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წინასიტყვაობა
ქალთა მიმართ ძალადობა მისი ნებისმიერი ფორმით და გამოხატვით არის ადამიანის
უფლებებისა და თავისუფლების საყოველთაო პარამეტრების დარღვევა. ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რეალური რაოდენობა განუსაზღვრელია.
ბოლო მონაცემებით, გლობალურად, 15 ან მეტი ასაკის ქალების 30% განიცდის ფიზიკურ,
სექსუალურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეკონომიკური
და სოციალური ფონი მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ქალებზე ძალადობის ნებისმიერ
ფორმასთან1.
დღესდღეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედებს ხუთი
თავშესაფარი და ოთხი კრიზისული ცენტრი, რომლის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის
ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვა, დახმარება და
რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.
მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით ისარგებლოს თავშესაფრით/კრიზისული ცენტრით და იქ არსებული
მომსახურებით, კერძოდ თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში განთავსებისას ისარგებლოს
უფასო სამართლებრივი კონსულტაციით, უფასო პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო
მომსახურებით და ფსიქოლოგიური დახმარებით2.
კანონით გათვალისწინებულ მიზანს ემსახურება “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი” (შემდეგში
ფონდი),
რომელიც
ახორციელებს
კანონით
გათვალისწინებულ
მომსახურებებს
თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების ბაზაზე.
ფონდი ბენეფიციარს უზრუნველყოფს მისი საჭიროების სპეციფიკიდან გამომდინარე
შესაბამისი სერვიებით. ერთის მხრივ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში
არსებული მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრებელი (თავშესაფარი) მსხვერპლს უნდა
უქმნიდეს საყოფაცხოვრებო პირობებს და უნდა უზრუნველყოფდეს მის მიერ პირველადი და
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებითა და ფსიქოლოგიური დახმარებით სარგებლობის
შესაძლებლობას3. ხოლო მეორეს მხრივ, კრიზისული ცენტრი არის სავარაუდო მსხვერპლთა
და მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილი და ემსახურება მათ ფსიქოლოგიურსოციალურ რეაბილიტაციას, პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას და
სამართლებრივ დახმარებას4.
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National Study on Violence Against Women (2017), Summary Report
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ კანონი. თავის VI, მუხლი.17, პუნქტი 1
3 საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ. მუხლი. 172
4 საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ. მუხლი. 181
2

კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევის მიზანი და ამოცანები
კვლევის მიზანი: სსიპ „ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების (თავშესაფრების
და კრიზისული ცენტრების) მომსახურების ეფექტურობის შეფასება.
კვლევის ძრითადი ამოცანებად განისაზღვა შემდეგი:
✓ თავშესაფრის ან/და კრიზისული ცენტრის დატოვების შემდეგ დამოკიდებულების,
ცოდნის გავლენის შეფასება;
✓ თავშესაფრების/კრიზისული ცენტრების მიერ გაწეული მომსახურებით ბენეფიციართა
კმაყოფილების შესწავლა;
✓ ბენეფიციარებთან მომუშავე პერსონალის პერსონალის შშეფასება;
✓ სხვა დამატებითი საკითხების შესწავლა, რომლის მეშვეობითაც სრულად იქნება
მიღწეული კვლევის მიზანი.
კვლევის ინსტრუმენტები
წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების
გამოყენებით. გაწეული თავშესაფრების და კრიზისული ცენტრების სერვისების
სპეციფიკიდან გამომდინარე საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ,
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა:
✓ ჩაღმავებული ინტერვიუ სფეროს ექსპერტებთან და სერვისის მიმღებ ბენეფიციარებთან;
✓ რაოდენობრივი კვლევა სერვისის მიმღებ ბენეფიციარებთან.
კვლევის კითხვარი და სახელმძღვანელო შემუშავდა ერთობლივად სსიპ „ადამიანთა ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდისა და საქართველოს ახლგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ.

რაოდენობრივი კვლევა
შერჩევის ზომა. რაოდენობრივი კვლევის შერჩევის მოცულობა წინასწარ განსაზღვრული იყო
სსიპ „ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ 250 რესპონდენტით. თუმცა ფონდმა კვლევაში
მონაწილეობის მიღებაზე თანხმობა მიიღო 118 თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების
ყოფილი ბენეფიციარისგან. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში წინასწარ შეთანხმებული
კითხვარის (დანართი #1) საშუალებით გამოიკითხა თავშესაფრების ანდა კრიზისული
ცენტრების სერვისით მოსარგებლე 100 ყოფილი ბენეფიციარი., ხოლო 18 ბენეფიციარმა ვერ
მიიღო მონაწილეობა შემდეგი მიზეზების გამო: ბაზაში მითითებული ტელეფონის ნომრები
გამორთული იყო,, მიუწვდომელი იყო და ორმა ბენეფიციარმა უარი განაცხადა შვილის
ავადმყოფობის გამო.

გამოკითხულ ყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა თავშესაფრების ანდა კრიზისული
ცენტრების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

თავშესაფარი/კრიზისული ცენტრი
სიღნაღის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
ბათუმის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი

რაოდენობა
12
14
12
12
12
8
7
3
20

გამოკითხვის დროს სრულიად დაცული იყო რესპონდენტების ანონიმურობა.
კითხვარი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული, გამოკითხული 80 რესპონდენტებთან
ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუ, ხოლო 20 რესპონდენტთან ჩატარდა სატელეფონო ინტერვიუ
შემსყიდველთან შეთანხმებით.

მონაცემთა გაწმენდა და გამომავალი სტატისტიკური ცხრილების მომზადება

-

მონაცემების შეყვანა განხორციელდა SPSS-ის ბაზაზე შექმნილ სპეციალური პროგრამის
ფორმატში. აღნიშნულ პროგრამას გააჩნია რიგი უპირატესობები, მათ შორის: შეყვანის
შეცდომების მნიშვნელოვანი შემცირება (გადასვლები, კოდირების შკალები, კითხვების
თანმიმდევრობა და ა.შ),
ველის კონტროლი განხორციელდა ველის მიმდინარეობის პროცესში. კოორდინატორი
წინასწარ ფლობდა ინფორმაციას, რომელ ბენეფიციართან მიმდინარეობდა კვლევა. ადგილზე
მისვლით და პროცესის კონტროლით ამოწმებდა სრულფასოვნად მიმდინარეობდა თუ არა
საველე სამუშაოები.
მონაცემთა გაწმენდა და გამომავალი სტატისტიკური ცხრილების მომზადება - მონაცემთა
გაწმენდა მოხდა Syntax პროგრამირების ენით. განხორციელდა მონაცემთა დამუშავება
კვლევის ამოცანების გათვალისწინებით და მომზადდა შესაბამისი სტატისტიკური ცხრილები

თვისებრივი კვლევა
თვისებრივი მონაცემების მიღების მიზნით გამოყენებულ იქნა ჩაღრმავებული ინტერვიუს
მეთოდი. კვლევის სახელმღვანელოს (დანართი 2) გამოყენებით ინტერვიუ ჩატარდა 2 სფეროს
ექსპერტთან და 2 სერვისის მიმღებ ბენეფიციართან. ვლევის სტანდარტის შესაბამისად მოხდა
ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის განხორციელება, რესპონდენტთა ანონიმურობა სრულიად
დაცულია.
მომზადდა ყველა ინტერვიუს ტრანსკრიპტი და გახორციელდა მონაცემთა დამუშავება
ძირითადი ტენდენციების თვისებრივი ასპექტების გამოვლენის მიზნით.

ზოგადი ინფორმაცია
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში 100 გამოკითხული ბენეფიციარის უმეტესი ნაწილი - 92
ქალია, შესაბამისად, მამაკაცებზე 8 გამოკითხული მოდის. ბენეფიციარების უმეტესობა
საშუალო ასაკისაა - 25-44 წლის. გამოკითხულთა უმეტესობას მხოლოდ საშუალო საფეხურის
განათლება აქვს მიღებული. ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, მსხვერპლთა უმრავლესობა
განქორწილებულია (51%), რასაც მოსდევს რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი
ბენეფიციარები (25%), რომელთა უმეტესობამ აღნიშნა რომ განქორწინებაზე განაცხადი
გაკეთებული აქვთ და სასამართლო პროცესების დასრულებას ელოდებიან.
გამოკითხულთა უმრავლესობა - 44% დასაქმებულია, რომელთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ
მათი დასაქმება სოციალური მუშაკის უშუალო მხარდაჭერით მოხდა. თავშესაფრიდან ან/და
კრიზისული ცენტრიდან გასვლის შემდეგ ბენეფიციართა 28% უმუშევარია. გამოკითხულთა
49% ცხოვრობს ქირით ან მსგავსი, 33% საკუთარი საცხოვრისი აქვს, ხოლო 18% დროებით
მეგობართან ან ნათესავთან ცხოვრობს.
ბენეფიციართა ზოგადი ინფორმაციის ამსახველი მონაცემები:

1. ასაკობრივი ჭრილი

2. ოჯახური მდგომარეობა

3. საქმიანობა

4. განათლების დონე

5. საცხოვრებელი ადგილი

გამოკითხული რესპონდენტებიდან 8 პირმა თქვა რომ არის მარტოხელა ან დასაოჯახებელი,
შესაბამისად 92-მა დაასახელა ქორწინების ასაკი, საიდანაც არასრულწლოვნებაში დაოჯახდა
33 რესპონდენტი, ხოლო 59 სრულწლოვნებაში. ასაკობრივ ჭრილში ქორწინების ქვედა
ზღვრად გამოვლინდა 13 წელი, ზედა ზღვრად კი 40, ხოლო საშუალო ასაკი არის 21 წელი. 92მა ბენეფიციარმა თქვა რომ ყავს შვილ(ებ)ი (მინიმუმ ერთი, მაქსიმუმ 7, საშუალოდ 2).
თერთმეტმა პირმა თქვა, რომ ცხოვრობს მარტო ან არავისთან სტაბილურად. დარჩენილმა 86
ბენეფიციარმა კითხვაზე ვისთან ერთად ცხოვრობს ამჟამად, ყველაზე ხშირად დასახელდა
„შვილებთან ერთად“ - სულ 74 პასუხი, საიდანაც ორ შემთხვევაში შვილია მოძალადე; 30-ჯერ
დასახელდა „ოჯახის სხვა წევრთან ერთად“, საიდანაც 4 შემთხვევაში ისევ მოძალადესთან

ერთადაა მსხვერპლი; 11-ჯერ დასახელდა „ქმართან/პარტნიორთან ერთად“, საიდანაც 8
შემთხვევაში მსხვერპლი ისევ მოძალადასთან დაბრუნდა.

შვილებთან

2

ოჯახის სხვა წევრებთან

72
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ქმართან/პარტნიორთან

26
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თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ექსპერტის აზრით ერთ-ერთი მთავარი
გამოწვევაა ის რომ, სახელმწიფო თავშესაფრის, ცხელი ხაზისა და კრიზისული ცენტრის
მეშვეობით მსხვერპლი იღებს დროებით მხარდაჭერას, მაგალითად, ერთჯერადი ფინანსური
დახმარება, ბინის დაქირავება და ა.შ., თუმცა, გრძელვადიანი დამოუკიდებელად
გაძლიერებისა და მხარდაჭერის პროგრამები დღესდღეობით სახელმწიფოს არ გააჩნია.
სახელმწიფო პროგრამების სუსტი მხარე გამოიხატება იმაში, რომ ფონდის მომსახურება არის
სამთვიანი და ვადის გასვლის შემდგომ ბენეფიციარები ისევ ქუჩაში რჩებიან ან ძალადობრივ
გარემოს უბრუნდებიან. ამას სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ საქართველოში ძალადობის
მსხვერპლთა
რიცხოვნობა
და
თავშესაფრებში
ბენეფიციარების
რაოდენობა
არაპროპორციულია, რეალურად ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური ძალადობის
ქვეშ იმაზე მეტი ადამიანი იმყოფება ვიდრე მათი რაოდენობაა თავშესაფრებსა თუ კრიზისულ
ცენტრებში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თავშესაფრიდან წამოსვლის მერე არ აქვს ნათელი
მომავლის და გრძელვადიანი, დამოუკიდებლად განვითარების პერსპექტივა. ამისათვის
საჭიროა იყოს განგძობითი პროგრამები (აქ არ იგულისხმება, რომ ბენეფიციარი თაშესაფარში
იყოს მთელი ცხოვრება).
იმ შემთხვევაში თუკი ქმარი/ინტიმური პარტნიორია მოძალადე, ბენეფიცირებმა დაასახელეს
პერიოდი, თუ როდის გახორციელდა მათზე ძალადობა. გამოკითხულიდან 22 პირი არ მოხვდა
ამ კატეგორიაში. ყველაზე ხშირად დასახელებულ პასუხებს შორის გამოვლინდა „თაფლობის
თვეში“ და „პირველი ბავშვის დაბადების შემდგომ“. კატეგორიაში „სხვა“ დასახელდა მხოლოდ
ერთი პასუხი - „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არასრულწლოვნებაში“.

როდესაც პირველი ბავშვი იყო 1 წლამდე ასაკის
ლოგინობის ხანაში (მშობიარობიდან პირველი 40…
სხვა
ორსულობის დროს
მეორე ან მომდევნო ბავშვის დაბადების შემდეგ
პირველი ბავშვის დაბადების შემდეგ
თაფლობის თვეში
0%
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35%

ფონდი მიერ გაწეული სერვისების შეფასებები
გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ ინფორმაცია ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდის შესახებ საპატრულო პოლიციის მეშვეობით გაიგო. რესპონდენტებს შეეძლოთ
დაესახელებინათ რამოდენიმე ინფორმაციის წყარო, შესაბამისად დიაგრამაზე მოცემულია
დასახელებული პასუხების სიხშირე. დასახელებულ წყაროებს შორის მეორე ადგილზე
სიხშირით არის კატეგორია სხვა, რომლის დაზუსტების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი
პასუხები: ყველაზე ხშირად ინფორმაციის წყარო იყო სახალხო დამცველის ოფისი; ასევე
დასახელდა ადვოკატი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, თანამშრომელი, თვითონ იცოდა,
პროკურატურა, სასწავლებელში ფსიქოლოგი, სკოლის დირექტორი, სოციალური
მომსახურების სააგენტო.
საინფორმაციო შეხვედრები
ვებ-გვერდები
ჯანდაცვის დაწესებულება
სოციალური ქსელი -ფეისბუკი
ცხელი ხაზი (116006)
სხვა სოციალური ქსელები
ტელევიზია
სოციალური სამსახური
მეგობრები/ოჯახის წევრები
სხვა
საპატრულო პოლიცია
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თვისებრივი კვლევის დროს გამოკითხული სერვისის მიმღებთა (ბენეფიციარი) თქმით
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის) და
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შესახებ ინფორმაციის

მიწოდებით უზრუნველყო ჯანდაცვის სამინისტრომ და საპატრულო პოლიციამ. თუმცა, მათი
აზრით ინფორმაცია მსგავსი მომსახურებების შესახებ ფართოდ ხელმისაწვდომი არ არის.
თავშესაფრის ბენეფიციარი - „როგორც ხდება ხოლმე, ჯერ პატრულის გამოძახება იყო,

შემდეგ მათ ჯანდაცვის სამინისტროში გადამიყვანეს, იქ შევხვდი ქალბატონ ირმას და
კიდევ სხვებს და იქ გავიგე შესაბამისი დაწესებულებების არსებობის შესახებ. შემდეგ
უკვე თავშესაფრიდან შევიტყვე კრიზისული ცენტრის შესახებ, რომლითაც მე არ
მისარგებლია.“
კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარი - „ინფორმაციის ნაკლებობა არის, არ იციან. მეც

სადღაც მითხრეს, მგონი პოლიციაში მითხრეს. დარწმუნებული ვარ ქალების 60%-70%
მაინც ძალადობის მსხვერპლია, ფიზიკური თუ არა ფსიქოლოგიური, მაგრამ არ
ამბობენ. არ იციან ვინ გაუწევს დახმარებას.“
სფეროს ექსპერტის შეფასებით, ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირება ხდება კანონით
შემაკავებელი, დამცავი ორდენის გამოშვების საშუალებით, რომელშიც ჩართულია მთლიანი
სახელმწიფო აპარატი, კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლო,
ჯანდაცვის სამინისტრო, სახალხო დამცველი, იუსტიციის სამინისტრო და მეტ-ნაკლებად
სასჯელაღსრულება, პრობაცია. რესპონდენტის თქმით მათი ერთობლივი ინიციატივაა, რომ
მომავალში პირდაპირ კრიზისულ ცენტრს მიმართოს პირმა და იქ ძალიან მარტივად
სტანდარტიზებული კითხვარის საშუალებით მოხდეს სტატუსის გაფილტვრა .
გამოკითხული ბენეფიცირებიდან 59 მსხვერპლი იყო მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლთა
მომსახურების თავშესაფარის ბენეფიციარი, 37 ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარი, ხოლო ოთხმა ისარგებლა ორივე მომსახურების
სივრცით. ცხრილში მოცემულია ძალადობის მსხვერპლთა რომელი თავშესაფრით და/ან
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრით ისარგებლეს გამოკითხულმა
რესპონდენტებმა (ცხრილში წარმოდგენილია რამდენჯერ დასახელდა თითოეული მათგანი).
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

თავშესაფარი/კრიზისული ცენტრი
სიღნაღის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
ბათუმის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი

რაოდენობა
12
14
12
12
12
8
7
3
20

საერთო შეფასებით, გამოკითხულმა რესპოდენტებმა თავშესაფარში გაატარეს საშუალოს 2.5
თვე, ხოლო კრიზისულ ცენტრებში 1.5 თვე.

სახელმწიფო ფონდი ბენეფიციარს სთავაზობს შემდეგ სერვისებს:
თავშესაფარს,
ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას, სოციალურ-ეკონომიკურ რეაბილიტაციას და სამედიცინო
მომსახურებას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2009 წლიდან დღემდე საკმაოდ გაიზარდა
მომსახურების არეალი, თუმცა ექსპერტების შეფასებით ბენეფიციართა რაოდენობის კიდევ
ზრდა მომავალში მოსალოდნელია, რამდენადაც მაღლდება მათი ცნობიერება და გაიზარდა
ინფორმირებულობის დონე. სახალხო დამცველის აპარატის კვლევის მიხედვით ადამიანების
80% ინფორმირებულია მომსახურების შესახებ და შესაბამისად გაიზრდება მიმართვის
რაოდენობაც, მომსახურების დახვეწასთან ერთად.
თვისებრივი კვლევის რესპონდენტის შეფასებით ამ ტიპის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
მოთხოვნადია, მეტად მოთხოვნადია თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
კრიზისული ცენტრი, ვიდრე რეგიონებში არსებული თავშესაფრები და კრიზისული
ცენტრები. მოთხოვნის მიზეზი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ყველას თბილისში სურს
განთავსება, რასაც დასაქმების უფრო მეტი შესაძლებლობა განაპირობებს. აღსანშნავია, რომ არ
ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ბენეფიციარი ვერ/არ განეთავსებინათ თავშეფასარში ადგილის
არქონის გამო.
კითხვაზე, თუ რომელი სერვისით ისარგებლეს ბენეფიციარებმა (რესპონდენტს უნდა
მოენიშნა ყველა შესაძლო პასუხი), ყველაზე ხშირად დასახელდა ფსიქოლოგიური
რეაბილიტაცია (91%) და სოციალური მხარდაჭერა (76%), რომელიც სოციალური მუშაკის მიერ
გაწეულ მომსახურებას გულისხმობს.

სოციალური მხარდაჭერა

76%

ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია

91%

სამართლებრივი მხარდაჭერა

24 საათიანი საცხოვრისით სარგებლობა

70%

62%

კვლევის პროცესში რესპონდენტებმა შეაფასეს ფონდის მიერ გაწეული სერვისები, როგორც
მთლიანობაში, ასევე ცალ-ცალკე. კითხვარი მოიცავდა თავშესაფრებში ან/და კრიზისულ
ცენტრებში არსებული ყველა მომსახურების შეფასებებს და გამოავლინა როგორც
ბენეფიციარების კმაყოფილების დონე ასევე მათი დამოკიდებულებები მიღებული
მომსახურებების მიმართ. მათი დამოკიდებულებები და გაწეული სერვისების ეფექტი
შეფასდა დებულებებით:
-

რა ცოდნა და დახმარება მიიღეს ბენეფიციარებმა თავშესაფარში ან/და კრიზისულ
ცენტრში ყოფნის დროს;

-

რამდენად ეფექტიანად იყენებენ ბენეფიციარები თავშესაფარში ან/და კრიზულ
ცენტრში მიღებული ცოდნას;
როგორ შეიცვალა მათი დამოკიდებულებები და რა გავლენა მოახდინა
ბენეფიციარების ცხოვრებაზე და მათ ქცევაზე ფონდის მიერ გაწეულმა სერვისებმა.

ბენეფიციარების დამოკიდებულებების სრულყოფილად გამოსავლენად მსგავსი შინაარსის
დებულებები რამოდენიმეჯერ განმეორდა კვლევის პროცესში. ასევე, დაისვა უარყოფითი
კონტექსტის მქონე შეკითხვები - იგივე მაკონტროლებელი შეკითხვები, რომლებიც ავლენს და
აზუსტებს რესპონდენტის შეხედულებებს.
თავშესაფრის ან/და კრიზისული ცენტრიდან გასვლის შემდეგ, ბენეფიციარების
უმრავლესობამ - 57%-მა მიღებული სერვისები ზოგადად შეაფასეს ძალიან ეფექტიანად.

სფეროს ექსპერტის აზრით არსებული სერვისების მიწოდებისას ფონდის მხრიდან არ არის
ბარიერები, რადგან იქ უკვე სტატუსის მქონე ძალადობის მსხვერპლი მიდის, მაგრამ მანამდე
ბენეფიციარები გარკვეულ დაბრკოლებებს შეიძლება გადააწყდნენ, ძირითადად
ბიუროკრატიული პროცესების გამო. არსებული სერვისების მიწოდებისას კი ტექნიკური
ბარიერი არ არსებობს.
გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ თავშესაფარში ყოფნის დროს საჭიროებიდან
გამომდინარე ისარგებლა მომსახურების სხვადასხვა კომპონენტით, როგორიცაა კვება,
ტანსაცმელი, პირადი ჰიგიენის ნივთები. ქვემოთ მოცემულია მათი შეფასებები თავშესაფრის
ან/და კრიზისული ცენტრის უსაფრთხოებასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების
მიღების შეფასებებთან ერთად. კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა
ძალიან კმაყოფილია ჩამოთვლილი კომპონენტებით. 100 გამოკითხულიდან 11-მა
ბენეფიციარმა თქვა რომ ეს კომპონენტები მათ არ შეხებიათ.

სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელის თქმით ისინი ყოველწლიურად ახდენენ
თავშესაფრების და კრიზისული ცენტრების მომსახურების, მათ შორის ცხელი ხაზის
შეფასებებს. ხოლო რაც შეეხება სერვისებს, კრიზისული ცენტრის ფარგლებში ბენეფიციარს
შეუძლია მიიღოს იურისტის, ფსიქოლოგის და პირველადი სამედიცინო მომსახურება. ასევე
თბილისის კრიზისული ცენტრის პირობებში შესაძლებელია ადგილზე განთავსებაც. თუმცა
მათი შენიშვნები სერვისებთან მიმართებაში უკავშირდება შესაბამისი ინვენტარის არ ქონას,
რიგ შემთხვევებში კვების ორგანიზების საკითხებს, მათ შორის ბავშვებისთვის საჭირო და
შესაბამის კვებას და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს და აქტივობებს. მაგალითად,
თავშესაფრები ძირითადად ორიენტირებული არიან ზრდასრულთა ფსიქო-სოციალურ
რეაბილიტაციაზე და ნაკლებ ძალისხმევას წევენ ბავშვებთან მიმართებით. მაშინ, როდესაც
სტატისტიკის თანახმად მეტი თუ არა თანაბარია თანმხლები ბავშვების რაოდენობა
მსხვერპლებთან ერთად. რესპონდენტის შეფასებით თავშესაფრებმა უფრო მეტი ძალისხმევა
უნდა გასწიონ იმისთვის, რომ იქ მყოფ ძალადობის მსხვერპლებს სამომავლოდ უფრო მეტი
პერსპექტივა გაუჩნდეთ. მაგალითად, მოხდეს მათი პროფესიული გადამზადება,
ალტერნატიული საცხოვრებლის ნახვა, დასაქმება და ა.შ.

თავშესაფრის
ან/და
კრიზისული
ცენტრის
დამოკიდებულების, ცოდნისა და გავლენის შეფასება

დატოვების

შემდეგ

თავშესაფრისა ან/და კრიზისული ცენტრის მიმართ რესპონდენტების უმრავლესობას
დადებითი განწყობები აქვს. დებულებებში სადაც ფასდებოდა და მოწმდებოდა მსგავსი
შინაარსის შეკითხვებით მათი დამოკიდებულებები, გამოვლინდა მაღალი კმაყოფილების
დონე.
თავშესაფრის ბენეფიციარი - „პრინციპში ამას სერვისს ვერ ვუწოდებდი, ეს იყო ჩემი

გაცოცხლება პირდაპირი მნიშვნელობით. მე ამ ხალხმა გამაცოცხალა ფიზიკურად,
პიროვნულად, სოციუმში დამაბრუნეს. რომ იყოს რამე ტელეგადაცემა მე
მოვალეობადაც კი ვთვლი რომ ამაზე ვისაუბრო. ვიცი სიკეთე არ იკარგება, იქ იმდენ
ადამიანს გაუწიეს უზარმაზარი დახმარება ამას ყველა იტყვის. მე ამას სიხარულით
ვიტყვი, სიტყვა სერვისი ძალიან შეზღუდული ცნებაა ამათი საქმიანობის აღსაწერად.
მე იქ შოკირებული მივედი, იმხელა სტრესი მქონდა და ტკივილი, რომ უბრალოდ
არსება ვიყავი, ათასი ფობიით, კომპლექსით. დავიწყოთ იქედან, რომ ქუჩაში არ რჩები
და ჭერი გაქვს. ეს ყველაზე მინიმუმი, მაგრამ ეს ხომ არ არის მთავარი, იქ რომ საწოლი
და საკვები გაქვს, თუმცა ამაზე მეტია ის საკვები როგორ გაქვს, საწოლი როგორია და
სიტყვა როგორი თბილია, არ ვიცი მადლიერების უმაღლესი დონე.“
1. დებულებები, რომლებიც აფასებს ბენეფიციარის თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრის
მიმართ დამოკიდებულებებს

დებულებებით შეფასდა თავშესაფრის ან/და კრიზისული ცენტრის მიერ გაწეული
მომსახურებები კონკრეტულ შედეგთან მიმართებაში. გამოკითხულთა 85% თქვა რომ
მომსახურებების მიღების შედეგად თავი დააღწია ძალადობას. რესპოდენტთა 44%-ის თქმით
თავშესაფარმა ან/და კრიზისულმა ცენტრმა ვერ მოახერხა მათთვის სამსახურის მოძიებაში
დახმარება, რაც აღსანიშნავია, რომ არ წარმოადგენს უშუალო სერვისს და რაც გამოვლინდა
სარეკომენდაციო ნაწილშიც, 56% კი აღნიშნა, რომ მათ ან არ დაჭირვებიათ საცხოვრისით
უზრუნველყოფა ან ფონდმა ვერ მოახერხა მათ დახმარებოდა ამ საკითხში.
ფონდის სერვისების მიღების შედეგად გამოკითხულთა უმრავლესობამ - 69% აღნიშნა, რომ
მოძალადის ქცევა შეიცვალა უკეთესობისკენ, ხოლო 12% განაცხადა, რომ მოძალადის ქცევა არ
შეცვლილა ან გაუარესდა.

2. დებულებები, რომლებიც აფასებს ბენეფიციარის თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრში
გაწეულ მხარდაჭერას

სფეროს ექსპერტი - „დასაქმების სერვისები არ აქვთ რეალურად. თავშესაფრების

კეთილსაიმედო გარემოსთან მიმართებით შენიშვნები არ გვაქვს. ისიც უნდა ვთქვათ,
რომ იქ არიან ბენეფიციარები, რომელთა წინანდელი საცხოვრებელი ფიზიკური
გარემო გაცილებით ცუდი იყო და ცხადია, რომ ისინი თუ უკმაყოფილებას არ
გამოთქვამენ ეს ჩვენთვის ინდიკატორი არ არის, იმიტომ რომ მისთვის ის
ინფრასტრუქტურა და გარემო რაც თავშესაფარში დახვდა ბევრად გაუმჯობესებულია
წინანდელთან შედარებით.“

3. დებულებები, რომლებიც აფასებს ბენეფიციარის მიერ თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში
მიღებული სერვისები მათზე ზეგავლენას

ბენეფიციართა დამოკიდებულებების შეფასებისას გამოვლინდა რომ მათი უმრავლესობა
თავშესაფრის ან/და კრიზისული ცენტრის დამსახურებად თვლის რომ ის უფრო დაცულია,
იმედიანად უყურებს მომავალს, აკონტროლებს საკუთარ ცხოვრებას და უკეთესად
გააცნობიერა საკუთარი შესაძლებლობები.

4. დებულებები, რომლებიც აფასებს ბენეფიციარის მიერ თავშესაფრიდან/კრიზისული
ცენტრიდან გასვლის შემდეგ საკუთარი ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებებს

სფეროს ექსპერტის აზრით სერვისის მიმღებ პირთა აღქმა და დამოკიდებულება წინა წლებთან
შედარებით მნიშვნელოვნად შეიცვალა უკეთესობისკენ. მაგალითად, ბენეფიციარის
სტატუსის მისანიჭებლად მეორე მხარესთან არ ხდება კომუნიკაცია და საქმე განიხილება
მხოლოდ მსხვერპლთან ინტერვიუთი, შესაბამისად ბენეფიციარები პოლიციის ნაცვლად
ირჩევენ სტატუსის დამდგენ ჯგუფთან ურთიერთობას.
კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარი - „ჩემთვის რა შეიცვალა? ის რომ როცა

სასმართლოებში დავდივარ, იურისტი მიწევს დახმარებას, ფსიქოლოგთან მაქვს
შეხვედრები და სხვანაირად ვუყურებ სიტუაციას. დამოკიდებულება შევიცვალე.
ცხოვება შეიცვალა რომ შიში არ მაქვს, აღარ მივარდება (მოძალადე), არ მირეკავს.
იმასაც შეეშინდა, რომ მე მოქმედებები დავიწყე. არავინ გემუქრება. ის მიზანი რომ
დააღწიო პრობლემას თავი ამ მომსახურებით მიღწევადია.“
დადებითი ტენდენციები გამოვლინდა მიღებული ცოდნის გამოვლენასთან დაკავშირებული
დებულებების შეფასებისას. დებულებაში „ჩემმა შვილებმა იციან ვის და როდის მიმართონ
როცა მათ დახმარება დასჭირდებათ“ 25%-მა უპასუხა რომ საერთოდ არა. უმრავლეს
შემთხვევაში რესპოდენტთა შვილები მცირე ასაკის არიან და მათ ეს ცოდნა ჯერ ვერ ექნებათ.

5. დებულებები, რომლებიც აფასებს თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში მიღებულ ცოდნას

ბენეფიციარებთან მომუშავე პერსონალის შეფასება
კითხვაზე „შეაფასეთ შემდეგი გარემოებები თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში
გატარებული პერიოდის დროს“ - რესპონდენტთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ყველა
ჩამოთვლილი გარემოება მაღალი კმაყოფილების დონით შეაფასა.
პერსონალი პატივისცემით მეპყრობოდა
მე ვიყავი ჩართული ჩემთვის შესაამისი სერვისის მიღების გადაწყვეტილების
პროცესში
ჩემს საჭიროებებს სრულიად შეესაბამებოდა მიღებული სერვისები
ინფორმაცია ჩემთვის საინტერესო საკითხებზე სრულყოფილად მომაწოდა
დამხვედრიმა პერსონალმა

95%
88%
85%
95%

თავშესაფრის ბენეფიციარი - „მე არ დამჭირვებია ტანსაცემლი, მაგრამ ვისაც

სჭირდებოდა მოუტანიათ ფუთებით, ვიღაცას ოპერაცია დასჭირდა და ეგ საქმე
მოუგვარეს. ვისაც რა საჭიროება ჰქონდა იმის მიხედვით. მე მაგალითად, წამლები
დამჭირდა და უზრუნველყვეს ყველაფერი„.

კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარი - „ის მომენტი იყო, რომ წლები დახმარება

მჭირდებოდა თუმცა რეალურად ვერავინ მეხმარებოდა. არ იცი ვის მიმართო, რა უნდა
გააკეთო. ამ დროს გჭირდება ვიღაც ვინც დაგაკვალიანებს. უბრალოდ ვარაუდით
მოვდიოდი აქ, და ძალიან გამიმართლა, იმის მერე იმდენი გოგო მომიყვანია,
მივსულვარ სახლში და მითქვია წამოდი, არ არის ეგ საერთოდ პრობლემა. მომიყვანია
და გაუწევიათ დახმარება.“
პერსონალის შეფასება.
დარაჯი

52%

დამლაგებელი

35%

მძღოლი

46%

ძიძა

42%

მედდა

49%

სოციალური მუშაკი

66%

ფსიქოლოგი

66%

იურისტი

45%

ადმინისტრაცია

66%

პროფესიონალი

კომუნიკაბელური

აგრესიული

მზრუნველი

ყურადღებიანი

არაჰუმანური

უყურადღებო

უხეში

სახალხო დამცველი აპარატის წარმომადგენლის აზრით ფონდი ახდენს პოლიტიკის
განსაზღვრას და საჭიროებების მიხედვით მომსახურების მიწოდებას. ძალადობის მსხვერპლ
პირთა მომსახურებაში ძირითადად ჩართული არიან: თავშესაფრებისა და კრიზისული
ცენტერების ადმინისტრაცია, რომელშიც შედის დირექტორი და დამხმარე პერსონალი,
ფსიქოლოგი, იურისტი, სოციალური მუშაკი, ძიძა, მედდა, სანიტარი, დარაჯი. ყველას
როლები გადანაწილებულია. ასევე თანამშრომლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და
პროფესიული განვითარების პროგრამები ხორციელდება მათ ბაზაზე.
გამოკითხული სერვისის მიმღების (კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარის) თქმით მას არ
უსარგებლია თავშესაფრის მომსახურებით, რადგან მას არ ჰქონდა ამის საჭიროება, თუმცა
მიიღო ფსიქოლოგის მომსახურება როგოც მან, ასევე მისმა მცირეწლოვანმა შვილმა და
იურისტის მომსახურება. ასევე ფონდის მხარდაჭერით გაიარა სერტიფიცირებული
კულინარიის კურსები.
კრიზისული ცენტრის ბენეფიციარი - „ფსიქოლოგის და იურისტის მომსახურებათ

დღემდე ვსარგებლობ. ასევე გავიარე კულინარიის კურსები, სერტიფიკატი ავიღე.
დღემდე მაქვს კონტაქტი და თუ რამე პროფესიული კურსები იქნება და მოეწონება
ჩავერთვები.“

თავშესაფრის ბენეფიციარის თქმით მას თავშესაფარში დახვდა იმდენად კარგი გარემო, რომ
ამან ხელი შეუწყო მას სწრაფ რეაბილიტაციაში. ისარგებლა ყველა იმ მომსახურებით, რასაც
სთავაზობდა თავშესაფარი, კერძოდ, ფსიქოლოგის, იურისტის, კვებითი, სამედიცინო და ა.შ.
მომსახურება.

ფსიქოლოგი

ფსიქოლოგთან განვლილი სესიების შედეგად თავს
უფრო დაცულად და ძლიერად ვგრძნობ
ფსიქოლოგისგან მიღებული რჩევები მეხმარება
რთული სიტუაციების დაძლევაში
მე შემიძლია გავუმკლავდე ნებისმიერ გამოწვევას
იმისათვის რომ შევინარჩუნო უსაფრთხოების
განცდა
მე შემიძლია საკუთარი ემოციების მართვა და
კონტროლი
მე მივმართავ ჩემს გარშემომყოფებს
დახმარებისთვის ზოგადად (მეგობრებს, ოჯახის
წევრებს, მეზობლებს, სხვ.)
მე შემიძლია საკუთარ თავსა და ჩემზე დამოკიდებულ
პირებზე დამოუკიდებლად ზრუნვა
თუ რაიმე არ გამომდის, ვცდილობ სხვა
ალტერნატიული გზები ვიპოვო
მე შემიძლია სხვას ვთხოვო დახმარება, როცა მე ეს
მჭირდება
მე ჩამოყალიბებული მაქვს ჩემი მიზნები და ზუსტად
ვიცი რას მინდა მივაღწიო მომავალში
რ ოცა ვცდილობ ს აკუთ არ კეთ ილდღ ეობაზე
ვიზრ უნ ო ბევრ ი პრ ობლემ ა მ ექმ ნ ება

ყოველთვის

თითქმის
ყოველთვის

უმეტესწილად

ხანდახან

არასდროს

გამოკითხული რესპოდენტებიდან 10-ს არ მიუღია ფსიქოლოგის სერვისი.
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იურისტი
რესპოდენტთა 28%-ს არ მოიღია სამართლებრივი მხარდაჭერა ფონდისგან. დანარჩენმა 78%მა კითხვაზე რა სამართლებრივი მხარდაჭერა აღმოუჩინა იურისტმა შემდეგნაირად
გადანაწილდა (ცხრილში წარმოდგენილია დასახელებული სერვისის სიხშირე, რესპოდენტს
შეეძლო ერთზე მეტი პასუხის გაცემა):
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი დადგენის/გაგრძელების საკიტხები
განქორწინებაში დახმარება

28
30

ალიმენტების დანიშვნაში დახმარება
არასრულწლოვნის საცხოვრისის განსაზღვრაში დახმარება
მამობის დადგენაში დახმარება
ქონებრივი და მემკვიდრეობითი საკითხების მოგვარებაში დახმარება
სოციალური დახმარებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაში
დახმარება
სხვა

11
14
5
8
8
22

კატეგორიაში „სხვა“ დასახელებეული იყო შემდეგი სახის სამართლებრივი მხარდაჭერა:
-

ადვოკატის სერვისი (3)
დამცავი ორდერის გამოშვება (6)
ზოგადი საკონსულტაციო მომსახურება (17)
ორდერის გაუქმება (1)
სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადება (1)
შემაკავებელი ორდერის გამოშვება (2)

სოციალური მუშაკი
სოციალური მუშაკის სერვისის ყველა თავშესაფრისა და/ან კრიზისული ცენტრის
ბენეფიციართა უმრავლესობა - 71% დადებითად აფასებს. გამოკითხული რესპოდენტების 19%
არ უსარგებლია ან არ დაჭირვებია მსგავსი სერვისის მიღება.

სოციალური მუშაკის მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასებისათვის რესპოდენტებს შეეძლოთ
გაეხსენებინათ კონკრეტულად რა შეხება ქონდათ სოც. მუშაკებს მათთან, რა საქმიანობა
განახორციელეს და შეეფასებინათ თითოეული მათგანი. ცხრილში მოცემულია ყველა
დასახელებული სრვისი რომელიც სოციალურმა მუშაკმა განახორციელა ბენეფიციარებთან.
ბენეფიციარების მიერ ჩამოთვლილი სერვისები, რომლებიც
სოციალურმა მუშაკმა განახორციელა
სამსახურის მოძიებაში დახმარება
ექიმთან ვიზიტის ორგანიზება; კლინიკაში აღრიცხვაზე დაყენება
(მსხვერპლის, და შვილების)
საცხოვრისის მოძიებაში დახმარება (მ.შ. დედათა და ბავშვთა
თავშესაფარი)
სოციალური შემწეობის მიღებასა და ერთჯერადი ფულადი დახმარების
მიღებაში დახმარება
მსხვერპლის კონსულტირება სხვადასხვა საკითხებზე
მსხვერპლის შვილების სკოლაში სწავლასთან დაკავშირებულ
საკითხებში დახმარება (მათი წრეებზე ჩაწერა და სხვ.)
საზოგადოებაში ინტერგაციაში, სოციალიზაციასა და თვითშეფასების
ამაღლებაში დახმარება
კვალიფიკაციის ამაღლებაში დახმარება (ტრენინგ-კურსები)
მსხვერპლის შვილების საბავშვო ბაღში მოწყობაში დახმარება
ტრენინგ-კურსების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
მორალური მხარდაჭერის აღმოჩენა
უარყოფითი გავლენა ქოდნა/ტრეფიკინგის მსხვერპლი
გავხდი/არაფერში არ დამეხმარა
ბავშვების საცხოვრისის პერიოდულად შემოწმება
დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაში დახმარება
დაბადების მოწმობის აღებაში დახმარება

დასახელებული
პასუხის
რაოდენობა
26
19
16
14
12
11
9
8
6
4
4
3
2
2
1

დამატებითი სერვისის საჭიროების გამოვლენა
რეკომენდაციები
კითხვაზე „თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ყოფნის პერიოდში, ხომ არ გამოვლინდა
რაიმე სახის სერვისი მიღების საჭიროება“ გამოკითხულ ბენეფიციართა შორის მხოლოდ 26მა დაასახელა დამატებითი სერვისის მიღების საჭიროება. ესენია:
-

უფრო მეტად მოწესრიგებული საცხოვრისი (ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება)
მოძალადეს ქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს ფსიქოლოგის მომსახურება
საცხოვრისით უზრუნველყოფაში დახმარება
თავშესაფარში ადგილების დამატება
თავშესაფრიდან გასვლის შემდეგ, ბენეფიციარი ბრუნდებოდეს უზრუნველყოფილ
გარემოში

-

სტაბილური სამსახურის მოძიებაში დახმარება
ფსიქოლოგისა და იურისტის კადრების დამატება
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ბავშვებისთვის გასართობი სივრცის მოწყობა
სიტყვა „თავშესაფრის“ შეცვლა, რადგან ის ცუდ ასოციაციას იწვევს იქ მყოფებში
სრულყოფილი კონსულტაციის გაწევა ბენეფიციარებისთვის
ბენეფიციარებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა განათლების/კვალიფიკაციის
ამაღლების მხრივ
ბიუროკრატიის შემცირება
ფულადი კონპენსაციის გაცემა
ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (სასამართლო პროცესებზე)
ტანსაცმლით უზრუნველყოფა

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის
განცხადებით გარდა სოციო-ეკონომიკური გამოწვევებისა პრობლემურია თავშესაფარში
მოხვედრის საფუძველიც, კერძოდ, სავარაუდო მსხვერპლს თავშესაფრის მომსახურებით
სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ მსხვერპლის სტატუსის მიღების შემდეგ, რაც სხვა ქვეყნების
მაგალითზე ასე არ ხდება და ძალადობის მსხვერპლს სტატუსის გარეშე შეუძლია ისარგებლოს
თავშესაფრით. საქართველოს მაგალითზე, სტატუსის განსაზღვრის საფუძვლები კანონიდან
არის ან შემაკავებელი, ან დამცავი ან დაკავების ორდერი ან სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფის
მიერ განსაზღვრული სტატუსი. ამის შემდეგ ადამიანს აქვს უფლება ისარგებლოს
თავშესაფრის პროგრამით. კრიზისული ცენტრეიბის მიზანიც არის ის რომ თუ ადამიანს არ
აქვს ამ ოთხი სტატუსიდან ერთ - ერთი, შეუძლია მიმართოს ცენტრებს და ისარგებლოს
შესაბამისი სერვისით. ამასთან დაკავშირებით მათ აქვთ ხედვა, რომ თუ კრიზისულ ცენტრს
შეიძლება მიმართოს დაზარალებულმა, ამ შემთხვევაში კრიზისულ ცენტს უნდა ჰქონდეს
უფლება რომ განსაზღვროს დაზარალებულის სტატუსი მოხდეს თუ არა თავშესაფარში მისი
გადასვლა. ასე რომ სტატუსის ქონაც შეიძლება იყოს ბარიერი.
ამავე რესპოდენტის აზრით ბოლო წლებში საკანონმდებლო ბაზა და სერვისები დაიხვეწა
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის
მსხვერპლ პირებთან მიმართებაში, თუმცა გამოწვევად რჩება ის, რომ არ ხდება ქალთა
ეკონომიკური
დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა,
სოციალური
მხარდაჭერის
და
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებით
უზრუნველყოფა, შესაბამისად ის
სერვისები, რომელსაც ფონდი სთავაზობს ბენეფიციარებს ეფექტურობას კარგავს.
რესპონდენტი ხაზს უსვამს სხვა ბარიერსაც, კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ ძალადობის
მსხვერპლი არის სოციალურად დაუცველი, თავშესაფარში გადასვლის შემდეგ ბენეფიციარს
უწყდება სოციალური შემწეობა, მაგალითად, ყიფილა შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა უარი
თქვა თავშესაფარში განთავსებაზე იმ მიზეზით, რომ
თავშესაფრიდან გამოსვლის მერე
თავიდან მოუწევდა ყველა პროცედურის გავლა სოციალური შემწეობის მისაღებად (4 თვის
ხანგრძლივობით). სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის აზრით სასურველია, რომ
ბენეფიციარის თავშესაფარში დაყოვნების პერიოდში ის სრულიად ინარჩუნებდეს
სოციალურად დაუცველის სტატუსს და შესაბამისად იმ ანაზღაურებას რასაც ეს სტატუსი
განაპირობებს.

სფეროს ექსპერტის აზრით გამოწვევად რჩება მომსახურებების ხელმისაწვდომობის საკითხი,
მიუხედავად იმისა, რომ მეტ-ნაკლებად გეოგრაფიული დაფარვა უზრუნველყოფილია, მაგრამ
მაინც სრულად არ არის. მეორე გამოწვევა ის არის, რომ მაინც ბიუროკრატიული ბარიერების
არსებობს ხელმისაწვდომობის კუთხით, კერძოდ მსხვერპლის სტატუსის აუცილებლობის
ქონა იმისათვის, რომ ისარგებლოს აღნიშნული მომსახურებით. რესპონდენტის თქმით ისნი
მუშაობენ კონცეფციაზე,, რომ გადაიხედოს სავალდებულო სტატუსის საკითხი.
სფეროს ექსპერტის მიერ მნიშვნელოვან საკითხად დასახელდა თავშესაფრის შემდეგ
მომსახურებების ნაკლებობა. ამ კუთხით გამოწვევაა ისიც, რომ საქართველოში ქალებს არც
საკუთრება აქვთ, ხშირად ამის გამო ვერ მიდიან ოჯახიდან, ანუ საცხოვრისის პრობლემაა.
მეორე ის, რომ ძირითადად ძალადობის მსხვერპლნი არიან ქალები, რომელთაც ან განათლება
არ აქვთ მიღებული, ან დიდი ხანია არ ყოფილა ჩართული შრომით ბაზარზე. და თუ დასაქმება
ხდება დაბალი ანაზღაურების და ნაკლები სტაბილურობის ფონზე, რაც ვერ უზრუნველყოფს
იმას, რომ მან შეძლოს საკუთარი თავის რჩენა და ეს განაპირობებს ხშირად მოძალადესთან
დაბრუნებას. რესპონდენტის აზრით ასევე არ არის საკმარისი ის სოციალური დახმარება,
რომელსაც ახლა სთავაზობს პროგრამა, რომ მსხვერპლმა დამოუკიდებელად იცხოვროს.
შესაძლებელია საჭირო გახდეს ცალკეული საკითხების გადახედვა, კერძოდ ვადა, არსებული
3 თვიანი პერიოდი არ არის საკმარისი, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდი ხანი რჩებიან,
თუმცა არ არის საკმარისი. დასავლეთის ქვეყნები მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, 1 წელი მაინც
არის პირველადი რეაბილიტაციის პერიოდი..
რესპონდენტის აზრით საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები გამოჩნდა კერძო დამსაქმებლების
კუთხით. რამდენიმე მსხვილი კომპანიაა დაინტერესებული იმით, რომ გადამზადება ან
სტაჟირება შესთავაზოს. თუმცა, გამომდინარე იქედან რომ არ არის ეს ხალხი
რეაბილიტირებული, ხშირად ვერ ხერხდება მათი დასაქმება.
სფეროს ექსპერტი - „რაკი ქალი ამბობს, რომ არის ძალადობის

მსხვერპლია ის
ნამდვილად არის მსხვერპლი. საქართველოში შესაძლებელია, რომ უფრო მეტი
გამოწვევაა, იგივე დევნილების გამო და საცხოვრისის პრობლემის გამო, თუმცა, ალბათ
უფრო მნიშვნელოვანია მსხვერპლის უფლებებს მიენიჭოს უფრო მეტი ყურადღება,
ვიდრე იმას, რომ ვინმემ ბოროტად არ ისარგებლოს ამ მომსახურებით.“
სფეროს ექსპერტი - „ზოგს იმ წუთას სჭირდება სამსახური და არ აქვს დრო რომ

დაელოდოს. დამსაქმებლის ინიციატივაა. ვცდილობთ რომ სახელმწიფო ფონდდთან
რაიმე შეთანხმება გაფორმდეს და ფორმატი მოვიფიქროთ. მაგალითად, აჭარა გრუპმა
რამდენიმე მსხვერპლი დაასაქმა. არიან კომპანიები, რომლებიც პირდაპირ დასაქმებას
ვერ სთავაზობენ და არ არის ანაზღაურება რამდენიმე თვე, არადა ამათ სასწრაფოდ
სჭირდებათ სამსახური“.
თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი სახის რეკომენდაციები:
➢ აქტიური

საინფორმაციო

კამპანია,

განსაკუთრებით

ეთნიკური

უმცირესობებისთვის გასაგებ ენაზე; საინფორმაციო კამპანია ფონდმა უნდა
უზრუნველყოს. რათა მოახდინოს თავისი სერვისების ცნობადობა;

➢ მსხვერპლის

ფსიქო-სოციალური

რეაბილიტაციის

კუთხით

უფრო

მეტი

ღონისძიების გატარება;
➢ საცხოვრებლის მხარდასაჭერად მიზნობრივი ღონისძიებების გატარება;
➢ კომუნიკაცია და კოორდინაცია ადგილობრივ თვითმმართველობებთან

და

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თუნდაც, შიდა “მეფინგის”-ის გაკეთება,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

საჭიროების შემთხვევაში სად რა დახმარების მიღება შეუძლიათ.
მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, გეოგრაფიული დაფარვა;
ბიუროკრატიული ბარიერების აღმოფხვრა, კერძოდ მსხვერპლის სტატუსის
აუცილებლობის ქონა იმისათვის, რომ ისარგებლოს აღნიშნული მომსახურებით.;
ბენეფიციარის თავშესაფრიდან გასვლის შემდგომ სტაბილური სამსახურის
მოძიებაში ხელშეწყობა;
ბავშვთა სპეციალური ფსიქოლოგის დამატება თავშესაფრებსა და კრიზისულ
ცენტრებში;
სექსულური ძალადობის მსხვერპლებთან მომსახურებების დახვეწა, რადგან
სპეციფიკა უფრო განსხვავებულია და საჭიროებს დახვეწას;
ბენეფიციარების სისტემატიური გადამზადება;
დასაქმებაში ხელშეწყობა და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა;

დანართი #1. რაოდენობრივი კვლევის კითხვარი
ზოგადი ინფორმაცია
ლოკაცია
1 რეგიონი
2 მუნიციპალიტეტი
3 სოფელი/თემი
4 ინტერვიუერის სახელი/გვარი
5 ინტერვიუერის კოდი:
6 თარიღი
რესპოდენტი

7

ასაკი

8

განათლების საფეხური

ოჯახური მდგომარება
9

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

18 წლამდე
18-24
25-34
35-44
45-59
60-ზე ზემოთ
არასრული საშუალო
საშუალო
ტექნიკური პროფესიული განათლება
არასრული უმაღლესი
უმაღლესი
მარტოხელა(გადადი 10-ზე)
დასაოჯახებელი(გადადი 10-ზე)
რეგისტრირებული ქორწინება
არარეგისტრირებული ქორწინება
განქორწინებული
ქვრივი

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1

დასაქმებული
უმუშევარი
დიასახლისი
სტუდენტი
მოსწავლე
პენსიონერი
თვითდასაქმებული
არცერთი (გადადით 13-ზე)
რაოდენობა
სრულწლოვანი
არასრულწლოვანი
საკუთარი

9.1 ქორწინების ასაკი

10

საქმიანობა

11

შვილები

12

საცხოვრებელი ადგილი

2
3

ქირით ან მსგავსი
ნათესავთან/მეგობართან დროებით

ფონდის მიერ გაწეული სერვისების შეფასებები
13. რა წყაროდან მიიღეთ ინფორმაცია ფონდის სერვისების შესახებ? (ინტერვიუერს,

დააზუსტებინეთ რესპონდენტს საიდან / რა გზით მიიღო ინფორმაცია ფონდის
თავშესაფრებისა / კრიზისული ცენტრების სერვისების შესახებ) (შემოხაზეთ ყველა
სავარაუდო პასუხი)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

საპატრულო პოლიცია
სოციალური სამსახური
ჯანდაცვის დაწესებულება ( ოჯახსი ექიმი/სპეცილიასტი/ექთანი...)
მეგობრები/ოჯახის წევრები
სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“
სხვა სოციალური ქსელები
ტელევიზია
ვებ-გვერდები
საინფორმაციო შეხვედრები
ცხელი ხაზი (116006)
სხვა (დააზუსტეთ)
სხვა (დააზუსტეთ)

14. დააზუსტეთ ფონდის რომელი სერვისით გისარგებლიათ?
1
2
3

ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფარი
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
ორივე

15. ძალადობის მსხვერპლთა რომელი თავშესაფრით
მომსახურების კრიზისული ცენტრით გისარგებლიათ?

და/ან

ძალადობის

მსხვერპლთა

1 სიღნაღის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
2 ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
3 გორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
4 თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
5 ბათუმის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
6 გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
7 მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
8 ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
9 ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
10 თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
16. რამდენი ხანი დაყავით თავშესაფარში? _____________________ თვე

17. რამდენი ხანი დაყავით კრიზისულ ცენტრში? __________________ თვე
18. ამჟამად ვისთან ერთად ცხოვრობთ?
(ინტერვიუერს: თუ დასახელებული პირი მოძალადეა, გთხოვთ მონიშნეთ 1)
1
ქმართან/პარტნიორთან
2
ოჯახის სხვა წევრებთან
3
შვილებთან ერთად
4
არავისთან სტაბილურად
5
მარტო
19. გთხოვთ, გაგვიზიაროთ რომელი
დასახელებული პასუხი)
1
2
3
4
5
6

1
1
1

სერვისებით

გისარგებლიათ?

(შემოხაზეთ

ყველა

24-საათიანი საცხოვრისით სარგებლობა
სამართლებრივი მხარდაჭერა
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია
სოციალური მხარდაჭერა
სხვა (მიუთითეთ)
სხვა (მიუთითეთ)

20. გთხოვთ, შეაფასოთ ჩამოთვლილი კომპონენტები მათი სარგებლობის შემთხვევაში?
1. ძალიან კმაყოფილი; 2. ნაკლებად კმაყოფილი; 3. არც კმაყოფილი არც უკმაყოფილო; 4. ნაკლებად
უკმაყოფილო; 5. ძალიან უკმაყოფილო; 6. არ მისარგებლია.
1
1
2
3
4
5
6
კვება;
პირადი ჰიგიენის და პირადი საცხოვრებელი სივრცის
2
3
4
5
6
ჰიგიენის
დაცვისთვის
საჭირო
საშუალებებით 1 2
უზრუნველყოფა;
საჭიროებიდან გამომდინარე, სეზონის, შესაბამისი
3
1
2
3
4
5
6
ტანსაცმელით უზრუნვეყოფა;
პირველადი სამედიცინო დახმარებით და სამედიცინო
4
1
2
3
4
5
6
მომსახურების მიღება/ორგანიზებში ხელშერყობა;
5
1
2
3
4
5
6
უსაფრთხოება საცხოვრისის ტერიტორიაზე;
21. თავშესაფრის ან/და კრიზისული ცენტრიდან გასვლის
შეაფასებდით გაწეულ მომსახურებას?
1. ძალიან ეფექტიანი;
2. ეფექტიანი;
3. მეტ-ნაკლებად ეფექტიანი
4. არაეფექტიანი;
5. საერთოდ არ იყო ეფექტიანი.
22. რამდენად ეთანხმებით ჩამოთვლილ დებულებებს:

შემდეგ,

ზოგადად

როგორ

1. სრულიად ვეთანხმები; 2. მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები; 3. არ ვიცი; 4. საერთოდ არ
ვეთანხმები.
მე დავბრუნდები თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში თუ მე ამის
1
1
2
3
საჭიროება დამიდგება
თუ დავინახავ საჭიროებას, ჩემს ძალადობის მსხვერპლ
2 ნაცნობს/მეგობარს რეკომენდაციას გავუწევ ისარგებლოს
1
2
3
თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრის მომსახურებაით
ზოგადად, მე კმაყოფილი ვარ ყველა იმ სერვისით რომელიც მე მივიღე
3
1
2
3
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში
თავსესაფარი/კრიზისული ცენტრი დამეხმარა თავი დამეღწია
4
1
2
3
ძალადობისთვის
5
6
7
8

9

10

თავშესაფარი/კრიზისული ცენტრი დამეხმარა სამსახურის მოძიებაში
თავშესაფარი/კრიზისული ცენტრი დამეხმარა საცხოვრებლით
უზრუნველყოფაში (მუნიციპალიტეტთან გამიწია შუამდგომლობა)
თავშესაფრიდან. კრიზისული ცენტრიდან გასვლის შემდეგ ამაღლდა
ჩემი თვითშეფასება და გაცილებით უკეთ ვგრძნობ თავს
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში მიღებული სერვისების შედეგად მე
შევძელი ზეგავლენა მომეხდინა მოძალადის ქცევასა და ცნობიერებაზე
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ორგანიზებული ტრენინგ-კურსები
იყო მნიშვნელოვანი ჩემი ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესების
კუთხით
თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრის დამსახურებაა, რომ მე უფრო
კმაყოფილი ვარ საკუთარი ცხოვრებით

4

4

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

23. შეაფასეთ ქვემოთ მოცემული დებულებები (თავშესაფარის/კრიზისული ცენტრის დატოვების
შემდეგ, თქვენს ცხოვრებასა და დამოკიდებულებებში შესაძლო ცვლილებების ჭრილში).
1. ძალიან; 2. მეტ-ნაკლებად; 3. საერთოდ არა.
1

ახლა მე თავს უფრო დაცულად ვგრძნობ

1

2

3

2

მე მეტად გააზრებული მაქვს საკუთარი შესაძლებლობები

1

2

3

3

მეტი ვიცი ძალადობის სახეების და მისი გამოვლინების შესახებ

1

2

3

4

მე ვიცი ვის მივმართო დახმარებისა და მხარდაჭერისათვის

1

2

3

5

მე მაქვს გეგმა როგორ გავაუმჯობესო საკუთარი ფინანსური
მდგომარეობა/როგორ დავსაქმდე

1

2

3

6

მე ვიცი ვის მივმართო განათლების მიღებისა და/ან გაგრძელების სურვილის
შემთხვევაში

1

2

3

7

ახლა მე უფრო იმედიანად ვუყურებ მომავალს

1

2

3

8

თვაშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე,
ახლა უფრო მეტი ვიცი თუ როგორ დავიცვა საკუთარი უფლებები

1

2

3

9

მე ვაკონტროლებ საკუთარ ცხოვრებას

1

2

3

10

მე ვიცი რა გავლენას ახდენს ძალადობა ჩემს შვილებზე

1

2

3

11

ჩემმა შვილებმა იციან ვის და როდის მიმართონ როცა მათ დახმარება
დასჭირდებათ

1

2

3

24. შეაფასეთ შემდეგი გარემობები (თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში გატარებული
პერიოდის შეფასება)
1, ძალიან; 2. მეტ-ნაკლებად; 3. არც ისე; 4. საერთოდ არა.
1

პერსონალი პატივისცემით მეპყრობოდა
1
2
3 4
მე ვიყავი ჩართული ჩემთვის შესაბამისი სერვისის მიღების
2
1
2
3 4
გადაწყვეტილების პროცესში
3 ჩემს საჭიროებებს სრულიად შეესაბამებოდა მიღებული სერვისები 1
2
3 4
ინფორმაცია ჩემთვის საინტერესო საკითხებზე სრულყოფილად
4
1
2
3 4
მომაწოდა დამხვედრმა პერსონალმა
25. გთხოვთ
შეაფასოთ
თქვენს
მომსახურებაში
ჩართული
პერსონალი
შემდეგი
მახასიათებლების/კრიტერიუმების მიხედვით?
1. პროფესიონალი; 2. კომუნიკაბელური; 3. მზრუნველი; 4. ყურადღებიანი; 5.
აგრესიული; 6. უყურადღებო; 7. უხეში; 8. არაჰუმანური ; 9. ვერ შევაფასებ
1 ადმინისტრაცია
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 იურისტი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 ფსიქოლოგი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 სოც. მუშაკი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 მედდა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 ძიძა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 მძღოლი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8 დამლაგებელი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 დარაჯი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 სხვა____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11 სხვა____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26. ფსიქოლოგის სერვისის მიღების შედეგად, გთხოვთ შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული
დებულებები: (ინტერვიუერს: წაუკითხეთ რესპოდენტს ყველა ჩამოთვლილი დებულება და
შეაფასებინეთ თითოეული მათგანი)
1.არასდროს; 2. ხანდახან; 3. უმეტესწილად; 4. თითქმის ყოველთვის; 5. ყოველთვის; 6 არ
მისარგებლია
ფსიქოლოგთან განვლილი სესიების შედეგად თავს უფრო
1
1
2
3
4
5
დაცულად და ძლიერად ვგრძნობ
ფსიქოლოგისგან მიღებული რჩევები მეხმარება რთული
2
1
2
3
4
5
სიტუაციების დაძლევაში
მე შემიძლია გავუმკლავდე ნებისმიერ გამოწვევას
3
1
2
3
4
5
იმისათვის რომ შევინარჩუნო უსაფრთხოების განცდა
4 მე შემიძლია საკუთარი ემოციების მართვა და კონტროლი
1
2
3
4
5

6
6
6
6

5
6
7
8
9
10

მე მივმართავ ჩემს გარშემომყოფებს დახმარებისთვის
ზოგადად (მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, მეზობლებს, სხვა.)
მე შემიძლია საკუთარ თავსა და ჩემზე დამოკიდებულ
პირებზე დამოუკიდებლად ზრუნვა
როცა ვცდილობ საკუთარ კეთილდღეობაზე ვიზრუნო
ბევრი პრობლემა მექმნება
თუ რაიმე არ გამომდის, ვცდილობ სხვა ალტერნატიული
გზები ვიპოვო
მე შემიძლია სხვას ვთხოვო დახმარება, როცა ეეს მჭირდება
მე ჩამოყალიბებული მაქვს ჩემი მიზნები და ზუსტად ვიცი
რას მინდა მივაღწიო მომავალში

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

27. სამართლებრივი მხარდაჭერის სერვისის მიღების შემთხვევაში, გთხოვთ მონიშნოთ რა სახის
მხარდაჭერა აღმოგიჩინათ იურისტმა (გთხოვთ შემოხაზოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი)
1
2
3
4
5
6
7
8
0

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დადგენის/გაგრძელების საკითხები;
განქორწინებაში დახმარება;
ალიმენტების დანიშვნაში დახმარება;
არასრულწლოვნის საცხოვრისის განსაზღვრაში დახმარება;
მამობის დადგენაში დახმარება;
ქონებრივი და მემკვიდრეობითი საკითხების მოგვარებაში დახმარება.
სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაში დახმარება
სხვა (მიუთითეთ)
არ მიმიღია სამართლებრივი მხარდაჭერა (თუ არ მიუღია მომსახურება გადადით 28-

ე კითხვაზე)

27.1 შეაფასეთ ქვემოთ ჩემოთვლილი დებულებები
1. ძალიან; 2. მეტ-ნაკლებად; 3. არც ისე; 4. საერთოდ არა.
მე ვიცი უფრო მეტი ჩემს შესაძლებლობებსა და არჩევანის
1
თავისუფლებაზე
2 მე ვიცი როგორ ვუზრუნველყო საკუთარი უსაფრთხოება
მე ვიცი როგორ დავიცვა სამართლებრივად საკუთარი
3 უფლებები, (რა დროს არის შესაძლებელი ცხელ ხაზზე დარეკვა,
ვის უნდა მივმართო და სხვ. )
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4
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4

28. რა გავლენა იქონია სოციალურმა მუშაკის მომსახურებამ:
1. დადებითი
2. მეტ-ნაკლებად დადებითი
3. უარყოფითი
4. არც დადებითი არც უარყოფითი
5. არ მიმიღია სოციალური მუშაკის მომსახურება (გადადით 30-ე კითხვაზე)

29. ჩამოთვალეთ რა მომსახურება გაგიწიათ სოციალურმა მუშაკმა თავშესაფარში/კრიზისულ
ცენტრში ყოფნის დროს და შეაფასეთ თითოეული.
1.ძალიან კარგი; 2. კარგი; მეტ-ნაკლებად კარგი; 3. ცუდი;; 4. ძალიან ცუდი.
1.
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30. თუ ქმრის/ინტიმური პარტნიორის მხრიდან გახდით ძაალდობის მსხვერპლი, როდის
დაიწყო ძალადობა
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

თაფლობის თვეში
ორსულობის დროს
ლოგინობის ხანაში ( მშიბიარობიდან პირველი 40 დღე)
პირველი ბავშვის დაბადების შემდეგ
როდესაც პირველი ბავშვი იყო 1 წლამდე ასაკის( კონკრეტულად რამდენი თვის)
მეორე ან მომდევნო ბავშვის დაბადების შემდეგ
სხვა (დააზუსტეთ)

30. თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ყოფნის პერიოდში, ხომ არ გამოვლინდა რაიმე
სახის სერვისის მიღების საჭიროება?
1. კი (გადადით 31-ზე)
2. არა (დაასრულეთ ინტერ?იუ)
3. არ მახსენდება (დაასრულეთ ინტერვიუ)
31. თუ კი, დაასახელეთ რა ტიპის სერვისის მიღების საჭიროება გქონდათ?

დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის!

დანართი #2. თვისებრივი კვლევის კითხვარი
ჩაღრმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო _ სერვისის მიმღებები
1. როგორ

მიიღეთ

ინფორმაცია

ადამიანით

ვაჭრობის

(ტრეფიკინგის)

მსხვერპლთა,

დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სერვისების შესახებ?
(მოდერატორს: დააზუსტებინეთ რესპონდენტს საიდან / რა გზით მიიღო ინფორმაცია ფონდის
თავშესაფრებისა / კრიზისული ცენტრების სერვისების შესახებ)
2. გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენ რომელი სერვისებით გისარგებლიათ?
(მოდერატორს: იმ შემთხვევაში თუ ვერ გაიხსენებს რესპონდენტი რა მომსახურება გაუწია
ფონდმა, ჩამოუთვალეთ სერვისები დანართი 1.-დან)
3. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენს მიერ მიღებული თითოეული მომსახურება რამდენად ეფექტიანი
იყო და რამდენად მნიშვნელოვანი და დროული თქვენთვის?
(მოდერატორს: შეაფასებინეთ რესპოდენტს ყველა დასახელებული სერვისი და სერვისების
ძლიერი და სუსტი მხარეები).
4. გთხოვთ, დაგვისახელოთ, ვინ (სპეციალისტი: მაგ. ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი,
იურისტი და ა.შ.) იყო ჩართული სერვისით სარგებლობის პროცესში? (რა იყო მათი
ფუნქცია/მოვალეობები)

გთხოვთ

შეაფასოთ

გაწეული

მომსახურების

ხარისხი

და

სპეციალისტი.
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, რომ დაასახელოს ვინ იყო ჩართული მაგ,
ფსიქოლოგი, იურისტი, სოციალური მუშაკი და ა.შ. და შეაფასებინეთ ყველა დასახელებული
პირის მიერ გაწეული მომსახურებით რამდენად კმაყოფილი იყო)
5. რამდენად გაამართლა სერვისმა თქვენი პირადი მოლოდინები და დააკმაყოფილა თქვენი
საჭიროებები?
6. თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ ფონდის მიზანი და შეაფასოთ რამდენად იქნა მიღწეული
მიზნები თქვენს საჭიროებებთან მიმართებაში.
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპოდენტს დააზუსტოს, რამდენად შეუწყო ხელი ფონდის მიერ
მიწოდებულმა სერვისებმა თავი დაეღწია ძალადობრივი გარემოსგან)
7. რა ცვლილებები მოხდა თქვენს ცხოვრებასა და დამოკიდებულებებში აღნიშნული
სერვისებით სარგებლობის შედეგად?
8. თქვენი გამოცდილებით, რა დამატებითი მომსახურებების მიღებას ისურვებდით ფონდისგან
და რატომ?
(მოდერატორს: დაზუსტეთ არსებულის გარდა, დამატებით რა მომსახურებით ისურვებდა

სარგებლობას)
9. თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე წარმატებული მაგალითები და რა მიმართულებით შეიძლება
გაუმჯობესდეს არსებული სერვისები?
(მოდერატორს: შეახსენეთ მის მიერ ჩამოთვლილი სერვისები)
10. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და რჩევები აღნიშნული სერვისების გასაუმჯობესებლად.
(მოდერატორს: სთხოვეს რესპონდენტს დაასაბუთოს მიზეზი და საჭიროება)

ჩაღრმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო _ სფეროს ექსპერტები
1. გთხოვთ

დაასახელოთ

ყველაზე

აქტუალური

(ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის

გამოწვევები

ადამიანით

ან/და ოჯახში ძალადობის,

ვაჭრობის

სექსუალური

ხასიათის ძალადობის მსხვერპლ პირებთან მიმართებაში;
(მოდერატორს: დააზუსტებინეთ რესპონდენტს გამოწვევები)
2. გთხოვთ აღწეროთ, როგორ ხდება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლ პირთა
იდენტიფიცირება;
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს პროცესის აღწერა და თუ იდენტიფიცირების პროცესი
განსხვავებულია, აღწეროს ცალკ-ცალკე)
3. რომელი უწყების წარმომადგენლები არიან ჩართულნი ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა
მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის
მსხვერპლ პირთა მომსახურებაში და რა ფუნქცია/მოვალეობები აკისრია თითოეულს?
(მოდერატორს: შეაფასებინეთ რესპოდენტს ყველა დასახელებული უწყება და მათი როლი).
4. რა
სერვისებს
სთავაზობს
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი ბენეფიციარებს?
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, რომ დაახასიათოს თითოეული სერვისი და
ბენეფიციართა ჯგუფი)
5. თქვენი შეფასებით, რა გამოწვევებია ერთის მხრივ, სერვისის მიწოდებისა (ფონდის მხრიდან)
და მეორე მხრივ, სერვისით სარგებლობის (ბენეფიციარის მხრიდან) პროცესში?
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, გაიხსენოს კონკრეტული შემთხვევები)
6. თქვენი აზრით, რამდენად არის არსებული სერვისებით ფონდის მიზნები მიღწეული
ბენეფიციარებთან მიმართებაში?
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, მოიყვანოს კონკრეტული მაგალითები)
7. რა ტექნიკური ბარიერები არსებობს აღნიშნული სერვისების მიწოდებისას და არსებობს თუ
არა ხედვა/გეგმა ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად?
8. თქვენი შეფასებით, რამდენად დიდია მოთხოვნა და საჭიროება ამ ტიპის სერვისებზე?
9. თქვენი აზრით, როგორია სერვისის მიმღებ პირთა აღქმა და დამოკიდებულება? (ხომ არ არის
საჭირო დამატებით ცნობიერების ამაღლების კამპანია)
10. თუ თქვენთვის ცნობილია, იგეგმება თუ არა დამატებით მსგავსი ტიპის ან ხასიათის
პროგრამების განხორციელება?
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, დაკონკრეტება)
11. თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე წარმატებული მაგალითები და რა მიმართულებით შეიძლება
გაუმჯობესდეს არსებული სერვისები?
(მოდერატორს: სთხოვეთ რესპონდენტს, შეაფასოს თითოეული სერვისის ძლიერი და სუსტი
მხარეები)

12. რა

დამატებითი

პოლიტიკა

(მიზნობრივი

პროგრამები/

საკანონმდებლო

ცვლილებები/პროექტები) შეიძლება განახორციელოს სახელმწიფომ ამ ტიპის სერვისების
ფართომასშტაბიანი მიწოდებისათვის?
13. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და რჩევები აღნიშნული სერვისების გასაუმჯობესებლად.
(მოდერატორს: სთხოვეს რესპონდენტს დაასაბუთოს მიზეზი და საჭიროება)

