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ანგარიში მომზადებულია სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული ტენდერის 

ფარგლებში.  

ანგარიში მომზადებულია ქ. თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების მხარდაჭერით. მის 

შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაცია და არ ნიშნავს რომ ის ასახავს ქ. თბილისის მუნიცპალიტეტის სამსახურების 

შეხედულებებს.  

 

ანგარიშის ავტორები: 

ნინო ნაცვლიშვილი 

მადონა კოტია



 
 

წინასიტყვაობა 

ახალგაზრდები გადამწყვეტი ადამიანური რესურსია ქვეყნის განვითარების ხელშესაწყობად. 

ისინი ცვლილებების მატარებლები არიან, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, ასევე 

ტექნოლოგიური ინოვაციების სექტორებში.  

საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, 

„ახალგაზრდა“ განისაზღვრა, როგორც 14-29 წლის ასაკის პირი, ხოლო „ახალგაზრდა ოჯახად“ 

მიიჩნევა წყვილი, რომლებიც რეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფება და, ამასთანავე, ორივე 

პირი არის 14-დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა (საქართველოს მთავრობა, 2014 წ.). წინამდებარე 

ანგარიშში, ტერმინები „ახალგაზრდა“ და „ახალგაზრდა პირი“ ერთი მნიშვნელობით გამოიყენება 

და აღნიშნავს 14-29 წლის ასაკის პირს. განმარტებებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, 

წინამდებარე ანგარიშში ხშირად იქნება მითითებული ასაკობრივი ჯგუფები: „14-18 წლის“, „19-24 

წლის“ და „24-29 წლის“.  

საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა (შემდგომში „ახალგაზრდული 

პოლიტიკა“), რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2014 წელს, წარმოადგენს 

საქართველოში 14-29 წლის ახალგაზრდების განვითარების პოლიტიკის ყოვლისმომცველ 

მარეგულირებელ ჩარჩოს. მისი განხორციელება მოითხოვს ახალგაზრდების, სახელმწიფო 

სტრუქტურების, სამოქალაქო საზოგადოების, კერძო სექტორისა და ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გარკვეული ვალდებულებების აღებასა და მათ 

შესრულებას, რომლებმაც წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს 

მოზარდების და ახალგაზრდობის კომპლექსური განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნის 

მიზნით, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ სრულად მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის 

რეალიზება და აქტიურად ჩაერთონ სოციალური ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში.  
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კვლევის მეთოდოლოგია 

მიზანი და ამოცანები  

ქ. თბილისში რეგისტრირებული ახალგაზრდების პრობლემების და საჭიროებების კვლევის 

მიზანია - ქ. თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

საქალაქო სამსახურისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ თბილისის 

ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების 

განსაზღვრა ახალგაზრდობის სფეროში და დედაქალაქში რეგისტრირებული ახალგაზრდების 

პრობლემების იდენტიფიცირება. 

 

კვლევის  ძირითად ამოცანებად განისაზღვრა შემდეგი:  

• თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების, 14-29 წლამდე პრობლემების და საჭიროებების  

განსაზღვრა;  

• გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის, ისევე როგორც კმაყოფილების 

ხარისხის შეფასება ახალგაზრდებზე ორიენტირებული პროგრამებისა და სერვისებისთვის 

(მუნიციპალური, სახელმწიფო), ახალ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების გამოვლენა  

• მერიის კულტურის, განათლების,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო 

სამსახურისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების 

დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების შეფასება ახალგაზრდული მიმართულებით;  

• კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, თბილისის მერიის პრიორიტეტების 

იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემუშავება სტრატეგიული მიმართულების 

განსაზრღვრისთვის ახალგაზრდულ სფეროში  

სამიზნე ჯგუფები 

• თბილისში რეგისტრირებული 14-29  ახალგაზრდები; 

• ახალგაზრდობის სფეროთი დაინტერესებული (დაკავშირებული) და ამ სფეროში 

მომუშავე მხარეები; 

 

შეჩევის მოცულობა: 

გამოკითხული რესპონდენტების რაოდენობა  შეადგენდა 1500. შერჩევის დროს  

გათვალისწინებული  იყო რესპონდენტთა ასაკობრივი და რაიონული განაწილება;  

დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარდა 5 ფოკუს ჯგუფი, სადაც ესწრებოდა 57 სუბიექტი. 

მათი შერჩევა მოხდა მერიის სამსახურის ჩართულობით და რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით.  

 



 
 

კვლევის ინსტრუმენტები   

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით. კვლევის კითხვარი და სახელმძღვანელო შემუშავდა  ერთობლივად ქ. თბილისის 

მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა 

და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 

გაერთიანების და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ (კითხვარები 

იხილეთ დანართში). 

რაოდენობრივი კვლევა 

კვლევის პერიოდი:  31/10/2019 – 30/01/2020 

შერჩევის ზომა. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში, წინასწარ შეთანხმებული კითხვარის 

საშუალებით, პირისპირ ინტერვიუ ჩატარდა 368  -  14-დან 18-წლამდე ასაკის სკოლის 

მოსწავლეეებთან,  629 რესპონდენტი - 19-დან 24 - წლამდე ასაკის ახალგაზრდებთან და 503 

რესპოდენტი - 25 – 29 წლამდე ახალგაზრდებთან.  გამოკითხვის დროს სრულიად დაცული იყო 

რესპოდენტების ანონიმურობა.   

მონაცემთა შეყვანა.  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), დუბლირების ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც ავტომატურად 

მზადდება დუბლირებული შეყვანის შედეგების ანგარიში.  

შეყვანის შეცდომების იდენტიფიკაციისა და მონაცემების საიმედოობის უზრუნველყოფის 

მიზნით მოხდა დუბლირებული შეყვანა. ყოველი ოპერატორისათვის შემთხვევითი პრინციპით 

შეირჩა შეყვანილი კითხვარების 25% და მოხდა დუბლირება. 

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 

კვლევის პერიოდი: ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა 19-29 წლამდე ახალგაზრდებთან და 

დაინტერესებულ მხარეებთან _ სამოქალაქო სექტორი 24/01/2020 – 27/01/2020 _ ის პერიოდში 

თვისებრივი მონაცემების მიღების მიზნით გამოყენებულ იქნა ფოკუს ჯგუფის მეთოდი კვლევის 

სახელმძღვანელოს გამოყენებით  5 ფოკუს ჯგუფი ახალგაზრდებთან და სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლებთან. კვლევის სტანდარტის შესაბამისად მოხდა ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის 

განხორციელება, რესპონდენტთა ანონიმურობა სრულიად დაცულია. 

მომზადდა ყველა ინტერვიუს ტრანსკრიპტი და  განხორციელდა მონაცემთა დამუშავება 

ძირითადი ტენდენციების თვისებრივი ასპექტების გამოვლენის მიზნით.   

საველე სამუშაოების კონტროლი - კონტროლის ჩატარება უზრუნველყო ხარისხის კონტროლის 

ოფიცერმა. კონტროლის პროცესის, მეთოდებისა და ვადების შესახებ ოფიცრებს ჩაუტარდათ 

დეტალური ინსტრუქტაჟი. საკონტროლო სიის ფორმირებისათვის მოხდა შერჩევა კვლევის 

ფარგლებში ჩატარებული  ინტერვიუების ჯამური რაოდენობის 10% თითოეული 

ინტერვიუერისათვის.  
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კვლევის შემაჯამებელი დებულებები 

ზოგადი ნაწილი 

- გამოკითხული 19-29 წლის ახალგაზრდების უმეტესობა მუშაობს სრული განაკვეთით 

(48%), ან სწავლობს უმაღლეს სასწავლებელში (38%); იგივე ასაკობრივ ჭრილში, 8% არ 

დადის უნივერსიტეტში, რის მიზეზსაც ან არ ასახელებენ ან საკმარისი ფინანსური 

რესურსების უქონლობამ გამოიწვია; ამავე ასაკის რესპოდენტების უმრავლსობა (73%) 

დასაოჯახებელია;  

- ზოგადად ახალგაზრდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს ოჯახი წარმოადგენს 

(87%); მნიშვნელოვნად მაღალი შეფასებით ყველა ასაკობრივ ჭრილში ერთად დასახელდა 

განათლების მიღება და ხელმისაწვდომობა (მთლიან გამოკითხულების 80%); 37%-თვის 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობა უმნიშვნელო საკითხია; 

- ახალგაზრდების შეფასებით გაცილებით მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა 

სამოქალაქო და საზოგადოებრივ აქტივობებში; ახალგაზრდების უმეტესმა ნაწილმა 

ყველაზე მნიშნელოვნად გარემოს დაცვის საკითხებში ჩართულობა გამოარჩიეს; 

მოხალისეობრივი საქმიანობა შედარებით მნიშვნელოვნად დასახელდა 19-24 წლის ასაკის 

ჭრილში; სამოქალაქო და საზოგადოებრივი აქტიურობა უფრო სკოლის 

მოსწავლეებისათვისაა მნიშვნელოვანი; 

- 19-29 წლის ახალგაზრდების უმეტესობამ (41%) განაცხადა რომ „არც ერთ შემთხვევაში“ 

სხვა ქვეყანაში გადასვლა საცხოვრებლად არ უნდა; თუმცა დანარჩენებთან შედარებით, 19-

24 წლის ახალგაზრდებში ქვეყნიდან წასვლის სურვილი უფრო მეტად გამოიკვეთა. 

პირველი სამი ძირითადი მიზეზია: „დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობა“ (68%); 

„საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება“ (53%); და „უკეთესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობა“ (52%). 

- გამოკითხული ახალგაზრდების მიერ გამოვლინდა ზოგადად ის პრობლემები და 

გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება ან ახასიათებს კონკრეტულად ახალგაზრდებს 

თბილისში: I პრიორიტეტის პრობლემად დასახელდა განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, II 

პრიორიტეტის პრობლემად - დასაქმება, III პრიორიტეტის გამოწვევად დასახელდა 

განათლების ხარისხი, IV პრიორიტეტად გამოიკვეთა სამუშაოს არასტაბილურობა, ხოლო 

V პრიორიტეტულ პრობლემად დასახელდა ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურა, 

რომელიც შესაქმნელი ან/და გასაუმჯობესებელია. 

საგანმანათლებლო შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომობა 

- ახალგაზრდების საკმაოდ დიდ ნაწილს არასდროს მიუღია მონაწილეობა 

საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ, გასართობ თუ სხვა სამოქალაქო აქტივობაში, 

რომლებსაც სხვადასხვა ახალგაზრდული ორგანიზაციები ახორციელებენ. 

განსაკუთრებით დაბალი აქტივობა გამოვლინდა ახალგაზრდულ ბანაკებში, შშმ პირებთან 

დაკავშრებულ აქტივობებში, გაცვლით საერთაშორისო პროგრამებსა და საზაფხულო და 

ზამთრის სკოლებში მონაწილეობის მიხედვით; ხოლო იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც 

შედარებით აქტიურად იყვნენ ასეთ აქტივობებში ჩართული, გამოცდილება შეაფასეს 

დადებითად. აღსანიშნავია, რომ 14-19 წლის მოსწავლეებმა უფრო შეძლეს აქტივობის 



 
 

ორგანიზატორების დასახელება (შესაძლოა არასწორადაც კი), თუმცა უფროსი ასაკის 

რესპოდენტებთან შედარებით ნაკლებად მონიშნეს პასუხი „არ ვიცი“; 

- კულტურული, შემოქმედებითი, სპორტული და განათლების შესაძლებლობების 

შეფასების შედეგის მიხედვით, ჩამოთვლილი აქტივობები მეტ-ნაკლებად 

ხელმისაწვდომია ყველასთვის (56%); „მრავალფეროვანი შესაძლებლობებია 

ხელმისაწვდომი“ მაღალი მაჩვენებლით ძირითადად დასახელდა ყველა რაიონში 14-18 

წლის ახალგაზრდებში (უმეტესწილად მდედრობითი სქესი);   

- გასული ერთი წლის განმავლობაში სპორტულ ღონისძიებებში გამოკითხული 

ახალგაზრდების 66%-ს არ მიუღია მონაწილეობა, რომელთაგან პასიურობით გამოირჩევა 

19-24 ასაკობრივი ჭრილის წარმომადგენლები (45%). ყველაზე მეტად დასახელდა 

ფეხბურთი და კალათბურთი; 

- აქტიურობის დონის მიხედვით, ახალგაზრდებში გაცილებით უფრო მიმზიდველი და 

საინტერესოა კულტურულ, შემოქმედებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში 

ჩართულობა. სკოლის მოსწავლეებისთვის მსგავსი აქტივობები და მათში მონაწილეობა 

საინტერესო და პოპულარულია; 

- გამოკითხული ახალგაზრდების დიდმა ნაწილმა განაცხადა, რომ გასული წლის 

განმავლობაში არ დაუწერია და არ ჰქონია რაიმე სახის ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა 

პროექტის სახით. მსგავსი სახის აქტივობებით უფრო მეტად დაინტერესებულები არიან 

14-18 წლის ახალგაზრდები; გამოკითხულთა 6%-მა განაცხადა, რომ ჰქონდა ინიციატივა 

ან/და ბიზნეს იდეა, თუმცა ვერ შეძლო მისი გახორციელება. ძირითად მიზეზად 

დასახელდა დაფინანსებისა და მხარდაჭერის მოძიება და გამოცდილებისა და უნარების 

არ ქონა; 

- ბიზნესის და სტარტ-აპების, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის 

ინიციატივის წამოყენებაში ბიჭები მეტად აქტიურები არიან, მაშინ როცა გოგონებში უფრო 

მეტად პოპულარული და მნიშვნელოვანი საკითხია გარემოს დაცვითი საკითხები, 

თანატოლებისთვის ცოდნის გადაცემის და სოციალურად დაუცველი ადამიანების 

დახმარების ინიციატივების წამოყენება. 

დასაქმება 

- გამოკითხული 19-29 წლის რესპოდენტების 48% მუშაობს სრული განაკვეთით, ხოლო 7% 

მუშაობს ნახევარი განაკვეთით. კითხვაზე, უცდიათ თუ არა გასული ერთი წლის 

განმავლობაში სამსახურის მოძიება, უმრავლესობამ (32%) განაცხადა რომ „არა, მე ვარ 

დასაქმებული და მაკმაყოფილებს არსებული პირობები“, ხოლო 21%-მა „დიახ, და 

დავსაქმდი“. დანარჩენი ან ვერ დასაქმნა ან არ არის დასაქმებით დაინტერესებული.  

- დასაქმების მხრივ ახალგაზრდები ერთნაირი შესაძლებლობებისა და გამოწვევების წინაშე 

დგანან. 

- თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები დასაქმების შესახებ ინფორმაციას ძირითადად 

იღებენ ინტერნეტ დასაქმების გვერდებიდან და სოციალური ქსელებიდან. 

რესპოდენტების 40%-ზე მეტი „ფეისბუქს“ იყენებს ყოველდღიურად; არც თუ ისე ხშირი 

გამოყენება აქვს ტელევიზიას, 56% განაცხადა რომ არ იყენებს მას ინფორმაციის მისაღებად. 

ინფორმაციის გავრცელების წყაროდ ვერ ჩაითვლება „საინფორმაციო შეხვედრები 

კლუბში“ და „წრეები, კურსები და სხვ.“ - ახალგაზრდების ძირითადი საინფორმაციო 

წყარო მაინც სოციალური ქსელი ან საახლობლოა; მაღალი სიხშირით დასახელდა 



 
 

კატეგორია „მეგობრები/ნაცნობები“. რესპონდენტების მოსაზრებით, ყველა იმ ფაქტორს 

შორის, რომელიც გავლენას ახდენს ახალგაზრდების დასაქმებაზე, ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი და ეფექტური ნაცნობების მეშვეობით დასაქმებაა; 

- ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახალგაზრდების უმრავლესობას ნებაყოფლობით ან/და 

ანაზღაურების გარეშე არცერთ მსგავს აქტივობაშ მონაწილეობა არ მიუღია. შესაბამისად 

გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-ს აქვს ანაზღაურების გარეშე შესრულებული საქმიანობა, 

რომლებიც ძირითადად ეხებოდა საზოგადოებრივ სამუშაოებსა და თანატოლებისთვის 

დახმარებას სწავლაში.   

- გამოკითხულთა 10% მიიჩნევს, რომ მათ უნარების გაზრდა საერთოდაც არ სჭირდებათ. 

მთლიანობაში დასახელების სიხშირით ყველაზე მოთხოვნადია ისეთი უნარების 

განვითარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა:  პიროვნული განვითარება (53%), ენის 

კურსები (43%), დროის მენეჯმენტი (43%);  ხოლო ყველაზე დაბალი მოთხოვნით 

ხასიათდება: სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები (9%), მოხალისეობრივი საქმიანობა (6%) 

და რეზიუმეს მომზადება (3%).  

- შეფასების შედეგად გამოვლინდა, რომ I რიგის პრიორიტეტად დასახელებული 

უნარი/ცოდნა 19-29 წლის ახალგაზრდებისთვის არის პიროვნული განვითარება (43%); II 

რიგის პრიორიტეტია - მეწარმეობა/სტარტაპის განვითარება (36%); III რიგის 

პრიორიტეტია - გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია (36%);  IV რიგის პრიორიტეტია - 

სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა (30%); ხოლო V რიგის პრიორიტეტია - გადაწყვეტილების 

მიღება (33%).  

გართობა და დასვენება 

- კვლევის თანახმად, ადგილები სადაც თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები 

უპირატესობას ანიჭებენ გართობისა და დასვენების მიზნით არის კინო, კაფე-ბარი და 

სტადიონი/სათამაშო მოედანი. 

- მაშინ როდესაც 14-18 წლის ახალგაზრდებისთვის უფრო მეტად პოპულარულ დასვენების 

ადგილს წარმოადგენს კინო, სტადიონი/სათამაშო მოედანი და ლაშქრობა/ექსკურსია, 

უფროსი ასაკის ახალგაზრდებში ლიდერობს კაფე-ბარი, თეატრი და რეკრეაციული 

ზონები (სკვერი, პარკი). 

- ახალგაზრდების უმეტესობამ კითხვაზე თუ სად ატარებს ან როგორ ატარებს თავისუფალ 

დროს, 83%-მა განაცხადა „ვსარგებლობ ინტერნეტით“. 

- ყველა რაიონის საერთო მონაცემით, თბილისში დასახელებულ სივრცეებს ახალგაზრდები 

აფასებენ, როგორც „დამაკმაყოფილებელი“ ან „კარგი“; თუმცა გამოვლინდა 

გასაუმჯობესებელი გარემოებებიც, კერძოდ „შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო“ 

შეფასდა „ცუდი“ ან/და „ძალიან ცუდი“ ყველა რაიონში გარდა ნაძალადევისა და ისნისა; 

„ნაგვის ურნები“ უარყოფითად შეფასდა მხოლოდ დიდუბისა და საბურთალოს 

რაიონებში.  

- ახალგაზრდების 57%-მა განაცხადა რომ ზოგადად სპორტული ცენტრები მათთვის 

ხელმისაწვდომია და რომ ასეთი ცეტრების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია; 

- რაც შეეხება ახალგაზრდულ ცენტრებზე ხელმისაწვდომობას, ყველა რაიონში, ყველა 

ასაკობრივ ჭრილში რესპოდენტებმა განაცხადეს რომ მათთვის მსგავსი სივრცეები 

ხელმისაწვდომი არ არის. ხოლო მნიშნელოვნების დონის გამოვლენისას, ყველა რაიონის 

და ასაკის ახალგაზრდამ შეაფასა როგორც „ძალიან მნიშნელოვანი“ ან „მნიშნელოვანი“.  



 
 

ახალგაზრდული პროგრამები და სერვისები 

- 14-18 წლის ახალგაზრდებისთვის დასახელებული მუნიციპალური პროგრამები და 

სერვისები უფრო მეტადაა ცნობილი ვიდრე უფროსი ასაკის ჭრილებში; საერთო ჯამში 

პროგრამების ძირითადი ნაწილი აღწევს თავის სამიზნე აუდიტორიას; 

- დასახელებული მუნიციპალური პროგრამები და სერვისები გამოკითხული 

რესპოდენტების უმრავლესობის მიერ შეფასდა, როგორც „ძალიან კარგი“ და „კარგი“; 

საკვლევი აუდიტორიის 96%-მა განაცხადა რომ მსგავსი პროგრამების არსებობა 

ახალგაზრდებისთვის ძალიან საჭიროა. 

- რესპოდენტების ნაწილმა დაასახელეს პროგრამები და სერვისები, რომლებსაც 

განახორციელებდა გადაწყვეტილების მიმღები რომ ყოფილიყო. ყველაზე ხშირად 

დასახელებულ პასუხებს შორის მოხვდა „შევქმნიდი არაფორმალური განათლების 

ცენტრებსა და თავისუფალ სივრცეებს ახალგაზრდებისთვის“; „უფასო კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსებზე ხელმისაწვდომობა (მ.შ. ენის, პროფესიული, შემეცნებითი, 

ტექნოლოგიების შემსწავლელი, ფსიქოლოგიის)“ და „უფასო კულტურულ-

შემოქმედებითი ცენტრების შექმნა სახელოვნები საქმიანობის ხელშესაწყობად“. 
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ზოგადი მიმოხილვა 

რაოდენობრივი კვლევის მონაწილე ახალგაზრდებიდან 52% შეადგინა მდედრობითი, ხოლო 48% 

მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. ასაკობრივი ჭრილი გადანაწილდა შემდეგნაირად: 14-18 

წლის - 25%; 19-24 წლის - 42%; 24-29 წლის - 33%. კვლევა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით, 

შესაბამისად მონაცემები დამუშავდა რაიონების მიხედვით, სულ 10 რაიონი.  

კვლევაში მონაწილე 19-29 წლის ახალგაზრდებმა დაასახელეს თუ რას საქმიანობენ. უმრავლესობა 

დასაქმებულია სრულ განაკვეთზე, ან სწავლობს უმაღლესში, ან არც სწავლობს და არც მუშაობს. 

დასახელებული პასუხების სიხშირეები გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

 

  

დიაგრამა #1. 19-29 წლის ახალგაზრდების მიმდინარე საქმიანობა 

სიხშირით მეოთხე ადგილზე მყოფმა ახალგაზრდებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ დადიან 

უნივერსიტეტში (გამოკითხულებიდან 96 რესპოდენტი, აქედან 52 კაცი, 44 ქალი), მათ შორის 

იმიტომ რომ შეწყვიტეს სწავლა, რისი მიზეზის დასახელებაც მათ არ ისურვეს (71%), ხოლო 

შემდეგ მიზეზად დასახელდა სწავლის საფასურის არ ქონა/ვერ გადახდა (15%).  

კვლევის ფარგლებში საგანმანათლებლო, კულტურულ-შემოქმედებითი და სპორტული 

შესაძლებლობების, საჭიროებებისა და გაუმჯობესების რეკომენდაციების გამოვლენის გარდა, 

ასევე შეისწავლა ახალგაზრდების დამოკიდებულებები სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკურ, 

საზოგადოებრივ თუ საყოფაცხოვრებო საკითხებისადმი.  

სწავლის შეწყვეტის მიზეზი % 

მიზეზს ვერ დავასახელებ 71% 

ვერ შევძელი სწავლის 
საფასურის გადახდა 

15% 

ოჯახში პრობლემების გამო 5% 

სამსახურის გამო 5% 

დროის სიმწირის გამო 3% 

სასწავლო დაწესებულება 
ჩემი საცხოვრისიდან 

შორსაა 

1% 
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დიაგრამა #2. ახალგაზრდებში დასახლებეული საკითხებისადმი გამოვლენილი მნიშვნელოვნების დონე, 

ყველა ასაკობრივი ჭრილი 

კვლევის შედეგებით უფრო თვალსაჩინო გახდა ის გამოწვევები, რის წინაშეც ახალგაზრდები 

დგანან პირადი, ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების კუთხით. საქართველოში, 

ახალგაზრდები ერთმანეთისაგან გამოყოფენ პირად ცხოვრებას, საჯარო/პოლიტიკური 

ცხოვრებისაგან და უმეტესად კონცენტრირდებიან პირად ცხოვრებაზე. საერთო შეფასებით, 

დასახელებული საკითხები ყველა ასაკობრივ ჭრილში ახალგაზრდებისთვის ზოგადად 

მნიშვნელოვანია, თუმცა გამორჩეულად ოჯახი წარმოადგენს ყველაზე მყარ სოციალურ 

კონსტრუქციას. აღსანიშნავია, რომ 19-29 ასაკობრივ ჭრილში გამოკითხულთა უმრავლესობამ - 

73%-მა თქვა რომ არის დასაოჯახებელი, 24% - დაოჯახებული, ხოლო დარჩენილი 1% - 

განქორწინებულია.  

მნიშვნელოვნად მაღალი შეფასებით ყველა ასაკობრივ ჭრილში ერთად დასახელდა განათლების 

მიღება და ხელმისაწვდომობა (მთლიანი გამოკითხულების 80%). ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ 

მათი კეთილდღეობისთვის, განვითარებისათვის და თვითდამკვიდრებისათვის აუცილებელია 

ჰქონდეთ განათლება, ჰქონდეთ დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, იყვნენ მეტად 

პასუხისმგებლიანები თავიანთი ცხოვრების მიმართ. ზოგადად ისინი თვლიან, რომ 



 
 

თვითგანვითარებაზე ზრუნვა აუცილებელია და მათ შორის „უნივერსიტეტის დამთავრება“-ც 

მნიშვნელოვანი საფეხურია მათი უკეთესი მომავლისთვის.  

სხვადასხვა ტიპის გამაჯანსაღებელ, საგანმანათლებლო თუ სამოქალაქო აქტივობებში 

მონაწილეობის თვალსაზრისით, ახალგაზრდების უმეტესმა ნაწილმა ყველაზე მნიშნელოვნად 

გარემოს დაცვის საკითხებში ჩართულობა გამოარჩიეს. აღსანიშნავია, რომ ხალგაზრდებს შორის 

ხშირია პოლიტიკური ინდიფერენტულობა და პოლიტიკურ და სამოქალაქო ჩართულობის 

კუთხით პასიურობა. საერთო შეფასებით, პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობა შეფასდა 

როგორც უმნიშვნელო. ახალგაზრდების შეფასებით გაცილებით მნიშვნელოვანია მათი 

მონაწილეობა სამოქალაქო და საზოგადოებრივ აქტივობებში. მონაწილეობის მიღება 

ჩამოთვლილ აქტივობებში ასაკობრივ ჭრილში მოცემულია დიაგარამა #3- ზე.  

  

 

 

 

 

დიაგრამა #3. ახალგაზრდების ინტერესი სამოქალაქო და საზოგადოებრივი საქმიანობების მიმართ. 
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19-29 წლის ახალგაზრდების უმეტესობამ (41%) განაცხადა, რომ „არც ერთ შემთხვევაში“ სხვა 

ქვეყანაში გადასვლა საცხოვრებლად არ უნდა. 19-24 წლის ახალგაზრდებში ქვეყნიდან წასვლის 

სურვილი უფრო მეტად გამოიკვეთა. შედარებით უფროსი ასაკის ახალგაზრდებთან, მათი ქვეყნის 

დატოვების სურვილი უფრო მეტია.  

 

დიაგრამა #4. სხვა ქვეყანაში გადასვლის სურვილი 

კითხვაზე, რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც გსურთ საქართველოდან წასვლა, ახალგაზრდას 

უნდა დაესახელებინა სამი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება. შედეგად, 19-29 

ასაკობრივ ჭრილში, პირველი სამი ძირითადი მიზეზი დასახელდა: „დასაქმების უკეთესი 

შესაძლებლობა“ (68%); „საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება“ (53%); და „უკეთესი 

განათლების მიღების შესაძლებლობა“ (52%).  

 

დიაგრამა #5. სხვა ქვეყანაში წასვლის მიზეზები 
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ახალგაზრდებმა დასახელებული მიზეზები შეაფასეს და მიანიჭეს პრიორიტეტულობის ქულა, 

სადაც I - ყველაზე პრიორიტეტული მიზეზი, ხოლო III – ნაკლებად პრიორიტეტული მიზეზი. 

შედეგების გადანაწილება მოცემულია დიაგრამაზე #6-ზე.  

 
დიაგრამა #6. 

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიისას მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ახალგაზრდებს საზღვარგარეთ 

განათლების მიღების პრობლემა აქვთ. საქართველოში პოპულარი გახდა უცხოეთში განათლების 

მიღების საკითხი, თუ ახალგაზრდას სურს კარგი სამსახური და კარიერა, აუცილებელებელია 

ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ჰქონდეს განათლება მიღებული. თუმცა, ბევრი სხვა ქვეყნის 

სასწავლებელი დიდად არ განსხვავდება ქართული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან.  

ამიტომაც, ახალგაზრდებს მიაჩნიათ, რომ საზღვარგარეთ განათლების მიღება პირდაპირ 

კავშირშია ხარისხიან განათლების მიღებასთან და შემდეგ უპირობო დასაქმებასთან. 

კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხული 19-29 წლის ახალგაზრდების უმეტესობა თამბაქოს 

მომხმარებელია (ძირითადად მამრობითი სქესი, 19-24 წლის ჭრილში).  

 

 

დიაგრამა #7.  
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რესპოდენტებმა ასევე შეაფასეს დასახელებული ქცევებისადმი მათი დამოკიდებულება. 

აღნიშნული შეაფასეს ყველა ასაკობრივი ჭრილის წარმომადგენლებმა, მათ შორის სკოლის 

მოსწავლეებმაც. შედეგად გამოვლინდა რომ, ზოგადი შეფასებით ყველაზე მაღალი წონა მიიღო 

აზარტული თამაშების აკრძალვამ (59%), შესაბამისად ახალგაზრდები ფიქრობენ, რომ აღნიშნული 

აქტივობა უარყოფითად მოქმედებს მათი თანატოლების ცხოვრების წესზე და ამ მიმართულებით 

მეტი საინფორმაციო კამპანიების ჩატარებაა საჭირო. ახალგაზრდების ჯგუფის პასუხებიდან 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მათ, როგორც მინიმუმ იციან, რომ ისეთი ჩვევები, როგორიცაა 

თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება, აზარტული თამაშები მავნე ჩვევაა. რაც შეეხება 

რესპოდენტების გულწრფელობის საკითხს, თავისთავად ეს კვლევის ფარგლებში დაზუსტებით 

ვერ გაიზომება, თუმცა მაღალია იმის ალბათობა, რომ პირი, რომელიც აზარტულ თამაშებით 

გატაცებულია და იცის, რომ ეს მავნე ჩვევაა, დასმულ კითხვაზე „სწორი“ პასუხი გასცეს. 

ზოგადი მიმოხილვის დასასრულს, კვლევის ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საერთო 

შეფასებების ნაწილში იყო გამოკითხულ ახალგაზრდებს გამოევლინათ და შეეფასებინათ 

ზოგადად ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება ან ახასიათებს 

კონკრეტულად ახალგაზრდებს თბილისში. მათ შეეძლოთ დაესახელებინათ მინიმუმ ერთი და 

მაქსიმუმ ხუთი პრობლემა/გამოწვევა და შეეფასებინათ ისინი პრიორიტეტულობის მიხედვით (I 

– ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემა/გამოწვევა; V - ნაკლებად პრიორიტეტული 

პრობლემა/გამოწვევა). ცხრილში მოცემულია, შეთავაზებული პრობლემებიდან/გამოწვევებიდან  

ახალგაზრდების მიერ შემოხაზული პასუხების სიხშირეები და პირველი სამი რაიონის 

ჩამონათვალი, სადაც დასახელებული პრობლემა დასახელდა ყველაზე მეტი სიხშირით. 

მაგალითად, კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხები ყველაზე მეტად პრობლემატურია 

ისანში, კრწანისსა და საბურთალოში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის. 

დასახელებული პრობლემა/გამოწვევა 

დასახელების 

საერთო 

სიხშირე 

(კლებადობის 

მიხედვით) 

რაიონები, სადაც ყველაზე მეტი სიხშირით 

დასახელდა პრობლემა/გამოწვევა 

დასაქმება 83% 

ნაძალადევი (99.4%) 

სამგორი (92.1%) 

კრწანისი (86.5%) 

განათლების ხარისხი 68% 

ნაძალადევი (92%) 

დიდუბე (70%) 

მთაწმინდა (68%) 

სოციალური და ეკონომიკური 
მდგომარეობა 

54% 

ნაძალადევი (77%) 

გლდანი (65%) 

ჩუღურეთი (56%) 

შრომის პირობები 50% 

დიდუბე (70%) 

ჩუღურეთი (64%) 

მთაწმინდა (59%) 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა 45% 

ნაძალადევი (87%) 

გლდანი (52%) 

სამგორი (47%) 

სამუშაოს არასტაბილურობა 44% 

დიდუბე (59%) 

ნაძალადევი (56%) 

გლდანი (56%) 
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ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 
(იგულისხმება იდეების, ინიციატივების 

დაფინანსება/გრანტებზე ხელმისაწვდომობა) 
23% 

კრწანისი (49%) 

ისანი (40%) 

დიდუბე (38%) 

პოლიტიკური გარემო 21% 

დიდუბე (34%) 

ჩუღურეთი (28%) 

ვაკე (27%) 

კრიმინალი 15% 

ისანი (26%) 

კრწანისი (24%) 

საბურთალო (19%) 

ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურა 
(ახალგაზრდული ცენტრები, 

სპორტული სივრცეები და ა.შ.) 
13% 

ნაძალადევი (29%) 

სამგორი (23%) 

დიდუბე (10%) 

მიგრაცია 13% 

ვაკე (22%) 

კრწანისი (10%) 

გლდანი (16%) 
ცხრილი #2. ახალგაზრდების მიერ დასახელებული პრობლემები; რანჟირება; რაიონები 

 

დიაგრამა #8. თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემების რანჟირება პრიორიტეტულობის 

მიხედვით. 

რანჟირების მიხედვით, ახალგაზრდებისთვის 19-29 ასაკობრივ ჭრილში, I პრიორიტეტის პრობლემად 

დასახელდა განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, II პრიორიტეტის პრობლემად - დასაქმება, III 

პრიორიტეტის გამოწვევად დასახელდა განათლების ხარისხი, IV პრიორიტეტად გამოიკვეთა სამუშაოს 

არასტაბილურობა, ხოლო V პრიორიტეტულ პრობლემად დასახელდა ახალგაზრდული 

ინფრასტრუქტურა, რომელიც შესაქმნელი ან/და გასაუმჯობესებელია.  
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საგანმანათლებლო შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომობა 

ცენტრალური მთავრობის, თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების, თბილისში მოქმედი 

ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და სხვა ახალგაზრდებზე მომუშავე უწყებების მიერ თბილისში 

გახორციელებული ახალგაზრდული აქტივობების შესწავლის შედეგად, კვლევითმა ჯგუფმა გამოავლინა 

16 ძირითადი აქტივობა/ღონისძიება, რომელთა შეთავაზებაც ხდება თბილისში მცხოვრები 

ახალგაზრდებისათვის. შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში სამივე ასაკობრივ ჭრილში გამოვლინდა თუ 

რომელ აქტივობებსა და ღონისძიებებში იღებენ თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები ყველაზე მეტად 

მონაწილეობას, რომელი აქტივობებით ინტერესდებიან უფრო მეტად. დასახელებული 

აქტივობები/ღონისძიებები ახალგაზრდებმა შეაფასეს ქულებით. 

ზოგადი შედეგების მიხედვით, ყველა ასაკობრივ ჭრილში ჩამოთვლილ აქტივობებში ახალგაზრდების 

ხშირი მონაწილეობის მაჩვენებელი საკმაოდ არასახარბიელოა. ძირითადი წონა მოდის კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი და სასწავლო კურსების გავლასა და კულტურულ-შემოქმედებითი და გასართობ 

ღონისძიებებში მონაწილეობაზე.  გამოკითხული ახალგაზრდების საკმაოდ დიდ ნაწილს არასდროს 

მიუღია მონაწილეობა ჩამოთვლილ აქტივობებში, განსაკუთრებით მაღალი პროცენტული წილი აქვს 

„საზაფხულო და ზამთრის სკოლებში“ მონაწილოებას, „გაცვლით საერთაშორისო პროგრამებსა“ და 

„ჰაკათონი, კრეატონი, ტექნოლოგიური ფესტივალებს“. იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევამ 

ახალგაზრდების საკმაოდ მაღალი ინტერესი გამოავლინა, როგორც მოხალისეობრივ საქმიანობაში 

ჩართვის, სპორტულ, სამოქალაქო და საზოგადოებრივ აქტივობებში მონაწილეობის მიღების, აღნიშნული 

შედეგი შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ აქტივობებზე ინფორმაციის არ ქონის და საკომუნიკაციო არხების 

შეუსაბამო მუშაობის გამო (რაც მტკიცდება ანგარიშში მოცემული სხვა საკითხების ანალიზის დროს); 

თუმცა შესაძლოა გარკვეული აქტივობების მიმართ უბრალოდ დაბალი ინტერესია.  

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა აზრით, ახალგაზრდების გააქტიურების და ცნობიერების ამაღლების 

კუთხით მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ, როგორც მერიას,  განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, პროფესიულ 

სასწავლებლებს  და ასევე არასამთავრობო სექტორს, შესაბამისი კოორდინირებული საქმიანობებით.  
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დიაგრამა #9. ახალგაზრდების აქტივობებში მონაწილეობის დონე 

პირველი ხუთი დასახელებული აქტივობა, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღეს ყველაზე მეტად (ხშირად, 

ზოგჯერ და იშვიათად), შეფასდა როგორც ძალიან კარგი ან კარგი (>70%). 
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დიაგრამა #10. გამოცდილების შეფასება დასახელბული აქტივობების მიხედვით 

კვლევაში მონაწილე პირებს ვთხოვეთ დაესახელებინათ მათ მიერ შემოხაზული 

აქტივობების/ღონისძიებების ორგანიზატორი, თუკი ეს მათთვის ცნობილი იყო. ზოგადი მონაცემით 

გამოვლინდა, რომ ყველაზე მეტად ორგანიზატორად დასახელდა კერძო სექტორი. ხოლო ასაკობრივ 

ჭრილში გამოიკვეთა საინტერესო ტენდენცია, კერძოდ, 14-19 წლის ახალგაზრდებმა უფრო მეტად 

დასახელებული აქტივობების ორგანიზატორებად დაასახელეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

მუნიციპალიტეტი/მერია, ხოლო უფროსი ასაკის ახალგაზრდებმა დაასახელეს „კერძო სექტორი“, 

რომელსაც მოსდევს პასუხი „არ ვიცი“.  

 
დიაგრამა #11.  

 
დიაგრამა #12 
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ახალგაზრდებმა გააკეთეს ზოგადი შეფასება თბილისში არსებული კულტურული, 

შემოქმედებითი, სპორტული და განათლების შესაძლებლობების შესახებ. შედეგის მიხედვით, 

ჩამოთვლილი აქტივობები მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომია ყველასთვის (56%). რაიონების 

ჭრილში გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო ფაქტორი: პასუხი „მრავალფეროვანი 

შესაძლებლობებია ხელმისაწვდომი“ მაღალი მაჩვენებლით ძირითადად დასახელდა ყველა 

რაიონში 14-18 წლის ახალგაზრდებში (უმეტესწილად მდედრობითი სქესი);  „მხოლოდ 

რამდენიმე შესაძლებლობაა ხელმისაწვდომი“ მაღალი მაჩვენებლით დასახელდა ორ რაიონში, 

ჩუღურეთსა და კრწანისში; ხოლო „ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია“ მაღალი 

მაჩვენებლით დასახელდა კრწანისის 25-29 ასაკობრივ ჭრილსა და მთაწმინდის 19-29 ასაკობრივ 

ჭრილში.  

გასული ერთი წლის განმავლობაში სპორტულ ღონისძიებებში გამოკითხული ახალგაზრდების 

66%-ს არ მიუღია მონაწილეობა, რომელთაგან პასიურობით გამოირჩევა 19-24 ასაკობრივი 

ჭრილის წარმომადგენლები (45%). დიაგარამაზე #13 მოცემულია ყველაზე მეტად დასახელებული 

სპორტული აქტივობები. 

 

დიაგრამა #13. ახალგაზრდების მიერ დასახელებული სპორტული სახეობები, რომლებშიც მიუღიათ 

მონაწილეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

განსხვავებით სპორტული აქტივობებისგან, ახალგაზრდებში გაცილებით უფრო მიმზიდველი და 

საინტერესოა კულტურულ, შემოქმედებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართულობა. 

კითხვაზე თუ რომელ ასეთ აქტივობაში იყავით ჩართული ბოლო ერთი წლის განმავლობაში - 

36%-მა გასცა პასუხი რომ არცერთში, რომელთაგან 8/9-ს 19-29 წლის წარმომადგენლები 

შეადგენენ. სკოლის მოსწავლეებისთვის მსგავსი აქტივობები და მათში მონაწილეობა საინტერესო 

და პოპულარულია. დიაგრამაზე #14 მოცემულია ყველაზე მეტად დასახელებული კულტურულ-

შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.  
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დიაგრამა #14. ახალგაზრდების მიერ დასახელებული კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობები, 

რომლებშიც მიუღიათ მონაწილეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

მათ, ასევე გამოავლინეს დასახელებულ აქტივობებში ჩართვის ბარიერები. ყველა რაიონში, სულ 

ცოტა ორ ასაკობრივ ჭრილში მაინც, ყველაზე ხშირად დასახელდა ინფორმაციის ნაკლებობა.  

 
დიაგრამა #15. 

ცხრილში მოცემულია დასმულ საკითხთან დაკავშირებით გამოვლენილი მნიშნელოვანი 

ბარიერები რაიონებისა და ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით. მაგალითად, გაუმართავი 

ინფრასტრუქტურა ყველაზე მეტი სიხშირით დაფიქსირდა დიდუბისა და კრწანისის რაიონებში, 

ძირითადად 14-18 წლამდე ასაკობრივ ჭრილში.  

დასახელებული ბარიერი რაიონი ასაკობრივი ჭრილი 

გაუმართავი ინფასტრუქტურა დიდუბე 

კრწანისი 

14-18 

ინფორმაციის ნაკლებობა ყველა რაიონი 14-29 

ფინანსურად დაბალი ხელმისაწვდომობა ყველა რაიონი 25-29 

არადამაკმაყოფილებელი შინაარსი ნაძალადევი 

ჩუღურეთი 

14-18 

ინტერესის ნაკლებობა ყველა რაიონი 19-24 
ცხრილი #3. კულტურულ, შემოქმედებით და სპორტულ აქტივობებში ჩართვის ბარიერები რაიონებისა და 

ასაკობრივ ჭრილში 
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ახალგაზრდულ ჯგუფებთან მუშაობის თვალსაზრით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

კომუნიკაციის არხებს. კვლევის შედეგად გამოვლენილ იქნა ის ძირითადი საშუალებები, რომლის 

გამოყენებითაც საკვლევი აუდიტორია იღებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ღონისძიებისა თუ 

შესაძლებლობის შესახებ. ამასთან, მოხდა არხების რანჟირება გამოყენების სიხშირის მიხედვით. 

რესპოდენტების 40%-ზე მეტი „ფეისბუქს“ იყენებს ყოველდღიურად; არც თუ ისე ხშირი 

გამოყენება აქვს ტელევიზიას, 56%-მა განაცხადა, რომ არ იყენებს მას ინფორმაციის მისაღებად. 

ინფორმაციის გავრცელების წყაროდ ვერ ჩაითვლება „საინფორმაციო შეხვედრები კლუბში“ და 

„წრეები, კურსები და სხვ.“ - ახალგაზრდების ძირითადი საინფორმაციო წყარო მაინც სოციალური 

ქსელი ან საახლობლოა.  

არხი/წყარო ყოველდღე კვირაში 1-3 ჯერ თვეში 1-ჯერ არ ვიყენებ 

მეგობრები/ოჯახის წევრები 30% 34% 17% 20% 

სოციალური ქსელი -ფეისბუქი 48% 32% 10% 10% 

სხვა სოციალური ქსელები 25% 22% 16% 36% 

ტელევიზია 7% 22% 15% 56% 

ინტერნეტი: საძებო სისტემები; ვებ-
გვერდები 

15% 22% 21% 42% 

საინფორმაციო შეხვედრები 
კლუბში 

2% 6% 10% 82% 

მოკლე ტექსტური შეტყობინება 5% 7% 20% 68% 

წრეები, კურსები და ა.შ. 2% 5% 11% 81% 

ცხრილი #4. საინფორმაციო არხების გამოყენების სიხშირე 

გამოკითხული ახალგაზრდების დიდმა ნაწილმა განაცხადა, რომ გასული წლის განმავლობაში არ 

დაუწერია და არ ჰქონია რაიმე სახის ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა პროექტის სახით. მსგავსი 

სახის აქტივობებით უფრო მეტად დაინტერესებულები არიან 14-18 წლის ახალგაზრდები, თუმცა 

საკითხის საჭიროებიდან გამომდინარე საბაზისო განათლების მქონე ახალგაზრდების 

გააქტიურება, მეტად მიიღონ მონაწილოება და მიმართონ სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებს დააფინასონ ან ხელი შეუწყონ მათი იდეების გახორციელებას.  

 

დიაგრამა #16.  
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დიაგრამა #17. 

 

დიაგრამა #18.  

გამოკითხულთა 6%-მა განაცხადა, რომ ჰქონდა ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა, თუმცა ვერ შეძლო 

მისი გახორციელება. ძირითად მიზეზად დასახელდა დაფინანსებისა და მხარდაჭერის მოძიება 

და გამოცდილებისა და უნარების არ ქონა. ყველაზე მეტად დაფინანსებისა და მხარდაჭერის 

მოპოვება გაუჭირდათ 19-24 ასაკობრივ ჭრილში, ხოლო სკოლის მოსწავლეებისათვის და უფროსი 

ასაკის ახალგაზრდებისათვის უფრო მეტად გამოცდილებისა და უნარების არ ქონა იყო მიზეზი.  

 

დიაგრამა #19.  
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დიაგრამა #20. 

საკვლევი აუდიტორიის 15%-მა განაცხადა, რომ მას ქონია მხოლოდ ერთი, 2-3 ან 3-ზე მეტი 

ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა. საკითხები, რომლების შესახებაც ყველაზე მეტად 

ინტერესდებიან და განახორციელეს ახალგაზრდებმა, მოცემულია დიაგრამაზე #21. როგორც ჩანს 

ბიზნესის და სტარტ-აპების, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ინიციატივის 

წამოყენებაში ბიჭები მეტად აქტიურები არიან, მაშინ როცა გოგონებში უფრო მეტად 

პოპულარული და მნიშვნელოვანი საკითხია გარემოს დაცვითი საკითხები, თანატოლებისთვის 

ცოდნის გადაცემის და სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარების ინიციატივების 

წამოყენებაში. ასაკობრივ ჭრილში, 19 და უფროსი ასაკის ახალგაზრდები უფრო მეტად 

ახორციელებენ ფინანსური სარგებლის მომტან ინიციატივებს, ხოლო მოხალისეობრივ და 

საზოგადოებრივი ინიციატივებით 14-18 წლის ახალგაზრდები აქტიურობენ. კიდევ ერთხელ ჩანს  

ტენდენცია, რომ ახალგაზრდების ჯგუფი შედარებით პასიურია და ნაკლებად  ვლინდება მათი 

საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობის  შემთხვევებიც და მოტივაციაც.  
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დიაგრამა #21. 

 

დიაგრამა #22 
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დიაგრამა #23 

ახალგაზრდების აქტიურობის დონის გამოვლენის შემდეგ, კვლევის ფარგლებში მათ ვთხოვეთ 

შეეფასებინათ საკუთარი შესაძლებლობები ჩამოთვლილი უნარებისა და თვისებების მიხედვით. 

საერთო მაჩვენებლით, ახალგაზრდებმა ყველა დასახელებული თვისება და უნარი შეაფასეს 

როგორც „ძალიან კარგი“ და „ნორმალური“. განსაკუთრებულად დაბალი შეფასებები მიიღო 

„დებატების წარმართვისა“ და „არგუმენტების წარმოდგენის“ უნარებმა.  

 
დიაგრამა #24. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა აზრით ახალგაზრდების უმრავლესობას არ აქვს, ზუსტად 

ჩამოყალიბებული მკაფიო მიზანი - რას უნდათ რომ მიაღწიონ და რა უნდა აკეთონ.  ეს ეხება 

ყველაფერს, მათ შორის პროფესიასაც, „...ხშირად ხდება ისე, ახალგაზრდა სრულიად 

გაუაზრებლად იღებს გადაწყვეტილებას საკუთარი პროფესიის შესახებ, ისწავლის წლების 



27 
 

მანძილზე და მხოლოდ დასრულების შემდეგ აღმოაჩენს, რომ ეს არ ყოფილა მისი ცხოვრების 

მიზანი და რომ ტყუილად დაკარგა საუკეთესო წლები.“ 

დასაქმება 

დასაქმების უნარების შესწავლა მოხდა მხოლოდ ახალგაზრდების ჯგუფისათვის.  

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული 19-29 წლის რესპოდენტების 48% მუშაობს 

სრული განაკვეთით, ხოლო 7% მუშაობს ნახევარი განაკვეთით. კითხვაზე, უცდიათ თუ არა 

გასული ერთი წლის განმავლობაში სამსახურის მოძიება, უმრავლესობამ - 32%-მა განაცხადა რომ 

„არა, მე ვარ დასაქმებული და მაკმაყოფილებს არსებული პირობები“, ხოლო 21%-მა „ დიახ, და 

დავსაქმდი“. დანარჩენი ან ვერ დასაქმდა ან არ არის დასაქმებით დაინტერესებული.  

 

დიაგრამა #25. 

რაიონულ ჭრილში მონაცემების გაანალიზების შედეგად საშუალო მონაცემისგან გადაცდომა 

გამოვლინდა დიდუბე, საბურთალოსა და კრწანისში, სადაც რიგით მეორე პასუხად დასახელდა 

„დიახ, მაგრამ ვერ მოვიძიე ჩემთვის მისაღები ვარიანტი“. გენდერულ ჭრილში, გაცემული 

პასუხების წონა თითქმის ერთნაირია, რაც ნიშნავს რომ დასაქმების მხრივ ახალგაზრდები 

ერთნაირი შესაძლებლობებისა და გამოწვევების წინაშე დგანან. თუმცა, აღსანიშნავია რომ 

ასაკობრივი მონაცემებით, 24 წელს ზემოთ ახალგაზრდები უფრო მეტად არიან დასაქმებულები 

და კმაყოფილები არიან არსებული მდგომარეობით, ხოლო 19-24 წლის რესპოდენტები უფრო 

მეტად ცდილობენ სამუშაოს დაწყებას თუმცა ვერ ახერხებენ სხვადასხვა მიზეზების გამო.  
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დიაგრამა #26. გენდერული ჭრილი 

 

დიაგრამა #27. ასაკობრივი ჭრილი 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ახალგაზრდებს სერიოზული პრობლემები აქვთ 

ხარისხიანი განათლების მიღების კუთხით, ვინაიდან და რადგანაც საუნივერსიტეტო განათლება 

აღარ არის პროფესიონალად ჩამოყალიბების გარანტია. სასწავლებლების დასრულების შემდეგ, 

ახალგაზრდების უმრავლესობა საერთოდ არ არის მზად შრომის ბაზარზე გასასვლელად, არ აქვთ 

შესაბამისი კომპეტენცია, არ არიან კონკურენტუნარიანები და ამიტომაც უჭირთ მუდმივი 

სტაბილური სამსახურის მოძიება. 

თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები დასაქმების შესახებ ინფორმაციას ძირითადად იღებენ 

ინტერნეტ დასაქმების გვერდებიდან და სოციალური ქსელებიდან. ამასთან, მაღალი სიხშირით 

დასახელდა კატეგორია „მეგობრები/ნაცნობები“. რესპონდენტების მოსაზრებით, ყველა იმ 

ფაქტორს შორის, რომელიც გავლენას ახდენს ახალგაზრდების დასაქმებაზე, ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი და ეფექტური ნაცნობების მეშვეობით დასაქმებაა. აღნიშნულ მოსაზრებას 

იზიარებდნენ თითოეული ასაკობრივი და გენდერული კატეგორიის და სამიზნე რაიონების 

წარმომადგენელი რესპონდენტები. 
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დიაგრამა #28. დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროები 

როგორც ზოგადი მიმოხილვისას განვიხილეთ, მოხალისეობრივი საქმიანობა შეფასდა როგორც 

„მნიშვნელოვანი“ ყველა ასაკობრივ ჭრილში. გარდა მოხალისეობრივი საქმიანობისა, 

ახალგაზრდები ხშირად თავისი ინიციატივით, დამსაქმებლისგან მიღებული შემოთავაზებით, 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ დაინტერესებით ან რაიონში, უბანში რაიმე სახის აქტივობის 

განმახორციელებლის მიერ დაინტერესებით ერთვებიან მათთვის საინტერესო აქტივობაში. 

რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების თანახმად, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

ახალგაზრდების უმრავლესობას ნებაყოფლობით ან/და ანაზღაურების გარეშე არცერთ მსგავს 

აქტივობაში მონაწილეობა არ მიუღია. 

შესაბამისად გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-ს აქვს ანაზღაურების გარეშე შესრულებული 

საქმიანობა, რომლებიც ძირითადად ეხებოდა საზოგადოებრივ სამუშაოებსა და 

თანატოლებისთვის დახმარებას სწავლაში. ასაკობრივი მონაცემების მიხედვით, 

საზოგადოებრივი სამუშაოებით უფრო მეტად დაინტერესებულები არიან 25-29 ასაკის 

ახალგაზრდები, ხოლო შედარებით უმცროსი რესპოდენტები ასახელებდნენ თანატოლების 

დახმარებას სწავლაში. გენდერულ ჭრილში კი უფრო მეტად აქტიურები ახალგაზრდა გოგონები 

არიან ვიდრე ბიჭები.  
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დიაგრამა #29.  

რესპოდენტებმა, რომლებმაც დაასახელეს რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობა, 

განმარტეს მათი გახორციელების მთავარი მიზეზები. ყველაზე მეტად დასახელდა „სხვების 

დახმარება“ და „კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის სურვილი“, რაც შესაბამისობაში მოდის 

ყველაზე მეტად დასახელებულ საქმიანობას - „საზოგადოებრივი საქმიანობებში მონაწილეობა“. 

 
დიაგრამა #30 

19-29 წლის ახალგაზრდებმა შეაფასეს, რამდენად საკმარისია თავიანთი ცოდნა და უნარები  

დასასაქმებლად. უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მათ საკმარისი ცოდნა და უნარები აქვთ. 35% კი 

თვლის რომ აქვს ცოდნა, თუმცა იმისათვის რომ დასაქმდეს არ ფლობს შესაბამის უნარებს და 

საჭიროებს მათ გაუმჯობესებას. კვლევის შედეგების მიხედვით, შრომითი რესურსების 

დაქირავების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს საჭირო უნარებისა და 

კვალიფიკაციის ნაკლებობა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ შრომის ბაზარზე საჭიროა გარკვეული 

ზომების მიღება არსებული პოლიტიკის კუთხით. 

 
დიაგრამა #31 



31 
 

ახალგაზრდების ჯგუფმა ასევე დაასახელა თუ რა ტიპის ცოდნისა და უნარების განვითარება 

ესაჭიროებათ დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდისათვის.  საგულისხმოა, რომ  საშუალოდ 

10% მიიჩნევს, რომ მათ უნარების გაზრდა საერთოდაც არ ჭირდებათ. მთლიანობაში 

დასახელების სიხშირით ყველაზე მოთხოვნადია ისეთი უნარების განვითარების შესაძლებლობა, 

როგორებიცაა:  პიროვნული განვითარება (53%), ენის კურსები (43%), დროის მენეჯმენტი (43);  

ხოლო ყველაზე დაბალი მოთხოვნით ხასიათდება: სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები (9%), 

მოხალისეობრივი საქმიანობა (6%) და რეზიუმეს მომზადება (3%).  

 

დიაგრამა #32 

რესპოდენტებმა მათი დასაქმების ხელშეწყობისათვის დასახელებული უნარები და ცოდნის 

ამაღლების საჭიროებები შეაფასეს და გამოავლინეს I , II, III,IV და V რიგის პრიორიტეტები, ანუ 

მათ მიერ დასახელებული ხუთი უნარიდან, რომელია მათთვის ყველაზე უპირველესი რაც უფრო 

მეტად ხელს შეუწყობს მათ დასაქმებას. შესაბამისად, დაბალი რიგის შეფასების მქონე საკითხები 

მათთვის მნიშვნელოვანია თუმცა ნაკლებად სასწრაფო.  
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დიაგრამა #33 

შეფასების შედეგად გამოვლინდა რომ I რიგის პრიორიტეტად დასახელებული უნარი/ცოდნა 19-

29 წლის ახალგაზრდებისთვის არის პიროვნული განვითარება (43%); II რიგის პრიორიტეტია - 

მეწარმეობა/სტარტაპის განვითარება (36%); III რიგის პრიორიტეტია - გაყიდვები და ეფექტური 

კომუნიკაცია (36%);  IV რიგის პრიორიტეტია - სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა (30%); ხოლო V 

რიგის პრიორიტეტია - გადაწყვეტილების მიღება (33%).  

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების შეფასებით, ახალგაზრდების დიდ ნაწილს არ აქვს ინტერესები და 

გატაცებები -„ერთადერთი მოთხოვნა რაც დღეს არსებობს დასაქმების ბაზარზე ეს მხოლოდ და 

მხოლოდ ინგლისური ენის ცოდნაა, სხვა დანარჩენს კი არავითარი მნიშვნელობა არ 

აქვს.“ახალგაზრდები კი ყველაზე კარგად ხედავენ რომ ეს არის უმოკლესი და ყველაზე მარტივი 

გზა წარმატებისკენ. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა აზრით ასევე პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად 

ახალგაზრდები ვერ აცნობიერებენ არაფორმალური განათლების მნიშვნელობას და როლს 

კარიერულ თუ პროფესიულ წინსვლაში, ხოლო სტუდენტთა უმრავლესობა არაფორმალურ 

აქტივობებში მონაწილეობას იღებს არა იმიტომ, რომ დამატებითი უნარ-ჩვევები გამოიმუშაოს 

არამედ იმიტომ, რომ ჰქონდეს სერთიფიკატი. 

ცხრილში მოცემულია ასაკობრივ ჭრილში ყველაზე მეტი სიხშირით დასახელებული საჭირო 

უნარებისა და ცოდნის მიღების საჭიროება და შესაბამისად დასახელებულია თუ რომელ 

რაიონებში დასახელდა ისინი. მაგალითად, საჯარო გამოსვლის უნარების გაუმჯობესებით 

სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტად დაინტერესებულები არიან კრწანისში მცხოვრები 

ახალგაზრდები 19-24 ასაკობრივ ჭრილში.   
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უნარი / ცოდნა 14-18 19-24 25-29 

დროის მენეჯმენტი 

გლდანი; 

დიდუბე; 

საბურთალო;  

მთაწმინდა 

ნაძალადევი; 

საბურთალო; 

სამგორი; 

ნაძალადევი; 

კრწანისი 

საჯარო გამოსვლა - კრწანისი - 

პიროვნული განვითარება ყველა რაიონი ყველა რაიონი 

ნაძალადევი; 

ვაკე; 

საბურთალო; 

ისანი; სამგორი; 

გაყიდვები და ეფექტური 
კომუნიკაცია 

- - დიდუბე 

მარკეტინგი და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

- ნაძალადევი - 

ენის კურსები 
ჩუღურეთი; 

ისანი 
ისანი; მთაწმინდა 

გლდანი; 

დიდუბე; ვაკე; 

საბურთალო; 

ისანი; მთაწმინდა 

კომპიუტერული პროგრამები 
ნაძალადევი; 

კრწანისი; 

მთაწმინდა 

დიდუბე 

გლდანი; 

ჩუღურეთი; 

სამგორი; 

მთაწმინდა 

სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა - მთაწმინდა - 
ცხრილი #5. საჭირო უნარებისა და ცოდნის მიღების საჭიროება, რაიონებისა და ასაკობრივ ჭრილში 

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების შედეგად, მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ახალგაზრდებისთვის 

მნიშვნელოვან გამოწვევას ასევე წარმოადგენს სამუშაო ადგილების პრობლემა, აქ არ 

იგულისხმება რაიმე საკვანძო თანამდებობები, არამედ წამახალისებელი სამუშაოები, რომლებიც 

საშუალებას მისცემდათ ახალგაზრდებს, მიეღოთ გარკვეული სამუშაო გამოცდილება და 

ფინანსური დამოუკიდებლობა, რომელიც საშუალებას  მისცემდა სტუდენტს სწავლის 

პარალელურად ემუშავა და ჰქონოდა საკუთარი შემოსავალი. 
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გართობა და დასვენება 

კვლევის თანახმად, ადგილები სადაც თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები უპირატესობას 

ანიჭებენ გართობისა და დასვენების მიზნით არის კინო, კაფე-ბარი და სტადიონი/სათამაშო 

მოედანი. აღსანიშნავია, რომ შეთავაზებულმა დასახლებულმა ყველა გართობა/დასვენების 

საშუალებამ და სივრცემ საკმაოდ მაღალი ჩართულობისა და „გამოყენების“ მაჩვენებელი მიიღო. 

თუმცა ყველაზე ნაკლებ პოპულარულ ადგილად გართობა/დასვენების მიზნით ახალგაზრდებმა 

მიიჩნიეს ოპერა. ასაკობრივ ჭრილში პრიორიტეტები მცირედით განსხვავდება: მაშინ როდესაც 

14-18 წლის ახალგაზრდებისთვის უფრო მეტად პოპულარულ დასვენების ადგილს წარმოადგენს 

კინო, სტადიონი/სათამაშო მოედანი და ლაშქრობა/ექსკურსია, უფროსი ასაკის ახალგაზრდებში 

ლიდერობს კაფე-ბარი, თეატრი და რეკრეაციული ზონები (სკვერი, პარკი).  

  ყველა 14-18 წლის 19-24 წლის 25-29 წლის 

კინო 92% 91% 93% 91% 

კაფე-ბარი 91% 86% 94% 92% 

სტადიონი/სათამაშო მოედანი 86% 89% 86% 83% 

ლაშქრობა/ექსკურსია 85% 86% 86% 83% 

რესტორანი 84% 80% 85% 86% 

რეკრეაციული ზონები (სკვერი, პარკი) 83% 78% 86% 83% 

თეატრი 82% 73% 87% 84% 

სპორტული დარბაზი (ტრენაჟორები და სხვ) 82% 83% 83% 79% 

ღამის კლუბი 77% 65% 82% 78% 

მუსიკალური ფესტივალები 72% 74% 74% 69% 

სპორტული ფესტივალები 69% 71% 72% 65% 

ბიბლიოთეკა/სამკითხველო კლუბი/მედიათეკა 69% 75% 70% 63% 

საკონცერტო დარბაზი 68% 66% 70% 66% 

მუნიციპალური სივრცეები (მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სასახლე, სახლები, ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრები, 

და სხვ) 
62% 61% 64% 60% 

ოპერა 60% 48% 64% 63% 

ცხრილი #6. ადგილები სადაც თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდები უპირატესობას ანიჭებენ გართობისა 

და დასვენების მიზნით 

აქვე საინტერესოა კვლევის ის შედეგები, რომლებიც ეხება საკვლევი აუდიტორიის თავისუფალი 

დროის გატარების გარემოებებს. ყველაზე მეტი სიხშირით დასახელდა „ვსარგებლობ 

ინტერნეტით“ (83%). როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, მეგობრებთან ერთად დროის 

გატარება, ნაწილობრივ ჩაანაცვლა თანატოლებთან ინტერნეტის მეშვეობით კომუნიკაციამ. 

გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში სპეციფიური განსხვავება არ გამოვლენილა და მაჩვენებლები 

და ახალგაზრდების ქცევა ერთნაირია.  
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დიაგრამა #34 

თბილისი რაიონების მიხედვით შეფასდა დასვენებისა და გართობის, მათ შორის თავშეყრის 

ადგილების (პარკები, სტადიონები) მდგომარეობა. ყველა რაიონის საერთო მონაცემით, 

თბილისში დასახელებულ სივრცეებს ახალგაზრდები აფასებენ როგორც „დამაკმაყოფილებელი“ 

ან „კარგი“.  

 

დიაგრამა #35 

რაიონულ ჭრილში კი, ყურადსაღები,გასაუმჯობესებელი გარემოებები (ანუ შეფასება „ცუდი“ და 

„ძალიან ცუდი“) რომლებიც გამოიკვეთა დასახელებული ადგილებისა და სივრცეების 



36 
 

შეფასებისას არის შემდეგი: „შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო“ შეფასდა „ცუდი“ან/და 

„ძალიან ცუდი“ ყველა რაიონში გარდა ნაძალადევისა და ისნისა; „ნაგვის ურნები“ უარყოფითად 

შეფასდა მხოლოდ დიდუბისა და საბურთალოს რაიონებში. დანარჩენი შეფასება თანხვედრაში 

მოდის ზოგად მაჩვენებლებთან.  

ახალგაზრდების 57%-მა განაცხადა რომ მათ ზოგადად სპორტული ცენტრები მათთვის 

ხელმისაწვდომია. რაიონულ ჭრილში ეს მონაცემი თითქმის ყველგან იგივეა; მხოლოდ სამი 

რაიონის ახალგაზრდებმა განაცხადეს რომ მათთვის სპორტული ცენტრები არ არის 

ხელმისაწვდომი, ესენია საბურთალო, ისანი და კრწანისი. მსგავსი სივრცის არსებობა შეფასდა 

როგორც „ძალიან მნიშვნელოვანი“ ყველა რაიონსა და ყველა ასაკობრივ ჭრილში.  

 

 ხელმისაწვდომობა სპორტულ 

ცენტრებზე ძალიან 

მნიშვნელოვანია 
მნიშვნელოვანია 

მეტ-ნაკლებად 

მნიშვნელოვანია 
უმნიშვნელოა 

დიახ არა 

გლდანი 61% 39% 52% 40% 8% 0% 

ნაძალადევი 83% 17% 64% 31% 4% 0% 

დიდუბე 69% 31% 62% 27% 11% 0% 

ჩუღურეთი 67% 33% 60% 32% 9% 0% 

ვაკე 50% 50% 56% 36% 7% 1% 

საბურთალო 49% 51% 58% 37% 6% 0% 

ისანი 36% 64% 65% 27% 8% 0% 

სამგორი 50% 50% 64% 24% 12% 0% 

კრწანისი 44% 56% 82% 18% 0% 0% 

მთაწმინდა 56% 44% 76% 21% 0% 3% 

ცხრილი #6. სპორტულ ცენტრებზზე ხელმისაწვდომობა და მათი შეფასება რაიონების მიხედვით 

რაც შეეხება ახალგაზრდულ ცენტრებზე ხელმისაწვდომობას, ყველა რაიონში, ყველა ასაკობრივ 

ჭრილში რესპოდენტებმა განაცხადეს რომ მათთვის მსგავსი სივრცეები ხელმისაწვდომი არ არის. 

ხოლო მნიშნელოვნების დონის გამოვლენისას, ყველა რაიონის და ასაკის ახალგაზრდამ შეაფასა 

როგორც „ძალიან მნიშვნელოვანი“ ან „მნიშვნელოვანი“.  

 ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდულ 

ცენტრებზე ძალიან 

მნიშვნელოვანია 
მნიშვნელოვანია 

მეტ-ნაკლებად 

მნიშვნელოვანია 
უმნიშვნელოა 

დიახ არა 

გლდანი 37% 63% 43% 41% 14% 1% 

ნაძალადევი 23% 77% 60% 30% 6% 4% 

დიდუბე 42% 58% 53% 33% 15% 0% 

ჩუღურეთი 34% 66% 59% 28% 14% 0% 

ვაკე 34% 66% 56% 40% 4% 0% 

საბურთალო 26% 74% 56% 33% 10% 0% 

ისანი 25% 75% 63% 26% 12% 0% 

სამგორი 36% 64% 70% 23% 7% 0% 

კრწანისი 20% 80% 60% 30% 10% 0% 

მთაწმინდა 42% 58% 84% 12% 4% 0% 

ცხრილი #7. ახალგაზრდულ ცენტრებზე ხელმისაწვდომობა და მათი შეფასება რაიონების მიხედვით 
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ახალგაზრდული პროგრამები და სერვისები 

კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენდა თბილისში არსებული 

მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის დონის 

გამოვლენა, მათი შეფასება და დამატებითი საჭიროებებისა და რეკომენდაციების გამოვლენა.  

რაოდენობრივ კითხვარში ახალგაზრდები გაეცნენ მუნიციპალურ პროგრამებსა და სერვისებს. 

რაოდენობრივი კვლევის შედეგების მიხედვით, 14-18 წლის ახალგაზრდებისთვის 

დასახელებული პროგრამები და სერვისები უფრო მეტადაა ცნობილი ვიდრე უფროსი ასაკის 

ჭრილებში. ჩამოთვლილთაგან რამოდენიმე სარგებლოს ძალიან დაბალი ცნობადობით, თუმცა 

საერთო ჯამში პროგრამების ძირითადი ნაწილი აღწევს თავის სამიზნე აუდიტორიას. ცხრილში 

მოცემულია ასაკობრივ ჭრილში, რომელი პროგრამების შესახებ სმენიათ ან არ სმენიათ 

რესპოდენტებს.  

მუნიციპალური პროგრამები/სერვისები 
14-18 19-24 25-29 

დიახ არა დიახ არა დიახ არა 

ახალგაზრდული ბანაკები/საზაფხულო 

სკოლები/ლაშქრობები/ჯომარდობა 
88% 13% 68% 32% 61% 39% 

მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
67% 33% 32% 68% 24% 76% 

ახალგაზრდული ცენტრები 58% 42% 23% 77% 21% 79% 

პროგრამა "მერიასთან ერთად" 27% 73% 21% 79% 19% 81% 

არაფორმალური განათლების პროგრამა 67% 33% 47% 53% 39% 61% 

ქ. თბილისი მერიის საგანმანათლებლო და 

ახალგაზრდული ინიციატივები დაფინანსების 

პროგრამა 

45% 55% 30% 70% 24% 76% 

თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად 

დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება 
54% 46% 69% 31% 61% 39% 

თბილისში წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის 

მერიის სემესტრული სტიპენდია 
48% 52% 51% 49% 41% 59% 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა 

"ისწავლე და დასაქმდი" 
43% 57% 52% 48% 53% 47% 

უცხოელი სპეციალისტების ლექციები 

თბილისში 
61% 39% 35% 65% 29% 71% 

თბილისში მცხოვრები სსსმ მოსწავლეების 

ადაპტირებული ტრანსპორტის სერვისი 

სკოლებში ტრანსპორტირების მიზნით 

43% 57% 34% 66% 31% 69% 

კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით, გასართობ 

აქტივობებში და ზაფხულის პერიოდში აქტიური 

დასვენების ხელშეწყობის გამართული 

ახალგაზრდებული ფესტივალები 

65% 35% 39% 61% 38% 62% 

ქუჩის ხელმოვნები ფესტივალები Street-Art 57% 43% 46% 54% 41% 59% 

მეწარმეობის და ტექნოლოგიური ფესტივალები 40% 60% 23% 77% 24% 76% 

სპორტული წრეები 77% 23% 42% 58% 38% 62% 

საგანმანათლებლო და სახელოვნები წრეები 71% 29% 37% 63% 33% 67% 

ცხრილი #8. მუნიციპალური პროგრამებითა და სერვისებით სარგებლობა ასაკობრივ ჭრილში 
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დასახელებული მუნიციპალური პროგრამები და სერვისები გამოკითხული რესპოდენტების 

უმრავლესობის მიერ შეფასდა როგორც „ძალიან კარგი“ და „კარგი“.საკვლევი აუდიტორიის 96%-

მა განაცხადა რომ მსგავსი პროგრამების არსებობა ახალგაზრდებისთვის ძალიან საჭიროა.  

 
ძალიან 

კარგი 
კარგი დამაკ. ცუდი 

ძალიან 

ცუდი 

თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად 

დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება 
63% 23% 11% 2% 1% 

თბილისში წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის 

მერიის სემესტრული სტიპენდია 
59% 26% 12% 2% 1% 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა "ისწავლე და 

დასაქმდი" 
56% 29% 12% 3% 1% 

თბილისში მცხოვრები სსსმ მოსწავლეების 

ადაპტირებული ტრანსპორტის სერვისი სკოლებში 

ტრანსპორტირების მიზნით 

55% 26% 14% 3% 1% 

ქუჩის ხელმოვნები ფესტივალები Street-Art 49% 32% 16% 3% 1% 

ქ. თბილისი მერიის საგანმანათლებლო და 

ახალგაზრდული ინიციატივები დაფინანსების 

პროგრამა 

49% 29% 17% 4% 1% 

კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით, გასართობ 

აქტივობებში და ზაფხულის პერიოდში აქტიური 

დასვენების ხელშეწყობის გამართული 

ახალგაზრდებული ფესტივალები 

48% 37% 14% 1% 0% 

არაფორმალური განათლების პროგრამა 47% 34% 16% 3% 0% 

უცხოელი სპეციალისტების ლექციები თბილისში 45% 34% 18% 3% 0% 

მეწარმეობის და ტექნოლოგიური ფესტივალები 45% 34% 18% 1% 1% 

ახალგაზრდული ბანაკები/საზაფხულო 

სკოლები/ლაშქრობები/ჯომარდობა 
44% 35% 18% 2% 0% 

საგანმანათლებლო და სახელოვნები წრეები 43% 40% 15% 1% 0% 

სპორტული წრეები 42% 40% 15% 2% 0% 

პროგრამა "მერიასთან ერთად" 38% 38% 18% 5% 1% 

მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
36% 38% 22% 2% 1% 

ახალგაზრდული ცენტრები 35% 38% 23% 3% 1% 

ცხრილი #9. მუნიციპალური სერვისებისა და პროგრამების შეფასება  

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე ახალგაზრდებსა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს ფასილიტატორმა გააცნო რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში შეფასებული 

მუნიციპალური პროგრამები, თუმცა ცალკე შესაფასებლად სთხოვა დამსწრეებს შეეფასებინათ 

მათგან შერჩეული 7 პროგრამა. თითოეული მათგანის ამორჩევა მოხდა შემდეგი კრიტერიუმებით: 

(1) ეხმიანება რაოდენობრივი კითხვარის ბლოკებს - განათლება, დასაქმება, გართობა/დასვენება; 

ინფრასტრუქტურა; (2) ეხმიანება კვლევის ამოცანებს; (3) ამორჩეული პროგრამები მოიცავს 

მრავალფეროვან სამიზნე ჯგუფებს ახალგაზრდებში.  

კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ 

ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებზე და ახალგაზრდებმა, რომელთა 

ნაწილიც თავად ყოფილა ერთი ან რამდენიმე პროგრამის ბენეფიციარი, ან მინიმალური 
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ინფორმაცია ჰქონდა ქ. თბილისის მერიის პროგრამებთან დაკავშირებით, შეაფასეს 7 პროგრამის 

მნიშვნელობა და ზეგავლენის პოტენციური ხარისხი ახალგაზრდების განვითარებაზე და 

მათთვის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე. შეფასებული პროგრამებია: 

1. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება; 

2. თბილისის მერიის სტიპენდიის პროგრამა; 

3. საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა; 

4. პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ 

5. მრავალფუნქციური ახალგაზრდული სოფელი კოჯორში; 

6. მასობრივი ახალგაზრდული პროექტები; 

7. ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეები. 

 

დიაგრამა #36. პროგრამების მნიშვნელობისა და ზეგავლენის ხარისხის შეფასების შედეგები 

პროგრამების მნიშვნელობის დონე საერთო ჯამში საკმაოდ მაღალი ხარისხით შეფასდა და 

მერყეობდა 4-დან 5-მდე დიაპაზონში. გამონაკლისს წარმოადგენდა მხოლოდ თბილისის მერიის 

„სტიპენდიის პროგრამა“, რომელიც კვლევაში მონაწილე დაინტერესებული მხარეების ნაწილის 

შეფასებით არ იძლევა მოტივაციის შექმნისთვის თუ მდგრადი გავლენის მოხდენისთვის საკმარის 

დაფინანსებას და უფრო მეტად ერთჯერადი ჯილდოს ფორმა აქვს. ამასთან, სტიპენდია 

შესაძლებელია გაიცეს ფინანსურად ისედაც ძლიერ სტუდენტებზე, რომელთათვისაც 

სტიპენდიის მნიშვნელობა კიდევ უფრო დაბალი იქნებოდა. თუმცა, ამ პროგრამის მნიშვნელობაც 

დადებითად არის შეფასებული, რაც მაქსიმალური ქულის თითქმის 80%-ს შეადგენს.  

მნიშვნელობის დონესთან ერთად შეფასდა პროგრამების ახალგაზრდების განვითარებაზე 

ზეგავლენის პოტენციური ხარისხი. რესპოდენტების მხრიდან ზეგავლენის ყველაზე მაღალი 

ხარისხით გამოვლინდა (3) „საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივების 

მხარდაჭერის“ და (5) „მრავალფუნქციური ახალგაზრდული სოფელი კოჯორში“ პროგრამები.  

„საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის“ პროგრამის ერთ-ერთ 
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მნიშვნელოვან გამოწვევად დასახელდა ახალგაზრდების დაბალი ინფორმირებულობა ამ 

შესაძლებლობის შესახებ, რაც პროგრამის ზეგავლენის პოტენციალის სრულ ათვისებას უშლის 

ხელს. ახალგაზრდული სივრცის მოწყობის პროექტი კოჯორში ჩაითვალა ერთ-ერთ ყველაზე 

მაღალი პოტენციალის მქონე პროექტად, რომელიც ახალგაზრდული სივრცის სწორად 

გამოყენების შემთხვევაში გაზრდის არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, 

ახალგაზრდების ეკონომიკური და სამოქალაქო აქტივობას და ახალგაზრდული ინიციატივების 

ჩამოყალიბება/განხორციელების პროცესის ეფექტიანობას. 

ზეგავლენის შედარებით დაბალი პოტენციალით შეფასდა პროგრამები, რომლებიც გულისხმობს 

ერთჯერად გასაცემლებს, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 

დაფინანსება და თბილისის მერიის სტიპენდიის პროგრამა, რადგან აღნიშნული პროექტები ვერ 

უზრუნველყოფს გრძელვადიანი მდგრადი შედეგების მიღწევას და მეტად არის 

ორიენტირებული ახალგაზრდების მიმდინარე პრობლემის სიმწვავის შემსუბუქებაზე 

(სოციალურად დაუცველი სტუდენტების შემთხვევაში). თუმცა როდესაც ხდება 

პროგრამის/პროექტის ზეგავლენის შეფასება გასათვალისწინებელია ამ ზეგავლენის შედეგის 

დადგომის შესაძლებლობა დროით პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალფუნქციური 

ახალგაზრდული სივრცის მოწყობას პოტენციურად შეუძლია მაღალი ზეგავლენა მოახდინოს 

ახალგაზრდების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ეს პროცესი არის ხანგრძლივი 

და შესაბამისად შედეგი დადგება გრძელვადიან პერიოდში, განსხვავებით პროგრამებისა, 

რომლებიც გულისხმობს სწავლის დაფინანსებას, სტიპენდიას, ბანაკების მოწყობას 

ახალგაზრდებისთვის და სხვა. განსხვავებულია დამოკიდებულება მასობრივ ახალგაზრდულ 

პროექტებთან მიმართებაში, მართალია რესპოდენტთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ ასეთი 

აქტივობები საინტერესო და საგანმანათლებლოა ახალგაზრდებისთვის, თუმცა მსგავსი 

ღონისძიებების ზეგავლენის ხარისხი განსაკუთრებით გრძელვადიან პერიოდში არც თუ მაღალია 

თუ განვიხილავთ ინფრასტრუქტურული პროექტებისა ან/და ახალგაზრდული ინიციატივების 

დაფინანსების ალტერნატივად. 

 

 

დიაგრამა #37. პროგრამების მნიშვნელობისა და შედეგების დადგომის დროითი პერიოდის კავშირი 
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ასევე, მაღალია პროგრამის „ისწავლე და დასაქმდი“ ზეგავლენის პოტენციალი ახალგაზრდების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, თუმცა პროგრამის შედეგების 

დადგომა მყისიერად არ ხდება და დამოკიდებულია თავად ახალგაზრდების მონდომებასა და 

ჩართულობაზეც. ამრიგად, ის პროგრამები რომლებსაც პოტენციურად შეუძლიათ უფრო მაღალი 

ზეგავლენა მოახდინონ გრძელვადიან პერიოდში ახალგაზრდების სოციალურ და ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე, საჭიროებენ შედარებით მეტ პერიოდს განხორციელებისა და შედეგების 

მიღწევისთვის. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა დასახელებულ შვიდ პროგრამაზე გამოხატეს კონკრეტული 

რეკომენდაციები, რომელიც მოცემულია ცხრილის სახით. 

 

1. სოციალურად 

დაუცველი 

სტუდენტების 

სწავლის დაფინანსება 

• ვფიქრობ დაფინანსება უნდა  მიეცეს დაბალი მოსწრების 

სტუდენტებსაც წახალისების მიზნით. 

• ჩემი აზრით დაფინანსება კარგია, თუმცა ქულების 

მიხედვით განსაზღვრა არასწორი მგონია. რეალურად 

უნივერსიტეტებში სტუდენტები თანაბრად არ ფასდებიან. 

• უმჯობესი იქნება, რომ 71-ზე ნაკლები აკადემიური 

მოსწრების მქონე სტუდენტებს,  დაფინანსება უნდა ქონდეთ 

(50%). 

• სჯობს გადაიხედოს ქულა რანჟირება და გადანაწილების 

კრიტერიუმები. 

• მიმაჩნია რომ, ეს პროექტი ნამდვილად პრიორიტეტულია, 

ვინაიდან ეხმარება ახალგაზრდებს მიიღონ მისთვის 

კანონით გათვალიწინებული უფლება განათლების მიღება 

და ხელმისაწვდომობა.  

• ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა, რადგან ბევრ 

სტუდენტს არ აქვს შესაძლებლობა ისწავლოს და მიიღოს 

შესაბამისი განათლება.  

• კარგი იქნებოდა აღნიშნული პროგრამები გახდეს უფრო 

ინკლუზიური და შედეგებზე ორიენტირებული. მეტი 

მხარდაჭერა არაფორმალურ განათლებას. 

2. თბილისის მერიის 

სტიპენდიის 

პროგრამა   

• უმჯობესია მსგავსი სტიპენდიების გაცემა(თუმცა შესაძლოა 

გართულებული კრიტერიუმებით განხორციელდეს) 

ბაკალავრიატის სტუდენტებზეც და 750 ლარი იყოს ხელზე 

ასაღები და არა დარიცხული. 

• ჩემი აზრით სტიპენდიების პროგრამა დაეხმარება 

სტუდენტებს მოტივაციის ამაღლებაში, ამავდროულად 

ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ გააქტიურებას და ასევე 

სტიპენდია უნდა ქონდეს ყველა ფაკულტეტს. 

• ვთვლი რომ კარგი პროგრამაა და უნდა გაგრძელდეს. 
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3. საგანმანათლებლო 

და ახალგაზრდული 

ინიციატივების 

მხარდაჭერა 

• უმჯობესია დაზუსტებულ იქნეს 150 დაფინანსებული 

ინიციატივის ბიუჯეტი და კონკრეტული პროგრამული 

პრიორიტეტები. 

• მიმაჩნია რომ არსებულ გარემოში ყველაზე მნიშვნელოვანია 

საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მხარდაჭერა და მოხდეს  

არაფორმალური განათლების პრიორიტეტიზაცია. 

• ჩემი აზრით კარგი იქნება სასკოლო იდეების და 

ინიციატივების მხარდაჭერა. 

• რეკომენდებულია ახალი ორგანიზაციების ინიციატივების 

ხელშეწყობა და დაფინანსება, რადგან ერთი და იგივე 

ორგანიზაციები ფაქტიურად მერიის დონაციაზე 

იმყოფებიან მათი პროექტები. 

• ჩემი აზრით უფრო მეტი PR-ი უნდა ქონდეს მერიის 

მხრიდან დაფინანსებულ პროექტებს; 

• ინკლუზიურობა საგანმანათლებლო საქმიანობაში ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან ეს პროექტი 

მოახდენს სტუდენტთა არაფორმალურ საკითხებში 

ჩართვას, მათ აზრებისა თუ ინიციატივების საჯაროდ 

გაჟღერებას. 

• სასურველია პრიორიტეტი მიანიჭოს მიუსაფარ ბავშვთა 

თავშესაფრებს. თბილისში არის 4 ლოკაციაზე. 

• ინიციატივების მხარდასაჭერისას სასურველია 

გათვალიწინებულ იქნას რამდენად პასუხობს ინიციატივა 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიასა 

და სამოქმედო გეგმით გათვალიწინებულ ამოცანებს. 

• ახალგაზრდების ინფორმირების ამაღლება პროგრამების 

შესახებ, რაც ცნობადობას გაზრდის აღნიშნული პროგრამის. 

ასევე რეკომენდებულია  პროგრამის პოპულარიზაცია 

მოხდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

4. პროგრამა „ისწავლე 

და დასაქმდი“ 

• ძალიან მაგარი პროგრამაა, თუმცა  საჭიროა მეტი 

პოპულარიზაცია. 

• რეკომენდებულია უფრო მეტი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ჩართვა და ასევე სასურველია ასაკობრივი 

ზღვარი 16 წლამდე უნდა განისაზღვროს. 

5. მრავალფუნქციური  

ახალგაზრდული  

სოფელი  კოჯორში 

• ვფიქრობ ძალიან საინტერესო პროექტია, მსგავსი სახის 

პროექტი კარგია განტვირთვისთვის; 

• რეკომენდებულია პროექტი ,,მრავალფუნქციური  

ახალგაზრდული  სოფელი  კოჯორში“  ინფორმაციის 

გავრცელება. 

6. მასობრივი  

ახალგაზრდული 

პროექტები 

• აღნიშნული პროექტი ხელს უწყობს უფრო არაფორმალური 

განათლების მიღებას და ასევე ხელს უწყობს 

ახალგაზრდების ჩართულობას სამოქალაქო აქტივობებში; 

• მსგავსი პროექტები კარგია ახალგაზრდების 

განტვირთვისთვის და კომუნიკაციისთვის. 
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7. ა(ა)იპ მოსწავლე - 

ახალგაზრდობის 

სასახლე და  

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის  

სახლები 

• რეკომენდებულია შეიქმნას ელექტრონული სწავლის 

პლატფორმა, სადაც განთავსდება მამოტივირებელი საჯარო 

ლექციები სასახლის საქმიანობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე; 

• მნიშვნელოვანია, ვინაიდან პროექტი ხელს შეუწყობს 

არაფორმალურ ჭრილში კულტურათა გაცნობას და 

კომუნიკაციას. 

• სასურველია  მეტი ახალგაზრდობის სასახლე და  

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  სახლები იყოს. 

• რეკომენდებულია ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ 

საშუალება, თავად განსაზღვრონ სად უნდათ მომსახურების 

მიღება და მერიამ უნდა დააფინანსოს. 

 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა შეფასებით მუნიციპალური პროგრამების არსებობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რათა ახალგაზრდებს ჰქონდეთ უფრო მეტი ხელშეწყობა და შესაძლებლობები 

მიიღონ არაფორმალური განათლება და აქტიურად ჩაერთონ სპორტულ და კულტურულ - 

შემოქმედებით ღონისძიებებში. ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად 

მნიშვნელოვანია არსებულ პროგრამებზე ინფორმაციის მიწოდება.  

„...ზოგადად ძალიან კარგი პროგრამაა ყველა, რადგან ახალგაზრდებს სჭირდებათ რაც 

შეიძლება მეტი ხელშეწყობა ჰქონდეთ, რადგან მათზე დგას მომავალი. დადებით და 

უარყოფით მხარეებზე ცოტა გამიჭირდება ლაპარაკი რადგან ყველა პროგრამაში 

არვყოფილვარ ჩართული. ფესტივალი ღია ცის ქვეშ, არის ძალიან კარგი პროექტი, 

რადგან არასდროს არ კეთდებოდა მსგავსი პროექტი, კიდევ პროფესიულ გადამზადებაზე 

ვიცი რომ ყველა ძალიან მაგარი ორგანიზაციაა ჩართული. რაც შეეხება ინფორმაციას მე 

ვფიქრობ როცა რაღაც აინტერესებს აუცილებლად მოძებნის იმას. მაგრამ ჩვენც ხელი 

უნდა შევუწყით რომ ინფორმაცია უფრო ხელმისაწვდომი იყოს.” 

“…მეც მსმენია მაგალითად ისწავლე და დასაქმდი, ერთი პერიოდი ამაზე რეკლამებიც 

გადიოდა, და ვფიქრობ რომ კარგი პროგრამაა. სტიპენდიების პროგრამაც ძალიან კარგია, 

მაგრამ მე თუ მკითხავთ ქულების ბარიერი არის დასაწევი.”  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველა დასახელებული მუნიციპალური პროგრამის შესახებ 

ინფორმაციას არ ფლობდა არცერთი მონაწილე, მაგრამ იმ პროგრამების მიმართ, რომელიც 

სმენიათ ან/და მიუღიათ მონაწილეობა, მაგალითად მომავლის ბანაკი, ლაშქრობები, 

სოციალურად დაუცველების სწავლის დაფინანსება, სასტიპენდიო პროგრამა, მოსწავლე 

ახალგაზრდობის პროექტი და ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსების პროგრამა, ისწავლე 

და დასაქმდი და ა.შ.  - პოზიტიურად არიან განწყობილი. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა აზრით მუნიციპალური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების ყველაზე ეფექტიანი გზა იქნება: საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, წარმატების 

ისტორიების პოპულარიზაცია, საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, „ინფლუენსერების“ 

რეკომენდაციების და შთაბეჭდილებების გაზიარება და ასევე „ფეისბუქი“ იქნება ნებისმიერი 

ტიპის კომუნიკაციის ეფექტიანი საშუალება, როგორც აუდიტორის მოცვის ასევე დაინტერესების 

მიზნით. რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს მუნიციპალური პროგრამების და სერვისების 

პოპულარიზაციას . 
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„...რაღაც პროგრამებში მეც ვიყავი ჩართული ეს იყო მომავლის ბანაკი, 

ლაშქრობებიც ვიცოდი, და დაფინანსებული ინიციატივების შესახებაც ასევე 

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანებასთან მქონია ურთიერთობა 

სივრცის დათმობის კუთხით და მაშინ ძალიან კარგად წავიდა თანამშრომლობა. 

მსგავსი პროგრამების არსებობა აუცილებელიც კია ჩემი აზრით.“ 

„...ინფორმაციის გავრცელების პრობლემაა, მაგალითად ისწავლე და დასაქმდის 

პროგრამა ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ ბევრმა გაიგოს მის შესახებ, ჩემი მთელი უბანი 

ეზოში რომ დგას და ცოტა ინფორმაცია რომ ჰქონდეთ იქნებ დაინტერესდნენ.“   

მონაწილეთა იმ ნაწილის შეფასებით, რომლებსაც მიუღიათ პროგრამაში მონაწილეობა ან  

მიუმართავთ ინიციატივით, პროცესში ხშირად აწყდებიან ბიუროკრატიულ ბარიერებს, ასევე 

ბარიერებად დასახელდა პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც მკაფიოდ არ არის 

ჩამოყალიბებული და ინიციატივების წარდგენის ვადები, რომელიც შეადგენს 10 დღეს, 

მონაწილეთა აზრით აღნიშნულ ვადაში შეუძლებელია აპლიკაციის სრულყოფილად შევსება და 

წარდგენა.   

„...მე ვფიქრობ რომ მარტო მერია ვერაფერს ვერ იზავს, სისტემური სახე უნდა ჰქონდეს ამ 

ყველაფერს. უნდა იყოს ჩართული განათლების სამინისტრო, უნივერსიტეტები, 

ერთობლივი ძალისხმევით უნდა მოხდეს ინფორმაციის გადინებაც და მიწოდებაც. რაც 

შეეხება სტუდენტებს, აქ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ და უფრო ერთვებიან 

სხვადასხვა ღონისძიებებში.“ 

„...ხშირად არის რომ არსებობს ჩვენთვის საინტერესო პროექტები, პროგრამები, 

მაგარამ ვერ ხდება ინფორმაციის მიტანა საჭირო ადრესატამდე“. 

„...ჩემი ორგანიზაცია ორი წელია თანამშრომლობს ამ საზაფხულო ბანაკების 

საგანმანათლებლო პოლიტიკით, ძალიან წარმატებული იყო დასწრებაც შესანიშნავი და 

პარალელურად ძალიან კარგი იყო შემოქმედებითი კუთხითაც“ 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ახალგაზრდებმა დაასახელეს პროგრამები და სერვისები რომლებსაც 

ისინი დაგეგმავდნენ და განახორციელებდნენ. ნაწილის შეფასებით, უმჯობესია გამოიკვეთოს 

პრიორიტეტული ერთი ან ორი სექტორული მიმართულება, რომელიც გამოვლენილი იქნება 

როგორ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური სარგებლის მომტანი და  ხელი შეუწყოს ამ 

სექტორში ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების კაპიტალის გაზრდას.  

„...ვთვლი რომ IT არის მომავლის პროფესია, და მე რომ ვიყო გადაწყვეტილების 

მიმღები, გავაკეთებდი წრეს, საიდანაც ყოველ წელს ბავშვები გაიფილტრებოდნენ, 

საბოლოო შედეგად დამრჩებოდა 20 – 30 პროფესიონალი, და არამგონია ამაზე 

ძალიან ბევრი დაიხარჯოს, რადგან ეს არის სუფთა ცოდნის მიწოდება. ეს 

ადამიანი თავად დასაქმდება მერე, რადგან კარგი უნარებით შეიძლება აქედან 

ნებისმიერი ქვეყნის კომპანიას მოემსახურო. მსგავსი პრაქტიკის კარგი 

მაგალითია, სომხეთი, სადაც მსგავსმა მიდგომამ გრძელვადიან პერპექტივაში 

ამონაგემი იმდენად დიდი მიიღო რომ ქვეყნის მშპ-ზეც კი იქონია გავლენა.“ 

„...შეიძლება იყოს კონკრეტული პროგრამები, მაგალითად ახალგაზრდა 

დიზაინერთა გადამზადების პროგრამა, რომელსაც უნდა აკეთებდეს მერია 
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პარტნიორებთან ერთად. ანუ იმ მიმართულებებზე ვიმუშავებდი, რაზეც 

ნამდვილად მაგარი ახალგაზრდები გვყავს.“ 

„...არის მიმართულებები, რომლებიც ახალგაზრდებში მართლა ძალიანაა 

განვითარებული და მაღალი კონკურენციაა, IT, მარკეტინგი, გრაფიკული 

დიზაინი. ეს ადამიანები ქმნიან მსოფლიო დონის პროდუქტს და მათი გამოყენება 

და დაპარტნიორება ძალიან კარგი იქნებოდა ახალგაზრდული პროგრამების 

დაგეგმვის პროცესში.“ 

ფოკუს ჯგუფზე ასევე გამოვლინდა სოციალური პროგრამების საჭიროებაც. რამოდენიმე მათგანი 

თანხვედრაში მოვიდა რაოდენობრივი კვლევის შედეგად გამოვლენილ პროგრამებთან. ერთ-

ერთი მათგანია ახალგაზრდა ოჯახების წახალისება და ხელშეწყობა გარკვეული პერიოდით.  

რაოდენობრივი კითხვარის დასასრულს, რესპოდენტების ნაწილმა დაასახელა პროგრამები და 

სერვისები რომლებსაც განახორციელებდა გადაწყვეტილების მიმღები რომ ყოფილიყო. ყველაზე 

ხშირად დასახელებულ პასუხებს შორის მოხვდა „შევქმნიდი არაფორმალური განათლების 

ცენტრებსა და თავისუფალ სივრცეებს ახალგაზრდებისთვის“; „უფასო კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსებზე ხელმისაწვდომობა (მ.შ. ენის, პროფესიული, შემეცნებითი, 

ტექნოლოგიების შემსწავლელი, ფსიქოლოგიის)“ და „უფასო კულტურულ-შემოქმედებითი 

ცენტრების შექმნა სახელოვნები საქმიანობის ხელშესაწყობად“. რესპოდენტთა უმრავლესობა 

დასმულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას თავი აარიდა (64%). დასახელებული პროგრამებისა და 

სერვისების ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში.  

 

არაფორმალური განათლების ცენტრები, თავისუფალი სივრცეები 9.0% 

უფასო კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებზე ხელმისაწვდომობა (მ.შ. ენის, 

პროფესიული, შემეცნებითი, ტექნოლოგიების შემსწავლელი, ფსიქოლოგიის კურსები) 
6.0% 

უფასო კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრების შექმნა სახელოვნები საქმიანობის 

ხელშესაწყობად 
5.9% 

ახალგაზრდა ოჯახების სოციალური ხელშეწყობა 5.8% 

საქველმოქმედო ღონისძებების ორგანიზება 4.5% 

სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრები; ფსიქოლოგიურ მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობა 
3.6% 

საზაფხულო ბანაკები/ ეკო-ტურება 2.7% 

საგანმანათლებლო ცენტრებზე მეტი ხელმისაწვდომობა (მ.შ. საკვირაო სკოლები) 2.2% 

 უფასო სტაჟირების პროგრამები 2.1% 

უფლებების დაცვის პროექტების განხორციელება 2.1% 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში საგანმანათლებლო წრეების აღდგენა 2.1% 

ახალგაზრდული ინიციატივების და ბიზნეს იდეების დაფინანსების პროგრამებზე 

ხელმისაწვდომობა 
2.0% 

carp კულტურის ხელშეწყობა 1.9% 

მიუსაფარ ცხოველთა დახმარების პროგრამები 1.5% 

დასაქმების ხელშეწყობა კერძო სექტორის ჩართულობით 1.1% 

გარემოს დაცვითი პროექტების გახორციელება 1.1% 

პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაცია 1.0% 
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მუნიციპალურ პროგრამებზე ინფორმაციის გავრცელება 1.0% 

საგანმანათლებლო სისტემის გაუმჯობესება (უფასო სწავლა) ხარისხიანი სწავლა 0.7% 

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (სკვერები, რეკრეაციული ზონები, 

ადაპტირებული გარემო, ველობილიკები) 
0.7% 

საინფორმაციო კამპანიები (მ.შ. მოწევის, აზარტული თამაშების, კრიმინალთან 

ბრძოლის შესახებ)  
0.5% 

სპორტული აქტივობები და სპორტულ აქტივობებზე ხელმისაწვდომობა 0.5% 

ხელმისაწვდომობა სასწავლო და გაცვლით პროგრამების ინფორმაციაზე 0.5% 

გასართობი პროგრამები 0.3% 

სპორტული ცენტრების შექმნა 0.3% 

სექსუალური განათლების შემეცნებითი პროგრამები 0.3% 

სამკითხველო სივცრეებისა დაკკლუბების შექმნა (მედიათეკა) 0.1% 

შშმ პირების პროგრამების 0.1% 

ცხრილი #10. ახალგაზრდების მიერ შემოთავაზებული პროექტებისა და სერვისების ჩამონათვალი 
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მიგნებები და რეკომენდაციები 

➔ არაფორმალური განათლების მიმართ სწორი დამოკიდებულების ფორმირების 

ხელშეწყობა.  ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა დაინტერესებული მხარის 

სათანადო ინფორმირება, წარმატების ისტორიების გაზიარება და ამ ფორმით მათი 

დამოკიდებულებების შეცვლა. გამოვლინდა,  რომ სკოლის მოსწავლეების ჯგუფი უფრო 

აქტიურები არიან, ვიდრე ახალგაზრდების ჯგუფი. სავარაუდოთ ეს განპირობებულია 

მეტი სასკოლო აქტივობებით. მნიშვნელოვანია მოხდეს ისეთი ინიციატივების შემუშავება 

და გახორციელება, რომლებიც ახალგაზრდებისთვისაც შექმნის შესაძლებლობას უფრო 

აქტიურები გახდენენ და  დაეხმარებათ რიგი საჭიროებების იდენტიფიკაციაში.  

➔ ახალგაზრდების უმრავლესობა, ყველა ასაკობრივ ჭრილში ასახელებს რომ მათთვის 

არაფორმალური განათლების ცენტრები და თავისუფალი სივრცეები ხელმისაწვდომი არ 

არის. რეკომენდებულია მუნიციპალიტეტმა მიიღოს მონაწილეობა მსგავსი ტიპის 

ინფრასტრუქტურული პროექტის/ების გახორციელებაში, და შესთავაზოს თბილისის 

ახალგაზრდებს სივრცეები, სადაც ისინი შეძლებენ მიიღონ როგორც არაფორმალური 

განათლება და შეძლონ ახალი იდეების გენერირება.  

➔ მერიის მიერ დაგეგმილ პროექტს  „მრავალფუნქციური  ახალგაზრდული  სოფელი  

კოჯორში“, ყველაზე დიდი გამოხმაურება მოყვა -  როგორც რაოდენობრივი კვლევის 

ფარგლებში, ასევე სადისკუსიო ნაწილშიც. რეკომენდებულია პროექტის  გახორცილებისას 

გათვალისწინებული იყოს უფრო მეტი რაოდენობით მუნიციპალური ტრანსპორტი და 

გეგმიურად მოემსახუროს კოჯორს. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სივრცით სარგებლობის 

უფლება მხოლოდ თბილისში რეგისტრირებული მოსწავლე-ახალგაზრდებს არ ქონდეთ,   

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ სივრცეში ზამთრის/საფხულის ბანაკები 

გაიმართოს. 

➔ კულტურული და სპორტული აქტივობის ხელშეწყობა - კვლევის პროცესში ერთ-ერთ 

საჭიროებად გამოვლინდა ახალგაზრდების საგანმანათლებლო და ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის მიმართულებებით გააქტიურების ხელშეწყობა. აღნიშნული შესაძლებელია 

ახალგაზრდების გარკვეულ კატეგორიას ვაუჩერული პრინციპით დაფინანსებით, რაც მათ 

საშუალებას მისცემს მათი საჭიროებიდან გამომდინარე განსაზღვრონ აქტივობა 

რომელშიც სურვილი აქვთ ჩაერთონ და თავად შეარჩიონ ამ სერვისის მომწოდებელი 

კომპანია. აღნიშნული მიდგომა ხელს შეუწყობს, როგორც ახალგაზრდების კულტურული 

და სპორტული აქტივობის გაზრდას, ისე სერვისების კერძო სექტორის მხრიდან 

მიწოდების წახალისებას. 

➔ რეკომენდირებულია დასაქმების ფორუმის ორგანიზება, გადამზადებულთა დასაქმების 

პროცენტული ზრდისა და თემის პოპულარიზაციისთვის. 

➔ კვლევის ყველა ეტაპზე გამოვლინდა რომ ინტერნეტი და მ.შ. ფეისბუქ გვერდი არის ის 

არხები, რომელსაც რესპოდენტების აბსოლუტური უმეტესობა ყოველდღიურად იყენებს. 

აღსანიშნავია, რომ ვებ-გვერდების სახით არსებობს შექმნილი და ყველა საჭირო 

ინფორმაციით უზრუნველყოფილი ონლაინ სივრცეები, თუმცა შესაძლებელია 

აპლიკაციების და სადისკუსიო/საინფორმაციო ჯგუფების ფორმირებამ უკეთესი შედეგი 
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მოიტანოს, რადგან ისინი უფრო მობილური და მომხარებელზე ორიენტირებულებია 

ვიდრე ვებ-გვერდები.  

➔ კვლევის შედეგების მიხედვით, ახალგაზრდები საკმაოდ დიდ ინტერესს გამოხატავენ 

ისეთ აქტივობებში ჩართვის, როგორებიცაა გარემოს დაცვითი, კულტურულ-

შემეცნებითი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი და მოხალისეობრივ აქტივობებში, თუმცა 

მათი უმრავლესობის ფაქტობრივი მონაწილეობის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. 

ძირითადი მიზეზი ინფორმაციის ნაკლებობაა. შესაბამისად, ახალგაზრდების 

გააქტიურებისათვის მიზანშეწონილი იქნება ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა 

ხერხების გამოყენება, როგორებიცაა საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, წარმატების 

ისტორიების პოპულარიზაცია, საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, 

„ინფლუენსერების“ რეკომენდაციების და შთაბეჭდილებების გაზიარება, მათ შორის 

სიტყვის ძალის გამოყენება (word of mouth),  ინფორმაციის გავრცელების 

დეცენტრალიზირებული მიდგომით  - არა ზოგადად თბილისის მასშტაბით, არამედ 

რაიონების მიხედვით.  

➔ პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსებას ან 

მხარდაჭერას, რეკომენდებულია ქონდეს გამჭირვალე შეფასების კრიტერიუმები და 

მოყვებოდეს დამდგარი შედეგის შესაბამისი ახსნა, რომელიც გაზიარდება 

დაინტერესებულ მხარეებთან. ბიუროკრატიული პროცედურებისგან თავის 

ასარიდებლად, რეკომენდებულია შეიქმნას ერთიანი ელექტრონული სისტემა, სადაც 

მოხდება მსგავსი პროექტების გამოცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციის ატვირთვა, 

მისცემს შესაძლებლობას დაინტერესებულ მხარეებს ქონდეთ დისტანციური ინტერაქცია 

პროექტის გუნდთან და მოუყრის თავს პროექტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, 

რომელიც ხელმისაწვდმომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის; 

➔ პროგრამების, პროექტებისა და ნებისმიერი სახის აქტივობის დუბლირებისაგან თავის 

არიდების და ზოგადად არსებული სიტუაციის შესწავლის მიზნით, რეკომენდებულია 

საბიუჯეტო წლის დასაწყისამდე მოხდეს მონაცემების შეგროვება (Mapping) თბილისში 

არსებული მოქმედი საინიციატივო ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო 

კომპანიებისა თუ სხვა დაინტერესებული პირების, რომლებიც მუშაობენ ახალგაზრდულ 

საკითხებზე, და მოხდეს ანალიზი თუ რომელ მიმართულებებზე ხორციელდება 

აქტივობები.  

➔ რეკომენდებულია, რაიონებში წარმომადგენლობების მიერ წელიწადში ერთხელ მოხდეს 

ახალგაზრდების საჭიროებების იდენტიფიცირება, რაც საშუალებას მისცემს მერიას 

დროში გაწერილი პერიოდული ინფორმაცია მოიპოვის.   

➔ შედეგიანი იქნება კვლევის ჩატარება უკვე 30 წელს ზევით ასაკის პირებთან, რათა 

შესწავლილ იქნეს შეთავაზებული სერვისებისა და პროგრამების ზეგავლენა მათ შემდგომ 

განვითარებაზე.  
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დანართი - თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის კითხვარები 

 

დანართი #1. კითხვარი სკოლის მოსწავლეებისათვის (14-18 წელი)  

მოგესალმებით, ჩემი სახელია ........ ვთანამშრომლობ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან. 

აღნიშნული კვლევა ხორციელდება  -  ქ. თბილისის მერიის და ქ. თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 

გაერთიანების მხარდაჭერით. 

კვლევას ვახორციელებთ, მხოლოდ კვლევის მიზნით, რომელიც მიზნად ისახავს ქ. თბილისის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრას ახალგაზრდობის სფეროში და დედაქალაქში რეგისტრირებული ახალგაზრდების 

პრობლემების და საჭიროებების იდენტიფიცირებას.  

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ არის ხელმისაწვდომი რომელიმე სხვა 

ორგანიზაციისათვის 

თანახმა ხართ დაგვითმოთ დრო ინტერვიუსთვის? თუ რესპოდენტი თანახმაა აღნიშნეთ X გრაფაში:  

ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტი არააა თანახმა არ დაიწყოთ ინტერვიუ 

ხართ თუ არა თბილისში მუდმივად მცხოვრები (რეგისტრირებული)? დიახ / არა 

ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტი არააა თბილისში რეგისტრირებული არ დაიწყოთ ინტერვიუ 

 

I ბლოკი - დემოგრაფია 

1 ინტერვიუერის სახელი/გვარი  

2 ინტერვიუერის კოდი  

3 თარიღი  

4 მოსწავლის სახელი/გვარი  

5 კლასი  

6 სქესი 
1. მამრობითი 

2. მდედრობითი 

7 ასაკი  

8 დაბადების თარიღი/წელი  

9 ლოკაცია, რაიონი 

1. გლდანი 

2. ნაძალადევი 

3. დიდუბე 

4. ჩუღურეთი 

5. ვაკე 

6. საბურთალო 

7. ისანი 

8. სამგორი; 

9. კრწანისი; 

10. მთაწმინდა. 
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II ბლოკი. განათლება (ინტერესები და სწავლის დროს შექმნილი პრობლემები) 

1. რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას ქვემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებში/ღონისძიებებში  (აჩვენეთ ბარათი) 

გთხოვთ შეაფასოთ თითოეული მათგანი, სადაც 1 ნიშნავს ძალიან კარგი, 2- კარგი, 3- დამაკმაყოფილებელი, 4- 
ცუდი, 5- ძალიან ცუდი 

 

ხ
ში

რ
ად

 

ზ
ო

გჯ
ერ

 

ი
შვ

ი
ათ

ად
 

არ
ას

დ
რ

ო
ს 

არ
ც

ერ
თ

 

შე
ფ

ას
ებ

ა 

1 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი  და  სასწავლო კურსები (ტრენინგები, 

მასტერკალსები, სხვა) 1 2 3 4 88  

2 სტაჟირება/პრაქტიკა 1 2 3 4 88  

3 კულტურულ-შემოქმედებითი და გასართობი ღონისძიებები 

(ფესტივალი, კონცერტი, გამოფენა, კინო-ჩვენება, ელექტრონული 

მუსიკა) 
1 2 3 4 88  

4 ინტელექტუალური შეჯიბრებები (ოლიმპიადები, დებატები, 

კონკურსები, ა.შ) 1 2 3 4 88  

5 ჰაკათონი, კრეატონები, ტექნოლოგიური ფესტივალები 1 2 3 4 88  

6 სპორტული აქტივობები, შეჯიბრებები, მარათონები 1 2 3 4 88  

7 გარემოს დაცვითი აქტივობები 1 2 3 4 88  

8 მოხალისეობრივი საქმიანობა 1 2 3 4 88  

9 სამოქალაქო  აქტივობები (სტუდენტური,ახალგაზრდული, 

არსამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრობა) 1 2 3 4 88  

10 ახალგაზრდული ბანაკები 1 2 3 4 88  

11 საზაფხულო და ზამთრის სკოლები 1 2 3 4 88  

12 კონფერენციები, ფორუმები, გამოფენები 1 2 3 4 88  

13 გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამები 1 2 3 4 88  

14 ლაშქრობა,ჯომარდობა,კემპინგი 1 2 3 4 88  

15 საინფორმაციო შეხვედრები 1 2 3 4 88  

16 შშმ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები 1 2 3 4 88  

17 სხვა 1 2 3 4 88  

18 სხვა 1 2 3 4 88  

 

2. დაასახელეთ, ვინ იყო ზემოთ დასახელებული აქტივობის ორგანიზატორი (შემოხაზეთ ყველა შესაძელო 

ვარიანტი) 

1 მუნიციპალიტეტი/მერია 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია 

2 გამგეობა 5 კერძო სექტორი 

3 ცენტრალური მთავრობა (სამინისტროები) 6 სხვა, მიუთითეთ ____________________ 

99 არ ვიცი   

 

3. შეაფასეთ თქვენთვის კულტურული, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებებში, საზოგადოებრივ საქმიანობებში  

ჩართულობისა და სკოლის მიღმა განათლების შესაძლებლობები (ერთი პასუხი) ინტერვიუერს,  განუმარტეთ 
რესპოდენტს  რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება  (ერთი პასუხი) 

1 მრავალფეროვანი შესაძლებლობები  ხელმისაწვდომია 

2 მეტ-ნაკლებად  ხელმისაწვდომია 

3 მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა ხელმისაწვდომი 

4 მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 

5 ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 

4. ზემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებში/ღონისძიებებში ჩასართავად რა ბარიერებს აწყდებით? ინტერვიუერს, 

შემოხაზეთ ყველა შესაძლო ბარიერი 
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1 გაუმართავი ინფრასტრუქტურა 

2 ინფორმაციის ნაკლებობა 

3 ფინანსურად დაბალი ხელმისაწვდომობა (ინტერვიუერს აქტივობა ფასიანია და ნაკლებად ხელმისაწვდომია) 

4 არადამაკმაყოფილებელი შინაარსი  

5 ინტერესის ნაკლებობა  

6 სხვა (დააზუსტეთ) 

7 სხვა (დააზუსტეთ) 

99 მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

5. ზოგადად რა გზებით იღებთ ინფორმაციას ამა თუ იმ ღონისძიების (სკოლაში სასწავლო პროცესის მიღმა) ან 

შესაძლებლობის შესახებ?  (შემოხაზეთ ყველა შესაბამისი); ამასთან მიუთითეთ გამოყენების სიხშირე 

  ყოველდღე 
კვირაში  1-

3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 
არ ვიყენებ 

1 მეგობრები/ოჯახის წევრები  1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები 1 2 3 4 

4 ტელევიზია 1 2 3 4 

5 ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-გვერდები 1 2 3 4 

6 საინფორმაციო შეხვედრები სასკოლო კლუბში 1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 წრეები, კურსები და ა.შ. 1 2 3 4 

9 საინფორმაციო შეხვედრა 1 2 3 4 

10 სხვა (დააზუსტეთ) 1 2 3 4 

 

6. ნებისმიერი ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა პროექტის სახით რამდენჯერ დაწერეთ გასული წლის განმავლობაში? 

(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია (გადადით კ. 8-ზე)  

2 მქონდა ინიციატივა ან/და ბიზნეს იდეა და ვერ განვახორციელე (გადადით კ 6.1.-ზე) 

3 მხოლოდ ერთი  (გადადით კ 7 -ზე) 

4 2-3  ინიციატივა  (გადადით კ 7 -ზე) 

5 3-ზე მეტი ინიციატივა (გადადით კ 7 -ზე) 

 

6.1. დაასახელეთ მიზეზები: 

1 არ იყო პრიორიტეტული (საჭიროების დასაბუთება ვერ მოხერხდა)  

2 არ პასუხობდა გამოცხადებულ მოთხოვნებს 

3 არ იყოს სრულყოფილად ფორმულირებული 

4 ვერ მოვიძიე დაფინანსება/მხარდაჭერა 

5 ვერ მოვიძიე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 

6 ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხები 

7 გამოცდილება და უნარები 

8 სხვა, დააზუსტეთ_____ 

9 სხვა, დააზუსტეთ_____ 

 

7. დააზუსტეთ, რომელ საკითხებს ეხებოდა  ინიციატივა? (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ რესპოდენტის მიერ 

დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი) (გააგრძელეთ) 

1 სტარტ-აპი/ბიზნეს იდეა 

2 გარემოს დასუფთავებას 

3 სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარებას 

4 საზოგადოებრივ გამოწვევებზე ცნობიერების ამაღლებას 

5 ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას 

6 
ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას  

(სკვერის, გზის, საგზაო ნიშნების, ურნების განთავსება და სხვა) 
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7 შშმ ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში 

8 განსხვავებული ეთნიკური წამომავლების ადამიანების ინტეგრაციას და მათთან თანამშრომლობას 

9 თანატოლებისათვის რაიმე ცოდნის გადაცემას (ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა) 

10 
რაიმე კულტურული ძეგლისა თუ ღირსშესანიშნავი ადგილის მონახულებას და მის შესახებ ცოდნის 

ამაღლებას (ექსკურსია, სასწავლო ვიზიტი) 

11 სხვა ახალგაზრდების გაცნობას და მათთან დაახლოებას 

12 კულტურული ღონისძიების მოწყობას (სპექტაკლი, ფესტივალი, კონცერტი, პოეზიის საღამო) 

13 ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებას (რა სად როდის? ბრეინ-რინგი და სხვა) 

14 ახალგაზრდების გართობას 

15 ახალგაზრდების წიგნიერების განვითარებას 

16 სხვა 

 

 

8. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად შეაფასოთ ქვემოთ 

ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები. 1. ძალიან კარგი 2. ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ 
საერთოდ არ მაქვს ეს თვისება/ უნარი.  

 

9. გასული ერთი  წლის განმავლობაში  რომელ სპორტულ აქტივობებში იყავით  ჩართული? შემოხაზეთ ყველა 
შესაზლო ვარიანტი) 

1 გარბენი 

2 ველოსპორტი 

3 ავტოსპორტი 

4 კრივი 

5 მაგიდის ჩოგბურთი 

6 რაგბი 

7 მეკლდეურობა 

8 ფეხბურთი 

9 კალათბურთი 

10 ფრენბურთი 

11 სხვა 

88 არცერთი 

 

10. გასული წლის განმავლობაში რომელ კულტურულ /საგანმანათლებლო  და შემოქმედებით ღონისძიებაში  იყავით  

ჩართული? (შემოხაზეთ ყველა შესაზლო ვარიანტი) 

1 კულტურული და გასართობი ფესტივალები 

2 გამოფენა 

3 კინო-ჩვენება 

4 თეატრი 

5 ჰაკათონი 

6 კრეატონი 

7 დებატები 

8 სტაჟირება/პრაქტიკა 

9 ტრენინგები და სასწავლო კურსები 

10 ინტელექტუალური თამაშები 

11 სხვა 

12 არცერთი 

 

 

1 კითხვის დასმა 1 2 3 4 

2 დამაჯერებელი მსჯელობა  1 2 3 4 

3 არგუმენტების წარმოდგენა 1 2 3 4 

4 სხვების აზრის მოსმენა და გაზიარება  1 2 3 4 

5 დებატების წარმართვა  1 2 3 4 

6 საწინააღმდეგო აზრის თავისუფლად და პოზიტიურად გამოხატვა 1 2 3 4 



53 
 

11. გთხოვთ შეაფასოთ თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია qვემოთ ჩამოთვლილi საკითხები?  

 

მნ
ი

შვ
ნე

ლ
ო

ვა
ნი

ა 

ნა
კლ

ებ
ად

 

მნ
ი

შვ
ნე

ლ
ო

ვა
ნი

ა 

უ
მნ

ი
შვ

ნე
ლ

ო
ა 

არ
ვი

ც
ი

 

1 განათლება 1 2 3 99 

2  დასაქმება 1 2 3 99 

3  ბიზნესი 1 2 3 99 

4  ოჯახი 1 2 3 99 

5  ეკლესია/რელიგია 1 2 3 99 

6 პასუხისმგებლობის აღება 1 2 3 99 

7 დამოუკიდებლობა 1 2 3 99 

8 უნივერსიტეტის დამთავრება 1 2 3 99 

9 კარიერის შექმნა (გაკეთება) 1 2 3 99 

10 პოლიტიკაში აქტიური ჩართულობა 1 2 3 99 

11 სამოქალაქო   და საზოგადოებრივი  აქტიურობა 1 2 3 99 

12 მოხალისეობრივი საქმიანობა 1 2 3 99 

13 სპორტულ აქტივობებში ჩართვა / სპორტით დაკავება 1 2 3 99 

14 მონაწილეობის მიღება გარემოს დაცვის აქტივობებში  1 2 3 99 

15 მონაწილეობის მიღება კულტურულ-შემეცნებით აქტივობებში 1 2 3 99 

16 ცხოვრების ჯანსაღი წესი (ჯანსაღი კვება, ა.შ) 1 2 3 99 

 

12. გთხოვთ შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხებისადმი თქვენი დამოკიდებულება? 1. უნდა შეიზღუდოს 

(დარეგულირდეს) მოხმარება; 2. უნდა აიკრძალოს; 3. უნდა დაისაჯოს; 4. ნეიტრალური; 99 - არ ვიცი, არ მაქვს 

პასუხი. 

1 მარიხუანას მოხმარება  

2 თამბაქოს მოხმარება  

3 ალკოჰოლის მიღება  

4 აზარტული თამაშები  

13. ზოგადად, თქვენი აზრით რა არის ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება ან ახასიათებს 

კონკრეტულად 14- დან 18 - წლამდე ახალგაზრდებს თბილისში? (შემოხაზეთ  5  ყველაზე შესაბამისი პასუხი და 

გასწვრივ მიანიჭეთ რანჟირების ქულა 1-დან 5-მდე, 1 ყველაზე პრიორიტეტული) 

  რანჟირების 

ქულა 

1 არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა  

2 კულტურულ, შემეცნებით, გასართობ ღონისძიებებზე  ხელმისაწვდომობა  

3 სპორტულ სერვისებზე/ღონისძიებებზე ხელმისაწვდომობა  

4 განათლებაზე ხელმისაწვდომობა  

5 
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა(იგულისხმება ინიციატივების, იდეების 

დაფინანსება/გრანტები) 

 

6 სოციალური-ეკონომიკური  მდგომარეობა  

7 პოლიტიკური გარემო  

8 კრიმინალი  

9 ცხოვრების ჯანსაღი წესი  

10 სარეკრეაციო და ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურა  
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11 არცერთი ჩამოთვლილთაგან  

12 სხვა დააკონკრეტეთ_____________________  

13 სხვა დააკონკრეტეთ_____________________  

99 არ ვიცი  

 

14. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა მიმართულებით გჭირდებათ უნარებისა და ცოდნის ამაღლება/ განვითარება? 

მონიშნეთ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი თემატიკა თქვენი შეხედულებით და შეაფასეთ პრიორიტეტულობა 1-დან 5-

მდე სადაც 1 არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და 5 ნაკლებად მნიშვნელოვანი. 

# თემატიკა რანჟირების ქულა 

1 დროის მენეჯმენტი  

2 საჯარო გამოსვლა  

3 პიროვნული განვითარება  

4 გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია  

5 მარკეტინგი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა  

6 მეწარმეობა/სტარტაპის განვითარება  

7 პროექტის  მართვა  

8 მოხალისეობრივი საქმიანობა  

9 ენის კურსები  

10 კომპიუტერული  პროგრამები  

11  პროფესიული სასწავლო  კურსები სხვადასხვა სფეროში   

12  სტაჟირება   

13 რეზიუმეს მომზადება  

14 სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები  

15 ლიდერობა  

16 კონფლიქტების მოგვარება  

17 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა  

18 ადაპტაცია სიახლეების მიმართ  

19 გადაწყვეტილების მიღება  

20 ვთვლი, რომ  რაიმე უნარების განვითარება  არ მჭირდება  

21 სხვა  

 

 

III ბლოკი. გართობა და დასვენება 

15. ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღებისა და გაცემისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილ  რომელ ტექნოლოგიურ 

საშუალებებს იყენებთ და რა სიხშირით.   

  
ყოველდღე კვირაში  1-3ჯერ 

თვეში 1-

ჯერ 
არ ვიყენებ 

1 მობილური ტელეფონით ზარი 1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 
სხვა სოციალური ქსელები, 

დააზუსტეთ 
1 2 3 4 

4 ელ-ფოსტა 1 2 3 4 

5 
ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-

გვერდები 
1 2 3 4 

6 ინტერნეტ ფორუმები და  ბლოგები 1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 Youtube 1 2 3 4 

9 სხვა 1 2 3 4 
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16. დაასახელეთ და შეაფასეთ ადგილები, სადაც  თბილისში მცხოვრები 14 –დან 18 - წლამდე ახალგაზრდებს 

შეუძლიათ გართობა და დასვენება.  ინტერვიუერს: 1 - მაღალი ხელმისაწვდომობა; 2- ხელმისაწვდომი. 3- მეტ-

ნაკლებად ხელმისაწვდომი 4- არ არის ხელმისაწვდომი; 5- დაბალი ხელმისაწვდომობა. 

 პროგრამები დიახ არა შეფასება 

1 ბიბლიოთეკა/სამკითხველო კლუბი/მედიათეკა 1 2  

2 სტადიონი/სათამაშო მოედნები 1 2  

3 სპორტული დარბაზი (ტრენაჟორები და სხვა) 1 2  

4 რეკრეაციული ზონები (სკვერი/პარკი) 1 2  

5 ოპერა 1 2  

6 მუსიკალური ფესტივალები 1 2  

7 სპორტული ფესტივალები 1 2  

8 კინო 1 2  

9 თეატრი 1 2  

10 საკონცერტო დარბაზი 1 2  

11 ღამის კლუბი 1 2  

12 რესტორანი 1 2  

13 კაფე-ბარი 1 2  

14 ლაშქრობა/ექსკურსია 1 2  

15 
მუნიციპალური  სივრცეები (მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, სახლები, 

ახალგაზრდული და  სპორტული ცენტრები ა.შ.) 
1 2  

16 სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

17 სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

 

17. პირადად თქვენ როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს?: (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი) 

1 ვსეირნობ მეგობრებთან/ოჯახის წევრებთან ერთად 8 
მეგობრებთან ერთად დავდივარ ღამის 

კლუბში 

2 ვსარგებლობ  ინტერნეტით 9 ლაშქრობა / ექსკურსია / კემპინგი 

3 ვკითხულობ წიგნებს 10 ბიბლიოთეკაში 

4 დაკავებული ვარ სპორტით 11 კომპიუტერული თამაშები 

5 ვესწრები კონცერტებს/მუსიკალურ ფესტივალებს 12 აზარტული თამაშები 

4 ვხვდები მეგობრებს პარკში/სკვერში 13 სხვა, ____________________ 

6 მეგობრებთან ერთად დავდივარ კაფე-ბარში 14 სხვა, ____________________ 

7 მეგობრებთან/ოჯახთან ერთად დავდივარ კინოში/თეატრში 88 არცერთი 

 

18. გთხოვთ შეაფასოთ თქვენს რაიონში არსებული დასვენებისა და გართობის, მათ შორის თავშეყრის ადგილების 

(პარკები, სკვერები,  სათამაშო მოედნები) მდგომარეობა შემდეგი კრიტერიუმებით 

 გარემოებები 
ძალიან 

კარგი 
კარგი დამაკმაყოფილებელი ცუდი 

ძალიან 

ცუდი 

ვერ 

ვაფასებ 

1 უსაფრთხოება 1 2 3 4 5 6 

2 ხელმისაწვდომობა 1 2 3 4 5 6 

3 განათება 1 2 3 4 5 6 

4 ნაგვის ურნები 1 2 3 4 5 6 

5 მისასვლელი გზა 1 2 3 4 5 6 

6 შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო 1 2 3 4 5 6 

7 სხვა 1 2 3 4 5 7 
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IV ბლოკი. არსებული სერვისების კმაყოფილების შეფასება 

 

19. გსმენიათ თუ არა მუნიციპალური პროგრამების//სერვისების შესახებ? (ინტერვიუერს: 1 - ძალიან კარგი; 2- კარგი. 
3- დამაკმაყოფილებელი; 4- ცუდი; 5- ძალიან ცუდი) 

 
პროგრამები დიახ არა შეფასება 

1 ახალგაზრდული ბანაკები / საზაფხულო სკოლები / ლაშქრობები / ჯომარდობა 1 2  

2 მოხალისეობრივი  პროგრამები 1 2  

3 ახალგაზრდული  ცენტრები  1 2  

4 პროგრამა „მერიასთან ერთად“  (უსასყიდლო ინვენტარი, ტრანსპორტი და სივრცეები) 1 2  

5 არაფორმალური განათლების პროგრამა (ტრენინგ-ცენტრი, სასწავლო კურსები) 1 2  

6 
ქ. თბილისის მერიის საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივების 

დაფინანსების პროგრამა 
1 2 

 

7 
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 

დაფინანსება 
1 2 

 

8 თბილისში წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის მერიის სემესტრული სტიპენდია 1 2  

9 პროფესიული გადამზადების პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ 1 2  

10 უცხოელი სპეციალისტები ლექციები და მასტერკლასები  თბილისში 1 2  

11 
თბილისში მცხოვრები სსსმ მოსწავლეებისთვის ადაპტირებული ტრანსპორტის 

სერვისით უზრუნველყოფა სკოლებში ტრანსპორტირების მიზნით 
1 2 

 

12 

კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით, გასართობი აქტივობები და ზაფხულის 

პერიოდში აქტიური დასვენების ხელშეწყობისთვის გამართული ახალგაზრდული 

ფესტივალები („თბილისის ცის ქვეშ“) 

1 2 

 

13 ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი Street-Art 1 2  

14 სამეწარმეო და ტექნოლოგიური ფესტივალები 1 2  

15 სპორტული წრეები 1 2  

16 საგანმანათლებლო  და სახელოვნებო წრეები 1 2  

 

20. თქვენი აზრით, არის თუ არა მსგავსი პროგრამების საჭიროება ახალგაზრდებისთვის? (ერთი პასუხი) 

1 დიახ 

2 არა 

99 არ ვიცი 

 

21. ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენს რაიონში ქვემოთ მოცემული სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრები. 

გთხოვთ შეაფასოთ მათი საჭიროება და მნიშვნელობა? 1 - ძალიან მნიშვნელოვანია; 2- მნიშვნელოვანია. 3- 

მეტნაკლებად; 4- უმნიშვნელო. 

 სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრები დიახ არა შეფასება 

1 სპორტული  ცენტრები 1 2  

2 ახალგაზრდული ცენტრები  1 2  

3  სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

 

22. თქვენ რომ იყოთ გადაწყვეტილების მიმღები,დამატებით რა პროგრამებს და სერვისებს შესთავაზებდით 

ახალგაზრდებს? 
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დანართი #2. კითხვარი ახალგაზრდებისათვის (19-29 წელი) 

მოგესალმებით, ჩემი სახელია ........ ვთანამშრომლობ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან. 

აღნიშნული კვლევა ხორციელდება  -  ქ. თბილისის მერიის და ქ. თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების 

გაერთიანების მხარდაჭერით. 

კვლევას ვახორციელებთ, მხოლოდ კვლევის მიზნით, რომელიც მიზნად ისახავს ქ. თბილისის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის პრიორიტეტული 

მიმართულებების განსაზღვრას ახალგაზრდობის სფეროში და დედაქალაქში რეგისტრირებული ახალგაზრდების 

პრობლემების  და საჭიროებების  იდენტიფიცირებას.  

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ არის ხელმისაწვდომი რომელიმე სხვა 

ორგანიზაციისათვის. 

თანახმა ხართ დაგვითმოთ დრო ინტერვიუსთვის? თუ რესპოდენტი თანახმაა აღნიშნეთ X გრაფაში:  

ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტი არააა თანახმა არ დაიწყოთ ინტერვიუ 

ხართ თუ არა თბილისში მუდმივად მცხოვრები (რეგისტრირებული)? დიახ / არა 

ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტი არააა თბილისში რეგისტრირებული არ დაიწყოთ ინტერვიუ 

 

I ბლოკი. დემოგრაფია 

1 ინტერვიუერის სახელი/გვარი  

2 ინტერვიუერის კოდი  

3 თარიღი  

4 რესპოდენტის სახელი/გვარი  

5 საკონტაქტო ტელეფონი  

6 მისამართი (იურიდიული)   

7 სქესი 1. მამრობითი          

2. მდედრობითი 

8 სოციალური სტატუსი 1. დასაოჯახებელი 

2. დაოჯახებული  

3. ქვრივი 

4. განქორწინებული 

9 ასაკი (მიუთითეთ)  
1. 19-24               

2. 25-29 

10 დაბადების თარიღი/წელი  

11 ლოკაცია - რაიონი 

1. გლდანი 

2. ნაძალადევი 

3. დიდუბე 

4. ჩუღურეთი 

5.ვაკე 

6.საბურთალო 

7. ისანი 

8. სამგორი 

9.კრწანისი 

10.მთაწმინდა. 

 

II ბლოკი. განათლება (ინტერესები და სწავლის დროს შექმნილი პრობლემები) 

1. თქვენი  მიმდინარე საქმიანობა (შემოხაზეთ ყველა  შესაძლო ვარიანტი) 

1 ვსწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში - სტუდენტი ბაკალავრიატი 

2 ვსწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში - სტუდენტი  მაგისტრანტი 

3 ვსწავლობ დოქტორანტურაზე 

4 ვსწავლობ პროფესიულ სასწავლებელში 

5 ვმუშაობ სრული განაკვეთით  

6 ვმუშაობ ნახევარი განაკვეთით  

javascript:void()
javascript:void()
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7 ვმუშაობ სეზონურ/დროებით სამუშაოზე 

8 
არ დავდივარ უნივერსიტეტში (დავამთავრე/შევწყვიტე) ინტ.: გადადით 1.1-ზე (ჰკითხეთ მხოლოდ მათ, 

ვინც შეწყვიტა სწავლა) 

9 დაკავებული ვარ ბიზნესით/მეწარმეობით 

10 არ ვმუშაობ/არ ვსწავლობ 

11 სხვა  

a. (ჰკითხეთ მხოლოდ მათ, ვინც შეწყვიტა) რა იყო იმის მიზეზი, რომ თქვენ შეწყვიტეთ სწავლა? 

1 ვერ შევძელი სწავლის საფასურის გადახდა 

2 ოჯახში პრობლემების გამო 

3 დროის სიმწირის (არქონის) გამო 

4 სამსახურის გამო 

4 სასწავლო დაწესებულება ჩემი საცხოვრებელი ადგილიდან შორსაა 

5 სხვა (დააკონკრეტეთ) 

5 არ ვიცი 

2. რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას ქვემოთ ჩამოთვლილ აქტივობებში/ღონისძიებებში? (აჩვენეთ ბარათი) 

გთხოვთ შეაფასოთ თითოეული მათგანი, სადაც 1 ნიშნავს ძალიან კარგი, 2- კარგი, 3- დამაკმაყოფილებელი, 4- 

ცუდი, 5- ძალიან ცუდი 
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დ
რ

ო
ს 

(ა
რ

ც
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თ
ი

) 

შე
ფ

ას
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1 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი  და  სასწავლო კურსები (ტრენინგები, 

მასტერკალსები, სხვა) 
1 2 3 4 88 

 

2  სტაჟირება/პრაქტიკა 1 2 3 4 88  

3 
კულტურულ-შემოქმედებითი და გასართობი ღონისძიებები (ფესტივალი, 

კონცერტი, გამოფენა, კინო-ჩვენება, ელექტრონული მუსიკა) 
1 2 3 4 88 

 

4 ინტელექტუალური შეჯიბრებები (ოლიმპიადები, დებატები, კონკურსები, ა.შ) 1 2 3 4 88  

5 ჰაკათონი, კრეატონები, ტექნოლოგიური ფესტივალები 1 2 3 4 88  

6 სპორტული აქტივობები, შეჯიბრებები, მარათონები 1 2 3 4 88  

7 გარემოს დაცვითი აქტივობები 1 2 3 4 88  

8 მოხალისეობრივი საქმიანობა 1 2 3 4 88  

9 
სამოქალაქო  აქტივობები (სტუდენტური,ახალგაზრდული, არსამთავრობო და 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრობა) 
1 2 3 4 88 

 

10 ახალგაზრდული ბანაკები 1 2 3 4 88  

11 საზაფხულო და ზამთრის სკოლები 1 2 3 4 88  

12 კონფერენციები, ფორუმები, გამოფენები 1 2 3 4 88  

13 გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამები 1 2 3 4 88  

14 ლაშქრობა,ჯომარდობა,კემპინგი 1 2 3 4 88  

15 საინფორმაციო შეხვედრები 1 2 3 4 88  

16 შშმ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები 1 2 3 4 88  

17 სხვა 1 2 3 4 88  

18 სხვა 1 2 3 4 88  

 

3. დაასახელეთ, ვინ იყო ზემოთ დასახელებული აქტივობის ორგანიზატორი (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო 

ვარიანტი) 

1 მუნიციპალიტეტი/მერია 

2 გამგეობა 

3 ცენტრალური მთავრობა (სამინისტროები) 

4 არასამთავრობო ორგანიზაცია 
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5 კერძო სექტორი 

99 არ ვიცი 

7 სხვა, ____________________ 

4. შეაფასეთ თქვენთვის  კულტურულ, შემოქმედებით,  სპორტულ  ღონისძიებებში ჩართულობისა და  განათლების 

შესაძლებლობები   

1 მრავალფეროვანი  შესაძლებლობები ხელმისაწვდომია 

2 მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომია 

3 მხოლოდ რამდენიმე შესაძლებლობაა ხელმისაწვდომი 

4 მსმენია, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის 

5 ასეთი შესაძლებლობების შესახებ არ მსმენია 

5. ზემოთ ჩამოთვლილ  აქტივობებში/ღონისძიებებში ჩასართავად რა ბარიერებს აწყდებით? ინტერვიუერს, 

შემოხაზეთ ყველა შესაძლო ბარიერი 

1 გაუმართავი ინფრასტრუქტურა 

2 ინფორმაციის ნაკლებობა 

3 ფინანსურად დაბალი ხელმისაწვდომობა (ინტერვიუერს აქტივობა ფასიანია და ნაკლებად ხელმისაწვდომია) 

4 არადამაკმაყოფილებელი შინაარსი  

5 ინტერესის ნაკლებობა  

6 სხვა 

99 მიჭირს პასუხის გაცემა 

6. ზოგადად რა გზებით იღებთ ინფორმაციას ღონისძიების ან შესაძლებლობის შესახებ?  (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ 

ყველა შესაბამისი); ამასთან მიუთითეთ გამოყენების სიხშირე 

  
ყოველდღე 

კვირაში  

1-3ჯერ 

თვეში 

1-ჯერ 

არ 

ვიყენებ 

1 მეგობრები/ოჯახის წევრები  1 2 3 4 

2 სოციალური ქსელი - „ფეისბუქი“ 1 2 3 4 

3 სხვა სოციალური ქსელები 1 2 3 4 

4 ტელევიზია 1 2 3 4 

5 ინტერნეტი: საძიებო სისტემები; ვებ-გვერდები 1 2 3 4 

6 საინფორმაციო შეხვედრებიკლუბში 1 2 3 4 

7 მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1 2 3 4 

8 წრეები, კურსები და ა.შ. 1 2 3 4 

9 სხვა, 1 2 3 4 

7. ნებისმიერი ინიციატივა ანდა ბიზნესიდეა პროექტის სახით რამდენჯერ დაწერეთ გასული წლის განმავლობაში?  

(ინტერვიუერს, შემოხაზეთ ერთი პასუხი) 

1 ასეთი გამოცდილება არ გამაჩნია  (გადადით კ. 10-ზე) 

2 მქონდა ინიციატივა ანდა ბიზნეს იდეა და ვერ განვახორციელე (გადადით კ 7.1.-ზე) 

3 მხოლოდ ერთი  

4 2-3  ინიციატივა  ანდა ბიზნეს იდეა 

5 3-ზე მეტი ინიციატივა ანდა ბიზნეს იდეა 

a. დაასახელეთ მიზეზები: 

1 არ იყო პრიორიტეტული (საჭიროების დასაბუთება ვერ მოხერხდა)  

2 არ პასუხობდა გამოცხადებულ მოთხოვნებს 

3 არ იყოს სრულყოფილად ფორმულირებული 

4 ვერ მოვიძიე დაფინანსება/მხარდაჭერა 

5 ვერ მოვიძიე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 

6 ტექნიკური და ორგანიზაციული საკითხები 

7 გამოცდილება და უნარები 

4 სხვა, დააზუსტეთ_____ 

5 სხვა, დააზუსტეთ_____ 
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8. დააზუსტეთ, რომელ საკითხებს ეხებოდა  ინიციატივა? (ინტერვიუერს, შემოხაზეთ რესპოდენტის მიერ 
დასახელებული ყველა სავარაუდო პასუხი ) 

1 სტარტაპი/ბიზნეს იდეა 

2 გარემოს დასუფთავებას 

3 სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარებას 

4 საზოგადოებრივ გამოწვევებზე ცნობიერების ამაღლებას 

5 ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას 

6 ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას (სკვერის, გზის, საგზაო ნიშნების, ურნების განთავსება და სხვა) 

7 შშმ ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში 

8 განსხვავებული ეთნიკური წამომავლების ადამიანების ინტეგრაციას და მათთან თანამშრომლობას 

9 თანატოლებისათვის რაიმე ცოდნის გადაცემას (ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა) 

10 
რაიმე კულტურული ძეგლისა თუ ღირსშესანიშნავი ადგილის მონახულებას და მის შესახებ ცოდნის 

ამაღლებას (ექსკურსია, სასწავლო ვიზიტი) 

11 სხვა ახალგაზრდების გაცნობას და მათთან დაახლოებას 

12 კულტურული ღონისძიების მოწყობას (სპექტაკლი, ფესტივალი, კონცერტი, პოეზიის საღამო) 

13 ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებას (რა სად როდის? ბრეინ-რინგი და სხვა) 

14 ახალგაზრდების გართობას 

15 ახალგაზრდების წიგნიერების განვითარებას 

16 სხვა 

9. გთხოვთ გააკეთოთ თვითშეფასება და  შესაძლებლობის ფარგლებში ობიექტურად შეაფასოთ ქვემოთ 

ჩამოთვლილი თქვენი უნარები და თვისებები. 1. ძალიან კარგი 2. ნორმალური; 3. საშუალოდ; 4 ვთვლი, რომ 

საერთოდ არ მაქვს ეს თვისება/ უნარი.  

10. გასული წლის განმავლობაში  რომელ სპორტულ აქტივობებში იყავით  ჩართული? 

1 გარბენი 

2 ველოსპორტი 

3 ავტოსპორტი 

4 კრივი 

5 მაგიდის ჩოგბურთი 

6 რაგბი 

7 მეკლდეურობა 

8 ფეხბურთი 

9 კალათბურთი 

10 ფრენბურთი 

11 სხვა 

88 არცერთი 

11. გასული წლის განმავლობაში რომელ კულტურულ შემოქმედებით და საგანმანათლებლო  ღონისძიებაში  იყავით  

ჩართული? 

1 კულტურული და გასართობი ფესტივალები 

2 გამოფენა 

3 კინო-ჩვენება 

4 თეატრი 

5 ჰაკათონი 

1 კითხვის დასმა 1 2 3 4 

2 დამაჯერებელი მსჯელობა  1 2 3 4 

3 არგუმენტების წარმოდგენა 1 2 3 4 

4 სხვების აზრის მოსმენა და გაზიარება  1 2 3 4 

5 დებატების წარმართვა  1 2 3 4 

6 
საწინააღმდეგო აზრის თავისუფლად და პოზიტიურად 

გამოხატვა 
1 2 3 4 
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6 კრეატონი 

7 დებატები 

8 სტაჟირება/პრაქტიკა 

9 ტრენინგები და სასწავლო კურსები 

8 ინტელექტუალური თამაშები 

9 სხვა 

10 არცერთი 

 

12. გთხოვთ შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხებისადმი თქვენი დამოკიდებულება? 

   
კარგი 

ნაკლებად 

კარგი 
ცუდი 

არვიც

ი 

1 განათლება 1 2 3 99 

2  დასაქმება 1 2 3 99 

3  ბიზნესი 1 2 3 99 

4  ოჯახი 1 2 3 99 

5  ეკლესია/რელიგია 1 2 3 99 

2 პასუხისმგებლობის აღება 1 2 3 99 

3 დამოუკიდებლობა 1 2 3 99 

4 უნივერსიტეტის დამთავრება 1 2 3 99 

5 კარიერის შექმნა (გაკეთება) 1 2 3 99 

6 პოლიტიკაში აქტიური ჩართულობა 1 2 3 99 

7 სამოქალაქო   და საზოგადოებრივი  აქტიურობა 1 2 3 99 

8 მოხალისეობრივი საქმიანობა 1 2 3 99 

9 სპორტულ აქტივობებში ჩართვა / სპორტით დაკავება 1 2 3 99 

10 მონაწილეობის მიღება გარემოს დაცვის აქტივობებში  1 2 3 99 

11 მონაწილეობის მიღება კულტურულ-შემეცნებით აქტივობებში 1 2 3 99 

12 ცხოვრების ჯანსაღი წესი (ჯანსაღი კვება, ა.შ) 1 2 3 99 

13. გთხოვთ შეაფასოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხებისადმი თქვენი დამოკიდებულება? 1. უნდა შეიზღუდოს 

(დარეგულირდეს) მოხმარება; 2. უნდა აიკრძალოს; 3. უნდა დაისაჯოს; 4. ნეიტრალური; 99 - არ ვიცი, არ მაქვს 

პასუხი. 

1 მარიხუანას მოხმარება  

2 თამბაქოს მოხმარება  

3 ალკოჰოლის მიღება  

4 აზარტული თამაშები  

14. რამდენად გსურთ სხვა ქვეყანაში გადასვლა საცხოვრებლად? (ერთი პასუხი) 

1 ძალიან 

გააგრძელეთ 2 გარკვეულწილად 

3 არც ისე 

4 არც ერთ შემთხვევაში გადადით  16-ზე 

99 არვიცი  

15. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც გსურთ საქართველოდან წასვლა? (შემოხაზეთ სამი ყველაზე შესაბამისი 

პასუხი და გასწვრივ მიანიჭეთ რანჟირების ქულა 1-დან 3-მდე, 1 ყველაზე პრიორიტეტული) 

1 საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება  

2 უფრო მეტი კულტურული მრავალფეროვნება  

3 უკეთესი განათლების მიღების შესაძლებლობა  

4 დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობები  

5 საკუთარი ბიზნესის დაწყების უკეთესი შესაძლებლობა  
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6 ჩემთვის საყვარელ ადამიანებთან ახლოს ყოფნა  

7 საქართველოში არსებული არასახარბიელო სიტუაციიდან თავის დაღწევა  

8 დამოუკიდებლად ცხოვრების შესაძლებლობა  

9 უკეთესი ცხოვრების პირობები  

10 სხვა (დაასახელეთ) ___________________  

11 არცერთი 88 

 

III ბლოკი. დასაქმება 

16. გასული ერთი წლის განმავლობაში  გიცდიათ თუ არა სამსახურის მოძიება? (ერთი პასუხი) 

1 დიახ და დავსაქმდი 

2 დიახ, მაგრამ ვერ მოვიძიე ჩემთვის მისაღები ვარიანტი 

3 დიახ, მაგრამ ვერ დავაკმაყოფილე არსებული ვაკანსიების მოთხოვნები 

4 არა, მე  ვარ დასაქმებული და მაკმაყოფილებს არსებული პირობები 

5 არა, არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის მოძიებით 

17. რა წყაროებით იღებთ ინფორმაციას დასაქმების შესაძლებლობის შესახებ? (ინტერვიუერს, შესაძლებელია 
რამოდენიმე პასუხი) 

1 სოციალური ქსელები 

2 ინტერნეტ  დასაქმების გვერდები 

3 გაზეთი 

4 ტელევიზია 

5 მეგობრები/ნაცნობები 

6 ობიექტებზე გამოკრული განცხადებები 

7 სხვა, _____________ 

18. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი სამუშაო შეგისრულებიათ ნებაყოფლობით, ანაზღაურების გარეშე ბოლო 12 

თვის მანძილზე? (დასაშვებია რამდენიმე პასუხი) (აჩვენეთ ბარათი) 

1 საზოგადოებრივი სამუშაოები 

2 სპეციალური საჭიროებების მქონე / ხანშიშესული პირების დახმარება 

3 სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება 

4 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება (ფესტივალები, კონცერტები და სხვ.) 

5 თანატოლის დახმარება სწავლაში 

6 რელიგიური აქტივობები 

7 ბიზნეს სექტორში (კომპანიაში) 

8 არასამთავრობო ორგანიზაციის აქტივობები 

9 დახმარების გაწევა სტიქიური მოვლენების დროს (წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიაზე, ა.შ.) 

10 სხვა (დაასახელეთ), _________________ 

88 არცერთი (გადადით 4 შეკითხვაზე) 

19. რა არის ნებაყოფლობით, ანაზღაურების გარეშე მუშაობის მთავარი მიზეზები? (დასაშვებია რამდენიმე პასუხი) 

1 აქტივობის / სოციალური ჩართულობის სურვილი 

2 კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის სურვილი 

3 სხვების დახმარება 

4 ოჯახური ტრადიცია 

5 რელიგიური შეხედულებები 

6 ახალი მეგობრების გაჩენის სურვილი 

7 პროფესიული ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელების სურვილი 

8 პოტენციურ დამსაქმებლებთან შეხვედრის სურვილი 

9 სოციალური და პოლიტიკური შეხედულებები 

10 სამუშაო გამოცდილების შეძენა დასაქმების პერსპექტივის ზრდის მიზნით 

11 სხვა (დაასახელეთ)_______________ 
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88 არცერთი 

20. თვლით თუ არა თქვენ საკმარისი ცოდნა და უნარები გაგაჩნიათ დასასაქმებლად? 

1 დიახ, მაქვს საკმარისი ცოდნა და უნარები 

2 მაქვს გარკვეული ცოდნა, თუმცა უნარების განვითარება მჭირდება 

3 მაქვს უნარები, მაგრამ არ მაქვს საკმარისი ცოდნა 

4 არ მაქვს საკმარისი ცოდნა და უნარი 

99 მიჭირს პასუხის გაცემა. უარი პასუხზე 

 

21. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა მიმართულებით გჭირდებათ უნარებისა და ცოდნის ამაღლება/ განვითარება? 

მონიშნეთ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი თემატიკა თქვენი შეხედულებით და შეაფასეთ პრიორიტეტულობა 1-დან 5-

მდე სადაც 1 არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და 5 ნაკლებად მნიშვნელოვანი. 

1 დროის მენეჯმენტი  

2 საჯარო გამოსვლა  

3 პიროვნული განვითარება  

4 გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია  

5 მარკეტინგი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა  

6 მეწარმეობა/სტარტაპის განვითარება  

7 პროექტის  მართვა  

8 მოხალისეობრივი საქმიანობა  

9 ენის კურსები  

10 კომპიუტერული  პროგრამები  

11  პროფესიული სასწავლო  კურსები სხვადასხვა სფეროში   

12  სტაჟირება   

12 რეზიუმეს მომზადება  

13 სამუშაოს ძიების ინსტრუმენტები  

14 ლიდერობა  

15 კონფლიქტების მოგვარება  

16 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობა  

17 ადაპტაცია სიახლეების მიმართ  

18 გადაწყვეტილების მიღება  

19 ვთვლი, რომ  რაიმე უნარების განვითარება  არ მჭირდება  

20 სხვა  

22. ზოგადად, თქვენი აზრით რა არის ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება ან ახასიათებს 

კონკრეტულად ახალგაზრდებს თბილისში? (შემოხაზეთ ხუთი ყველაზე შესაბამისი პასუხი და გასწვრივ მიანიჭეთ 

რანჟირების ქულა 1-დან 5-მდე, 1 ყველაზე პრიორიტეტული) 

  რანჟირების 

ქულა 

1 დასაქმება  

2 განათლებაზე ხელმისაწვდომობა  

3 განათლების ხარისხი  

4 
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა (იგულისხმება იდეების, ინიციატივების 

დაფინანსება/გრანტებზე ხელმისაწვდომობა) 

 

5 მიგრაცია  

6 სოციალური და ეკონომიკური  მდგომარეობა  

7 პოლიტიკური გარემო  

8 სამუშაოს არასტაბილურობა  

9 შრომის პირობები  

10 ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურა (ახალგაზრდული და სპორტული ცენტრები, ა.შ)  

11 კრიმინალი  

12 არცერთი ჩამოთვლილთაგან  

13 სხვა დააკონკრეტეთ_____________________  

14 სხვა დააკონკრეტეთ_____________________  



64 
 

99 არ ვიცი  

 

IV ბლოკი. გართობა და დასვენება 

23. დაასახელეთ და შეაფასეთ ადგილები, სადაც თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდებს შეუძლიათ გართობა და 

დასვენება.  ინტერვიუერს: 1 - მაღალი ხელმისაწვდომობა; 2- ხელმისაწვდომი. 3- მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომი 

4- არ არის ხელმისაწვდომი; 5- დაბალი ხელმისაწვდომობა. 

 პროგრამები დიახ არა შეფასება 

1 ბიბლიოთეკა/სამკითხველო კლუბი/მედიათეკა 1 2  

2 სტადიონი/სათამაშო მოედნები 1 2  

3 სპორტული დარბაზი (ტრენაჟორები და სხვა) 1 2  

4 რეკრეაციული ზონები (სკვერი/პარკი) 1 2  

5 ოპერა 1 2  

6 მუსიკალური ფესტივალები 1 2  

7 სპორტული ფესტივალები 1 2  

7 კინო 1 2  

8 თეატრი 1 2  

9 საკონცერტო დარბაზი 1 2  

10 ღამის კლუბი 1 2  

11 რესტორანი 1 2  

12 კაფე-ბარი 1 2  

13 ლაშქრობა/ექსკურსია 1 2  

14 
მუნიციპალური  სივრცეები (მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, სახლები, 

ახალგაზრდული და  სპორტული ცენტრები ა.შ.) 
1 2  

15 სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

16 სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

24. ხართ თუ არა შემდეგი მომხმარებელი? 1. დიახ; 2 არა; 99 უარი პასუხზე 

1 მარიხუანა  

2 თამბაქოს  

3 ალკოჰოლი  

4 აზარტული თამაშები  

5 კომპიუტერული თამაშები  

25. პირადად თქვენ როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს?: (შემოხაზეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი) 

1 ვსეირნობ მეგობრებთან/ოჯახის წევრებთან ერთად 

2 ვსარგებლობ  ინტერნეტით 

3 ვკითხულობ წიგნებს 

4 დაკავებული ვარ სპორტით 

5 ვესწრები კონცერტებს/მუსიკალურ ფესტივალებს 

6 ვხვდები მეგობრებს პარკში/სკვერში 

7 მეგობრებთან ერთად დავდივარ კაფე-ბარში 

8 მეგობრებთან/ოჯახთან ერთად დავდივარ კინოში/თეატრში 

9 მეგობრებთან ერთად დავდივარ ღამის კლუბში 

10 მეგობრებთან ერთად დავდივარ  ლაშქრობა/ექსკურსია/კემპინგი 

11 ბიბლიოთეკაში 

12 კომპიუტერული თამაშები 

13 აზარტული თამაშები 

 სხვა, ____________________ 
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26. გთხოვთ შეაფასოთ თქვენს რაიონში არსებული დასვენებისა და გართობის, მათ შორის თავშეყრის ადგილების 

(პარკები, სტადიონები) მდგომარეობა შემდეგი კრიტერიუმებით 

 გარემოებები 
ძალიან 

კარგი 
კარგი დამაკმაყოფილებელი ცუდი 

ძალიან 

ცუდი 

ვერ 

ვაფასებ 

1 უსაფრთხოება 1 2 3 4 5 6 

2 ხელმისაწვდომობა 1 2 3 4 5 6 

3 განათება 1 2 3 4 5 6 

4 ნაგვის ურნები 1 2 3 4 5 6 

5 მისასვლელი გზა 1 2 3 4 5 6 

6 
შშმ პირებისთვის ადაპტირებული 

გარემო 
1 2 3 4 5 6 

7 სხვა 1 2 3 4 5 7 

V ბლოკი. არსებული სერვისების კმაყოფილების შეფასება 

27. გსმენიათ თუ არა მუნიციპალური პროგრამების/სერვისების შესახებ? ინტერვიუერს: 1 - ძალიან კარგი; 2- კარგი. 3- 

დამაკმაყოფილებელი; 4- ცუდი; 5- ძალიან ცუდი. 

 პროგრამები დიახ არა შეფასება 

1 ახალგაზრდული ბანაკები / საზაფხულო სკოლები / ლაშქრობები / ჯომარდობა 1 2  

3 მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერის პროგრამა 1 2  

4 ახალგაზრდული ცენტრები  1 2  

5 პროგრამა „მერიასთან ერთად“ 1 2  

6 არაფორმალური განათლების პროგრამა (ტრენინგ-ცენტრი, სასწავლო კურსები) 1 2  

7 
ქ. თბილისის მერიის საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ინიციატივების 

დაფინანსების პროგრამა 
1 2 

 

8 
თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის 

დაფინანსება 
1 2 

 

9 თბილისში წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის მერიის სემესტრული სტიპენდია 1 2  

10 პროფესიული გადამზადების პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ 1 2  

11 უცხოელი სპეციალისტების ლექციები  თბილისში 1 2  

12 
თბილისში მცხოვრები სსსმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტის სერვისი 

სკოლებში ტრანსპორტირების მიზნით 
1 2 

 

13 

კულტურულ, სპორტულ, შემეცნებით, გასართობ აქტივობებში და ზაფხულის 

პერიოდში აქტიური დასვენების ხელშეწყობისთვის გამართული ახალგაზრდული 

ფესტივალები (ფესტივალი „თბილისის ცის ქვეშ“) 

1 2 

 

14 ქუჩის ხელოვნების ფესტივალები  Street-Art 1 2  

15 მეწარმეობის და ტექნოლოგიური ფესტივალები 1 2  

16 სპორტული წრეები 1 2  

17 საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეები 1 2  

28. თქვენი აზრით, არის თუ არა მსგავსი პროგრამების საჭიროება ახალგაზრდებისთვის? 

1 დიახ 

2 არა 

3 არ ვიცი 

29. ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენს რაიონში ქვემოთ მოცემული სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრები. 

გთხოვთ შეაფასოთ მათი საჭიროება და სერვისები 1 - ძალიან მნიშვნელოვანია; 2- მნიშვნელოვანია. 3- 

მეტნაკლებად; 4- უმნიშვნელო. 

 სპორტული და ახალგაზრდული ცენტრები დიახ არა შეფასება 

1 სპორტული  ცენტრები 1 2  
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2 ახალგაზრდული ცენტრები  1 2  

3  სხვა (დააზუსტეთ) 1 2  

30. თქვენ რომ იყოთ გადაწყვეტილების მიმღები,დამატებით რა პროგრამებს და სერვისებს შესთავაზებდით 

ახალგაზრდებს? 

 
 
 
 

 

დანართი #3. ფოკუს- ჯგუფის სახელმძღვანელო - ორგანიზაციები და ახალგაზრდები 

 ქ. თბილისში რეგისტრირებული ახალგაზრდების პრობლემების და საჭიროებების 

იდენტიფიცირება 

კვლევის მიზანი: ქ. თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის 

პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა ახალგაზრდობის სფეროში და 

დედაქალაქში რეგისტრირებული ახალგაზრდების პრობლემების იდენტიფიცირება. 

 

კვლევის ამოცანები: 

 

 
 

ამოცანა 1. თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების, 14-29 წლამდე
პრობლემების და საჭიროებების განსაზღვრა;

ამოცანა2. კვლევის შედეგად ინდეფიცირებული, პრობლემების და საჭიროებების
გათვალისწინებით, დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

ამოცანა 3. გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის, ისევე როგორც კმაყოფილების ხარისხის
შეფასება ახალგაზრდებზე ორიენტირებული პროგრამებისა და სერვისებისთვის (მუნიციპალური,
სახელმწიფო), ახალ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების გამოვლენა

ამოცანა 4. სამოქმედო გეგმისა და სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ეფუძნება ქ. თბილისში
რეგისტრირებული ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის შედეგებს

ამოცანა 5. მერიის კულტურის, განათლების,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო
სამსახურისა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების დაინტერესებული მხარეების
საჭიროებების შეფასება ახალგაზრდული მიმართულებით;

ამოცანა 6. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, თბილისის მერიის პრიორიტეტების იდენტიფიცირება და 
რეკომენდაციების შემუშავება სტრატეგიული მიმართულების განსაზრღვრისთვის ახალგაზრდულ 
სფეროში;



67 
 

კვლევის ინსტრუმენტად განისაზღვრა 2 მიმართულება: (1) რაოდენობრივი კვლევა: 14 -29 

წლამდე ახალგაზრდებთან 1500 პირისპირ ინტერვიუ; (2) ფოკუს ჯგუფი -  19 -29 წლამდე 

ახალგაზრდები და დაინტერესებული მხარეები. 

 

(1) ფოკუს- ჯგუფები 19 – 29 წლამდე ახალგაზრდების და დაინტერესებული მხარეების 

მონაწილეობით 

სულ 5 ფოკუს-ჯგუფი, მონაწილეთა რეკომენდირებული რაოდენობა - 10-12 

ახალგაზრდა/დაინტერესებული მხარეები.   

ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდება განსაზღვრული სახელმძღვანელოსშესაბამისად, მომზადდება 

აუდიოჩანაწერი და შესაბამისი ტრანსკრიპტი. ამასთან, მონაწილეები შეავსებენ 3 გვერდიან 

გამოკითხვის ფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს მუნიციპალურიპროგრამების/პროექტების 

შეფასებას (იხ. დანართი 1), მნიშვნელობისა და ზეგავლენის მიხედვით და გამოავლენს 

გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.  

ფოკუს-ჯგუფის სახელმძღვანელო                                        სამიზნე ჯგუფი: ორგანიზაციები 

მოდერატორს, მნიშვნელოვანია: მონაწილეებმამოგიყვანონ კონკრეტული მაგალითები, 

აგიხსნან/დაგისაბუთონ საკუთარი პოზიციები; ეცადეთ ამოიღოთ რაც შეიძლება მეტი 

შეფასებითი დებულებები.  

# კითხვა/საკითხი 

1 

რომელ მუნიციპალურ პროგრამებსა და სერვისებზე ფლობთ ინფორმაციას? 

(მოდერატორს, შეაფასებინეთ ყველა დასახელებული პროგრამა/სერვისი). რა არის 

არსებული პროგრამების/სერვისების ძლიერი და სუსტი მხარე? 

2 თქვენი აზრით, არის თუ არა მსგავსი პროგრამების საჭიროება? რატომ? 

3 

თქვენ რა წყაროებით იღებთ ინფორმაციას მერიის და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების პროგრამების/პროექტების შესახებ? მომავალში რა ფორმით 

ისურვებდით მსგავსი პროგრამების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიღებას? 

4 

ზოგადად როგორ შეაფასებდით ახალგაზრდების  სახელმწიფო პოლიტიკას 

არაფორმალური განათლების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების 

მიმართულებით? რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ საკითხებთან დაკავშირებით? 

5 

თქვენ როგორ ახდენთ ინიციატივების მხარდაჭერის მოპოვებას და როგორია თქვენი 

ინიციატივების მხარდაჭერის ხარისხი სხვადასხვა სტრუქტურების მხრიდან? (მ.შ. ქ. 

თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

საქალაქო სამსახურისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ თბილისის 

ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების მხრიდან). რა ბარიერებს აწყდებით? 

6 

გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, რა სახის პროგრამებს ახორციელებთ დარა 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული ახალგაზრდების ჩართულობა სხვადასხვა 

ღონისძიებებში და აქტივობებში? რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ ამ 

მიმართულებით? 

7 

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ახალგაზრდების მიერ საკუთარი ინიციატივების 

დაყენების და განხორციელების შესახებ (რამდენად ახდენენ ახალგაზრდები 

საკუთარი ინიციატივების გამოხატვას და რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული 

მათი ინიციატივების მხარდაჭერა)? 
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8 

თქვენი აზრით რამდენად ხელმისაწვდომია  ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალური 

სერვისები და სპორტული/ახალგაზრდული ცენტრები?თუ არ არის ხელმისაწვდომი, 

რამდენად მნიშვნელოვანია და საჭიროა მსგავსი ცენტრების არსებობა? 

9 

თქვენი აზრით რა არის ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება 

ან ახასიათებს კონკრეტულად თბილისში მცხოვრებს ახალგაზრდებს? თქვენი აზრით 

რა არის პრობლემების და საჭიროებების გადაჭრის გზა და ვინ უნდა იყოს ჩართული? 

10 

დამატებით რა პროგრამებს და სერვისებს შეთავაზება არის საჭირო 

ახალგაზრდებისთვის? (მოდერატორს თხოვეთ მონაწილეებს დაასახელონ 
პროგრამები/სერვისები) 

11 
ხომ არ დარჩა რაიმე ისეთი საკითხი, რომლიც თვლით რომ მნიშვნელოვანი  

გაგვიზიაროთ განხილულ თემებთან მიმართებაში? 

12 
რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაციები მუნიციპალური პროგრამების/სერვისების 

გაუმჯობესების კუთხით? 

 

ფოკუს-ჯგუფის სახელმძღვანელო                                    სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები 

მოდერატორს, მნიშვნელოვანია: მონაწილეებმამოგიყვანონ კონკრეტული მაგალითები, 

აგიხსნან/დაგისაბუთონ საკუთარი პოზიციები; ეცადეთ ამოიღოთ რაც შეიძლება მეტი 

შეფასებითი დებულებები.  

# კითხვა/საკითხი 

1 

გსმენიათ თუ არა ქ. თბილისის მერიის პროგრამების/სერვისების/ პროექტების 

შესახებ? თუ კი რა არის აღნიშნული პროგრამების ძლიერი და სუსტი მხარე? ( 

მოდერატორს, მიაწოდეთ ინფორმაცია არსებული პროგრამების შესახებ და 

შეაფასებინეთ თითოეული მათგანი) 

2 
რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაციები პროგრამების /მიმართულებების 

გაუმჯობესების კუთხით? 

3 

ზოგადად რა გზებით იღებთ ინფორმაციას შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც 

ეხმიანება ახალგაზრდულ საკითხებს? დამატებით რა საჭიროებას ხედავთ 

საკომუნიკაციო არხების გაუმჯობესების მიზნით ?  

4 

ზოგადად როგორ შეაფასებდით ახალგაზრდების  სახელმწიფო პოლიტიკას 

არაფორმალური განათლების, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების 

მიმართულებით? რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ საკითხებთან დაკავშირებით? 

5 

თქვენი აზრით რა არის ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც უშუალოდ ეხება 

ან ახასიათებს კონკრეტულად თბილისში მცხოვრებს ახალგაზრდებს? თქვენი აზრით 

რა არის პრობლემების და საჭიროებების გადაჭრის გზა და ვინ უნდა იყოს ჩართული? 

6 

როგორ შეაფასებდით თბილისის  ახალგაზრდების დამოკიდებულებას 

არაფორმალური განათლების  მიმართ?რა ძირითად გამოწვევებს ხედავთ ამ 

მიმართულებით? 

7 

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ახალგაზრდების მიერ საკუთარი ინიციატივების 

დაყენების და განხორციელების შესახებ (რამდენად ახდენენ ახალგაზრდები 

საკუთარი ინიციატივების გამოხატვას და რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული 

მათი ინიციატივების მხარდაჭერა)? (მოდერატორს, ჯერ კითხეთ მონაწილეს, 
თვითონმიუმართავს თუ არა ინიციატივით, თუ კი, რა ბარიერებს წააწყდა და მერე 
კითხეთ ზოგადად ახალგაზრდებზე) 
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8 

თქვენი აზრით რამდენად ხელმისაწვდომია  ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალური 

სერვისები და სპორტული/ახალგაზრდული ცენტრები?თუ არ არის ხელმისაწვდომი, 

რამდენად მნიშვნელოვანია და საჭიროა მსგავსი ცენტრების არსებობა?(მოდერატორს, 
სთხოვეთ დააზუსტონ თავად თუ გამოუყენებიათ ასეთი სერვისები ან/და ცენტრები) 

9 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ისეთ ახალგაზრდულ პროექტში 

ჩართულობის, რომელიც არ იყო ქ. თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული მაგრამ 

ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ცოდნა მოგცათ(ეს კითხვა ხოარ 
დავამატოთ შეიძლება რაღაც იდეებისთვის გამოდგეს ანგარიშში) 

10 

დამატებით რა პროგრამებს და სერვისებს შეთავაზება არის საჭირო 

ახალგაზრდებისთვის? (მოდერატორს თხოვეთ მონაწილეებს დაასახელონ 
პროგრამები/სერვისები) 

11 

თქვენ რომ იღებდეთ გადაწყევტილებას, (უშუალოდ თქვენს ქალაქში არსებული 

მდგომარებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით) რა ტიპის/ შინაარსის 

მხარდაჭერის პროგრამას განახორციელებდით ახალგაზრდებისათვის?   

12 
ხომ არ დარჩა რაიმე ისეთი საკითხი, რომლიც თვლით რომ მნიშვნელოვანი  

გაგვიზიაროთ განხილულ თემებთან მიმართებაში? 

 

 


