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შესავალი

კოვიდ-19-ით გამ ოწვეუ ლმა პან დემ იამ და მას თან და კ ავ შირებ ულმა შე ზღუ-
დვებ მა გავ ლე ნა იქონია მნიშვნელ ოვან სერ ვისებ ზე წვდომა ზე ყვე ლასთვის, 
გან სა კუ თრებით, მოწყვლადი და მარ გინალ იზებული ჯგუფის წარ მომად გე-
ნელი ქა ლებისთვის.
სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ შირებულ უფლე-
ბებ ზე მომუშა ვე არა სამ თავრობო ორგან იზაც იები (შემდგომში - SRHR ორგან-
იზაც იები) მნიშვნელ ოვან როლს ას რულე ბენ ქვე ყა ნაში სექ სუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ შირებული სერ ვისების, მათ 
შე სა ხებ ინფორმაციის თა ნა ბარი წვდომის უზრუნველყოფის, ასე ვე, ჯან-
მრთელობის ამ კო ნკ რეტულ ას პექ ტთან და კ ავ შირებული უფლე ბების შე სა ხებ 
საზ ოგად ოების ცნობიე რების ამა ღ ლების მიმარ თულებით.
ხშირ შემ თხვე ვაში, სწორედ ამ ორგან იზაც იების აქტიური მუშაობის შე დეგ ია 
უფლე ბა და რღ ვე ვების გამ ოვლე ნა და სა ხელმწიფო უწყე ბების მხრიდან მათ-
ზე სა თა ნადო რე აგ ირე ბა. 
ეს ორგან იზაც იები ასე ვე მნიშვნელ ოვან როლს ას რულე ბენ გენ დერულ თა ნას-
წორობას თან (მათ შორის, სექ სუალურ და რეპროდუქციულ უფლე ბებ თან) და კ-
ავ შირებით საზ ოგად ოე ბაში არ სებული საზ იანო სტე რეო ტიპებ ის/მიდგომების 
ტრან სფორმაც იაში, სხვა დას ხვა სახის სა გან მა ნათ ლებლო აქტივობის ორგან-
იზების გზით.
პან დემ იამ და მას თან და კ ავ შირებ ულმა შე ზღუ დვებ მა, 2020 წელს და გეგმილი 
აქ ტივობები ყვე ლა მიმარ თულებით მნიშვნელ ოვნად შე ა ფერ ხა. ამ მხრივ არც 
არა სამ თავრობო სექტორი1 და კო ნკ რეტ ულად, ქა ლებ ისა და გოგოების უფლე-
ბებ ზე მომუშა ვე ორგან იზაც იები ყოფილა გამ ონა კლისი.
წინამ დე ბა რე სიტუაციური ანალიზის ჩა ტა რების მიზან ია იმის შეს წავ ლა, თუ: 
 კო ნკ რეტ ულად რა მიმარ თულებით შე ექ მნათ პრობლე მები SRHR ორგან-

იზაც იებს სამ უშაოს ეფექ ტია ნად წარ მართვის კუთხით
 რა იყო პან დემიის ფარ გლებში და გეგმილი ის აქ ტივობები და ამ აქ-

ტივობების მიზნები, რომელ თა ადაპ ტირე ბაც ვერ მოხერ ხდა ისე, რომ შე-
საძ ლე ბელი ყოფილიყო მიზნის მიღ წე ვა

 ვინ იყვნენ SRHR ორგან იზაც იების ზემ ოხსე ნებული აქ ტივობების სამ-
იზნე ჯგუფები და ამ აქ ტივობებს რა კუთხით უნდა გეუ მჯობე სებ ინა მათი 
(უფლებრივი) მდგომა რეო ბა

 რამ დე ნად ჰქონდათ SRHR ორგან იზაც იებს მათი დონორი ორგან იზაც იების 
მხარ და ჭე რა და რამ დე ნად იყო მხარ და ჭე რა სიტუაციის ადე კ ვატური

1 COVID-19-ის პანდემიის პირობებში CSO სექტორის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა; ჰერა XXI, 2020 
წელი. კვლევა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3pJNVCq წყარო ბოლოს ნანახია: 25.10.2021.

https://bit.ly/3pJNVCq
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 ამჟ ა მად რა საჭ იროე ბები აქვთ SRHR ორგან იზაც იებს.
სიტუაციური ანალიზის მიზანს ასე ვე წარ მოად გენს რე კო მენ დაც იების შემ-
უშა ვე ბა შე სა ბამისი ად რე სა ტებისთვის, გამ ოვლენილ გამ ოწვე ვებ თან ეფექ-
ტია ნად გა სა მკ ლა ვებ ლად.

სიტუაციური ანალიზის ჩა ტა რების                     
მეთ ოდოლოგია
სიტუაციური ანალიზის ორგან იზების პირველ ეტაპ ზე, SRHR ორგან იზაც იებს 
გა ეგ ზავ ნათ ელექტრონული კი თხვარის ბმული. კითხვარი გაეგზავნა „ქალთა 
ფონდი საქართველოში“-ს საკონტაქტო ბაზაში შემავალ, SRHR აქტივობების 
განმახორციელებელ ყველა ორგანიზაციას.

ონლაინ გამ ოკითხვის შე დე გად მიღ ებულ ინფორმაც ია ზე დაყრდნობით, 
რომელშიც მონაწ ილეო ბა 18-მა არა სამ თავრობო ორგან იზაც იამ მიიღო, 
ორგან იზაც იები სექ სუალური და რეპროდუქციული ჯან მრთელობის და უფლე-
ბების მიმარ თულებით, მათი სამ უშაო ფოკუ სების მიხედვით დაჯ გუფდა. 
კერძოდ, ორგან იზაც იები გა და ნაწ ილდნენ ორ ჯგუფად:

 SRHR ორგან იზაც იები, რომლებიც ონლაინ გამ ოკითხვის თა ნახ მად, პან-
დემიის პირობებში ფოკუ სირებულნი იყვნენ სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის 
აქ ტივობებ ზე (სექ სუალური და რეპროდუქციული ჯან მრთელობის და უფლე-
ბების კო ნტექსტში)

 კო ნკ რეტული ჯგუფების სექ სუალური და რეპროდუქციული ჯან მრთელობის 
სერ ვისებით უზრუნველ ყოფა ზე მომუშა ვე ორგან იზაც იები.

ამ ორგან იზაც იების წარ მომად გენ ლებისთვის ჩა ტარ და ფოკუს ჯგუფის დისკუ-
სიები (სულ - 5 ფოკუს ჯგუფის დისკუ სია), რომელ თა ფარ გლებშიც, მათ, სა კვ-
ლევ სა კი თხებ თან და კ ავ შირებით, და მაზ უსტე ბელი კი თხვები და ეს ვათ.
ფოკუს ჯგუფების დისკუ სიაში მონაწ ილეო ბა მიიღ ეს ქა ლაქ თბილისსა და სა-
ქარ თველოს სხვა რეგიონში მომუშა ვე სულ 17 ორგან იზაციის წარ მომად გენ-
ლებ მა.
აღ სან იშნავ ია, რომ დოკუ მენტი აჯა მებს სა ქარ თველოში სექ სუალურ და 
რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ შირებულ უფლე ბებ ზე მომუშა-
ვე ორგან იზაც იების იმ ნაწილის გამ ოცდილე ბას, რომლებ მაც მონაწ ილეო ბა 
მიიღ ეს გამ ოკი თხვა სა და ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიებში. ის არ წარ მოად გენს 
რაო დენობრივი კვ ლევის შე დე გებს და ყვე ლა ორგან იზაციის გამ ოცდილე ბა-
ზე ვერ გან ზოგად დე ბა, თუმცა, საშ უა ლე ბას იძლე ვა, გამ ოკ ვეთოს ის ტენ დენ-
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ციები, რომლებიც ყვე ლა ორგან იზაც იისათვის მეტ -ნა კ ლე ბად სა ერ თოა. შე-
სა ბამ ისად, წინამ დე ბა რე ანალიზი სა კვ ლევი სა კი თხების მიმართ ძირითადი 
ტენ დენ ციების გამ ოკ ვე თას ემ სახ ურე ბა. 

სიტუაციური ანალიზის მიგნე ბები
სიტუაციური ანალიზის ფარ გლებში, ინფორმაც ია შეგ როვდა როგორც ელექ-
ტრონული კი თხვარის, ისე ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიების საფ უძველ ზე. ან-
გარიშში, ანალიზის შე დე გად გამ ოვლენილი მიგნე ბები აქ ტივობების ტიპის 
(სა გან მა ნათ ლებლო და სერვისის გა ცე მა) მიხედვით, დიფე რენ ცირებული 
სახით იქნე ბა წარ მოდგენილი.
ელექტრონული კი თხვარის შევ სების გზით მიღ ებული ინფორმაციის თა ნახ მად, 
გამ ოკი თხვაში მონაწ ილე ორგან იზაც იების მნიშვნელ ოვან ნაწილს, კერძოდ, 
12 ორგან იზაც იას, პან დემიის პირობებში, სექ სუალურ და რეპროდუქციულ 
ჯან მრთელ ობას თან და უფლე ბებ თან და კ ავ შირებული სა გან მა ნათ ლებლო 
ხას იათის (ტრენ ინგები, საი ნფორმაციო შეხ ვედ რები) აქ ტივობების ონლაინ 
სივრცეში გა და ტა ნა მოუწია. ამის პა რა ლელ ურად, ორგან იზაც იების დიდი 
ნაწილი მუშაო ბდა სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ-
შირებული სხვა დას ხვა სახის სერვისის მისაწვდომობის გაზ რდა ზე, როგორებ-
იცაა აბორტის სერვისი, გინე კოლოგიური კო ნსულტაც იებ ი/დიაგ ნოსტიკური 
კვ ლე ვები, სექ სუალური გზით გა დამ დები სხვა დას ხვა და ა ვა დების პრე ვენ-
ცია/ დიაგ ნოსტიკ ა/ რე ფე რალი, კო ნტრა ცეპ ტივებ ის/ოჯახის და გეგმვის სერ-
ვისებ ზე ხელ მისაწვდომობის გაზ რდა.
გამ ოკითხული ორგან იზაც იების მნიშვნელ ოვან ნაწილს (8 ორგან იზაც იას) 
პან დემიის პირობებში და გეგმილი აქ ტივობების ფარ გლებში სამ იზნე ჯგუფად 
გან სა ზღვრული ჰყავ და მოზარდი გოგოები, ასე ვე, არად ომინანტური ეთ ნიკური 
ჯგუფების წარ მომად გე ნელი ქა ლები, ლგბტქი ადამ ია ნები, შე ზღუდული შე-
საძ ლებლობის მქონე ქა ლები და გოგოები, სექ სსამ უშაოში ჩართული ადამ ია-
ნები, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშა ვე არას რულწლოვნები.
კი თხვა ზე, მიაჩ ნიათ თუ არა, რომ პან დემიის პირობებში სრულყოფილად 
შეძ ლეს და გეგმილი აქ ტივობების შეს რულე ბა, 8 ორგან იზაც იამ უპას უხა, 
რომ ხარ ვე ზებით შეძ ლეს აქ ტივობების შეს რულე ბა, ოთხმა უპას უხა, რომ 
სრულყოფილად შე ას რულეს, ხოლო ორმა აღნ იშნა, რომ მოუწიათ, სრულად 
შე ეც ვა ლათ და გეგმილი აქ ტივობები.
ასე ვე, აღ სან იშნავ ია, რომ 11 ორგან იზაციის თქმით, მათი დონორები 
„ძალიან მხარდამჭერნი“ მხარ დამ ჭერნინ იყვნენ პან დემიის პირობებში 
შექმნილ სირთულე ებ თან გა მკ ლა ვების პროცესში. 3 ორგან იზაციის თქმით, - 
„ნაწილობრივ მხარ დამ ჭერნი“.
ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიების შე დე გად გამ ოკ ვეთილი მიგნე ბები ან გარიშში 
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დიფე რენ ცირებ ულია იმ ფოკუსის მიხედვით, რომლებიც ფოკუს ჯგუფის დისკუ-
სიებში მონაწ ილე ორგან იზაც იებს აქვთ (სა გან მა ნათ ლებლო და სერვისით 
უზრუნველ ყოფა ზე მომუშა ვე ორგან იზაც იები).

პან დემიის პირობებში სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის აქ ტივობების               
გან ხორციე ლების მიმარ თულებით გამ ოვლენილი მიგნე ბები

აღ სან იშნავ ია, რომ სა ქარ თველოს ფორმალური გა ნათ ლების სივრცე ებში 
ადამ იანის სექ სუალობის შე სა ხებ კო მპლექსური გა ნათ ლების არარ სებ ობის/
ხარ ვეზ იანი ინტეგ რირების2 პირობებში, არა სამ თავრობო ორგან იზაც იების 
მიერ არაფ ორმალური გა ნათ ლების სისტე მაში ამ სა კი თხების ინტეგ რირე-
ბა, ხშირ შემ თხვე ვაში, ერ თა დერთი შე საძ ლებ ლობა ა, მოზარ დებ მა და სხვა-
დას ხვა მიზნობრივმა ჯგუფმა ხარ ისხიანი და სა მედიცინო მტკი ცებ ულე ბებ ზე 
დაფ უძნებული ინფორმაც ია მიიღონ სხეუ ლზე, სექ სუალ ობა ზე, სქეს სა და გენ-
დერ ზე, გენ დერულ თა ნას წორობა ზე და სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან-
მრთელ ობას თან და უფლე ბებ თან და კ ავ შირებულ სხვა მნიშვნელ ოვან სა კი-
თხებ ზე. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელ ოვანი, არა სამ თავრობო ორგან იზაც-
იების შეუ ფერ ხებ ლად მუშაო ბა.
ამას თა ნა ვე, ზოგადი მოსახ ლეობის გარ და, არა სამ თავრობო ორგან იზაც იები 
თავისი საქ მიანობის ფარ გლებში, როგორც წესი, ფა რა ვენ ისეთ ჯგუფებ საც, 
რომლებ საც სხვა დას ხვა მიზეზით მოწყვლადობის, მათ შორის, სხვა დას ხვა 
ნიშნით მარ გინალ იზაციის, დისკრ იმინაც იისა და შე დე გად, საზ ოგად ოებ ისგან 
გარიყვის გამო, ზოგად მოსახ ლეო ბას თან შე და რებით, კი დევ უფრო ნა კ ლე-
ბად აქვთ წვდომა სხვა დას ხვა სახის სერ ვისზე, მათ შორის, სექ სუალ ობას თან 
და რეპ როდუქციას თან და კ ავ შირებულ ინფორმაც ია ზე/ გა ნათ ლე ბა ზე. ასეთი 
ჯგუფებ ია, მა გალ ითად, მოზარდი გოგოები, შე ზღუდული შე საძ ლებლობის 
მქონე ქა ლები და გოგოები, არად ომინანტური ეთ ნიკური ჯგუფების წარ მომად-
გე ნელი ქა ლები და გოგოები, ლგბტქი ადამ ია ნები, სოფლად მცხოვრები ქა-
ლები და სხვ.
ასე ვე, აღ სან იშნავ ია, რომ არა სამ თავრობო ორგან იზაც იების მიერ სექ სუალურ 
და რეპროდუქციულ უფლე ბებ თან და კ ავ შირებული სა გან მა ნათ ლებლო ღო-
ნისძიე ბები გან სა კუ თრებულ მნიშვნელ ობას იძენს კრიზისულ პერიოდში, 
როდე საც მოზარ დები სკოლის დაცული სივრცის მიღ მა რჩებ იან, რად გან 
წარსული გამ ოცდილებით (ებ ოლას კრიზისი), სწორედ ასეთ პერ იოდებში იმა-
ტა ბავ შვების სექ სუალ ურმა ექ სპლუა ტაც იამ, ად რეულ ასა კში ორსულობებ მა 
და ად რეულ ასა კში და იძულებ ითმა ქორწინე ბებ მა.3

2 სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი, 2019, გვ. 48. წყარო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3phb52Y წყარო ბოლოს 
ნანახია: 15.10.2021. 
3  Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest, UNIESCO, 2020, წყარო ხელმისაწვდომია შემდეგ 
ბმულზე: https://bit.ly/3DU2pDN წყარო ბოლოს ნანახია: 15.10.2021.
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გარ და ამ ისა, აღ სან იშნავ ია, რომ კი ბერ უსაფ რთხოე ბა სხეულის ხელ შეუ-
ხებ ლობისა და სექ სუალური ხას იათის შევ იწროების კო ნტექსტში, გან სა კუ-
თრებულ მნიშვნელ ობას იძენს იმ პირობებში, როდე საც მოზარ დებს ჩვეუ ლზე 
მეტი დროის გა ტა რე ბა უწევთ ციფრულ სივრცეში (სა სკოლო ოთა ხების ნაც-
ვლად), სა დაც ძა ლადობის შე ფარული ფორმების მიმართ დაუ ცვე ლები არ იან.4

სექ სუალური და რეპროდუქციული ჯან მრთელობის და უფლე ბების მიმარ-
თულებით სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის აქ ტივობები, SRHR სა კი თხებ ზე 
მომუშა ვე არა სამ თავრობო ორგან იზაც იების საქ მიანობის მნიშვნელ ოვანი 
ნაწ ილია. 
სიტუაციური ანალიზის მეშ ვეობით დად გინდა, რომ სა გან მა ნათ ლებლო ხას-
იათის აქ ტივობების უმე ტესობის ჩა ტა რე ბა არა სამ თავრობო ორგან იზაც იებ მა 
მათი ონლაინ სივრცეში გა და ტანით შეძ ლეს. აღი ნიშნა შემ თხვე ვებიც, როდე-
საც ორგან იზაც იებ მა ტრენ ინგების ფიზიკურ სივრცეში ჩა ტა რე ბა არ ჩიეს და 
ამისთვის, ქვე ყა ნაში ეპ იდემიოლოგიური ვითა რების დას ტაბ ილურე ბას ელ-
ოდებ ოდნენ. გამ ოიკ ვე თა შემ თხვე ვაც (პან დემიის საწყის ეტაპ ზე), როდე საც 
ორგან იზაც იამ საი ნფორმაციო შეხ ვედ რა, მისი ადაპ ტირების შეუ ძლებლობის 
გამო, სა ერთოდ გა აუ ქმა.
ორგან იზაც იების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ მად, ონლაინ 
სივრცეში რთული იყო როგორც მონაწ ილე თა მობილიზაც ია, ასე ვე, ტრენ-
ინგებ ში/შეხ ვედ რებში მათი ეფექ ტიანი მონაწ ილეობის უზრუნველ ყოფა და 
აქტივობის ხარისხის შე ნარ ჩუნე ბა.

ონლაინ სა გან მა ნათ ლებლო აქ ტივობებისთვის მონაწ ილე თა 
მობილიზე ბას თან და კ ავ შირებული გამ ოწვე ვები

მონაწ ილე თა მობილიზე ბას თან და კ ავ შირებული გამ ოწვე ვების შე სა ხებ 
მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ მად, ორგან იზაც იების სამ იზნე ჯგუფების 
დიდ ნაწილს, გან სა კუ თრებით, სოფლად მცხოვრებ ქა ლებ ს/გოგოებს, შშმ ქა-
ლებ ს/გოგოებს, არად ომინანტური ეთ ნიკური ჯგუფების წარ მომად გე ნელ ქა-
ლებ ს/გოგოებს, ბევრ შემ თხვე ვაში ან არ მიუწვდებ ოდათ ხელი ონლაინ შეხ-
ვედ რა ზე და სას წრე ბად საჭირო ინფრას ტრუქტურა ზე (ტე ლეფონი, კო მპიუტერი, 
სტაბილური ინტერ ნეტი, შეუ ფერ ხე ბელი წვდომა ელ. ენერ გია ზე), ან და, მათ 
ნაწილს, ვისაც ჰქონდა მათ ზე წვდომა, არ ჰქონდა ინფორმაც ია/ უნარი მათი 
გამ ოყე ნების წე სების შე სა ხებ. ამან სა კ მაოდ გა არ თულა აქ ტივობების სამ-
იზნე ჯგუფების მობილიზე ბა. ფოკუს ჯგუფის ერ თ-ერთი მონაწილის თქმით, 
სწორედ ამ გვარ შე საძ ლებ ლობებ ზე წვდომის პრობლემის გამო, მოუწიათ სა-
ერთოდ გა ეუ ქმებ ინათ საი ნფორმაციო შეხ ვედ რა, რომელიც არად ომინანტური 
ეთ ნიკური ჯგუფის წარ მომად გე ნელი ქა ლების გინე კო ლოგთან შეხ ვედ რას 

4 Guidance for Covid-19 prevention and control in schools: Supplement Content E: protection of Children. UNICEF, 
წყარო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://uni.cf/3vq3m3y წყარო ბოლოს ნანახია: 15.10.2021.
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გულისხმობდა და მოიცავ და, როგორც ინფორმირებულობის ამა ღ ლების, ასე-
ვე, საჭ იროების შემ თხვე ვაში, ინდივიდუალური კო ნსულტაც იების გა წევის კო-
მპონენ ტსაც.
ამ მხრივ, გან სა კუ თრებით აღ სან იშნავ ია შშმ ქა ლებ ისა და გოგოების მდგომა-
რეო ბა, რად გან ონლაინ სივრცეში სა გან მა ნათ ლებლო აქ ტივობების გა და ტა-
ნამ მათი დიდი ნაწილი ამ აქ ტივობების მიღ მა დატ ოვა (მა გალ ითად, ყრუ და 
სმე ნა დაქ ვეი თებული ქა ლები და გოგოები). აუ ცილებ ლად უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამ ჯგუფისთვის ამ გვარ აქ ტივობებში მონაწ ილეო ბა გან სა კუ თრებით 
მნიშვნელ ოვან ია, რად გან ჩა ტა რებული კვ ლე ვების თა ნახ მად, სექ სუალ ობას-
თან და რეპ როდუქციას თან და კ ავ შირებული ტაბუ შშმ ქა ლებისთვის გან სა-
კუ თრებული გამ ოწვე ვა ა, რის გამოც, ზოგად მოსახ ლეო ბას თან შე და რებით, 
კი დევ უფრო ნა კ ლე ბად არ იან ინფორმირებულნი სექ სუალ ობას თან და რეპ-
როდუქციას თან და კ ავ შირებული სა კი თხების შე სა ხებ.5

ონლაინ ტრენ ინგების შშმ პირებისთვის ჩა ტა რე ბა. ეს და-
კ ავ შირებული იყო ტექ ნიკურ პრობლე მებ თან, იმდე ნად, 
რამ დე ნა დაც მათ არ ჰქონდათ ინფორმაც ია სხვა დას ხვა 
პროგრა მების გამ ოყე ნე ბას თან და კ ავ შირებით და ტრენ-
ინგზე დას წრე ბას სხვისი დახ მა რების გა რე შე ვერ ახერ-
ხებ დნენ. ასე ვე, პრობლე მას ქმნიდა ისიც, რომ ბე ნეფ-
იცია რების გა რკ ვეული ნაწილი ინტერ ნეტით არ სარ გებ-
ლობდა, ან იყე ნებ და და ბალი ხარისხის ინტერ ნეტს.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

მონაწ ილე თა ეფექ ტიან ჩარ თულობას თან და აქ ტივობების 
ხარისხის შე ნარ ჩუნე ბას თან და კ ავ შირებული გამ ოწვე ვები

მონაწ ილე თა ეფექ ტიანი ჩარ თულობისა და აქ ტივობების ხარისხის შე ნარ
ჩუნების შე სა ხებ, მონაწ ილე ებ მა აღნ იშნეს, რომ ონლაინ სივრცეში სა გან-
მა ნათ ლებლო აქ ტივობების გა და ტა ნამ, ერთი მხრივ, გა ზარ და მათი მოცვა 
(მაგ., შე საძ ლე ბელი გახ და მეტი რეგიონის წარ მომად გენ ლების ჩარ თვა და 
ა.შ.), მაგ რამ თან ხარისხი გა ა უა რე სა. კერძოდ, მათი თქმით, პან დემიის საწყის 
ეტა პებ ზე ამ გვარ ონლაინ აქ ტივობებს მეტი ადამ იანი ეს წრებ ოდა, რად გან 
ეს სიახ ლე იყო, მოგვია ნებით კი, გან სა კუ თრებით, 2021 წელს, აქ ტიურობამ 
საგ რძნობლად იკლო. ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიებ ზე აღი ნიშნა, რომ ონლაინ 
5 Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest, UNIESCO, 2020, წყარო ხელმისაწვდომია შემდეგ 
ბმულზე: https://bit.ly/3DU2pDN წყარო ბოლოს ნანახია: 15.10.2021.

https://bit.ly/3DU2pDN
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სივრცეში შეუ ძლე ბელ ია მონაწ ილე თა ხანგრძლივი კო ნცენ ტრაციის შე ნარ-
ჩუნე ბა, მონაწ ილე ები მა ლე იღ ლებ იან და მიუხე და ვად ორგან იზატ ორების 
მცდელ ობისა, აქ ტივობებში ჩართონ სხვა დას ხვა სახის ინტე რაქტიული სა-
ვარ ჯიშოები, პროცესში მათი ემოციური ჩარ თულობა არ ხერ ხდე ბა. გარ და 
ამ ისა, ბევრ მონაწ ილეს, ხშირად, სახლში არ აქვს პრივატული გა რემო (სა კუ-
თარი სივრცე), საი და ნაც აქ ტივობაში კო ნფიდენ ციალ ურად ჩარ თვა შე საძ-
ლე ბელი იქნებ ოდა, რაც გამ ორიცხავს პროცესში მათ იმგვარ ჩარ თულობას, 
როგორსაც ფიზიკური სივრცე უზრუნველ ყოფდა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გვარი სა გან მა ნათ ლებლო აქ ტივობები გან სა კუ-
თრებ ულია, რად გან მასში მონაწ ილეო ბა და მონაწ ილეობის პროცესში სა-
კუ თარი გამ ოცდილების გაზ ია რე ბა, სენსიტიურ სა კი თხებს უკ ავ შირდე ბა. 
აქე დან გამ ომდინა რე, პირადი სივრცე (ცა ლკე ოთახის სახით), ემოციური 
ჩართულობისთვის გა დამ წყვეტი ფაქ ტორია.
გარ და ამ ისა, ორგან იზაც იების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ-
მად, ჭირდა მონაწ ილე ების მხრიდან ნდობის მოპოვე ბა, რაც შეუ ძლე ბელს 
ხდიდა მათ „გახსნას“. ონლაინ სივრცეში ჩა ტა რებული სა გან მა ნათ ლებლო აქ-
ტივობების ფარ გლებში, მონაწ ილე ები თითქმის არასდროს აზ ია რე ბენ პირად 
გამ ოცდილე ბებ ს/მოსაზ რე ბებს, რაც ამ აქ ტივობებისთვის მნიშვნელ ოვანი 
შე მად გე ნელი ნაწ ილია.

ჩართულობის უზრუნველ ყოფა რთულია და თუ ჩარ თულობა 
არ არის და ემოციური კავშირიც ვერ შედ გე ბა, ხარისხიც, 
რა თქმა უნდა, იკ ლებს. ამას თან, გულახდილობის დონეც 
პირისპირ საუ ბრისას უფრო მა ღ ალ ია. ონლაინ შეხ ვედრის 
დროს ბარ იე რები არ სებობს, ნდობის ფაქტორიც და ბალ-
ია. პირისპირ როდე საც ესაუ ბრები ადამ იანს, გა რემოს 
აკო ნტროლებ. დისტან ციურად საუბრის დროს კი ძნელ-
ია გაიგო, თუ ვინ არის შენი მსმე ნელი. ქვეც ნობიე რად ეს 
ფაქ ტორები აუ ცილებ ლად მოქმე დებს. ეს კი ნამ დვილად 
იგრძნობოდა როგორც ჩარ თულობა ზე, ისე ინტე რეს ზე.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

სა გან მა ნათ ლებლო აქ ტივობების ონლაინ სივრცეში ჩა ტა რების პრობლემ-
ურობა გან სა კუ თრებული სიმწვავით აღი ნიშნა იმ ორგან იზაც იების მიერ, 
რომელ თა მუშაობის სამ იზნე ჯგუფი შშმ ქა ლები და გოგოები არ იან. მათი 
თქმით, გან სა კუ თრებით რთული იყო პროცესი იმ ქა ლებისთვის, ვისაც 
ფსიქოსოციალური საჭ იროე ბები აქვთ.
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შშმ პირები არ არის ერ თგვარ ოვანი ჯგუფი და ჩვენ 
ხშირად გვიხდე ბა მსუბუქი ინტე ლექტური შე ზღუდვის 
მქონე პირებ თან ურთიერ თობა. ძნელ ია მათთვის აღქ-
მადი ინფორმაციის მიწოდე ბა. პირისპირ ურთიერთობის 
დროს უფრო მარ ტივად ხვდები, როდის უჭირს ადამ-
იანს ინფორმაციის აღქ მა და ცდილობ უფრო მარ ტივად 
მიაწოდო მას ეს ინფორმაც ია. ონლაინ სივრცეში კი ამის 
შე საძ ლებ ლობა არ არის და ეს პრობლე მას წარ მოად გენს. 

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე ებ მა ასე ვე აღნ იშნეს, რომ ონლაინ სივრცეში შეუ-
ძლე ბელ ია იმა ვე ხანგრძლივობის აქტივობის ჩა ტა რე ბა, როგორიც ფიზიკურ 
სივრცეში იქნებ ოდა შე საძ ლე ბელი და შე სა ბამ ისად, აღნიშნული აქ ტივობები 
(ონლაინ სივრცეში) სამ იზნე ჯგუფებისთვის გამიზნული იყო მხოლოდ 
ძირითადი ინფორმაციის მისაწ ოდებ ლად და ის ვერ გამ ოიღ ებ და იმა ვე შე-
დეგს, რაც ფიზიკურ სივრცეში მათი ორგან იზების შემ თხვე ვაში იქნებ ოდა შე-
საძ ლე ბელი.

პან დემიის პირობებში სერვისის 
მიწოდე ბას თან და კ ავ შირებული 
აქ ტივობების გან ხორციე ლების 
მიმარ თულებით გამ ოვლენილი 
მიგნე ბები
არა სამ თავრობო ორგან იზაც იების მიერ სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან-
მრთელ ობას თან და კ ავ შირებული სერ ვისების წვდომის მიმარ თულებით მუშაო-
ბა უმნიშვნელ ოვა ნეს ია და გა რკ ვეული მარ გინალ იზებული ჯგუფებისთვის, ის 
სერვისის მიღ ების ერ თა დერთი შე საძ ლებ ლობა ა. ამის მიზეზი, ერთი მხრივ, ის 
არის, რომ რაი მე ნიშნით მარ გინალ იზებულ ჯგუფებს და საქ მე ბა ზე ნა კ ლე ბად 
მიუწვდე ბათ ხელი და შე სა ბამ ისად, კერძო და ზღ ვე ვები და სა მედიცინო სერ-
ვისები მათთვის ნა კ ლე ბად ხელ მისაწ ვდომია, ხოლო, მეო რე მხრივ, გა რკ ვეული 
მარ გინალ იზებული ჯგუფები სა ერთოდ ერ იდებ იან სა მედიცინო და წე სებ ულე-
ბებისთვის მიმარ თვას, რაც გან პირობებ ულია როგორც ექ იმების მხრიდან არა-
ეთ იკუ რი/ა რა სა თა ნადო მოპყრობის შიშით, ასე ვე, ექ იმების და ბალი კო მპე-
ტენციით, სხვა დას ხვა ჯგუფების სპეც იფიკური საჭ იროე ბების მიმართ.6

6 ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში, ნათია გვიანიშვილი, 2015. გვ.18 და 24. 
წყარო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3nearAu წყარო ბოლოს ნანახია 15.10.2021.
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ორგან იზაც იების ნაწილი, ამ გვარ სერვისს თა ვად გას ცემს, ორგან იზაც იაში 
და საქ მებული შე სა ბამისი კვალ იფიკ აციის მქონე კადრის (გინე კოლოგი, 
ინფექციონისტი, სექსოლოგი და ა.შ.) მეშ ვეობით, ხოლო, მათი ნაწილი, ბე-
ნეფ იცია რებს ამ ისა მარ თებს წინას წარ შერ ჩეულ ე.წ. მეგობრულ სა მედიცინო 
პროფეს იონალ თან (ან ამა ვე ნიშნით შერ ჩეულ და წე სებ ულე ბას თან) და ფა-
რავს სერვისის თან ხას.
გარ და სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის აქ ტივობების ორგან იზებ ისა და გან-
ხორციე ლებ ისა, სა ქარ თველოში სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან მრთელ-
ობა სა და უფლე ბებ ზე მომუშა ვე არა სამ თავრობო ორგან იზაც იები ასე ვე აქ-
ტიურად მუშაო ბენ სხვა დას ხვა სახის სერვისის წვდომის გაზ რდა ზე. ასეთი 
სერ ვისებ ია, მა გალ ითად, აბორტის სერვისის დაფ ინან სე ბა, სექ სუალური 
გზით გა დამ დები სხვა დას ხვა და ა ვა დების თავ იდან აც ილე ბა, დიაგ ნოსტიკა 
და გა დამ ისა მარ თე ბა შე სა ბამისი მკუ რნალობისთვის, გინე კოლოგიური გამ-
ოკვ ლე ვების დაფ ინან სე ბა და ა.შ.

სერ ვისების ფიზიკურ სივრცეში მიღ ე ბას თან და კ ავ შირებული           
გამ ოწვე ვები

ორგან იზაც იების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ მად, ვინაი დან პან-
დემიის პირობებში ბევრი ადამ იანის ფინანსური მდგომა რეო ბა გა უა რეს და, 
მათი სერვისი მეტ ბე ნეფ იციარს დას ჭირდა. ერ თ-ერთი ორგან იზაციის თქმით, 
მაშინ, როცა პან დემ იამ დე პერიოდში ისინი მხოლოდ დიაგ ნოსტიკური ხას-
იათის სერ ვისებს ფა რავ დნენ, პან დემიის პირობებში დღის წესრიგში დაუ დგათ 
ბე ნეფ იცია რების მკუ რნალ ობას თან და კ ავ შირებული სახ სრების მოძიების 
საჭ იროე ბაც (რაც თვისობრივად გან სხვა ვებული აქ ტივობა ა), რად გან ბე ნეფ-
იცია რებს თა ვად ამის შე საძ ლებ ლობა აღ არ ჰქონდათ. 
პან დემიით გამ ოწვეუ ლმა სიდუხჭირემ გამ ოიწვია ისიც, რომ იმ პერ იოდებშიც 
კი, როდე საც ორგან იზაც იებ ში/სა მედიცინო და წე სებ ულე ბებში ფიზიკუ რად 
მისვლა შე საძ ლე ბელი იყო, ბე ნეფ იცია რები ვერ ახერ ხებ დნენ ად გილზე 
მისვლას სა ჯარო ტრანსპორტის არარ სებობის გამო, რად გან ყვე ლა მათ განს 
არ მიუწვდებ ოდა ხელი გა და ად გილების ალ ტერ ნატიული საშ უა ლე ბებისთვის 
(მაგ., ტაქსი) საჭირო სახ სრებ ზე. 
ასე ვე, ერ თ-ერთი ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის დროს აღი ნიშნა შემ თხვე ვა, როდე-
საც, ტრანსპორტის შე ჩე რების პერიოდში, აბორტის სერვისის მისა ღ ე ბად სა-
მედიცინო და წე სებ ულე ბაში გა დამ ისა მარ თებული ბე ნეფ იციარი სერვისის 
მისა ღ ე ბად მივიდა და უკ ან, თბილისის ერთი უბნიდან მეო რე - მოშორებულ 
უბანში, ფეხით მოუწია დაბ რუნე ბა.
ასე ვე, ფოკუს ჯგუფის ერ თ-ერთი მონაწილის თა ნახ მად, სერ ვისების მისაწ-
ვდომობა ზე სა ჯარო ტრანსპორტის არარ სებობით გამ ოწვეული ბარ იე რების 
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გამო, სიფილისით ინფიცირებული ერ თ-ერთი ბე ნეფ იციარის ჯან მრთელობის 
მდგომა რეო ბა გა უა რეს და.

ბენეფიციარებს ჰქონდათ მკვეთრად  გამ ოხატული ჩივი-
ლები და ვერ ახერ ხებ დნენ ოფისში მისვლას (სრული ლოქ 
დაუნის დროს). სიფილისთან და კ ავ შირებით მსგავსი შემ-
თხვე ვა იყო. გამ ონა ყარი მთელ სხეუ ლზე გავ რცელ და. ეს 
შემ თხვე ვა ზუსტად ამ პერიოდს და ემ თხვა, როდე საც ბე-
ნეფ იციარი ვერ იღ ებ და შე სა ბამის სერ ვისებს. ხშირად 
გვიწევ და, რომ და მა ტებითი ფინანსური რეს ურსები 
მოგვეძ იებ ინა, რა თა ბე ნეფ იცია რებ თან მივსულიყავით.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიების შე დე გად გამ ოიკ ვე თა, რომ სა თემო ორგან იზაც-
იებში მომუშა ვე პირებს, რომლებიც პროაქ ტიურად მუშაო ბენ თემის წევ რებ-
თან და სერ ვისებს აწ ვდიან (ე.წ. outreach-ე რები) მათ, სამ უშაო დატ ვირთვა 
მოე მა ტათ, რად გან ე.წ. ლოქ დაუნის პირობებში, ისინი სახ ლებში აკი თხავ-
დნენ სამ იზნე ჯგუფის წარ მომად გე ნელ ბე ნეფ იცია რებს, ნაც ვლად შე კ რების 
ად გილებ ისა, სა დაც პან დემ იამ დე პერიოდში იყრიდნენ თავს თემის წევ რები. 
ამ მხრივ, ხელის შემ შლელი ფაქტორი იყო კო მენ დანტის სა ათი, რად გან სა-
თემო ორგან იზაც იებში მომუშა ვე პირები დღის გან მავ ლობაში ვერ ას წრებ-
დნენ ყვე ლა საჭირო მისა მარ თზე მისვლას. აღ სან იშნავ ია, რომ მცდელ ობების 
მიუხე და ვად, ორგან იზაც იებ მა ვერ შეძ ლეს საშ ვების მოპოვე ბა.
მიმარ თვიანობის ზემ ოა ღნიშნული ბარ იე რების გამო, 2020 წელს, ბე ნეფ იცია-
რებ მა სერ ვისებით სარ გებ ლობა რამ დენ იმე კვირით გა და ა ვა დეს. 

სერ ვისების დისტანციურ რე ჟიმში მიღ ე ბას თან და კ ავ შირებული 
გამ ოწვე ვები

ორგან იზაც იების თქმით, მათ სერ ვისების დისტანციური და კო ნფიდენ-
ციალური მიწოდების სისტე მები და ნერ გეს, კერძოდ, რამ დენ იმე ორგან-
იზაციის წარ მომად გენლის თქმით, ისინი ბე ნეფ იცია რებს კო ნტრა ცეპ ტივებ-
სა და სხვა დას ხვა სექ სუალური გზით გა დამ დები და ა ვა დე ბების სწრაფ 
დიაგ ნოსტიკურ საშ უა ლე ბებს „საქართველოს ფოსტის“ და კერძო გა დამ-
ტანი სერვისის მეშ ვეობით აწ ვდიდნენ. თუმცა, როგორც ორგან იზაციის წარ-
მომად გე ნელ მა აღნ იშნა, ფოსტას თან თა ნამ შრომლობა დროში აჭ იან ურებ და 
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სერვისის მიწოდე ბას, რად გან გზავნილი (კო ნტრა ცეფც ია) ად რე სა ტამ დე რამ-
დენ იმე დღის დაგ ვია ნებით აღ წევ და.
სერ ვისების დისტანციური მიწოდების ერ თ-ერთ მნიშვნელ ოვან გამ ოწვე ვად 
და სა ხელ და ონლაინ რე ჟიმში კო ნსულტაც იების გა ცე მა. ბე ნეფ იცია რების 
ნაწილს არ ჰქონდა შე საძ ლებ ლობა და /ან შე სა ბამისი უნა რები, გამ ოე ყე-
ნებ ინა ტექნოლოგიური მოწყობილობები ონლაინ კო ნსულტაციის მისა ღ ე-
ბად, ხოლო ნაწილს არ ჰქონდა პირადი სივრცე, საი და ნაც ამ გვარი სერვისის 
მიღ ე ბას კო ნფიდენ ციალ ურად შეძ ლებ და. აღ სან იშნავ ია, რომ სექ სუალურ 
და რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ შირებული სერ ვისებ ის/კო-
ნსულტაც იების მიღ ებ ისას გან სა კუ თრებით მნიშვნელ ოვან ია კო ნფიდენ-
ციალობის უზრუნველ ყოფა და მისი და რღ ვევის შიში, სერ ვისზე წვდომის ერ თ-
ერთი მნიშვნელ ოვანი ბარ იერ ია. ერ თ-ერთი ორგან იზაციის წარ მომად გენლის 
თქმით, სახლში პირადი სივრცის არარ სებ ობა გამ ხდა რა ბე ნეფ იციარისთვის 
სერვისის (სექსოლოგის კო ნსულტაც ია) მიწოდების გა და ვა დების მიზეზი. 
პირადი სივრცისა და ტექნოლოგიური საშ უა ლე ბების არქონის გარ და, სერ-
ვისების პრობლე მას ასე ვე წარ მოად გენ და თა ვად სერვისის გამ ცემი პროფეს-
იონა ლების დისკომფორტი, რომლებ საც დისტანციური კო ნსულტაც იების 
გა წე ვა არა სამ უშაო სა ა თებშიც უწევ დათ. ასეთ რე ჟიმში ბე ნეფ იციარ თან /
პაც იენ ტთან ურთიერ თობას პირადი სა კო ნტაქტო ინფორმაციის გა ცე მა ესაჭ-
იროებ ოდა, რა მაც პან დემიის პირობებში მუშა კ ებისთვის სამ უშაო და პირადი 
ცხოვრების ბა ლანსი გა რკ ვეუ ლწილად და ა რღვ ია.

ეს იყო დისკომფორტი სერვის პროვაი დერისთვის, რად-
გან თუ ის მა ნამ დე კო ნკ რეტულ დროებში მუშაო ბდა, ახ-
ლა უწევ და ბე ნეფ იციარ თან არა სამ უშაო დროს და რე კ-
ვაც. ხშირად, დევ ნილთა და სახ ლე ბებში, ბე ნეფ იციარი 
თვითონ ირჩევ და კო მუნიკ აციის ფორმას. ხშირად, შე საძ-
ლოა, პირადი ტე ლეფონით დას ჭირვებ ოდა და კ ავ შირე ბა 
სერვის პროვაი დერს. ხშირად იყე ნებ დნენ Skype-ს, ან VI-
BER-ს. ეს კი სცდებ ოდა ტრადიციული დისტანციური სერ-
ვისების ფორმატს და ქოლ ცენტრის მიღ მა დგებ ოდა კო-
მუნიკ აც ია.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

ორგან იზაც იების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ მად, ისე ვე, როგორც 
სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის აქ ტივობების შემ თხვე ვაში, სერვისის გა ცემის 
შემ თხვე ვაშიც და ზა რალ და ხარისხი, მიუხე და ვად იმისა, რომ სერ ვისების 
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გა ცემის დისტანციურ რე ჟი მზე გა დას ვლამ, გა რკ ვეუ ლწილად, გა ა ფარ თოვა 
ორგან იზაც იების „მოცვა“. მა გალ ითად, დისტანციურ რე ჟი მზე გა დას ვლამ ერ-
თ-ერთ ორგან იზაც იას შე საძ ლებ ლობა მისცა, სამ იზნე ჯგუფად და ე მა ტებ ინა 
სა ოკუ პაციო ხაზს მიღ მა მცხოვრები ქა ლები.

ზემ ოა ღნიშნული მიზე ზების გარ და, ორგან იზაც იების წარ მომად გენ ლე-
ბის თქმით, სერ ვისების ხარისხის გა უა რე სების ერ თ-ერთი მნიშვნელ-
ოვანი ფაქტორი ისიც გახ და, რომ დისტანციურ რე ჟიმში შეუ ძლე ბელ ია კო-
ნსულტაციის გა წევ ისას ბე ნეფ იციარის მხრიდან ისეთ ივე ნდობის მოპოვე ბა, 
როგორიც ფიზიკურ სივრცეში იქნებ ოდა შე საძ ლე ბელი.

კომენდანტის საათის  პირობებში ვერ ვას წრებდით ყვე-
ლა საჭირო მისა მარ თზე მისვლას, დღის გან მავ ლობაში, 
ვთვლი, რომ ონლაინ ფორმატში გა და ტანილი ყვე ლა 
სერვისი კარ გავს ხარისხს. გან სა კუ თრებით, სოც. მუშა კ თან 
მიმარ თვიანობის დროს, როდე საც პირვე ლადი ინტერვიუ 
პირისპირ ხდე ბა, საჭ იროე ბების კვ ლე ვა უფრო მარ ტივია 
და უფრო მეტი ინფორმაციის ამ ოღ ე ბაა შე საძ ლე ბელი. 
პირისპირ კო ნსულტირების დროს ნდობის მოპოვე ბაც 
უფრო ეფექ ტურია. ასეთი ნდობა მნიშვნელ ოვან ია სექ-
სოლოგთან, ფსიქოლოგთან პირვე ლადი ვიზიტისას. შე სა-
ბამ ისად, მე მაინც ვთვლი, რომ სერვისის მიწოდების ხარ-
ისხზე ონლაინ ფორმატ მა ნამ დვილად იმოქმე და. ონლაინ 
კო ნსულტაც იას უკ ვე ემ იგრაც იაში მყოფი ადამ ია ნებიც 
იღ ე ბენ. ვფიქრობ, რომ ონლაინ სისტე მამ წა შა ლა სა ზღვ-
რები, მაგ რამ მაინც ვფიქრობ, რომ ოფლაინ ფორმას და 
პირისპირ კო ნსულტაც იას სულ სხვა ეფექტი და შე დე გები 
აქვს.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

პან დემიის პირობებში დონორ 
ორგან იზა ც იებ თან თა ნამშრომლობის 
შე ფა სე ბა
პან დემიის პირობებში, დონორი ორგან იზაც იების მოქნილობა და მათი მხარ-
და ჭე რა, ორგან იზაც იების გა მარ თულად და ეფექ ტია ნად მუშაობისთვის, 
უმნიშვნელ ოვა ნესი ფაქ ტორია, გან სა კუ თრებით, შე და რებით ახალი და პა ტა-
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რა ორგან იზაც იების შემ თხვე ვაში, რომელ თაც არ აქვთ მუშაობის დიდი გამ-
ოცდილე ბა, არ ჰყავთ ბევრი დონორი ორგან იზაც ია და, შე სა ბამ ისად, არ აქვთ 
დაფ ინან სების წყარო და მთლია ნად დონორთა მცირე რაო დენ ობა ზე არ იან 
დამ ოკი დებულნი.
როგორც ელექტრონული კი თხვა რების, ასე ვე, ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიების 
შე დე გად გამ ოვლინდა, რომ გამ ოკითხული ორგან იზაც იების უმრავ ლეს ობა 
მეტ წილად კმაყ ოფილია იმ მოქნილობითა და მხარ და ჭერით, რაც მათ მა 
დონორმა ორგან იზაც იებ მა გამ ოიჩინეს პან დემიის პირობებში.
ხელ ისშემწყობ და მხარ დამ ჭერ ღო ნისძიე ბე ბად ორგან იზაც იების წარ მომად-
გენ ლებ მა და ა სა ხე ლეს ბიუროკ რატიული პროცედ ურების გა მარ ტივე ბა, თან-
ხების რე ალ ოკ აც იების თვალ საზრისით მოქნილობა, ან გარ იშგების პროცესის 
მოქნილობა (ვა დების გა და წე ვა), ბიუჯეტის ნაწილის შემდგომ წელ ზე გა და-
ნაწ ილე ბა, პროექტის აქ ტივობების მთლია ნად ან /და ნაწილობრივ შეც ვლა, 
გა გებით მოკი დე ბა იმ ფაქტის მიმართ, რომ ზოგიერთი აქტივობის გაუ ქმე ბა 
გახ და საჭირო, პროექტის პერიოდის გა ხან გრძლივე ბა.
კვ ლევის რეს პონდენ ტთა თქმით, დონორი ორგან იზაც იების ნაწ ილმა პროაქ-
ტიურად დაიწყო მათ თან კო მუნიკ აც ია წინას წარ შემ უშა ვებული გეგ მების 
ცვლილების საჭ იროე ბებ ზე, ასე ვე, მოიკვ ლიეს მათი საჭ იროე ბები, შეუ სყიდეს 
დამ ცავი საშ უა ლე ბები, შეს თა ვა ზეს სხვა დას ხვა სახის გან ტვირთვის/გა-
დაწვის საწ ინა ა ღმ დეგო ღო ნისძიე ბებში მონაწ ილეო ბა და ა.შ.
კვ ლევის რეს პონდენ ტთა მცირე ნაწ ილმა აღნ იშნა, რომ დონორი ორგან-
იზაც იები არ იყვნენ სა კ მარ ისად მოქნილები და მათ მეტი მხარ და ჭე რა ესაჭ-
იროებ ოდათ. კერძოდ, რამ დენ იმე ორგან იზიაც იამ აღნ იშნა, რომ მიუხე და ვად 
იმისა, რომ მრავ ლად იყო ე.წ. სწრაფი რე აგ ირების გრან ტების შე სა ძებ ლობა, 
ისინი ბიუროკ რატ იულად სა კ მაოდ დატვირთული იყო. მა გალ ითად, მათი მიღ-
ე ბა დროში იწე ლებ ოდა (როგორც ფოკუს ჯგუფის ერ თ-ერ თმა მონაწ ილემ 
აღნ იშნა, ე.წ. სწრაფი რე აგ ირების გრანტის მისა ღ ე ბად გა ნაც ხადის შე ტანის 
შემ დეგ, მათ 3,5 თვე მოუწიათ ლოდინი პასუხის მისა ღ ე ბად) და შე სა ბამ ისად, 
ვერც ორგან იზაც იების ბე ნეფ იცია რების სას წრაფო საჭ იროე ბებს პას უხობდა.

ყველაზე რთული იყო  ის, რომ სწრაფი გრანტის მოპოვე ბა 
ძალ იან ჭირდა, დიდი დრო სჭირდებ ოდა ბიუროკ რატიული 
სა კი თხების მოგვა რე ბას. მოლოდინის დრო იყო სა კ მაოდ 
დიდი. კრიზისულ პერიოდში მოლოდინის რე ჟიმში ყოფნა 
კი ძალ იან სტრეს ულია.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.
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პრობლე მად და სა ხელ და რე ალ ოკ აც იების გა რკ ვეული კრ იტერ იუმებიც, რაც 
ადგილობრივ კო ნტექ სტზე მორგებული არ იყო (მაგ., ერ თ-ერთი ორგან იზაციის 
თქმით, მათ ბე ნეფ იცია რებს დღის წესრიგში დაუ დგათ საცხოვრისის თანხის 
გა დახდის საჭ იროე ბა, ხოლო გრანტი მხოლოდ მცირე თავ შე საფრის თან ხებს 
ფა რავ და).
ერ თ-ერთი ორგან იზაციის წარ მომად გე ნელ მა აღნ იშნა, რომ დონორ ორგან-
იზაც იას თან დიდხნიანი მოლა პა რა კ ე ბები დას ჭირდათ ბიუჯეტში შე სა ბამისი 
რე ალ ოკ აციის გან სახ ორციე ლებ ლად, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დიდა ორგან-
იზაციის ოფისის შე სა ბამისი თავ დაცვის საშ უა ლე ბებით აღჭ ურვას.
პრობლე მებს შორის და სა ხელ და ისიც, რომ ვერ მოხერ ხდა თან ხების გამ-
ონახ ვა იმისთვის, რა თა ორგან იზაც იას, სა ჯარო ტრანსპორტის არარ სებობის 
პირობებში, სერვისის მისა ღ ე ბად ბე ნეფ იცია რების ტაქსით მგზავ რობა და ეფ-
ინან სებ ინა.
ასე ვე, ერ თ-ერთი რეს პონდენტის მიერ ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის ფარ გლებში 
გა კ ე თებული შე ფა სების თა ნახ მად, დონორი ორგან იზაც იები, რომლებიც მკ-
ვეთ რად ფემინისტური ფოკუსით ოპერ ირე ბენ (როგორც ეროვნულ, ისე სა ერ-
თაშორისო დონე ზე), პან დემიის პერიოდში მოქნილობით გამ ოირჩეო დნენ. 
ამა ვე რეს პონდენტის თქმით, ასეთი მა ღ ალი ფემინისტური მგრძნობელობის 
მქონე ორგან იზაც იები პარტნიორ ორგან იზაც იებს პროექტით გათ ვალ-
ისწინებული ფინან სების უფრო თავ ისუფალი/მოქნილი ხარჯვის თავ ისუფლე-
ბას აძ ლევ დნენ.

ორგან იზაც იების ამჟ ამ ინდელი საჭ იროე ბები

კი თხვა ზე, თუ რა საჭ იროე ბები აქვთ ორგან იზაც იებს ამჟ ა მად, ფოკუს ჯგუფის 
დისკუ სიების მონაწ ილე ების უმრავ ლეს ობა მიუთითებ და მათი და მათი კო-
ლე გების ფსიქიკურ ჯან მრთელ ობას თან და კ ავ შირებულ საჭ იროე ბებ ზე. ამ 
მხრივ, გან სა კუ თრებით აღი ნიშნა ორგან იზაც იების იმ და საქ მებული კად-
რების მდგომა რეო ბა, რომლებიც სამ უშაო სპეფ იციკი დან გამ ომდინა რე, ვერ 
იმუშა ვებ დნენ დისტანციურ რე ჟიმში.
რეს პონდენ ტების თქმით, პან დემ იამ და ამ ძიმა როგორც ზოგადი ფონი, ასე ვე, 
უშუალოდ სამ სახ ურებრივი მოვა ლეო ბების შეს რულების პირობები. როგორც 
სიტუაციური ანალიზის შე დე გად გამ ოიკ ვე თა, გამ ოკითხული არა სამ თავრობო 
ორგან იზაც იების მხოლოდ მცირე ნაწილი სთა ვაზობს და საქ მებ ულებს 
ფსიქოლოგის კო ნსულტაციის სერვისს.
რეს პონდენ ტთა თქმით, პან დემ იამ მათი სამ სახური უფრო სტრესული გა ხა და, 
რა მაც გა ამ წვა ვა მათ მიერ სერვისის მიღ ების საჭ იროე ბა.
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ასე ვე, როგორც გამ ოიკ ვე თა, ორგან იზაც იების დიდ ნაწილში და საქ მებულ 
პირებს არ აქვთ კო რპორატიული ჯან მრთელობის და ზღ ვე ვა, ხოლო, მათ 
ნაწილს, ვისაც ხელი მიუწვდე ბა და ზღ ვე ვა ზე, და ზღ ვევის პა კ ეტს უნა ზღ აუ რებს 
არა სამ სახური, არა მედ - ანა ზღ აუ რე ბა ხდე ბა და საქ მებულის ხელ ფას იდან.

რეს პონდენ ტთა ერთი (მცირე) ნაწილის თქმით, მათ ჰქონდათ მოლა პა რა კ-
ე ბები სხვა დას ხვა დონორ ორგან იზაც იას თან თა ნამ შრომლებისთვის ჯან-
მრთელობის და ზღ ვევის პა კ ეტის შე ძე ნას თან და კ ავ შირებით, რაც უშე დეგოდ 
დას რულდა. ზოგი რეს პონდენტის თქმით, მათ არასდროს უფიქრიათ დონორ 
ორგან იზაც იებ თან მსგავსი სა კითხის და ყე ნე ბა ზე.

ჯანმრთელობის დაზღვევა  ორგან იზაც იულად არ გვაქვს 
და არც კი გაგ ვჩენ ია ეს პრე ტენ ზია. დროა, ვა ღ იაროთ, 
რომ სა თემო ორგან იზაც იაში მუშაო ბა არ ნიშნავს სა კუ თარ 
საჭ იროე ბებ ზე უარის თქმას. გვყავ და ისეთი დონორები, 
რომლისთვისაც მიმართვის შემ თხვე ვაში, 1 წლიანი პა-
კ ეტის გა კ ე თე ბა ზე უარს არ გვეტ ყოდნენ, მაგ რამ არ 
გვიფიქრია ამა ზე.

ფოკუს ჯგუფის მონაწ ილე.

აღ სან იშნავ ია, რომ ჯან მრთელობის და ზღ ვევით უზრუნველ ყოფა გან სა კუ-
თრებულ მნიშვნელ ობას იძენს სწორედ დღ ეს, პან დემიის პირობებში, რად გან 
ჯერ სრულად კი დევ გამ ოუკვ ლევი ვირუსის გრძელ ვად იანი გავ ლე ნები ჯან-
მრთელ ობა ზე უცნობია და, შე საძ ლოა, სამ სახ ურებრივი უფლე ბამ ოსილების 
გან ხორციე ლების პირობებში დაი ნფიცირების შემ თხვე ვაში, ორგან იზაციის 
თა ნამ შრომელს გრძელ ვად იანი ზრუნვა დას ჭირდეს ჯან მრთელ ობა ზე.
ერ თ-ერ თმა რეს პონდენ ტმა, პრობლემურ სა კი თხად და ა სა ხე ლა ორგან-
იზაციის მე ნეჯ მენ ტზე გათვლილი გა დაწვის საწ ინა ა ღმ დეგო ღო ნისძიე ბების 
ფორმატი. მისი თქმით, ის ღო ნისძიე ბებიც კი, რომლებიც კო ნკ რეტ ულად 
მე ნეჯ მენტისთვის არის ხოლმე გათვლილი, მიზნად ისა ხავს და ორიენ-
ტირად იღ ებს ღო ნისძიე ბაში მონაწ ილე თათვის იმ ცოდნის გა და ცე მას, თუ 
როგორ უნდა გაუ მჯობეს დეს სამ უშაო გა რემო ორგან იზაციის სხვა თა ნამ-
შრომლებისთვის (მე ნე ჯერულ პოზიცია ზე და საქ მებულ პირებს დაქ ვემ დე ბა-
რებული პირებისთვის).
ზემ ოა ღნიშნული სა კი თხების გარ და, რეს პონდენ ტები (გან სა კუ თრებით, ახალი 
და მცირე ზომის ორგან იზაც იები) აღნ იშნავ დნენ, რომ ვინაი დან, მათ ბევრი 
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დონორი არ ჰყავთ და ხშირ შემ თხვე ვაში, დონორის მიერ გან სა ზღვრული 
ბიუჯეტი მხოლოდ კო ნკ რეტულ და დროში გა წერილ აქ ტივობებს მიე მარ თე-
ბა, მათ დღის წესრიგში უდგე ბათ ხოლმე სივრცის (ოფისის) შე ნარ ჩუნების სა-
კითხი. ასე ვე აღი ნიშნა, რომ რიგ შემ თხვე ვებში, დონორი ორგან იზაც იების 
მიერ გან სა ზღრული ბიუჯეტი არ ფა რავს ად მინისტრაციულ, მა გალ ითად, ბუღ-
ალტრის ხარ ჯებს და ორგან იზაციის თა ნამ შრომლებს ამ გვარი (აუ ცილე ბელი) 
ხარჯის გა ღ ე ბა სა კუ თარი ანა ზღ აუ რებ იდან უწევთ. ფოკუს ჯგუფის დისკუ სიების 
დროს აღი ნიშნა ის ფაქტიც, რომ არა სამ თავრობო სექტორში და საქ მებული 
ქა ლებისთვის პრობლემ ურია ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის 
გამო შვებ ულებით სარ გებლობის სა კითხი.7

პან დემიის შე დე გად გან სა კუ თრებ ულად 
და ზა რა ლებული ჯგუფები
გამ ოკითხული ორგან იზაც იების თა ნახ მად, პან დემ იამ გან სა კუ თრებ ულად და-
ა ზა რა ლა შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონექალებიდაგოგოები. მათი თქმით, 
ისე დაც ჩა კ ეტილი და საზ ოგად ოებ ისგან გარიყული ეს ჯგუფი, პან დემიის 
პერიოდში კი დევ უფრო მე ტად ჩა იკ ე ტა. 

ამ ჯგუფზე, როგორც ძირითად სამ იზნე ჯგუფზე მომუშა ვე ერ თ-ერთი ორგან-
იზაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თა ნახ მად, პან დემიის პირობებში 
ძალ იან გაჭ ირდა სა ქარ თველოს ოკუ პირებული ტერ იტორიებ იდან დევ-
ნილთა, შრომის, ჯან მრთელ ობისა და სოციალური დაცვის სამ ინისტროსთან 
შშმ პირების უფლებრივი მდგომა რეობის გაუ მჯობე სების მიმარ თულებით 
სა ად ვოკ აციო კო მუნიკ აც ია. ამა ვე რეს პონდენტის თქმით, ორგან იზაც იას 
ჰქონდა მცდელ ობა, სამ ინისტროსთან კო მუნიკ აც ია და ემ ყა რებ ინა სმე ნა დაქ-
ვეი თებული ქა ლებისთვის ჯან დაცვის სერ ვისების მიღ ებ ისას კო მუნიკ აციის 
შე საძ ლებლობის გაუ მჯობე სების შე სა ხებ. რეს პონდენტის თა ნახ მად, სმე ნა-
დაქ ვეი თებული ქა ლები პან დემიის პირობებში, ფაქ ტობრივად, ვერ იღ ე ბენ 
ჯან დაცვის სერ ვისებს კო ნფიდენ ციალ ურად, რად გან პირბადის ტა რების პა-
რა ლელ ურად, შეუ ძლე ბელ ია ექ იმთან პირდაპირი კო მუნიკ აც ია.8 ამ ორგან-
იზაციის ინიციატ ივა გულისხმობდა გამ ჭვირვა ლე პირბა დე ებით უზრუნველ-
ყოფას, რა ზეც სამ ინისტროსთან კო მუნიკ აც ია ვერ შედ გა. 

7 როგორც დისკუსიის დროს აღინიშნა, გამომდინარე იქიდან, რომ, როგორც წესი, პატარა ორგანიზაციები 
დონორთა მხრიდან მხოლოდ აქტივობებისთვის განსაზღვრულ თანხას იღებენ და მათი ხანგრძლივობა 1 წელს 
არ აღემატება. 
8 ნიღბების ტარება ბევრ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული მათთვის, ვინც ყრუ ან სმენადაქვეითებულია, 
რადგა, კომუნიკაციისას ისინი მოკლებულნი არიან ტუჩების მოძრაობის წაკითხვას. ამ გამოწვევის 
საპასუხოდ, მოხალისეების მიერ იქმნება გამჭვირვალე პორბადეები. 
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ორგან იზაც იებ მა პან დემიით გან სა კუ თრებ ულად და ზა რა ლებ ულთა შორის 
ასე ვე და ა სა ხე ლეს ლგბტქი ადამიანები, როგორც ადამ ია ნები, რომლებიც 
პან დემიის მიღ მაც გან იცდიან სისტემურ ჩაგ ვრას. აღ სან იშნავ ია, რომ იმ 
პირობებში, როდე საც სა არ სებო წყაროს და კ არგვის გამო ადამ ია ნების დიდი 
ნაწილი ოჯახში დაბ რუნდა (დროებით) საც ხოვრებ ლად, ლგბტქი ადამ ია ნების 
ნაწილისთვის, ეს შეუ ძლე ბელი აღმ ოჩნდა.9 ხოლო მათთვის, ვინც მოა ხერ ხა 
ოჯახში დაბ რუნე ბა, პირადი სივრცის არარ სებობის გამო, გარ თულებული იყო 
ონლაი ნ/დისტანციურ რე ჟიმში სხვა დას ხვა სერვისის მიღ ე ბა. აღ სან იშნავ-
ია, რომ ლგბტქი ადამ ია ნებისთვის ზემ ოხსე ნებული ბარ იერი სექ სუალური 
ორიენ ტაც იის/გენ დერული იდენტობის ოჯახის წევ რებ თან გა მჟ ღ ავ ნების 
შიშით შეი ძლე ბა ყოფილიყო დამ ძიმებული. ასე ვე, პან დემ იისგან გამ ოწვეუ-
ლმა სიდუხჭირემ ამ პირებ ზე გან სა კუ თრებული გავ ლე ნა მოახ დინა. სამ-
უშაო ზე და ბალი მისაწვდომობის გამო, თემის დიდი ნაწილი არაფ ორმალურ 
სექ ტორშია და საქ მებული და მათთვის გან სა კუ თრებით პრობლემური იყო 
როგორც სამ სახურის ადგილის შე ნარ ჩუნე ბა, ისე, სა ხელმწიფოს მიერ გან-
სა ზღვრული სოციალური დახ მა რების მიღ ე ბა, რომლის ბიუროკ რატ იამ ვერ 
მოიცვა არაფ ორმალურ სექტორში და საქ მებული ადამ ია ნები.10

ასე ვე, და სა ხელ და არად ომინანტური ეთ ნიკური ჯგუფის წარ მომად გე ნელი 
ქა ლები და გოგოები. ორგან იზაც იების თა ნახ მად, ენის ბარ იერის გამო მათ 
ისე დაც ნა კ ლე ბად მიუწვდებ ოდათ ხელი სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან-
მრთელ ობას თან და კ ავ შირებულ სერ ვისებ სა და ინფორმაც ია ზე.
ორგან იზაც იებ მა ასე ვე და ა სა ხე ლეს მოზარდი გოგოები, როგორც ჯგუფი, 
რომელიც, კარ ჩა კ ეტილობის პირობებში, ოჯახში ძა ლადობის მა ღ ალი რისკის 
ქვეშ იმყოფე ბა.
გან სა კუ თრებით მოწყვლად ჯგუფად და სა ხელ და ქა ლები, როგორც ჯგუფი, 
რომელ საც პან დემიის პირობებში გან სა კუ თრებული სიმწვავით დაუ დგა დღის 
წესრიგში ე.წ. ზრუნვის სამ უშაო სა და პროფესიული სამ უშაოს ერთ სივრცეში 
შე თავ სე ბა.

9 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2Z6jo6I წყარო ბოლოს ნანახია: 15.10.2021.
10 COVID 19-ის პანდემიის პირობებში CSO სექტორის რესურსებისა და საჭიროებების კვლევა; ჰერა XXI, 2020 
წელი. გვ. 30. კვლევა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3pJNVCq წყარო ბოლოს ნანახია: 25.10.2021.
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და სკვ ნა და რე კო მენ დაც იები

სიტუაციური ანალიზის შე დე გად დად გინდა, რომ პან დემ იამ შე ა ფერ ხა 
სექ სუალურ და რეპროდუქციულ ჯან მრთელ ობა სა და უფლე ბებ ზე მომუშა-
ვე ორგან იზაც იების საქ მიან ობა. მიუხე და ვად იმისა, რომ ბევრი ორგან-
იზაციის თქმით, მათ ბე ნეფ იციარ თა რაო დენობის თვალ საზრისით გა ე ზარ-
დათ „დაფარვა“, ხარისხობრივი თვალ საზრისით, და ზა რალ დნენ როგორც 
სა გან მა ნათ ლებლო ხას იათის, ასე ვე, სერვისის გა ცემის ნაწილში.
როგორც სიტუაციური ანალიზის შე დე გად გამ ოიკ ვე თა, ორივე მიმარ-
თულების აქ ტივობების ნაწილში, ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ დნენ ის 
ჯგუფები, რომლებ საც ნა კ ლე ბად აქვთ წვდომა სტაბილურ ინტერ ნეტ ზე, ელ. 
ენერ გია ზე, ასე ვე, შე სა ბამის ტექ ნიკურ საშ უა ლე ბებ ზე, მათი გამ ოყე ნების 
უნა რებ ზე და რაც არა ნა კ ლებ მნიშვნელ ოვან ია, პირად სივრცე ზე, რაც, სერ-
ვისების კო ნფიდენ ციალ ურად მისა ღ ე ბად, უმნიშვნელ ოვა ნეს ია.
ორგან იზაც იების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზის შე დე გად 
ირკ ვე ვა, რომ ამ მხრივ, ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ დნენ შშმ ქა ლები და 
გოგოები, სოფლად მცხოვრები ქა ლები და გოგოები (ინტერ ნეტ სა და ელ. 
ენერ გია ზე შე ზღუდული წვდომის გამო).
აღ სან იშნავ ია, რომ გარ და ზემ ოა ღნიშნული სა კი თხებ ისა, სა გან მა ნათ-
ლებლო ხას იათის აქ ტივობების პრობლემ ურობა ზე საუ ბრისას გამ ოიკ ვე თა, 
რომ ეს აქ ტივობები გაც ილებით ნა კ ლებ ეფექ ტიან ია ონლაინ სივრცეში, 
ვიდრე ფიზიკურ სივრცეში.11 შე სა ბამ ისად, პრიორიტეტ ულია მათი ფიზიკურ 
სივრცეში უსაფრთხოდ ჩა ტა რების უზრუნველ ყოფა.
პან დემ იას თან და კ ავ შირებული შე ზღუ დვები, მათ შორის, სა ჯარო ტრან-
სპორტის შე ჩე რე ბა და კო მენ დანტის სა ათი, შე სა ბამისი ნე ბარ თვებ ისა 
და ორგან იზაც იების ბიუჯეტში ბე ნეფ იციარ თა ტაქსით გა და სა ად გილებ-
ლად საჭირო რეს ურსების არარ სებობის პირობებში, აბ რკო ლებს ბე ნეფ-
იცია რების მიერ მნიშვნელ ოვანი სერ ვისების მიღ ე ბას. ამ სერ ვისების 
(კო ნსულტაც იების) ონლაინ სივრცეში გა და ტა ნა კი, ასე ვე გამ ოწვე ვებ თან 
არის და კ ავ შირებული როგორც ბე ნეფ იცია რებისთვის (პირადი სივრცის არ-
ქონა კო ნსულტაციის კო ნფიდენ ციალ ურად მისა ღ ე ბად), ისე, სა მედიცინო 
სერ ვისების გამ ცე მებ ისთვისაც (ნდობის მოპოვე ბას თან და კ ავ შირებული 
სირთულე ები, სამ უშაო დროის მიღ მა მუშაო ბა).
სიტუაციური ანალიზის შე დე გად გამ ოვლენილი მიგნე ბები აქ ტუალური 
იქნე ბა დროის გაუ რკ ვე ველი პერიოდის გან მავ ლობაში და მათ მა მოგვა-
რე ბამ, შე საძ ლოა, მნიშვნელ ოვნად გა აუ მჯობესოს არა სამ თავრობო 

11 იხ. სიტუაციური ანალიზის მიგნებების ქვეთავში განხილული საკითხები, კერძოდ, ონლაინ საინფორმაციო 
შეხვედრებზე მონაწილეთა კონცენტრაციის პრობლემა, მათი ნდობის, ემოციური ჩართულობის პრობლემურობის 
საკითხები.
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ორგან იზაც იების მუშაობის ეფექ ტიან ობა. ეს, თავის მხრივ, უშუალოდ აი-
სა ხე ბა სხვა დას ხვა მარ გინალური ჯგუფის უფლებრივ მდგომა რეო ბა სა და 
ცხოვრების ხარ ისხზე.

სიტუაციური ანალიზის ჩა ტა რების შე დე გად, 
შემ უშავ და შემ დეგი რე კო მენ დაც იები:

არა სამ თავრობო ორგან იზაც იებისთვის:

 პროექ ტების ბიუჯეტის და გეგმვის ეტაპ ზე ვე მოხდეს როგორც სწრაფი, ისე 
PCR ტეს ტების ხარ ჯების გათ ვალ ისწინე ბა, მათ შორის, იმ პირებისთვის, ვინც 
ორჯე რა დად არ იან აცრილნი, აქ ტივობების ნაწილის ფიზიკურ სივრცეში 
მაქ სიმალ ურად უსაფრთხოდ გა და ტანის უზრუნველ საყ ოფად

 პროექტის ბიუჯეტის და გეგმვის ეტაპ ზე ვე მოხდეს ტაქსით მგზავრობის ხარ-
ჯების გათ ვალ ისწინე ბა, როგორც ორგან იზაც იებში და საქ მებული პირების, 
ისე ბე ნეფ იცია რებისთვის - შე ზღუ დვების პირობებში სერ ვისებ ზე წვდომის 
გა საუ მჯობე სებ ლად

 ბიუჯეტის და გეგმვის ეტაპ ზე მოხდეს ორგან იზაც იებისთვის გა რე ფსი-
ქოლოგის რესურსის გათ ვალ ისწინე ბა, რომელიც საჭ იროების შემ თხვე-
ვაში, მოემ სახ ურე ბა ორგან იზაც იაში და საქ მებულ პირებს და თავ იდან აარ-
იდებს მათ შე საძლო პროფესიულ გა დაწ ვას /დამ დგარი გა დაწვის შემ თხვე-
ვაში, მას თან გა მკ ლა ვე ბაში და ეხ მა რე ბათ

 დაი გეგმოს ჯგუფური თე რაპ იული/განტვირთვის ხას იათის აქ ტივობები, 
რომლის ფარ გლებშიც, მონაწ ილე ები ერ თმა ნეთისთვის სტრეს თან გა მკ ლა-
ვების გამ ოცდილების გაზ ია რე ბას შეძ ლე ბენ შე სა ბამისი კვალ იფიკ აციის 
მქონე სპეც იალ ისტის/სპეც იალ ისტების მეთ ვალ ყურეობის ქვეშ, როგორც 
არა მე ნე ჯერულ და სერვისის გამ ცემ, ასე ვე, მე ნე ჯერულ პოზიციებ ზე და საქ-
მებული პირებისთვის.

არა სამ თავრობო და დონორ ორგან იზაც იებს:

 მოეწყოს ღო ნისძიე ბები (მაგ., ღია დისკუ სიები), რომლის ფარ გლებშიც, 
გან იხილე ბა მოწყვლად /მარ გინალ იზებულ ჯგუფებ თან მომუშა ვე არა სამ-
თავრობო ორგან იზაც იებში თვითზრუნვის პრაქ ტიკ ების (გან სა კუ თრებული 
აქ ცენტით ჯან მრთელობის და ზღ ვევის საჭ იროე ბა ზე) სისტემ ურად და-
ნერგვის სა კითხი



23

 გან ხორციელ დეს ღო ნისძიე ბები, რომლის ფარ გლებშიც, არა სამ თავრობო 
ორგან იზაც იებში და საქ მებული პირები გაი უმჯობე სე ბენ ციფრულ უნა რებს 
(გრაფ იკული დიზაინი, სა კო მუნიკ აციო პლატ ფორმების ეფექ ტიანი გამ ოყე-
ნების გზები და ა.შ.)

 გან ხორციელ დეს ღო ნისძიე ბები, რომლის ფარ გლებშიც, არა სამ თავრობო 
ორგან იზაც იებში და საქ მებული პირები და ასე ვე, მათი პარტნიორი სა-
მედიცინო მუშა კ ები, გაი უმჯობე სე ბენ ცოდნა სა და უნა რებს ციფრული უსაფ-
რთხოების შე სა ხებ, როგორც სხვა დას ხვა სა კო მუნიკ აციო პლატფორმის 
გამ ოყე ნების, ასე ვე, ონლაინ შეგ როვებული დოკუ მენ ტაციის უსაფრთხოდ 
შე ნახ ვის/დამ უშა ვების კუთხით.

სა ქარ თველოს ოკუ პირებული ტერ იტორიებ-
იდან დევ ნილთა, შრომის, ჯან მრთელ ობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს:

 გან ისა ზღვროს იმ სერ ვისებ ისა და ად რე სატი ჯგუფების ნუსხა, რომელ-
თაც პრიორიტეტ ულად უნდა მიეწ ოდებ ოდეს სერვისი და მომა ვალში, კო-
მენ დანტის სა ათის და წე სების შემ თხვე ვაში, ამ გვარი პრიორიტეტული 
სერვისის გა სა ცე მად, არა სამ თავრობო ორგან იზაც იებისთვის გამოიყოს შე-
სა ბამისი საშ ვები

 გა ტარ დეს ღო ნისძიე ბები, ყრუ და სმე ნა დაქ ვეი თებული პირების გამ ჭვირვა-
ლე პირბა დე ებით უზრუნველ საყ ოფად, სულ მცირე, ჯან დაცვის სერ ვისებით 
სარ გებლობის დროს, რა თა შეძლონ სერ ვისების კო ნფიდენ ციალ ურად 
მიღ ე ბა, სა მედიცინო პერ სონალ თან კო ნტაქტის უშუალოდ და უსაფრთხოდ 
დამ ყა რებით.

დონორ ორგან იზაც იებს:

 გა ტარ დეს ღო ნისძიე ბები საიმისოდ, რა თა სას წრაფო გრან ტების გა ცემის 
წე სები ბიუროკ რატ იულად უფრო ნა კ ლე ბად იყოს დატვირთული და მათი 
გა ცე მა არ იყოს დროში გა წელილი.
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