეს
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებში.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის მიერ შესამუშავებელი და დასამტკიცებელი სწრაფი რეაგირების გეგმა, რომელიც
ხელს შეუწყობს კრიზისულ პერიოდში ქალთა ეკონომიკურ საქმიანობას. გეგმა უნდა მოიცავდეს
მოწყვლადი ჯგუფების პრიორიტეტებს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს უმცირესობების ენებზეც.
კონკრეტული ბიუჯეტი, რომელიც რეაგირების გეგმის განსახორციელებლად უნდა გამოიყოს

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოწყვლად ჯგუფებს, მათ შორის ეთნიკურ და რელიგიურ
უმცირესობებს, ეკო-მიგრანტებს, შშმ პირებს, მარტოხელა დედებს, ასევე სხვა ჯგუფებს, რომელიც
მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შედგენის პროცესში და სწრაფი
რეაგირების გეგმის შემუშავებისას უნდა იყოს გათვალისწინებული.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წარმომადგენლები, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები
და არაფორმალური ლიდერი ქალები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი
და ეკომიგრანტი ქალები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობა.

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა; 2. შეხვედრა ადგილობრივ სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებთან და ქალებთან, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის
წარმომადგენელ და ეკო-მიგრანტ ქალებთან; 3. საჭიროებების შეფასების კვლევა 4. ადვოკატირება
შედეგები: a) გენდერული თანასწორობის დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა, სადაც ყურადღება
გამახვილებულია ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე b) გამოყოფილი ბიუჯეტი

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1-4

21,000

1-4

22,000

1-4

25,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-GE03. ტრენინგი ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის მხარდასაჭერად
ქალების აქტიური ეკონომიკური ჩართულობა ჯანსაღი ეკონომიკური და სოციალური გარემოს
უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რამდენადაც ხელს უწყობს აქტიურ ჯანსაღ ეკონომიკასა და
დემოკრატიას. მნიშვნელოვანია ისეთი ინტერვენციების არსებობა, რომელიც სამოქალაქო
უფლებებსა და თავისუფლებას აერთიანებს მდგრად განვითარებასთან და ზრდის ქალთა
ეკონომიკურ და სოციალურ ჩართულობას. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ქალთა ჩართულობა
ეკონომიკაში დაბალია. აქ ქალების 56% და მამაკაცების 32,4% ეკონომიკურად აქტიური არ არის.
ქალების უმეტესობა დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორში – ქალთა 10,5% და მამაკაცების
4,3%. კერძო სექტორში დასაქმებულია ქალების 6.4% და მამაკაცების 8.4%; ქალების 9.8% და
მამაკაცების 28% თვითდასაქმებულია; საოჯახო ბიზნესში მუშაობს ქალების 0.9% და მამაკაცების
1.4%. ქალების ეკონომიკურ ჩართულობას ხელს უშლის ისეთი მიზეზები, როგორიც არის არსებული
გენდერული სტერეოტიპები, სოციალური ნორმები და „შუშის ჭერი“, ენობრივი ბარიერი და სხვ.
აქტიური ჩართულობის ძირითადი ბარიერები (მაგალითად, ფინანსური და ინფორმაციული
სერვისების არახელმისაწვდომობა) შეიძლება აღმოიფხვრას, თუ ქალებს საჭირო უნარებს
განვუვითარებთ და მივცემთ ცოდნას, ასევე თავდაჯერებულობას, რათა საკუთარი თავის ირწმუნონ.
ამ კონკრეტულ რეგიონში ძალიან დაბალია ქალების თვითშეფასება, ასევე მომავლის ხედვა და
მათი თავდაჯერებულობისა და უნარების განვითარება განაპირობებს უფრო მაღალ ეკონომიკურ და
სოციალურ ჩართულობას.
მგმ 4-ის 4.4 მიზნის შესაბამისად, 2030 წლისთვის, არსებითად უნდა გაიზარდოს იმ ახალგაზრდებისა
და მოზრდილების რაოდენობა, რომლებსაც ექნებათ დასაქმების, ღირსეული სამუშაოსა და
მეწარმეობისთვის შესაბამისი უნარები, მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები, ხოლო
მგმ 10-ის 10.2 მიზნის შესაბამისად, გარანტირებული უნდა იყოს ყველა ადამიანის სოციალური,
ეკონომიკური და პოლიტიკური ჩართულობა, განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, უნარშეზღუდულობისა,
რასისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, წარმოშობისა, რელიგიისა, ეკონომიკური ან სხვა სტატუსისა.

აქტუალურობა

ტრენინგის პროგრამაში ყურადღება გამახვილებული იქნება ქალთა ჩართულობაზე, ნდობის
ჩამოყალიბებაზე, ბიზნესის განვითარების და გაძლიერების საგანმანათლებლო და ინფორმაციულ
ასპექტებზე. პროგრამა რეგიონში მცხოვრებ ქალებს დაეხმარება პროფესიული პერსპექტივების
გაფართოებაში და კარიერული და პირადი მიზნებისკენ სწრაფვაში. პროგრამაში ასევე ჩაერთვებიან
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები და საჭიროების
შემთხვევაში, თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება.

განხორციელების
საშუალებები

„ქალთა ოთახის“ ქალების არსებული მონაცემთა ბაზის გადახედვა ლიდერი ქალების გამოსავლენად,
მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების და ეკომიგრანტების ჯგუფებიდან, რომელთაც
ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩაერთონ.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელშიც შევლენ ქალები, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები, რომლებიც კოვიდ-19 კრიზისის შედეგად
დაზარალდნენ, და განიხილება მათი კონკრეტული პრობლემები და საჭიროებები შემდგომი
ადვოკატირებისთვის.

მონაწილეთა შერჩევის პროცესში პრიორიტეტი მიენიჭება სპეციალური ჯგუფების წარმომადგენლებს,
როგორიც არის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართული ქალები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: მათი ოაჯხები

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. ტრენინგ-მოდულის შემუშავება; 2. მონაწილეების, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობის წარმომადგენელი და ეკო-მიგრანტი ქალები. 3. ტრენინგის ჩატარება ქალებისთვის,
ეთნიკური უმცირესობის ენაზეც; 4. მათი შემდგომი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა
(ქოუჩინგი)
შედეგები: a) ტრენინგ-მოდულის შემუშავება; b) 10-20-მდე ქალის, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობის და ეკომიგრანტი ქალების გადამზადება c) ყველა გადამზადებული ქალის თვალყურის
მიდევნება.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

1-4

2-4
2-4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

27,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

26,000

30,000

151

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-GE04. ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული სენსიტიურობის თემაზე
სამოქმედო გეგმის მე-3 მიმართულების ფარგლებში მუნიციპალიტეტს აქვს ვალდებულება, ჩაატაროს
ქალთა ცნობიერების ამაღლების აქტივობები და ხელი შეუწყოს ქალთა გაძლიერებას. რეგიონში
ქალების საკუთრებაში არსებული საშუალო საბრუნავი კაპიტალი ასტრონომიულად დაბალია,
მამაკაცების საბრუნავ კაპიტალთან შედარებით. რაც შეეხება მიწის ფლობას, დედოფლისწყაროში
ქალებს 389-ჯერ ნაკლები კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი აქვთ. კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის
ნაკლებობა აშკარაა, რადგან რესპონდენტ ქალთა უმრავლესობის (49.3%) საწყისი კაპიტალი 1000
ლარამდეა, ხოლო რესპონდენტი მამაკაცთა უმრავლესობის (42,4%) საწყისი კაპიტალი 1,000 ლარიდან
10 000 ლარამდე მერყეობს. ამასგარდა, ქალებს უფრო მეტად უჭირთ სესხის დაფარვა, რადგან ორჯერ
ნაკლებ ქალს აქვს სესხი უკვე დაფარული, ვიდრე მამაკაცებს და უფრო მეტი ქალია სესხის გადახდის
პროცესში გადავადებით ან მის გარეშე.

SDG 5-ს 5A მიზნის შესაბამისად, ქალებს თანაბარი უფლებები უნდა მიეცეთ ეკონომიკურ რესურსებზე,
აგრეთვე უნდა ჰქონდეთ საკუთრება და კონტროლის უფლება მიწაზე და სხვა სახის საკუთრებაზე,
ფინანსურ სერვისებზე, მემკვიდრეობასა და ბუნებრივ რესურსებზე. გაეროს „ქალის მიმართ
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის“ (CEDAW) 16.1 მუხლი მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა
ყველა სათანადო ზომა გაატარონ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად ყველა
საკითხში, რომელიც დაკავშირებულია ქორწინებასთან და ოჯახთან, კერძოდ კი, უზრუნველყონ
მეუღლეებისთვის თანაბარი უფლების მინიჭება საკუთრების ფლობაზე, შეძენაზე, მართვაზე,
ადმინისტრირებაზე, სარგებლობასა და განკარგვაზე. 33 პეკინის დეკლარაცია და სამოქმედო
პლატფორმა ასევე მიუთითებს სახელმწიფოების ვალდებულებებზე, რომ „გაატარონ საკანონმდებლო
და ადმინისტრაციული რეფორმები, რათა ქალებს მამაკაცებთან გათანაბრებული უფლებები მიანიჭონ
ეკონომიკურ რესურსებზე, მათ შორის წვდომა საკუთრებაზე და კონტროლის უფლება მიწაზე და
საკუთრების სხვა ფორმაზე, კრედტზე, მემკვიდრეობაზე, ბუნებრივ რესურსებსა და შესაბამის ახალ
ტექნოლოგიაზე.“

აქტუალურობა

სასწავლო-საინფორმაციო მოდულის შემუშავება ქონების და კრედიტების აღების უფლებების შესახებ.
მოდულის შესახებ ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს მთელს მუნიციპალიტეტში.

განხორციელების
საშუალებები
ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ინფორმაციას გაავრცელებენ „ქალთა ოთახის“ მენეჯერი და მერიის წარმომადგენლები
ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე საზოგადოების არაფორმალური ლიდერები.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

კოვიდ-19-ის მეორე ტალღის შემთხვევაში, დაიგეგმება და ჩატარდება ონლაინ კამპანია. თითოეული
თემიდან არაფორმალური ლიდერი ქალები ჩაერთვებიან „ზუმ“ კონფერენციაში, საკითხთან
დაკავშირებით, და შემდეგ გაავრცელებენ ინფორმაციას. რამდენადაც ზოგიერთ ქალს და ზოგადად
მოსახლეობას, შეიძლება არ ჰქონდეს ინტერნეტზე წვდომა, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის
წარმომადგენლები ჩაერთვებიან პროცესში და კამპანია ხელმისაწვდომი იქნება ეთნიკური უმცირების
ენაზეც.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რამდენადაც ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები ინფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი
გამავრცელებლები არიან, ისინი მოიცავენ მთელს მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებსაც.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალები და გოგონები, მათ შორის
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
დედოფლისწყაროს მოსახლეობა

რესურსები: 1. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან შეხვედრა; 2. საინფორმაციო
მასალების შედგენა საკუთრების უფლებებთან და საბანკო კრედიტებთან დაკავშირებით, მათ შორის
ეთნიკური უმცირესობის ენებზეც; 3. ინფორმაციის გავრცელება „ქალთა ოთახის“ მენეჯერის და
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით.
შედეგები: a) საკუთრების უფლებებთან და საბანკო კრედიტებთან დაკავშირებით შედგენილი
საინფორმაციო მასალები, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის ენებზეც b) მუნიციპალიტეტში
ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის ჩატარება საკუთრების უფლებებთან და კრედიტთან
დაკავშირებით, მათ შორის ისეთადგილებზე, სადაც ეთნიკური უმცირესობები და ეკო-მიგრანტები
ცხოვრობენ.

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

1-3
1-3
1-3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)
24,000

26,000

28,000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

P2-GE05. „ქალთა ოთახების“ შესაძლებლობების გაძლიერება
„ქალთა ოთახი“ ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად შექმნილი მუნიციპალური სერვისია.
„ქალთა ოთახის“ მენეჯერი პირადად უწევს კონსულტაციას და აწვდის ინფორმაციას ყველა
დაინტერესებულ პირს, რომელსაც სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისის შესახებ სურს ინფორმაციის
მიღება. ინფორმაციის მიწოდება ხდება სათემო ექსკურსიების დროსაც. „ქალთა ოთახის“ მენეჯერი
დედოფლისწყაროში ასევე არის გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი და „გენდერული
თანასწორობის საბჭოს“ წევრი.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა (WIC), „ქალთა ოთახებისა“ და საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, „ქალთა ოთახისთვის“
შეიმუშავა გაიდლაინი, სადაც განსაზღვრულია „ქალთა ოთახის“ როლი ქალების ეკონომიკურ
გაძლიერებაში.

აქტუალურობა

„ქალთა ოთახის“ საქმიანობა მიმართულია ქალების გაძლიერებისკენ, მათ შორის ეკონომიკური
გაძლიერებისკენ, რაც ჩადებული უნდა იყოს გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმაში;
გამოყოფილი უნდა იყოს ბიუჯეტიც.

განხორციელების
საშუალებები

1. შეხვედრა „ქალთა ოთახის“ მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წარმომადგენელთან
2. „ქალთა ოთახის“ მენეჯერის მიერ შესაბამისი პროგრამებისა და პროგრამის პროვაიდერების შექმნა
3. „ქალთა ოთახის“ მიერ ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
4. „ქალთა ოთახის“ მიერ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის და ეკომიგრანტი ქალი ლიდერების
მონაცემთა ბაზის შექმნა
5. „ქალთა ოთახის“ სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის გენდერული
თანასწორობის საბჭო
6. „ქალთა ოთახის“ მენეჯერების მიერ ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის ეთნიკური
უმცირესობის ენებზე, არსებული სერვისების და მათი ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ, აღნიშნულ
სერვისებში მათი ჩართვის მხარდასაჭერად

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

კოვიდ-19-ის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით, კარგი იქნება, თუ
„ქალთა ოთახი“ გენდერული თანასწორობის საბჭოს და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს
გადასცემს ინფორმაციას კრიზისის პერიოდში ქალთა საჭიროებებისა და გამოწვევების, მათ შორის
ეკონომიკური გამოწვევების შესახებ.
რამდენადაც „ქალთა ოთახის“ მიზანია უყურადღებოდ არავინ დატოვოს, „ქალთა ოთახის“ მენეჯერი
პასუხისმგებელი იქნება იზრუნოს საზოგადოების ყველა წევრზე, მათ შორის ყველაზე დაუცველ
წევრებზე, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ და ეკომიგრანტ ქალებზე და
მიაწოდოს მათ ინფორმაცია.

პირდაპირი ბენეფიციარები: მოსახლეობა და ქალები, განსაკუთრებით, ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობის წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები, და „ქალთა ოთახის“ მენეჯერები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
საბჭო

რესურსები: 1. შეხვედრა „ქალთა ოთახის“ მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის
წარმომადგენლებთან; 2. ეთნიკური უმცირესობის ენებზე თარგმნილი სერვისებისა და პროგრამების
მონაცემთა ბაზის შექმნა; 3. „ქალთა ოთახის“ სამოქმედო გეგმის შედგენა; 4. „ქალთა ოთახის“
სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ; 5. ქალთა გაძლიერების
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა თემში.
შედეგები: a) ეთნიკური უმცირესობის ენებზე არსებული პროგრამებისა და სერვისების მონაცემთა
ბაზის შექმნა; c) „ქალთა ოთახის“ სამოქმედო გეგმის შექმნა; D) კონკრეტული ღონისძიებების
მუნიციპალური მხარდაჭერა და ბიუჯეტის გამოყოფა; E) ინფორმაციის გავრცელება ქალთა
გაძლიერებისთვის არსებული სერვისებისა და პროგრამების შესახებ

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

1-5
1-5
1-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

17,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

15,000

18,000
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება
რაციონალური ახსნა

P2-GE06. ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული სენსიტიურობის თემაზე
არაფორმალური ლიდერი მამაკაცები და ქალები
საზოგადოებაში ქალთა მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება არსებობს. ქალების ორმაგი
სამუშაო დატვირთვა და ანაზღაურების გარეშე მუშაობა ზღუდავს ქალების შესაძლებლობებს და
ამცირებს მათ თვითშეფასებას. ქალების არაღიარებული სამუშაო ასევე გამოხატავს მამაკაცების
უნდობლობას ქალთა ორგანიზაციების სამუშაოს მიმართ. ამდენად, მცირდება ქალების მოტივაცია,
რომ ჩერთონ სოციო-ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს სხვა პოლიტიკის დოკუმენტები აღიარებს, რომ
ნამდვილი თანასწორობა და ქალთა ჩართულობა სოციო-ეკონომიკურ პროცესებში უაღრესად
მნიშვნელოვანია. გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაციის პროცესში, მუნიციპალიტეტებს ეკისრებათ
ქალთა გაძლიერებისა და ჩართულობის ვალდებულება. ამ ყველაფრის მიუხედავად, არსებული
სტერეოტიპები და სოციალური ნორმები აბრკოლებს რეალური თანასწორობის პროგრესს. უფრო მეტი,
SDG 5-ს 5C მიზნის მიხედვით, მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს და გააძლიეროს ჯანსაღი პოლიტიკა და
აღსრულებადი კანონმდებლობა, გენდერული თანასწორობის ყველა დონეზე ხელშეწყობის და ყველა
ქალისა და გოგონას გაძლიერების მიზნით.

აქტუალურობა

კამპანია მოიცავს ყველა თემს და არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის ცენტრს. ამ პროცესში,
ადგილობრივი მმართველობა და თავად არაფორმალური ლიდერი ქალები და მამაკაცები უნდა იყვნენ
ჩართული.

განხორციელების
საშუალებები
ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ცნობიერების ამაღლების კამპანია, რომელიც უნდა ფარავდეს ყველა თემს, მათ შორის მოწყვლად
მოსახლეობას. საჭიროა საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, სადაც განისაზღვრება კონკრეტული
ინფორმაციის გავრცელების არხები და არაფორმალური ლიდერები, მათ შორის ეთნიკური
უმცირესობის ადგილებში მცხოვრები მამაკაცები და ქალები თითოეულ თემში; ჩატარდება ასევე
მედია კამპანიაც.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში, ქალების შეზღუდული წვდომა გარკვეულ სერვისებზე და
ინფორმაციაზე. ჩატარდება ცნობიერების ასამაღლებელი სპეციფიკური ღონისძიება კოვიდ-19
პრობლემების, სხვადასხვა სახელმწიფო და სპეციალური სერვისების შესახებ, რომელთა გამოყენება
შესაძლებელია კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში.

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

ღონისძიება უზრუნველყოფს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი და
ეკომიგრანტი მამაკაცებისა და ქალების, ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და გოგონები, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები და გოგონები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1.საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება; 2. არაფორმალური ლიდერების დადგენა; 3.
ვიზუალური საინფორმაციო მასალების მომზადება ეთნიკური უმცირესობის ენებზე; 4. კამპანიის
ჩატარება
შედეგები: a) საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტის შედგენა; b) არაფორმალური ლიდერების
მონაცემთა ბაზის შექმნა; c) მასალების ამობეჭდვა; d) საკომუნიკაციო კამპანიის ჩატარება

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1-4

17,000

2-4

19,000

2-4

22,000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

P2-GE07. ქალთა ინიციატივებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების მხარდაჭერა

რაციონალური ახსნა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 16 არასამთავრობო ორგანიზაცია
ფუნქციონირებს. ექვსი მათგანი ადგილობრივი ორგანიზაციაა, ოთხი ორგანიზაცია ფოკუსირებულია
ქალთა უფლებებზე და ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების შესაძლებლობები საკმარისად
ძლიერი არ არის.
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი მუშაობს დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს 106 წევრი ჰყავს – 75 მამაკაცი, 31 ქალი (29%).
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და სათემო ორგანიზაციების მიმართ მოსახლეობის
ნდობა ნამდვილად დაბალია. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალები უფრო ნაკლებად ენდობიან სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებს / სათემო ორგანიზაციებს, ვიდრე მამაკაცები. ეს დამოკიდებულება
ასევე მიუთითებს სამოქალაქო საზოგადოების სექტორის განუვითარებლობაზე, იმიჯის არარსებობაზე,
მათ შორის ქალთა ორგანიზაციების იმიჯის არარსებობაზე.

აქტუალურობა

პეკინის სამოქმედო პლატფორმაში აღნიშნულია ქალთა ორგანიზაციების ჩართულობის როლი. უფრო
მეტიც, მუნიციპალიტეტებს აქვთ ვალდებულება, რომ უზრუნველყონ სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების, ქალთა ორგანიზაციების და ლიდერ ქალთა ჩართულობა გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.

განხორციელების
საშუალებები

პროცესში ჩართული იქნებიან არაფორმალური ლიდერი ქალები, ისევე როგორც ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტები და თემები, ქალები ეთნიკური და რელიგიური და ასევე, ეკომიგრანტი ჯგუფებიდან.
მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით ქალთა საინიციატივო ჯგუფებზე გრანტები გაიცემა.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

საზოგადოებრივი ჯგუფების შექმნის დაწყება
საზოგადოებრივი ჯგუფების ინიციატივების მხარდასაჭერად გრანტების გაცემა მუნიციპალიტეტთან
თანამშრომლობით
ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისა და სათემო ორგანიზაციების იმიჯის ამაღლებას და
წარმატების ისტორიების გაზიარებას.
კოვიდ-19-ის დამატებითი ტალღების შემთხვევაში, კრიზისულ პერიოდში მხარდაჭერის გაწევა
მოხდება ქალთა სპეციალური საჭიროებების გათვალისწინებით. ინფორმაცია და სხვა მასალები
გავრცელდება ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზეც.

„ქალთა ოთახების“ მენეჯერები და მერის წარმომადგენლები ყველა თემის ადმინისტრაციულ
ერთეულებში ინფორმირებულნი იქნებიან საზოგადოებრივ ჯგუფებში ჩართვის შესაძლებლობების
შესახებ და ა.შ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალი ლიდერები თემებიდან, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობის წარმომადგენელი და ეკომიგრანტი ქალები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
საზოგადოება და ქალების ოჯახები

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები: 1. არაფორმალური ლიდერი ქალების დადგენა, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური და
ეკომიგრანტი თემებიდან. 2. ქალების ინფორმირება სამოქალაქო დაზოგადოების ჯგუფების შესახებ.
3. სამოქალაქო ზოგადოების ჯგუფების შექმნის დაწყება 4. შესაძლებლობების განვითარება; 5. მცირე
გრანტების გაცემა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ინიციატივების მხარდასაჭერად. 6.
სამოქლაქო და სათემო ორგანიზაციების რეპუტაციის ამაღლება მოსახლეობაში.
შედეგები: 1. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შექმნა; 2. თავდაჯერებული ლიდერი
ქალები, ამაღლებული ცნობიერებით; 3. გრანტების გაცემა და ინიციატივების მხარდაჭერა. 4.
მოსახლეობის გაზრდილი ნდობა სამოქალაქო და სათემო ორგანიზაციების მიმართ

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1-6

40,000

1-6

45,000

1-6

50,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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• მთავარი დაშვება ის არის, რომ
ქალების ეკონომიური გაძლიერება
იქნება მუნიციპალიტეტის პრიო
რიტეტი, ბიუჯეტი გამოიყოფა და
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა,
განსაკუთრებით ქალები მიიღებენ
განათლებას, ინფორმაციას საკუთ
რების უფლების და კრედიტების შე
სახებ, და გამოიყენებენ მონაცემთა
ბაზაში მითითებულ პროგრამებსა
და სერვისებს
• მეორე ძირითადი დაშვება ის არის,
რომ მუნიციპალური პროგრამები
დაიგეგმება ქალებისა და გოგონე
ბის ინფორმირებული მონაწილეო
ბით
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვება ის
არის, რომ მუნიციპალიტეტი, მამა
კაცები და რელიგიური ლიდერები
გენდერულად უფრო სენსიტიურები
იქნებიან

• მინიმუმ 12,000 ლარის გამოყოფა გოგონების სტიმული
რების პაკეტისთვის
• მინიმუმ 3 გოგონა, რომელსაც გრანტი გადაეცა
• პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებული გენდერული თა
ნასწორობის გეგმა, რომლის ცნობიერების ამაღლების
ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია ქალთა გაძლიე
რებაზე
• მინიმუმ 8 000 ლარის გამოყოფა ქალთა ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის
• 1 ტრენინგ-მოდულის შემუშავება და 10-20-მდე ქალის
გადამზადება
• მუნიციპალიტეტის 13 თემის მოსახლეობა (80% ქალი,
20% მამაკაცი), რომელსაც წვდომა აქვს საკუთრების
უფლებასა და კრედიტებთან დაკავშირებულ ინფორმა
ციაზე
• მონაცემთა ბაზაში მითითებული პროგრამებისა და სე
რვისების გამოყენება „ქალთა ოთახის“ მომხმარებელთა
მინიმუმ 10 %-ის მიერ
• მინიმუმ 5,000-6,000 ლარის გამოყოფა „ქალთა ოთახის“
სპეციალური აქტივობებისთვის
• კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება, სადაც მითითე
ბულია არაფორმალური ლიდერი ქალები და საკომუნიკა
ციო არხები
• მინიმუმ 13 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის
შექმნა ანუ თითო თემში თითო სსო.
• მინიმუმ ხუთი გრანტის გაცემა ინიციტივებისთვის
• მინიმუმ 10 000 ლარის გამოყოფა სამოქალაქო საზო
გადოების ორგანიზაციებსი ინიციატივების გრანტე
ბისთვის
• 1 ტრენინგ მოდულის შემუშავება და 10-20-მდე მამაკაცის
გადამზადება

• პროექტის ანგარიშები
• პერიოდული შეფასებები

შედეგები:
• ცვლილებები მუნიციპალიტეტის პროგრამასა და ბიუ
ჯეტში
• იმ გოგონების რაოდენობა, რომლებზეც გრანტი გაიცა
სწავლის გასაგრძელებლად და უმაღლესი განათლების
მისაღებად
• დამტკიცებული გენდერული თანასწორობის სამოქმედო
გეგმა, სადაც ყურადღება გამახვილებულია ქალთა ეკო
ნომიკურ გაძლიერებაზე
• გამოყოფილი ბიუჯეტი
• შემუშავებული ტრენინგ-მოდული;
• საკუთრების უფლებებთან და კრედიტთან დაკავშირებით
შემუშავებული მასალა
• მუნიციპალიტეტში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპა
ნიის ჩატარება საკუთრების უფლებებისა და კრედიტის
შესახებ
• პროგამებისა და სერვისების მონაცემთა ბაზის შექმნა
• „ქალთა ოთახის“ სამოქმედო გეგმის შედგენა
• მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა და ბიუჯეტის გამოყოფა
სპეციალური აქტივობებისთვის
• ინფორმაციის გავრცელება არსებული სერვისებისა და
პროგრამების შესახებ, ქალთა გაძლიერებისთვის
• კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა
• ამობეჭდილი მასალები
• საკომუნიკაციო კამპანიის ჩატარება
• სათემო ორგანიზაციების (CBO) შექმნა
• გრანტების გაცემა და ინიციატივების მხარდაჭერა
• ტრენინგ მოდულის შემუშავება
• საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება მამაკაცების ჩართუ
ლობით

• ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
ქალები საკმარისად თავდაჯერებუ
ლი იქნებიან ეკონომიკური საქმია
ნობის დასაწყებად

• ქალთა შემოთავაზებები
• „ქალთა ოთახის“ ეკონო
მიკურად აქტიური ქალე
ბის მონაცემთა ბაზა

• ქალთა ინიციატივები და ჩართულობა ეკონომიკური
განვითარებისთვის

პროექტის მიზანი:
ქალთა პირობების გაუმჯობესება, რათა მათთვის ხელმი
საწვდომი იყოს განათლება, ინფორმაცია და ეკონომიკური
ჩართულობის და აქტივობის შესაძლებლობები

• ძირითადი დაშვება ის არის, რომ
მუნიციპალიტეტის ქალთა გაძლიე
რება პრიორიტეტად იქცევა და გა
აგრძელებს პროგრამებს, რომელიც
ხელს უწყობს ქალთა მდგომარეო
ბის გაუმჯობესებას
• მეორე დაშვება ის არის, რომ სხვა
სახელმწიფო და არასახელმწიფო
სერვისები ხელმისაწვდომი უნდა
იყოს qალებისა და გოგონებისთვის.

მნიშვნელოვანი დაშვება

• მუნიციპალიტეტში გამო
ყოფილი ბიუჯეტი
• ქალების / სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანი
ზაციების / მეწარმეების
ჩამონათვალი, რომელმაც
სარგებელი მიიღო მუნი
ციპალიტეტისგან, სახელ
მწიფოსგან და არასახელ
მწიფო სუბიექტისგან
• სამოქალაქო საზოგადოე
ბის ორგანიზაციებისა და
სახალხო დამცველის და
მოუკიდებელი შეფასების
ანგარიშები

ვერიფიკაციის
საშუალება

მიზნის მიღწევის საზომი:
სახელმწიფო და არასახელმწიფო სუბიექტების მიერ
შემოთავაზებული მუნიციპალური ფინანსური რესურსების/
სერვისების გამოყოფა ქალებისთვის და ქალების/გოგონე
ბის რაოდენობა, ვინც ეს სერვისები მიიღო და გამოიყენა.

ობიექტურად ვერიფიცირებადი
ინდიკატორები

პროგრამის მიზანი: ქალთა ეკონომიკური აქტივობის გაზ
რდა და მათი ჩართულობის პირობების გაუმჯობესება

სიტყვიერი რეზიუმე

P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული კომპონენტი) – შედეგების ჩარჩო
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რესურსები: აქტივობები და რესურსების ტიპები: :
P2-ის ფარგლებში (P2-GE01-დან P2-GE08-მდე) პროგრამე
ბის შემუშავება და განხორციელება შემდეგ საკითხებთან
დაკავშირებით: a) ქალთა და გოგონათა განათლების
ხელშეწყობა b) გენდერული მეინსტრიმინგი მუნიციპალურ
პროგრამებში c) ტრენინგი ქალთა ეკონომიკური აქტივობის
ხელშესაწყობად d) გენდერული სენსიტიურობის შესახებ
ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია e) „ქალთა ოთახე
ბის“ შესაძლებლობების გაძლიერება f) ცნობიერების ასა
მაღლებელი კამპანია გენდერული სენსიტიურობის შესახებ
g) ქალთა ინიციატივის და საზოგადოებრივი ჯგუფების
მხარდაჭერა; h) რელიგიური ლიდერების გენდერული სენ
სიტიურობის გაზრდა
• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის ანგარიშები და
ბიუჯეტები

• მთავარი დაშვება ის არის, რომ: a)
ქალები მობილიზებული იქნები
ან და მზად იქნებიან სერვისების
მისაღებად და ეკონომიკურად
გაძლიერებისთვის
• მეორე ძირითადი დაშვება ის არის,
რომ მუნიციპალიტეტიც ასევე
მხარს დაუჭერს ქალთა ეკონომი
კურ ჩართულობას და მამაკაცები
გენდერულად უფრო სენსიტიურები
გახდებიან და მხარს დაუჭერენ
ქალთა ინიციატივებს
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P3 – (გარემო) – ინტერვენციები
ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

აქტუალურობა

P3-ENV01 – გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მხარდაჭერა
ინტერვენცია მიზნად ისახავს ცოდნის გაღრმავებას, შესაძლებლობების გაძლიერებას და გარემოს და
ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის პოლიტიკის, პრაქტიკის და ტექნოლოგიების გამოყენებას
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. გარემოს დაცვის სფეროში, განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა მყარი ნარჩენების მართვას, რამდენადაც მუნიციპალური ნარჩენები ერთ-ერთი მთავარი
ზეწოლაა ბუნებრივ რესურსებზე და ასევე, აბრკოლებს სოფლის განვითარებას (სოფლის მეურნეობა,
ტურიზმი და ა.შ.). ბუნებრივი რესურსების მართვის თვალსაზრისით, ყურადღება დაეთმობა მსუბუქ და
მკაცრ ღონისძიებებს, რომელიც აღმოფხვრის / შეამცირებს ანთროპოგენურ და ბუნებრივ ზეწოლას
წყალზე, მიწაზე, ტყის რესურსებზე და ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებაზე.
ინტერვენცია შეეხება გარემოს (განსაკუთრებით, ნარჩენების მართვის) და ბუნებრივი რესურსის
(წყალი, მიწა, ტყე და ბიომრავალფეროვნება) მართვის ძირითად პრობლემებს, ამ პრობლემების
გამომწვევ ზოგიერთ კრიტიკულ და ძირეულ მიზეზს, რომელიც მუნიციპალიტეტის მოცემული
შეფასების ფარგლებში ჩატარებული ზეწოლის ზემოქმედების და პრობლემების ხის სწრაფი
ანალიზით განისაზღვრება. ეს საკითხები პრიორიტეტების სახით არის ჩამოთვლილი სხვადასხვა
ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიასა და გეგმაშიც, როგორიც არის გარემოს დაცვის სამოქმედო
გეგმა, სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია,
სარწყავი სექტორის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული განვითარების სტრატეგია, ტურიზმის
განვითარების სტრატეგია, დაცული ტერიტორიების განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა,
კახეთის რეგიონული განვითარების ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და ა.შ. გარდა ამისა,
ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები დადგენილია პრიორიტეტების
სახით, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ, ENPARD 1 და ENPARD 2-ის მიერ
ჩატარებული 2 კონსულტაციის განმავლობაში.

განხორციელების
საშუალებები

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები / არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომლებსაც ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვისა და საერთო ქსელის
ფართო გამოცდილება აქვთ, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტთან
და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან თანამშრომლობით. მცირემასშტაბიანმა ინიციატივებმა
უნდა უზრუნველყოს თანადაფინანსება პროექტის მხარდამჭერის მხრიდან, ფულადი ან ნატურალური
სახით. დაშვებული იქნება თანადაფინანსება ნებისმიერი შემდეგი წყაროდან: სახელმწიფო და
ადგილობრივი ბიუჯეტი, კერძო ინვესტირება, NGO/SCO დაფინანსება, საერთაშორისო დონორის
დაფინანსება. პროექტი შეიძლება განხორციელდეს გაეროს განვითარების პროგრამის / გლობალური
გარემოსდაცვითი ფონდის (UNDP/GEF) მცირე გრანტების პროგრამასთან თანამშრომლობით, ENPARD-3,
ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის / საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის (UNDP/
GCF) MHEWS პროექტთან თანამშრომლობით, რომელიც დაახლოებით 100-მდე მოწყვლად თემთან
იმუშავებს მთელ ქვეყანაში, ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვისა და კლიმატის
ცვლილებასთან ადაპტაციის საკითხებზე.

ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ერთობლივი ძალისხმევა. დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და კერძო სექტორი შექმნის სინერგიას
პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად.

სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

განსაზღვრული არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

ადგილობრივ ორგანოებსა და ფერმერებთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
სოფლის თემებს, ფერმერებს, სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებს

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი თემები, სადაც საპილოტე აქტივობები
განხორციელდება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ფერმერები, დაცული ტერიტორიის
ადმინისტრაცია და ეროვნული სატყეო სააგენტოს ადგილობრივი სატყეო ერთეული, სკოლის
მოსწავლეები, ქალები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი ფართო საზოგადოებაა.
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რესურსები:
კონსულტანტები, საველე და სამაგიდო კვლევების ჩასატარებლად და პოლიტიკის დოკუმენტების
შესამუშავებლად
შეხვედრები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან
სასწავლო, საგანმანათლებლო ინფორმაცია და პრომო მასალები
შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან
მცირე საგრანტო დაფინანსება სათემო ინიციატივებისთვის
ეკო-ჯილდო

დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

შედეგები და მიზნობრივი შედეგები:
1.1 პრიორიტეტულ ადგილებში ჩატარებული ბუნებრივი რესურსების კვლევები – მინიმუმ 4 კვლევა
წყლის, მიწის, ტყისა და ბიომრავალფეროვნების მართვის მიმართულებით
1.2 პრიორიტეტულ სფეროებში შემუშავებული პოლიტიკის / დაგეგმვის ჩარჩოები – მინიმუმ 4
სტრატეგიული / დაგეგმვის დოკუმენტი
1.3 ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების კონსულტაციები პრიორიტეტულ ინტერვენციებსა და
სხვა საკითხებზე – მინიმუმ 8 კონსულტაცია
1.4 თემების გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის მცირე ინიციატივები – გარემოს
და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი ინტეგრირებული მართვის მინიმუმ 12 ინიციატივა (10
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, 2 დაცულ ტერიტორიაზე)
1.5 ცნობიერების ამაღლების სემინარები ადგილობრივი თემებისა და სხვა დაინტერესებული
მხარეებისთვის – მინიმუმ 5 ტრენინგი
1.6 ეკო-კლუბების / სკოლის მოსწავლეების ინიციატივები:
ცნობიერების ამაღლების მინიმუმ 15 სემინარი / ტრენინგი, კონსულტაცია, შეხვედრა
მინიმუმ 4 გარემოსდაცვითი საინფორმაციო ღონისძიება ადგილზე (მაგალითად, დასუფთავება,
გამწვანება და ა.შ.)
მინიმუმ 4 კვლევითი/საგანმანათლებლო ექსკურსია
მინიმუმ 10 ეკო-ჯილდო ეკო-კლუბებისთვის

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1.1.

100,000

1.2.

35,000

1.3.

40,000

1.4.

500,000

1.5.

25,000

1.6

100,000

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი
არასამთავრობო ორგანიზაცია
ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან პარტნი
ორობით, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, ადგილო
ბრივი განვითარების ჯგუფთან
და ადგილობრივ თემებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით

სულ:

2023

2024

2025

800,000

159

დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ღონისძიების
დასახელება

რაციონალური ახსნა

აქტუალურობა

განხორციელების
საშუალებები

ხელშემწყობი
ღონისძიებები
სპეციალური ღონის
ძიებები კოვიდ-19-თან
დაკავშირებით

P3-EN02 – კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეებისადმი საზოგადოების მდგრადობის
გაძლიერების ხელშეწყობა
ინტერვენცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მდგრადობის გაძლიერებას კლიმატით გამოწვეული
ბუნებრივი საფრთხეების – გვალვის, წყალდიდობის, წყალმოვარდნების, მდინარის ნაპირის/
ხევების ეროზიის და ტყის ხანძრების მიმართ, რომელიც ძირითადი ბუნებრივი ზეწოლაა ბუნებაზე
და ეკონომიკურ აქტივებზე და იწვევს ადგილობრივი გარემოს და საარსებო წყაროს მდგომარეობის
გაუარესებას, საბოლოოდ კი სოფლად სიღარიბის ზრდას და სოფლის განვითარების შეფერხებას.
ინტერვენცია ფოკუსირებულია ცნობიერების ამაღლებაზე და CCA/ DRR პრევენციაზე (კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის /კატასტროფების რისკის შემცირებაზე), სამიზნე მუნიციპალიტეტში
წარმოდგენილი ეროვნული ხელისუფლების მზადყოფნასა და რეაგირების შესაძლებლობებზე
(ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის რეინჯერები, ვაშლოვანის და ჭაჭუნას დაცული ტერიტორიების
პერსონალი), ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და თემებზე, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებზე.
ეს მიზანი მიიღწევა ცოდნის გაღრმავებით (არსებული კლიმატის ცვლილების მოწყვლადობის და
რისკის შეფასების კვლევის განახლება, კატასტროფებისათვის მზადყოფნის უნარების განვითარება,
ჰიდრო და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის განვითარება / გაფართოება და CCA /
DRR ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, როგორიცაა სანიაღვრე სისტემების, მდინარის
ნაპირების დამცავი სტრუქტურების, ქარსაცავი ზოლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სანერგეების
გაშენება, ტერიტორიების გამწვანება და ა.შ.

ინტერვენცია შეეხება CCA/DRR ძირითად საკითხებს, რომელიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი
რესურსებისა და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის ერთ-ერთი გამომწვევი და/ან ძირეული
მიზეზია. CCA/DRR, როგორც კლიმატის ზემოქმედების ნაწილი, გარემოს დაცვის სამოქმედო გეგმის
(NEAP), სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიების, ეროვნული DRR სტრატეგიის
და სამოქმედო გეგმის, რეგიონული განვითარების სტრატეგიის, კახეთის განვითარების სტრატეგიის
ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია.
უფრო მეტიც, ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა, მათ შორის ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის წევრებმა, ENPARD 2 და ENPARD 3-ს ფარგლებში გამართული 2 კონსულტაციის დროს, მოცემული
ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები პრიორიტეტულ საკითხად მიიჩნიეს.
ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები / არასამთავრობო
ორგანიზაციები, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან (ორგანიზაციებთან)
პარტნიორობით და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეორნეობის სამინისტროსთან / გარემოს
ეროვნულ სააგენტოსთან/სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან და
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს/დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციასთან, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, სათემო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან მჭიდრო
თანამშრომლობით. პროექტი შეიძლება განხორციელდეს გაეროს განვითარების ფონდის /
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის MHEWS პროექტთან მჭიდრო თანამშრომლობით.
ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის,
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) და კერძო სექტორის ერთობლივი
ძალისხმევა შექმნის სინერგიას პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად.
განსაზღვრული არ არის

სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებებისკენ
მიმართული სპეციალუ
რი ღონისძიებები

მმართველობასთან და ადგილობრივ თემებთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
სკოლის მოსწავლეებს და ქალებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი
თემები, მათ შორის ახალგაზრდები, ფერმერები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო, სკოლის მოსწავლეები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
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დანახარჯის /რესურსის
და შედეგების აღწერა

რესურსები:
კონსულტანტები, კლიმატური ცვლილების შედეგად მოწყვლადობის და კატასტროფების რისკის
შეფასების კვლევის ჩასატარებლად და პოლიტიკის რეკომენდაციების შესამუშავებლად
კონსულტანტები კატასტროფისათვის მზადყოფნის და რეაგირების გეგმის და CCA/DRR გეგმის
შემუშავების მხარდასაჭერად
ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ახალგაზრდების შეხვედრები, ტრენინგები,
კონსულტაციები
ჰიდრომეტეოროლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობა
კონსულტანტები CCA/DRR სტრუქტურული და არასტრუქტურული ღონისძიებების შემუშავება და
განხორციელება
მცირე გრანტები ადგილზე CCA/DRR სტრუქტურული და არასტრუქტურული ღონისძიებების
გასატარებლად
შედეგები:
კლიმატის ცვლილების და მოწყვლადობის, საფრთხეებისა და რისკის შეფასების კვლევა (2013-2014
წლების USAID/CENN კვლევა USAID/GLOWS INRWM პროექტის ფარგლებში) – 1 კვლევა
CCA/DRR პოლიტიკის / დაგეგმვის დოკუმენტები – 1 CCA/DRR გეგმა და კატასტროფისთვის მზადყოფნის
და რეაგირების 1 გეგმა
კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, CCA/DRR რისკების და პრიორიტეტული
ინტერვენციების, ასევე კატასტროფისთვის მზადყოფნის და რეაგირების საკითხებზე – მინიმუმ 4
კონსულტაცია
ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების დონის ასამაღლებელი სემინარები და
ტრენინგები – მინიმუმ 31 ტრენინგი / სემინარი:
15 თითოეულ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში / თემში (მათ შორის კასრისწყალში)
16 თითოეული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის საჯარო სკოლებში / ეკოკლუბებში, მათ
შორის კასრისწყალში
ჰიდრომეტეოროლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობის შესყიდვა და დამონტაჟება
– 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური (1 მდინარე ალაზნისთვის და 1 მდინარე ივრისთვის)
და 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური პოსტი (1 მდინარე ალაზნისთვის და 1 მდინარე ივრისთვის), 2
აგრომეტეოროლოგიური სადგური, 1 ალაზნის აუზში და 1 ივრის აუზში)
მინიმუმ 6 ადგილობრივი CCA/DRR ინიციატივა

განხორციელების შემოთავაზებული ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

მიახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1.1.

20,000

1.2.

30,000

1.3.

20,000

1.4.

20,000

1.5.

310,000

1.6

400,000

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი
არასამთავრობო ორგანიზაცია
ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან პარტნიო
რობით, გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამი
ნისტროსთან, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, ადგილობ
რივი განვითარების ჯგუფთან და
ადგილობრივ თემებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით

1.7

2020

2021

2022

2023

სულ

2024

2025

800,000
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გარემოს
ქვე-სექტორი

წყლის რესუ
რსები

ზოგადი
გარემოს
სექტორი

ბუნებრივი
რესურსების
ინტერგირე
ბული მართვა

• სოფლებში არსებული წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია
ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემებთან ერთად; სოფლებში
სასმელი წყლის ახალი სისტემების მშენებლობა ცენტრალიზებული
წყალმომარაგების სისტემის გარეშე; ღონისძიებების განხორციელება
მოთხოვნის გათვალისწინებით, მაგალითად, წყლის მრიცხველების
დაყენება, წყლის მოხმარების ტარიფები სოფელში მცხოვრები მომხმა
რებლებისთვის და ა.შ.
• სასმელი წყლის უსაფრთხოების ზომების განხორციელება, მაგ., სანიტა
რული დაცვის ზონების შემოღობვა წყალასაღებ ობიექტებზე; სასმელი
წყლის გამწმენდი ნაგებობების / მოწყობილობების დამონტაჟება;
სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგი;

• სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და რეაბილიტაცია ქალაქ დედო
ფლისწყაროში;
• სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია სოფლებში არბოშიკი, ზემო
მაჩხაანი, სამრეკლო და ოზაანი;
• ახალი სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა სოფლებში ხორნაბუჯი,
ჭოეთი, გამარჯვება, არხილოსკალო, არბოშიკი, ზემო და ქვემო ქედი,
თავწყარო, ფიროსმანი, საბათლო

• სასმელი და სარწყავი წყლის ალტერნატიული წყაროების შესწავლა,
მაგალითად, დალის წყალსაცავის ტევადობის გამოყენება; სასმელი და
სარწყავი წყლის და ეკოსისტემის საჭიროებებისთვის წყლის მოთხოვ
ნის განსაზღვრა და შესაბამისი რესურსების გამოყოფა ამ საჭიროებე
ბის დასაკმაყოფილებლად; კაშხლისა და საკონტროლო სტრუქტურების
რეაბილიტაცია და გამზომი წერტილის დამონტაჟება;
• ქოჩების ტბის გარემოს შეფასება (წყლის რაოდენობა და ხარისხი,
გეოლოგია, წყლის ფლორა და ფაუნა და ა.შ.) და მისი ეკოსისტემების
აღდგენის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; ქოჩების ტბის აღდგენის
საპილოტე პროექტების განხორციელება და / ან მისი რეკრეაციული
ღირებულების გაზრდა;
• წყლის სიმცირეზე და წყლის ბალანსზე კლიმატური ცვლილებების გავ
ლენის შესწავლა და წყლის გამოყოფის სათანადო ქვოტების განსაზღვრა.

შემოთავაზებული ინტერვენციები

კი

კი

კი

არა

კი

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები
კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი, რეგიონული განვითარების
სტრატეგია, კახეთის განვითა
რების სტრატეგია, მდინარე
ების ალაზანი-ივრის აუზის
გეგმის სამუშაო ვერსია

კი – ეროვნული მდგრადი გა
ნვითარების მიზნები (SDG),
რეგიონული განვითარების
სტრატეგია, კახეთის განვითა
რების სტრატეგია.

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – NEAP (გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული
გეგმა), კახეთის განვითარების
სტრატეგია, მდინარეების
ალაზანი-ივრის აუზის გეგმის
სამუშაო ვერსია

კი

ინტერვენცია პრიორიტეტია
ადგილობრივი
დაინტერესებული
მხარეებისთვის, მათ
შორის ადგილობრივი
განვითარების
ჯგუფისთვის (კი/არა)

ეროვნული
დედოფლის
რეგიონული
წყაროს მუნი
განვითარების
ციპალიტეტის
სტრატეგი
ადგილობრივი
ის (RDS) და
განვითარების სხვა სტრატეგიებთან / გეგ
სამოქმედო
სტრატეგიის მებთან შესაბამისად (კი/არა)
გეგმის პრი
პრიორიტეტუ
ორიტეტული
ლი სფეროების
სფეროებისა
და მიზნების
და მიზნების
შესაბამისად
შესაბამისად
(კი/არა)
(კი / არა)

P3 – პოტენციური ინტერვენციების სრული ჩამონათვალი და მათი კავშირი ეროვნულ და ადგილობრივ
პრიორიტეტებთან
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• ეროზიული და გამორეცხილი სასოფლო-სამეურნეო მიწების აღწერის
ჩატარება;
• მიწის მელიორაციის / ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების განხო
რციელება;

ჭალის, მშრალი მეჩხერი ტყის და ქარსაცავი ზოლების აღდგენის ღონის
ძიებების დაგეგმვა და განხორციელება (ტყის მართვის ინტერვენციებთან
ერთად).

ჭალების ეკოსისტემის საჭიროებების დადგენა დალის წყალსაცავში;
კაშხლისა და საკონტროლო ნაგებობების რეაბილიტაცია და გამზომი
წერტილის დამონტაჟება; საგუბარის მოწყობა დალის წყალსაცავის ქვე
მოთ, მდინარე ივრის ირგვლივ (დალის წყალსაცავის გარშემო მიმდინარე
ღონისძიებებთან ერთად).

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ხარისხის და ჰიდროლოგიური მო
ნიტორინგის სისტემის გაფართოება; წყლის მოხმარების სახელმწიფო
სტატისტიკური აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება, არსებული მონაცემთა
ბაზების განახლება და მათი დაკავშირება GIS სისტემებთან.

პესტიციდების და სასუქების გამოყენების ამჟამინდელი მოდელის შესწა
ვლა, პესტიციდების და სასუქების მართვის ინტეგრირებული პროგრამის
შემუშავება და განხორციელება; ორგანული მეურნეობის პოპულარიზაცია

• მეორადი და მესამეული სარწყავი არხების, წყლის მარეგულირებელი
ფარების რეაბილიტაცია;
• მიწისქვეშა წყლებზე დაფუძნებული მცირემასშტაბიანი კერძო სარწყა
ვი სქემების შემუშავება და სარწყავი ტექნოლოგიების დანერგვა წყლის
რაციონალური ხარჯვისთვის (მაგალითად, წვეთოვანი სარწყავი და
გაფრქვევით მორწყვა);

• დედოფლისწყაროს საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და გაფა
რთოება და ურბანული ბიოლოგიური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობა;
• პატარა სოფლების, საწარმოების ან საზოგადოებრივი შენობების
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების განხორციელებადობის
კვლევის ჩატარება ადგილზე და მოწინავე ტექნოლოგიების პილოტირე
ბა, მაგალითად, აერობული ბიო-ტუალეტები საზოგადოებრივ შენობებში
და / ან მცირე ბიზნესის მფლობელობაში არსებულ სტრუქტურებში;

კი

კი

კი

არა

კი

კი

კი

არა

კი

არა

არა

კი

არა

კი – NEAP, მე-2 ეროვნული
პროგრამა გაუდაბნოებასთან
საბრძოლველად, სოფლის
მეურნეობის განვითარების
სტრატეგია

კი – NEAP, მე-2 ეროვნული
პროგრამა გაუდაბნოებასთან
საბრძოლველად, ტყის ეროვ
ნული კონცეფცია

კი – NEAP, კახეთის განვითარე
ბის სტრატეგია, მდინარეების
ალაზანი-ივრის აუზის გეგმის
სამუშაო ვერსია

კი – NEAP, მდინარეების
ალაზანი-ივრის აუზის გეგმის
სამუშაო ვერსია

კი – NEAP (გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული გეგ
მა), მე-2 ეროვნული პროგრამა
გაუდაბნოებასთან საბრძოლ
ველად, სოფლის მეურნეობის
განვითარების სტრატეგია

კი – NEAP (გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული გეგ
მა), რეგიონული განვითარების
სტრატეგია, კახეთის განვითა
რების სტრატეგია, სოფლის
მეურნეობის განვითარების
სტრატეგია, სარწყავი სექტო
რის განვითარების სტრატეგია
და სამოქმედო გეგმა

კი – NEAP (გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული
გეგმა), ეროვნული მდგრადი
განვითარების მიზნები (SDG),
რეგიონული განვითარების
სტრატეგია, კახეთის განვითა
რების სტრატეგია, მდინარე
ების ალაზანი-ივრის აუზის
გეგმის სამუშაო ვერსია

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები
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ჰიდრომეტეოროლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის
აღდგენა; გვალვების, წყალდიდობების და წყალმოვარდნების შესახებ
დროული გაფრთხილების სისტემის შექმნა (წყლის მართვის ღონისძე
ბებთან ერთად); ფერმერებისთვის მეტეოროლოგიური მდგომარეობის
შეტყობინების სისტემის შემუშავება; ფერმერების ცნობიერების ამაღლე
ბა და შესაძლებლობების განვითარება კლიმატზე მორგებულ სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებით;

კანონის აღსრულების შესაძლებლობების გაძლიერება, უკანონო ძოვების
წინააღმდეგ

აგრომეტყევეობის მხარდაჭერა

• ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა;
• ფერმერების ცნობიერების დონის ამაღლება და შესაძლებლობების
გაძლიერება; ორგანული სერტიფიკაციის მხარდაჭერა
• ტრადიციული მეურნეობისა და მესაქონლეობის პრაქტიკის ხელშეწყო
ბა და აღორძინება;

• წყალდიდობის რეჟიმის შესწავლა ალაზნის ჭალაში, აზერბაიჯანის
საზღვრის გასწვრივ;
• წყალდიდობისგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება და განხორციე
ლება, განსაკუთრებით საბათლოს თემში;

• საძოვრების აღწერის ჩატარება და საძოვრების მართვის გეგმის შემუ
შავება მუნიციპალიტეტისთვის; ზამთრის საძოვრებისთვის საძოვრების
ნორმების დადგენა და საძოვრების მდგრადი მართვის ღონისძიებების
განხორციელება;

კი

არა

კი

კი

კი

კი

კი

არა

კი

არა

კი

კი – NEAP; მე-2 პროგრამა გაუ
დაბნოებასთან საბრძოლვე
ლად; საქართველოს სოფლის
მეურნეობის განვითარების
სტრატეგია, საქართველოს
ტყის ეროვნული კონცეფცია

კი – NEAP; მე-2 პროგრამა
გაუდაბნოებასთან საბრძოლ
ველად; ვაშლოვანის დაცული
ტერიტორიის მართვის გეგმა

კი – NEAP; მე-2 პროგრამა
გაუდაბნოებასთან საბრძოლ
ველად; საქართველოს ტყის
ეროვნული კონცეფცია; საქა
რთველოს ტყის ეროვნული
კონცეფცია;

კი – NEAP; კახეთის რეგიონუ
ლი განვითარების სტრატეგია;
მე-2 ეროვნული პროგრამა
გაუდაბნოებასთან საბრძოლ
ველად; პროგრამა გაუდაბნო
ებასთან საბრძოლველად;
საქართველოს სოფლის მეურ
ნეობის ეროვნული სტრატეგია

კი – NEAP; კახეთის რეგიონუ
ლი განვითარების სტრატეგია;
მე-2 ეროვნული პროგრამა
გაუდაბნოებასთან საბრძოლ
ველად; საქართველოს ტყის
ეროვნული კონცეფცია;
ეროვნული DRR სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

კი – NEAP, მე-2 ეროვნული
პროგრამა გაუდაბნოებასთან
საბრძოლველად, სოფლის მე
ურნეობის განვითარების სტრა
ტეგია, ვაშლოვანის დაცული
ტერიტორიის მართვის გეგმა

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები
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მდგრადი
გარემოს
მართვა

ნარჩენების
მართვა

ბიომრავალ
ფეროვნების
დაცვა

ტყის მართვა

კი

არა

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3 ფარ
გლებში დაინტერესებული მხა
რეების (მათ შორის ადგილო
ბრივი განვითარების ჯგუფის)
კონსულტაციების შედეგები

კი – გარემოს დაცვის ეროვნლი
პროგრამა, კახეთის განვი
თარების სტრატეგია, დედო
ფლისწყაროს მუნიციპალური
ნარჩენების მართვის გეგმა

• მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო სახიფათო და სამშენებლო &
ნგრევის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის, ნარჩენების
შეგროვებასა და მოცილების კუთხით;
• ნარჩენების წყაროს განცალკევების სისტემის დანერგვა

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – გარემოს დაცვის ერო
ვნლი პროგრამა, კახეთის
განვითარების სტრატეგია,
ვაშლოვანის დაცული ტერი
ტორიის მართვის გეგმა.

კი – NEAP, კახეთის განვი
თარების სტრატეგია, ტყის
ეროვნული კონცეფცია, მე-2
ეროვნული პროგრამა გაუდა
ბნოებასთან საბრძოლველად;
ვაშლოვანის დაცული ტერი
ტორიის მართვის გეგმა.

კი – NEAP, კახეთის განვი
თარების სტრატეგია, ტყის
ეროვნული კონცეფცია, მე-2
ეროვნული პროგრამა გაუდა
ბნოებასთან საბრძოლველად;
ვაშლოვანის დაცული ტერი
ტორიის მართვის გეგმა.

• დაცული ტერიტორიებისა და ბუნებრივ გარემოში ეკოტურიზმის სტრა
ტეგიის და სამოქმედო გეგმის და მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავე
ბის მხარდაჭერა
• ეკოტურიზმის ინფრასტრუქტურის (მაგ., დაცული ტერიტორიების ვიზი
ტორთა ინფრასტრუქტურა, მწვანე სასტუმროები/გესთჰაუსები, კვების
და საკონფერენციო ობიექტები და ა.შ.)
• განვითარების მხარდაჭერა

კი

კი

კი

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი – ENPARD 2 და ENPARD 3
ფარგლებში დაინტერესებუ
ლი მხარეების (მათ შორის
ადგილობრივი განვითარების
ჯგუფის) კონსულტაციების
შედეგები

კი

კი

კი

კი

კი – NEAP, კახეთის განვითარე
ბის სტრატეგია, მდინარეების
ალაზანი-ივრის აუზის გეგმის
სამუშაო ვერსია

• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი ბიომრავალ
ფეროვნების მნიშვნელობისა და მდგრადი პრაქტიკის გამოყენების
შესახებ;
• კლასგარეშე გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო აქტივობების ხელ
შეწყობა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის საკითხის შეტანა
სკოლის სასწავლო პროგრამებში.

• სამართალდამცავი მექანიზმების გაუმჯობესება და სამართალდამცავი
ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება, ბიომრავალფეროვნების
დასაცავად ბრაკონიერებისგან და ტყის უკანონო მჭრელებისგან.
• ინვაზიური სახეობების მონიტორინგისა და კონტროლის პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება;
• ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის არსებული სისტემის გაუმჯო
ბესება;
• არასტრუქტურული და სტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელება
ტყის და მიწის დეგრადაციის შემცირების / თავიდან აცილების მიზნით
• ეკო ტურიზმის და დაცულ ტერიტორიებზე დაფუძნებული ტურიზმის
ხელშეწყობა
• ტრადიციული მეურნეობისა და მესაქონლეობის პრაქტიკის ხელშეწყო
ბა და აღორძინება.

• ჭალის, მშრალი მეჩხერი ტყის და ქარსაცავი ზოლების აღდგენის
ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება (SLM ღონისძიებებთან
ერთად);
• სატყეო სანერგე მეურნეობის დაარსება;
• აგრო-მეტყევეობის მხარდაჭერა;
• სწრაფად მზარდი ენერგეტიკული პლანტაციების განვითარება;
• ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ტყის რესურსე
ბის შესახებ;
• კანონის აღსრულების შესაძლებლობების გაძლიერება ხე-ტყის უკანო
ნო ჭრისა და ხელოვნური ხანძრების წინააღმდეგ
• ადგილობრივი ორგანოებისა და ადგილობრივი მეტყევეების ხანძარსა
წინააღმდეგო შესაძლებლობების გაძლიერება.

ჭალების ეკოსისტემის საჭიროებებისთვის წყლის მოთხოვნის დადგენა და
წყლის განაწილების სათანადო გეგმის შექმნა, დალის წყალსაცავისთვის
წყლის გამოყენების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; კაშხლისა და
საკონტროლო ნაგებობების რეაბილიტაცია და გამზომი წერტილის დამო
ნტაჟება; საგუბარის მოწყობა დალის წყალსაცავის ქვემოთ, მდინარე ივრის
ირგვლივ (დალის წყალსაცავთან და ივრის ჭალების ეკოსისტემებთან
დაკავშირებულ წყლის რესურსებთან და SLM ღონისძიებებთან ერთად)
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• უნდა შემუშავდეს

რესურსები: შემოთავაზებული ინტერვენციებით
გათვალისწინებული ღონისძიებები:
• პოლიტიკის / დაგეგმვის ჩარჩო
• კვლევები
• საჩვენებელი პროექტები ბუნებრივი რესურ
სების მდგრადი მართვის, კლიმატის ცვლილე
ბასთან ადაპტირება/კატასტროფის რისკის
მართვის და გე&ეეპრაქტიკის სფეროებში
• თემების, ფერმერების და სკოლის მოსწავლე
ების გარემოსდაცვითი განათლებისა და
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები
• პოპულარიზაციისა და ადვოკატირების ღონის
ძიებები

გაზრდილი ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო სასმელ წყალზე, დაფარვის %
კანალიზაციის სისტემებთან მიერთების მაჩვენებელი, %
დანაკარგები წყალმომარაგების სისტემებში, %
დანაკარგები კანალიზაციის სისტემებში, %
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლისა და ნიადაგის
ხარისხი, რომელიც ეროვნულ და ევროკავშირის სტანდარტებს აკმაყოფილებს
სასმელი წყლის ხარისხი ქალაქებსა და სოფლებში
დეგრადირებული მიწების საერთო ფართობი, ჰა
კულტივირებული მიწის საერთო ფართობი, იმ მიწების ჩათვლით, რომელიც
ირწყვება, ჰა
საერთო ფართობი, სადაც ტყის აღდგენის ღონისძიებები ტარდება, ჰა
ტყის პლანტაციების საერთო ფართობი, ჰა
აგროტყეების საერთო ფართობი, ჰა

• გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროებში კლიმატის
ცვლილებასთან ადაპტირება/კატასტროფის რისკის მართვისდა კლიმატის
ცვლილებასთან ადაპტირება/კატასტროფის რისკის მართვისჩატარებული
კვლევების რაოდენობა
• თემის დონეზე ნაჩვენები მდგრადი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებული მართვის და კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირება/კატას
ტროფის რისკის მართვის პრაქტიკის ან / და ტექნოლოგიების რაოდენობა
• გაუმჯობესებული მცირემასშტაბიანი გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურის
რაოდენობა
• მმართველი ორგანოებისა და ადგილობრივი თემებისათვის ბუნებრივი
რესურსების ინტეგრირებული მართვის, MSW მენეჯმენტის, კლიმატის ცვლი
ლებასთან ადაპტირება/კატასტროფის რისკის მართვის და გე&ეე თემაზე
ჩატარებული სემინარების ან / და ტრენინგების რაოდენობა
• მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა
• ჩატარდა გარემოსდაცვითი და გარემოსდაცვითი ადვოკატირების ჩატარებუ
ლი კამპანიების რაოდენობა
• შემუშავებული პოლიტიკის / სტრატეგიის დოკუმენტების რაოდენობა
• შესაბამისი ორგანოებისთვის შეძენილი აღჭურვილობის რაოდენობა და ტიპი

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

მიზნის მიღწევის საზომი:
• დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გარემოს მდგომარეობა
• წყლით გადამდები დაავადებები

ობიექტური ვერიფიცირებადი ინდიკატორები

შედეგები:
• ცოდნის გაღრმავება, შესაძლებლობების
გაძლიერება და გარემოს დაცვისა და ბუნებრი
ვი რესურსების მდგრადი მართვის პოლიტიკის,
პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება
• ცოდნის გაღრმავება, შესაძლებლობების
გაძლიერება და კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტირება/კატასტროფის რისკის მართვის
პოლიტიკის / პრაქტიკის გამოყენება

პროექტის მიზანი: ცოდნისა და შესაძლებლო
ბების განვითარება და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი მართვისა და კლიმატის ცვლილება
სთან ადაპტირება/კატასტროფის რისკის მა
რთვის პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების ჩვენება

პროგრამის მიზანი: დედოფლისწყაროს მუნიცი
პალიტეტის გარემოს გაუმჯობესებული ხარისხი
და ბუნებრივი რესურსები

სიტყვიერი რეზიუმე

• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის შეფასებები და
პროგრესის ანგარიშები
• პროექტის შეფასება
• დაინტერესებული მხარის
უკუკავშირი

• პროექტის შეფასებები და
პროგრესის ანგარიშები
• პროექტის შეფასება
• გეოსტატი
• გარემოს დაცვის სააგენტო/
გდსმს
• დკეს
• ადგილობრივი მუნიციპა
ლიტეტი
• საქართველოს მყარი ნა
რჩენების კომპანია

• დედოფლისწყაროს მუნი
ციპალიტეტის გარემოს
შეფასების მდგომარეობა
• გეოსტატი
• გარემოს დაცვის სააგენტო/
გდსმს
• დკეს
• გარემოს მუნიციპალიტეტი

ვერიფიკაციის საშუალება

• უნდა შემუშავდეს

• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
აქტიურად მონაწილეობენ პროგრა
მაში
• ადგილობრივ თემებს და დაინტე
რესებულ მხარეებს პროგრამაში
მონაწილეობის შესაძლებლობა
აქვთ
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
და თემები ვალდებულებას იღებენ
შეინარჩუნონ პროექტის შედეგები,
პროექტის დასრულების შემდეგაც

• გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო, ადგი
ლობრივი მუნიციპალიტეტი და
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი
მხარს უჭერს პროგრამას
• პროგრამის განსახორციელებ
ლად მობილიზებულია ფინანსური
რესურსები, მათ შორის შესაბამისი
თანხები

• გარემოსდაცვითი მდგრადობა
ეროვნული სოფლის განვითარების
სტრატეგიისა (RDS) და ადგილობრი
ვი განვითარების სტრატეგიისთვის
(LDS) ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგი
ულ მიმართულებად რჩება

დაშვება

პროექტის დასახელება: გარემოს დეგრადაციის შემცირება გარემოს მდგრადი მართვის და კლიმატური ცვლილებების მიმართ
საზოგადოების მდგრადობის გაძლიერების გზით

P3 – (გარემო) – შედეგების ჩარჩო
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დედოფლისწყარო

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პოტენციური უნარების მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსი

პრობლემები და გამოწვევები
აუცილებელი უნარები

ტურიზმი
• მენეჯმენტის უნარები საოჯახო სასტუმროებისთვის
• უნარები სასტუმროს სერვისებისთვის
• კულინარიული უნარები
• კულტურული მემკვიდრეობის გიდის უნარები
• ეკო-აგრო-ტურიზმის გიდის უნარები

არსებული სიტუაცია
კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალს არ გააჩნია
ფორმალური განათლებისა და პროფესიული ტრენინგის /
გადამზადების კურსები შემდეგ პროფესიებში:
• საოჯახო სასტუმროების მართვა
• სასტუმრო მომსახურება
• კულინარია
• კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
• ლაშქრობის გიდი
• ეკო-აგრო-ტურიზმის გიდი
კოლეჯი „აისი“ კაჭრეთში უზრუნველყოფს 3 პროგრამას
ტურიზმის სფეროში:
• კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
• კულინარია
• ტურ ოპერატორი

ბიზნესი
• სამეწარმეო უნარ-ჩვევები და ცოდნა
• აგრო-ბიზნეს მენეჯმენტის უნარები

შესაბამისი ბიზნეს უნარების პროგრამები ნაწილობრივ
შედის კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალის
პროგრამაში

სოფლის მეურნეობა
• აგრონომიული უნარები
• მეცხოველეობა
• ვეტერინარული მომსახურების უნარები

კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალს არ გააჩნია
ფორმალური განათლებისა და პროფესიული ტრენინგის /
გადამზადების კურსები შემდეგ პროფესიებში:
• აგრონომია
• ვეტერინარია

მშენებლობა
• სამთო მრეწველობა

კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალს არ გააჩნია
ფორმალური განათლებისა და პროფესიული ტრენინგის /
გადამზადების კურსები სამთო მრეწველობაში

გარემოს დაცვა
• საძოვრების დაცვისა და მართვის უნარები
• ნარჩენების მართვის უნარები

კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილიალს არ გააჩნია
ფორმალური განათლებისა და პროფესიული ტრენინგის /
გადამზადების კურსები შემდეგ პროფესიებში:
• საძოვრების დაცვა და მართვა
• ნარჩენების მართვა

167

არ არსებობს
არ არსებობს

2
არსებობს
არსებობს

არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
არ არსებობს

არ არსებობს კოლეჯის
ფილიალში

არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
1

ნაწილობრივ არსებობს კოლეჯში
“აისი” (კაჭრეთი)

არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
1

კულინარია

ეკო აგრო ტურიზმის გიდი

ლაშქრობის გიდი

კულტურული მემკვიდრეობის
გიდი

ბიზნესი

მეწარმეობა

აგრობიზნესის მართვა

სოფლის მეურნეობა

1
არ არსებობს
1
არ არსებობს
არ არსებობს

მშენებლობა

სამთო მრეწველობა

გარემოს დაცვა

ნარჩენების მართვა

საძოვრების დაცვა და მართვა

ვეტერინარია

არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)

არ არსებობს

არ არსებობს

საოჯახო სასტუმროების მართვა

აგრონომია

არ არსებობს

არ არსებობს

სასტუმროს მომსახურება

არ არსებობს

არ არსებობს

2

არ არსებობს

2

არ არსებობს

2

არ არსებობს

არ არსებობს

2

1

ტურიზმი

სასწავლო გარემო

შესაბამისი პროგრამები

საჭირო პროფესიები

არ არსებობს

არ არსებობს

3

არ არსებობს

სწავლება – მოდულარული

პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი

4

პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი

4

სწავლება – ორმაგი

არ არსებობს დედოფლისწყაროში
არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
3

4

პროფესიული ტრენინგი

არ არსებობს დედოფლისწყაროში
არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
3

პროფესიული გადამზადება

არსებობს

4

პროფესიული ტრენინგი

არ არსებობს დედოფლისწყაროში
არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
3

პროფესიული გადამზადება

არ არსებობს

სწავლება / სასერტიფიკაციო
პროგრამები

სწავლება – ორმაგი

არ არსებობს დედოფლისწყაროში
არსებობს კოლეჯში “აისი”
(კაჭრეთი)
არ არსებობს

პროფესიული გადამზადება

სწავლება – ორმაგი

4

პროფესიული ტრენინგის ან
გადამზადების ფორმა

არ არსებობს

არ არსებობს

3

HR

საჭირო პროფესიები და პროფესიული განათლების სისტემის მზადყოფნა
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ნარჩენების მართვა

საძოვრების მართვა
და დაცვა

სამუშაო ძალის მომზა
დება გარემოს დაცვის
სექტორისთვის

სამთო მრეწველობა

სამუშაო ძალის მომ
ზადება სამშენებლო
სექტორისთვის

აგრობიზნესის მართვა

მეწარმეობა (ბიზნეს
გეგმის შედგენა, მენე
ჯმენტი, მარკეტინგი)

სამუშაო ძალის
მომზადება ბიზნეს
სექტორისთვის

ლაშქრობის გიდი

ეკოტურიზმის გიდი

კულტურული მემკვი
დრეობის გიდი

კულინარია

სასტუმროს მომსახუ
რება

საოჯახო სასტუმროს
მართვა

სამუშაო ძალის
მომზადება ტურიზმის
სექტორისთვის

პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

აქტუალურობა
მუნიციპალური
საჭიროებებისთვის

1.1.1. მასწავლებლების ტრენინგი კოლეჯი „აი
სის“ დედოფლისწყაროს ფილიალისთვის
1.1.2. პროფესიული ტრენინგის პროგრამის
შემუშავება
1.1.3. ტრენინგ კურსების ჩატარება

ბუნებრივი რესურსებისა და ლანდშაფტების სიჭარბის გამო, მდგრადი ეკო-ტურიზმის პროდუქტები ადგი
ლობრივი ტურიზმის განსაზღვრული პრიორიტეტია და მთავარი ამოცანაა რეგიონალური დანიშნულების
ადგილის მართვის ორგანიზაციის (DMO), მუნიციპალიტეტისა და ტურისტული საწარმოებისთვის ტექნიკური
დახმარების უზრუნველყოფა (საერთაშორისო ექსპერტები და ცოდნა) ინფრასტრუქტურის და პროდუქტე
ბის განვითარების მიზნით, რომელიც მოიზიდავს გარემოს მიმართ პასუხისმგებლიან საერთაშორისო და
ადგილობრივ ტურისტებს. დედოფლისწყაროში ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ
პროფესიაში სერტიფიცირებული სტაჟიორების არსებობა. საქართველოში მხოლოდ ერთი პროფესიული ცე
ნტრია – “გუდაურის სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა”, რომელიც ამ პროფესიისთვის ამზადებს კადრებს.

მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებელობების შესახებ;
საძოვრების უმეტესობა მათთვის მიუწვდომელია. საძოვრების დაცვის და მართვის კულტურა ძალიან
დაბალ დონეზეა.

მუნიციპალიტეტის დამატებითი ღირებულების პროდუქტის უდიდესი ხელშემწყობი კირქვის მოპოვების
მრეწველობაა (57). ეს მრეწველობა ადრე საექსპორტო მრეწველობა იყო მაღალი ხარისხის და სხვადა
სხვა სექტორში არსებული მოთხოვნის გამო, მაგრამ დღესდღეობით მრეწველობის ეს დარგი მხოლოდ
ადგილობრივ ბაზარს ემსახურება. მუნიციპალიტეტში არსებობს 5 საწარმო, რომელიც კირქვის მოპოვე
ბას და დამუშავებას ახორციელებს. აქედან ყველაზე დიდი საწარმოა „ჰაიდელბერგ ცემენტის“ ქარხნის
საკუთრებაში არსებული საწარმო.

რეკომენდირებულია მეწარმეობის ტრენინგის ჩატარება ახალგაზრდებისთვის. ტრენინგზე დედო
ფლისწყაროში მცხოვრები ახალგაზრდა გაივლის სწავლების კურსს. აუცილებელია ასი მოზრდილის
არაფორმალურ სწავლებაზე მორგებული საპილოტე მოდულის შექმნა და მეთოდოლოგიის შემუშავება
მასწავლებლებისთვის სახელმძღვანელო მითითებების უზრუნველსაყოფად. მოდული დაეფუძნება ინოვა
ციურ და თანამედროვე მიდგომებს მეწარმეობის სწავლებისადმი – ბიზნეს მოდელის ტილო, შემოქმედე
ბითი აზროვნება, რაც ახალგაზრდებისთვის სწავლების საუკეთესო გზად ითვლება.

1.2.1. სასწავლო გარემოს შექმნა
1.2.2. მასწავლებელთა ტრენინგი
1.2.3. პროფესიული ტრენინგ კურსების ჩატარება
1.2.4. ორმაგი სწავლების ჩატარება სახელმწი
ფო დაფინანსებით

მუნიციპალიტეტში მასპინძლობის პროვაიდერებს (სასტუმროები, კაფე-ბარები და რესტორნები) სჭირდე
ბათ პროფესიონალური უნარ-ჩვევების მქონე პერსონალი და სერვისები. თუმცა, მოზრდილთა უმეტესობას
არ შეუძლია განათლების მიღება მუნიციპალიტეტის გარეთ, ან პროფესიული განათლება და ამ სექტორში
დასაქმება მისთვის შესაფერის საქმიანობად არ მიაჩნია. ეს, ერთი მხრივ, ქმნის სამუშაო ძალის დეფი
ციტს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე და, მეორე მხრივ, ზრდის უმუშევართა რაოდენობას.

4.1. მასწავლებლების ტრენინგი
4.2. პროფესიული ტრენინგ კურსების ჩატარება

4. სამუშაო ძალის განვითარების პროგრამა
გარემოს დაცვის სექტორში

3.1.1. მასწავლებლების ტრენინგი
3.1.2. პროფესიული ტრენინგ კურსების ჩატარება

3. სამუშაო ძალის განვითარების პროგრამა
სამშენებლო სექტორში

2.1.1. სასწავლო მოდულის შემუშავება
2.1.2. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს
შედგენა ტრენერებისთვის
2.1.3. ტრენინგ კურსების ჩატარება ახალგაზ
რდებისთვის, მოწვეული ტრენერების მიერ,
კოლეჯი „აისის“ დედოფლისწყაროს ფილია
ლის ბაზაზე

2. სამუშაო ძალის განვითარება ბიზნეს სექტო
რისთვის

1.1.1. მასწავლებლების ტრენინგი კოლეჯი „აი
სის“ დედოფლისწყაროს ფილიალისთვის
1.1.2. პროფესიული ტრენინგის პროგრამის
შემუშავება
1.1.3. ტრენინგ კურსების ჩატარება

1. სამუშაო ძალის განვითარება ტურიზმის
სექტორისთვის

შემოთავაზებული ინტერვენციები

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტი წარსულში არასოდეს ყოფილა დამკვიდრებული, როგორც ტუ
რისტული ადგილი, მას დიდი და მრავალფეროვანი, თუმცა გამოუყენებელი ტურისტული პოტენციალი აქვს:
ვაშლოვანის ეროვნული პარკის, ჭაჭუნას ნაკრძალის (3,149 ვიზიტორი ჰყავდა (11 თვე, 2018 წელი)) და არწივის
კანიონის უნიკალური ლანდშაფტები; ორი ტბა, რომელიც შეიცავს სამკურნალო მარილებს; 40-ზე მეტი ისტო
რიული არქიტექტურული ძეგლი, როგორიც არის ხორნაბუჯის ციხე, ბოსტანაანთ კოშკი, ზემო მაჩხაანის მთავა
რანგელოზის ეკლესია, ლომისის წმინდა გიორგის ნიში და ა.შ. ელიას მთა; რამდენიმე არქეოლოგიური ძეგლი:
პალეონტოლოგიური ძეგლები; მუზეუმები, როგორიც არის ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი.
არამატერიალური ტურისტული პოტენციალი წარმოდგენილია უნიკალური ტრადიციული კერძებით (დედას
პური, ქიზიყური საკონდიტრო ნაწარმი, ხარჩოს პური და სხვ.), ქსოვილები, ხელნაკეთი ნივთები, ხალხური
ფესტივალები (ელიაობა, ფიროსმანობა და ა.შ.) და ადგილობრივი კახური მეღვინეობის ტრადიციები.

დეტალური კომენტარი

შემოთავაზებული ტრენინგების დეტალური პროგრამა
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სოციალური პროგრამები
2019/2020 წლებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული /დაგეგმილი პროგრამები
2019 ბიუჯეტი
(ლარი)

აქტივობა

აღწერა

ფულადი სარგებელი
დაუცველი ოჯახე
ბისთვის

ყოველთვიური ფულადი სარგებელი
კომუნალური მომსახურებისათვის,
მიზნობრივი სოციალური დახმარების,
შშმ პირების სისტემაში რეგისტრირე
ბული ოჯახებისთვის, მრავალშვილიანი
ოჯახებისთვის და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის
18-22 ლარი

ერთჯერადი ფულა
დი სარგებელი ომის
ვეტერანთა ოჯახე
ბისთვის

ერთჯერადი ფულადი სარგებელი ომის
ვეტერანთა ოჯახებისთვის1000 ლარი

11 000

სუბსიდიები ჯან
მრთელობასთან
დაკავშირებული
ხარჯებისთვის

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ჯანდა
ცვასთან დაკავშირებული ხარჯების
თანადაფინანსება

52 000

ერთჯერადი ფუ
ლადი სარგებელი
ახალშობილე
ბისთვის

300 ლარი ერთ ბავშვზე

53 000

55 200

2019
ბენეფიციარები

2020 ბიუჯეტი

2020
ბენეფიციარები
– დაგეგმილი

220

55 000

230

11

11 000

11

52 000

184

58 000

195

280

15 000

300

ერთჯერადი ფუ
ლადი სარგებელი
ბავშვიანი ოჯახე
ბისთვის

50 ლარი წელიწადში, ოჯახში თითო
ბავშვზე, 5 და მეტ ბავშვიანი ოჯახე
ბისთვის

უფასო სასადილო

მიზნობრივი სოციალური დახმარების
მიმღები პირები (57 000 ქულა) ცხელ
სადილს იღებენ დღეში ერთხელ

ერთჯერადი ფუ
ლადი სარგებელი
დაკრძალვის ხარჯე
ბისთვის

ომის ვეტერანებისთვის-300 ლარი

1 200

4

2 300

6

ფულადი სარგებელი
დიალიზის პროგ
რამაში ჩართული
პირებისთვის

ფულადი სარგებელი ტრანსპორტირე
ბისა და საცხოვრებლისთვის, დია
ლიზის პროგრამაში ჩართული პირე
ბისთვის
100 ლარი თვეში

14 000

12

14 000

12

ერთჯერადი ფულა
დი სარგებელი ხა
ნდაზმულებისთვის

100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცე
ბისთვის – 300 ლარი

900

3

900

3

ფინანსური დახმა
რება გათბობისთვის

ერთჯერადი ფულადი სარგებელი მო
წყვლად ჯგუფებს, გათბობისთვის

80 000

8 000

80 000

8 000

ერთჯერადი ფუ
ლადი სარგებელი
შეზღუდული შესაძ
ლებლობის მქონე
ბავშვთა ოჯახე
ბისთვის

ერთჯერადი 500 ლარიანი ფულადი
სარგებელი აუტიზმისა და დაუნის სინ
დრომის მქონე ბავშვთა ოჯახებისთვის

4 500

9

7 000

14

საცხოვრებელი

ფინანსური დახმარება საცხოვრებლის
გადაუდებელი საჭიროების მქონე ოჯა
ხებს – თვეში 63 ლარი

18 000

20

18 000

25

14 600

240 000

240 000
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გამოყენებული მასალის და საინფორმაციო წყაროების
ჩამონათვალი

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისთვის – ინსტრუმენტების კომპლექტი განვითარების ქვეყნებისთვის,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD), 2016
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (wwww.apa.gov.ge)

სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის განვითარების სააგენტო (ARDA)

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში სოფლის არასასოფლო მეურნეობების საჭიროებების ბიზნესის კვლევა, IRDG UNDP, 2019

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, 2017
დასაქმების კვლევა, გეოსტატი, 2018

„ენტერპრაიზ ჯორჯია“ (http://www.enterprisegeorgia.gov.ge)

გენდერული და ფინანსური ჩართულობა ფოსტის საშუალებით, 2015, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

ამიერკავკასიის საინფორმაციო ქსელი გენდერულ საკითხებზე, 2020 წელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
საყოველთაო გამოკითხვა 2014, გეოსტატი

დასაქმება საქართველოში: სამუშაო ადგილების ლანდშაფტის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გამოყენებისა და ხარჯების კვლევა – ჯანმო, USAID, მსოფლიო ბანკი, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2017
საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მეხუთე ეტაპი 2017 (UNICEF)
გეოსტატი

GFSIS პოლიტიკის დოკუმენტი უმუშევარი, განათრებაში და სწავლებაში არჩართლი ახალგაზრდების შესახებ -თინათინ რამიშვილი
(რეგიონულ დონეზე)
http://www.epfound.ge/

http://www.rec-caucasus.org
https://matsne.gov.ge/

https://www.quarrylifeaward.nl/quarries/georgia/dedoplistskaro
https://www.seag.ge/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური შეფასების ანგარიში. 2020. არასამთავრობო ორგანიზაცია „საბუკო“

ფუნქციური რეგიონების და მათი კონკურენტული უპირატესობების განსაზღვრა კახეთში, საქართველო, PMCG, 2019
გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, „გალტ & თაგარტი“, 2020 წლის 25 მარტი
საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

განვითარებადი და პოტენციური ჯგუფების მაპირება საქართველოში, UNIDO, 2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2020
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

NEET-ის შეფასება – სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი;
საქართველოს მთავრობის ბრძანებულება #724, 2014

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, 2019.

მოსახლეობის გამოკითხვა სოფლის არასასოფლო სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019

2020 წლის 30 აპრილის რეზოლუცია №8 – დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ; 2019 წლის
20 დეკემბრის №22 რეზოლუციის შესწორება
სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018

მეორე ეროვნული სამოქმედო პროგრამა გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, 2014-2022. UNEP/RECC პროექტი: “ეროვნული
სამოქმედო პროგრამის შესაბამისობაში მოყვანა და ანგარიშგების პროცესი UNCCD-ს ფარგლებში (გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან
ბრძოლის შესახებ)

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, ძირითადი მიგნებები, გაერო და სახალხო
დამცველი, 2019
სოციალური მომსახურების სააგენტო

„ამიერკავკასია მოძრაობაში“, მსოფლიო ბანკი, 2019
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სტატისტიკური წელიწდეული NCDC, 2018
SWMCG. http://waste.gov.ge

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

ტექნიკური ანგარიში 14. ქვედა ალაზანი-ივრის საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის დეტალური შეფასება. USAID/GLOWS პროექტი:
ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. საქართველოს რესპუბლიკა. USAID/GLOWS პროექტი
ტექნიკური ანგარიში 19. ქვემო ალაზანი-ივრის საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის ბუნებრივი კატასტროფებისა და კლიმატის
ცვლილების შეფასება, რისკის შემცირების და ადაპტირების ღონისძიებების გეგმა, საქართველოს რესპუბლიკა.USAID/GLOWS პროექტი
ტექნიკური ანგარიში 21. ქვემო ალაზანი-ივრის საცდელი წყალგამყოფი ტერიტორიის ენერგეტიკული ანალიზი (დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონი). საქართველოს რესპუბლიკა. USAID/GLOWS პროექტი

კონსულტაციაში ჩართული ძირითადი დაინტერესებული
მხარეების ჩამონათვალი
სახელი და გვარი
ირაკლი ქადაგიშვილი
ნათია ტატიშვილი
თინათინ ხანჯალაშვილი
ნიკოლოზ ჯანიაშვილი
მალხაზ მერაბიშვილი
ხათუნა კოკუაშვილი
დოდო ხუნაშვილი
მარიეტა გონაშვილი
თამარ თამაზაშვილი
გურამ ნაკაშიძე
ბექა ნასრაშვილი
სოლომონ მენთეშაშვილი
ელიზბარ იმერლიშვილი
ბესიკ თოფჩიშვილი
მანაკა ხათაშვილი
ალეკო ბაღდავაძე
ანა ბენაშვილი

ორგანიზაცია

პოზიცია

სახელმწიფო რწმუნებულის / გუბერნატორის
ადმინისტრაცია კახეთის რეგიონში

რწმუნებული / გუბერნატორი

დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია
– „ვიზით კახეთი“

აღმასრულებელი დირექტორი

სახელმწიფო რწმუნებულის / გუბერნატორის
ადმინისტრაცია კახეთის რეგიონში

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა

რეგიონული პროექტების კოორდინაციის
დეპარტამენტი

მერი
მერის მოადგილე
წარმომადგენელი
სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა

სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი

წევრი

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
მმართველობა

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი

ახალგაზრდული სამსახურის
წარმომადგენელი

წევრი
წევრი
წევრი
წევრი
წევრი
წევრი
პრეზიდენტი

შორენა შანშაშვილი

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფი

წევრი

ოთარ სიმონიშვილი

შპს „ქართული დელიკატესი“

მფლობელი

თემურ ჭუჭულაშვილი

შპს „არწივის ხეობა“

გენერალური მენეჯერი

არჩილ ჩაფიაშვილი

შპს „გეონატურალი“

წარმოების დირექტორი
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ექსპერტთა ჯგუფი
N

სახელი და გვარი

როლი/თემა

1

ანა ქათამაძე

სამაგიდო კვლევა და ინფრასტრუქტურა

2

ელენე რუსეცკაია

გენდერული საკითხები

3

გიროგი ბერულავა

კვლევის მონაცემთა ანალიზი

4

გია კაკაჩია

სოციალური საკითხები

5

მაია გუნცაძე

მონაცემების შეგროვება, კავშირები ქალაქსა და სოფელს შორის

6

მარიამ შოთაძე

გარემო

7

ნინო მირზიკაშვილი

ჯანდაცვა

8

რევაზ საყვარელიძე

შრომითი ბაზარი, პროფესიული განათლება

9

ვახტანგ ასანიძე

ახალგაზრდობის საკითხები

10

ტენგიზ ლომიტაშვილი

ჯგუფის ხელმძღვანელი / ანგარიშის ავტორი / ეკონომიკა და მულტისექტორული საკითხები

სოციალური სერვისების სააგენტო / განთავსების
კოეფიციენტის მეთოდოლოგია

ისეთი სექტორების დადგენა, რომლებსაც აშკარა შედარებითი უპირატესობა აქვთ მუნიციპალიტეტში,
ასევე მუნიციპალიტეტის შედარებითი სპეციალიზაციის განსაზღვრა რთული ანალიზური სამუშაოა
და ამჟამინდელი და წარსულში არსებული ბიზნეს სექტორის სტატისტიკურ ანალიზს მოითხოვს.
ამ მიზნით გამოყენებულ იქნა ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (Shift-Share Analysis) (რომელიც
რეგიონის სპეციფიკური ფაქტორების ხელშემწყობი სექტორის ზრდაზე მიუთითებს) და განთავსების
კოეფიციენტის მეთოდი (რომელიც მუნიციპალიტეტის შედარებით სექტორულ სპეციალიზაციას
გვიჩვენებს). გადახდილ სახელფასო საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით შემოსავლების
სამსახურისგან მიღებული მონაცემები გამოყენებულ იქნა დასაქმების ყველაზე მიახლოებული
შემცვლელის სახით, რამდენადაც ეს უკანასკნელი ძირითადი ცვლადია ასეთი ტიპის ანალიზებში.

საბაზისო მოდელი. ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი, რეალურად, გვიჩვენებს რეგიონის ეკონო
მიკური განვითარების რომელი ნაწილია განპირობებული ეროვნული, სამრეწველო ან რეგიონული
კომპონენტის ზრდით. კერძოდ კი, ანალიზი დასაქმების ცვლადში (შემოსავალი ან სხვა განსახილველი
ცვლადი) დროში ცვლილებას დაშლის სამ კომპონენტად: ზრდის ეროვნული კომპონენტი; მრეწველობის
შერეული კომპონენტი; რეგიონული ზრდის კომპონენტი. პირველი ორი კომპონენტი განიხილება,
როგორც მოდელის წილის ნაწილი, ხოლო ბოლო კომპონენტი განიხილება, როგორც კონკურენტული
ან დიფერენციალური ცვლის კომპონენტი. დიფერენციალური ცვლის კომპონენტი ასახავს რეგიონის
მიმზიდველობას და კონკურენტულ უპირატესობებს.
ცვლის წილის მოდელის შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი განტოლება
(ედვარდსი, 2007):
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სადაც,
dij – არის j რეგიონის ცვლილება i მრეწველობაში არსებულ დასაქმებაში;
Eij1 – არის i მრეწველობაში დასაქმებულთა რაოდენობა j რეგიონში, ახალ პერიოდში;
Eij0 – არის i მრეწველობაში დასაქმებულთა რაოდენობა j რეგიონში, ნულოვან წერტილში;
gij – არის ეროვნული ზრდის კომპონენტი;
mij – არის მრეწველობის შერეული კომპონენტი;
cij – არის კონკურენტული ეფექტის კომპონენტი;
rB – არის ქვეყნის საერთო ზრდის კომპონენტი;
EB0 – არის თანამშრომლების საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 0 პერიოდის განმავლობაში;
EB1 – არის თანამშრომლების საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 1 პერიოდის განმავლობაში;
riB – არის i მრეწველობის საერთო ზრდის მაჩვენებელი ქვეყანაში;
EiB0 – არის თანამშრომლების საერთო რაოდენობა i მრეწველობაში, ქვეყანაში, 0 პერიოდის განმავლობაში;
EiB1 – არის თანამშრომლების საერთო რაოდენობა i მრეწველობაში, ქვეყანაში, 1 პერიოდის განმავლობაში;
rij – არის i მრეწველობის საერთო ზრდის მაჩვენებელი j რეგიონში;

ესტებან – მარკილასის ექსტენსია. ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის მნიშვნელოვანი ექსტენსია
შემოგვთავაზა ესტებან-მარკილასმა (1972). ჩვეულებრივი ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის
პრობლემას წარმოადგენს იმ ფაქტის გაუთვალისწინებლობა, რომ კონკურენტული ეფექტი ფაქტიურად
მრეწველობაში რეგიონალური დასაქმების კონცენტრაციის და ამ მრეწველობის ზრდის ტემპის
კომბინაციაა. მოცემული ექსტენსიით ხდება პრობლემის გამოსწორება, „ჰომოთეტიკური დასაქმების“
გამოთვლით. ჰომოთეტიკური დასაქმება არის დასაქმების ის დონე, რომელიც j რეგიონის i სექტორს
უნდა ჰქონოდა, თუ ამ რეგიონს იგივე სტრუქტურა ექნებოდა, რაც სახელმწიფოს. ჰომოთეტიკური
დასაქმების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს ცვლილებათა მიზეზის ანალიზი მივაბათ განთავსების
კოეფიციენტის მეთოდთან, რაც არსებითად აუმჯობესებს ამ მოდელის საიმედოობას. ამ ექსტენსიის
ფარგლებში, კონკურენტული ეფექტი განისაზღვრება მეოთხე კომპონენტის – განაწილების ეფექტის (aij)
დამატებით. ამრიგად, ხელახლა განსაზღვრული კონკურენტული ეფექტი შემდეგნაირად გამოიყურება:

სადაც

არის ჰომოთეტიკური დასაქმება:

განაწილების ეფექტურობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

სადაც პირველი ტერმინი მარჯვნივ არის სპეციალიზაციის ეფექტი, ხოლო მეორე შედარებითი
უპირატესობის საზომია.

მოცემული განტოლება გვაძლევს სპეციალიზაციისა და შედარებითი უპირატესობის ოთხ შესაძლო
კომბინაციას, რაც გულისხმობს პოლიტიკის განსხვავებულ დანიშნულებებს. ადგილი აქვს განაწილების
დადებით ეფექტს, სადაც ორივე – სპეციალიზაციის ეფექტი და შედარებითი უპირატესობა – ან
დადებითი ან უარყოფითია, რაც საბაზრო ძალების მიერ რესურსების ეფექტურად განაწილებას
ნიშნავს. ეს ასე იქნება, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია და აქვს შედარებითი უპირატესობა, ან თუ
სპეციალიზებული არ არის და არ აქვს შედარებითი უპირატესობა. განაწილების დადებითი ეფექტი
ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი ეფექტურად მუშაობს გარე ჩარევის გარეშე. განაწილების უარყოფითი
ეფექტი კი ნიშნავს იმას, რომ რეგიონში არსებული მრეწველობის სტრუქტურა არასწორია. ეს ასეა
იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია, მაგრამ არ აქვს შედარებითი უპირატესობა ან თუ
რეგიონი სპეციალიზებული არ არის, მაგრამ აქვს შედარებითი უპირატესობა. მრეწველობის არასწორი
სტრუქტურა იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა ბაზარი არ მუშაობს ეფექტურად და შემდგომი კვლევაა
საჭირო, რათა დადგინდეს, თუ რა გზით შეიძლება პრობლემის გამოსწორება. პოლიტიკის ვარიანტები
(ალტერნატივები) შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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განაწილების ეფექტი და პოლიტიკის ინტერვენციები
შედარებითი უპირატესობა
დადებითი

უარყოფითი

დადებითი

მრეწველობა ჯანსაღია და
ინტერვენცია საჭირო არ არის

შეიძლება კარგი იყოს
ინტერვენცია, მაგრამ შემდგომი
კვლევა საჭიროა

უარყოფითი

შეიძლება კარგი იყოს
ინტერვენცია, მაგრამ საჭიროა
შემდგომი კვლევა

ინტერვენციის მდგრადობა
საეჭვოა. მრეწველობის
ეფექტურად გაფართოება
შეუძლებელია

სპეციალიზაცია

მოცემული ანალიზი ხელს შეუწყობს მრეწველობის იმ დარგების განსაზღვრას, სადაც კონკრეტულ
რეგიონს აქვს კონკურენტული უპირატესობა მთლიან ეკონომიკასთან შედარებით. ასევე, ანალიზი
გვიჩვენებს რეგიონული დასაქმების ზრდის ან შემცირების მიზეზებს.
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