
სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე 
ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

თბილისი 2022



2

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

ან გა რი ში მომ ზა დე ბუ ლია გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის (UNICEF) მხარ და ჭე რით, ევ რო პის 
ბავ შვთა ომ ბუდ სმენ თა ქსე ლის (ENOC) და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის (UNICEF) ერ თობ ლი-
ვი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში. მას ში გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბი, არ არ ის აუც ილ ებ ელი, ას-
ახ ავ დეს ევ რო პის ბავ შვთა ომ ბუდ სმენ თა ქსე ლის (ENOC) და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის 
ოფ იცი ალ ურ თვალ საზ რისს. 

მკვლევ რე ბი: 

გო გა ხა ტი აშ ვი ლი

მა რი ამ ჯა ნი აშ ვი ლი 

ნა ნა გო ჩი აშ ვი ლი



3

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

აქრონიმები

CEDAW − კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

CERD − რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 

    საერთაშორისო კონვენცია

CESCR − გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური, სოციალური

     და კულტურული უფლებების კომიტეტი

CRC  − გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია

CRC − გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კომიტეტი

CRIA − ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება

CRPD − გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული 

     შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი

CRPD − შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

ENOC − ევროპის ბავშვთა ომბუდსმენთა ქსელი 

ICCPR − სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი

ICESCR − ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

     საერთაშორისო პაქტი

UNICEF  − გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი

სსიპ − საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სსკ  − სისხლის სამართლის კოდექსი 

სსსკ  − სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

სსსმ − სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

შსს − შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შშმ − შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე



4

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

შ ინა არ სი

შესავალი...................................................................................................................................................................6

1. კვლე ვის მე თო დო ლო გია .......................................................................................................................9

1.1. კვლე ვის მი ზა ნი და ამ ოც ან ები ...................................................................................................9

1.2. კვლე ვის დი ზა ინი ............................................................................................................................ 10

1.3. კვლე ვის ეტ აპ ები ............................................................................................................................... 11

1.3.1. პირ ვე ლი ეტ აპი - სკრი ნინ გი - პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის                               

პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა ................................. 11

1.3.2. მე ორე ეტ აპი - მო სა პო ვე ბე ლი და შე სას წავ ლი                                                           

ინ ფორ მა ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლი ........................................................................................................ 11

1.3.3. მე სა მე ეტ აპი - მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შეგ რო ვე ბა და და ინ ტე რე სე ბულ                       

მხა რე ებ თან კონ სულ ტა ცია ........................................................................................................... 11

1.3.3.1. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ები ............................................................................................ 12

1.3.3.2. სა მა გი დო კვლე ვა .......................................................................................................... 13

1.3.3.3. ბავ შვე ბის ჩარ თუ ლო ბა და მო ნა წი ლე ობა ...................................................... 16

1.3.3.4. ინ ტერ ვიუები გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან და                                    

მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ..................................................... 17

1.3.4. ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ის შე ფა სე ბა შეზღუდ ვე ბის (ზო მე ბის)                        

მი ღე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში ................................................................................. 17

1.3.5. მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზი - გავ ლე ნის შე ფა სე ბა ........................................................ 18

1.3.6. კვლე ვის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა - დას კვნა და რე კო მენ და ცი ები ............... 18

1.3.7. CRIA-ს გა მოქ ვეყ ნე ბა და გავ რცე ლე ბა .......................................................................... 18

1.4. შეზღუდ ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი .................................................................................................. 19

2. CRIA-ს ფარ გლებ ში შერ ჩე ული ზო მე ბის მი მო ხილ ვა ........................................................20



5

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის გავ ლე ნა                            

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე ..................................................................................................................26

1. ბავ შვის ძა ლა დო ბი სა და ფი ზი კუ რი ხელ შე უხ ებ ლო ბის გან დაც ვის                                   

სტან დარ ტე ბის ან ალ იზი .........................................................................................................................26

1.1. COVID-19-ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის გავ ლე ნა                                  

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე ........................................................................................................27

1.2. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა და იზ ოლ აცია .............................................................................28

1.3. სა მე წარ მეო/ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბა ......................................................38

1.4. სერ ვი სე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა და                                           

რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა ...................................................................................................................... 40

1.5. სა ვალ დე ბუ ლო იზ ოლ აცი ის/კა რან ტი ნის რე ჟი მის და წე სე ბა ............................... 45

1.6. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი ................................................................................................................... 46

რე კო მენ და ცი ები ............................................................................................................................................... 48

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის დროს მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ზე გავ ლე ნა ბავ შვთა                                 

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზე ............................................................................................................50

1.1. ბავ შვის ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა, სა ერ თა შო რი სო და                                          

ად გი ლობ რი ვი სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვა ..............................................................................50

1.2. სწავ ლის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა ......................................................................53

1.2.1. ზო გა დი რე გუ ლა ცი ები და გა მოწ ვე ვე ბი ................................................................... 54

1.2.2. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟი მის ზე გავ ლე ნა ინ კლუ ზი ური                             

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე ................................................................................................................. 61

1.3 ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ებ ის შე ჩე რე ბა ..............................................................................63

1.4. სერ ვი სე ბის ფი ზი კუ რი გა ცე მი სა და ტრან სპორ ტის შეზღუდ ვა ......................... 64

1.5. ვაქ ცი ნა ცი ის და ნერ გვის ერ ოვ ნუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი                                 

პრი ორ იტ ეტ ები ..........................................................................................................................................65

1.6. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი ....................................................................................................................66

რე კო მენ და ცი ები ................................................................................................................................................68



6

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის დროს მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ-

შვე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა ..................................................70

1.1. კო ვიდ-19-ის პან დე მია და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის               

უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა მოწ ვე ვე ბი  ................................................................................................70

1.2. კო ვიდ-19 და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა ................................................................ 71

1.3. კო ვიდ-19 და სა ჭი რო სერ ვი სებ ზე წვდო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა .......................................73

1.4. ზო მე ბის ზე გავ ლე ნა ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის უფ ლე ბა ზე ......................................76

1.4.1. ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა და ქცე ვი თი სირ თუ ლე ები ........................................ 84

1.5. კო ვიდ-19 და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მვა, თა მა ში სა და                                           

დას ვე ნე ბის უფ ლე ბა ..............................................................................................................................86

1.6. კო ვიდ-19 და ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა .................................................87

1.7. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი ....................................................................................................................88

რე კო მენ და ცი ები ................................................................................................................................................ 91

და ნარ თი..................................................................................................................................................................93

და ნარ თი 1 - კვლე ვის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ვი ზი ტე ბი და                                         

შეხ ვედ რე ბი ..........................................................................................................................................................93



7

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

შე სა ვა ლი
წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი არ ის სპე ცი ალ ური ან გა რი ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს სა ხალ-
ხო დამ ცვე ლის აპ არ ატ მა ევ რო პის ბავ შვთა ომ ბუდ სმენ თა ქსე ლის (ENOC), ას ევე, გა ერ ოს 
ბავ შვთა ფონ დის (UNICEF) ინ იცი ატ ივ ითა და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის (UNICEF) აღ მო სავ-
ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის რე გი ონ ული ოფ ის ისა და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ-
დის სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის, „კო ვიდ-19-ის 
პან დე მი ის დროს ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბა სა ქარ თვე ლო ში“, ფარ-
გლებ ში  მო ამ ზა და. სპე ცი ალ ურ ან გა რიშ ში ას ახ ულია COVID-19-ის პან დე მი ის დროს სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ბავ შვის უფ ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 
მიგ ნე ბე ბი.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბულ ზო მებს შო რის უნ და გა მო იყ ოს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ-
ტის მი ერ 2020 წლის 21 მარ ტს გა მო ცე მუ ლი დეკ რე ტი1, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც გა მოცხად-
და სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა და შე იზღუ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თა ვით 
(„ად ამი ან ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი“) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გარ კვე ული უფ ლე ბე ბი და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი. დეკ რე ტით გან საზღვრულ შეზღუდ ვებს შო რის იყო მი მოს ვლის თა-
ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვა, ხო ლო შე სა ბა მის ორ გა ნო ებს მი ეც ათ უფ ლე ბა, მთავ რო ბის მი-
ერ დად გე ნი ლი იზ ოლ აცი ის ან კა რან ტი ნის წე სე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის პი რი იძ ულ ებ ით 
გა და ეყ ვა ნათ შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე ბა ში. დეკ რე ტი შე ეხო სა მარ თლი ანი ად მი ნის ტრა-
ცი ული წარ მო ებ ის, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბებს. შე იზღუ და 
ნე ბის მი ერი სა ხის შეკ რე ბა, მა ნი ფეს ტა ცია და ად ამი ან ებ ის თავ შეყ რა, გარ და მთავ რო-
ბის დად გე ნი ლე ბით გან საზღვრუ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბი სა. შე იზღუ და შრო მის 
თა ვი სუფ ლე ბა, პრო ფე სი ული კავ ში რე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, გა ფიც ვის უფ ლე ბა და მე წარ-
მე ობ ის თა ვი სუფ ლე ბა. მთავ რო ბას მი ეცა უფ ლე ბა, და ედ გი ნა „ად რე ული და სკო ლამ დე-
ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, „პრო ფე სი ული 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, „სპე ცი ალ ური პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, „უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნე ბით დად გე ნი ლი წე სი სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი 
წე სე ბი და პი რო ბე ბი.

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპ არ ატ ის შეს წავ ლის თა ნახ მად,2 კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის დაწყე-
ბი დან, თით ქმის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ახ ალი გა მოწ ვე-
ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა, კერ ძოდ: კი დევ უფ რო დამ ძიმ და იმ ბავ შვე ბის მდგო მა რე ობა, 
რომ ლე ბიც მოკ ლე ბულ ნი არი ან ოჯ ახ ურ გა რე მოს, არა აქ ვთ წვდო მა სა თა ნა დო რე სურ-
სებ ზე, აქ ვთ ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა და სა ჭი რო ებ ენ სხვა დას ხვა სა რე აბ ილ იტ აციო 
მომ სა ხუ რე ბას. ამ ას თა ნა ვე, პან დე მი ის პე რი ოდ ში გა იზ არ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო-
ბი სა და ძა ლა დო ბის მოწ მედ ყოფ ნის რის კე ბი და  კი დევ უფ რო შემ ცირ და მა თი გა მოვ-
ლე ნის მე ქა ნიზ მე ბი. ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბის ზრდა, ძი რი თა დად გა მო იწ-
ვია დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ, იზ ოლ აცი აში ყოფ ნამ და კერ ძო სა მარ თლის 

1 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტი №1 „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4830372?publication=0.
2 საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში „საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2020 წელი“, 2021; ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3mxFRBU [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 4 ოქტომბერი].
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სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის სა მე წარ მეო/ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის აკ რძალ ვამ, რა მაც ად ამი ან-
ები სამ სა ხუ რი სა და შე მო სავ ლის გა რე შე და ტო ვა. ბავ შვებს შე ეზღუ დათ იმ პი რებ თან 
წვდო მა, რომ ლე ბიც ბავ შვე ბის ქცე ვით, ემ ოცი ურ თუ ფი ზი კურ ნიშ ნებ ზე დაკ ვირ ვე ბა სა 
და ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნა ზე იყ ვნენ პა სუ ხის მგებ ლე ბი. ამ ას თა ნა ვე, ბავ შვებს გა უჭ ირ-
დათ ჩა კე ტილ სივ რცე ში ყოფ ნა და დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლი სა და იზ ოლ-
აცი ის გა მო გარ თულ და მა თი ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა რე ობა, ხო ლო მშობ ლე ბის ნა წილს 
არ აღ მო აჩ ნდა არ ას რულ წლო ვან თა ამ სა ჭი რო ებ ებ თან და მო უკ იდ ებ ლად გამ კლა ვე ბის 
უნ არ ები.

შე ფა სე ბის შე დე გე ბი დან იკ ვე თე ბა, რომ გაზ რდი ლი რის კე ბის მი უხ ედ ავ ად, არ შე ინ იშ-
ნე ბა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი სად მი მი მარ თვი ან ობ ის არ სე ბი თი მა ტე ბა. რიგ შემ თხვე-
ვებ ში, მი მარ თვი ან ობა მცი რე დით არ ის გაზ რდი ლი ან პი რი ქით, ვლინ დე ბა კლე ბის 
ტენ დენ ცია. ეს, სა ვა რა უდ ოდ, უკ ავ შირ დე ბა ბავ შვთა მი მართ შე საძ ლო ძა ლა დო ბის შემ-
თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნის პრობ ლე მას. პან დე მი ის პე რი ოდ ში მათ უწყე ბა ში ბავ შვთა მი-
მართ ძა ლა დო ბა ზე მი მარ თვი ან ობ ის მკვეთრ მა ტე ბა ზე მი უთ ით ებ ენ მხო ლოდ სა ხელ-
მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი. 

პან დე მი ის დროს მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად იქ ცა ბავ შვე ბის ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ-
ლე ბის რე ალ იზ აცი აც. სკო ლა ში სი არ ული, რო მე ლიც არ ას რულ წლოვ ნე ბის თვის არა მხო-
ლოდ ცოდ ნის მი ღე ბის, არ ამ ედ სო ცი ალ იზ აცი ისა და ურ თი ერ თო ბის პო ზი ტი ური გა მოც-
დი ლე ბის წყა რო იყო, სახ ლმა და კომ პი უტ ერ მა ჩა ან აც ვლა. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ, ის ევე რო გორც მთავ რო ბის მი ერ და წე სე ბულ მა სხვა ზო მებ მა, ბავ-
შვე ბი და მა თი ოჯ ახ ის წევ რე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრე სი სა და გა ურ კვევ ლო ბის წი ნა შე 
და აყ ენა.

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ ყვე ლა ზე მწვა ვედ გა მოკ ვე თა ის სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მის პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და. მათ შო რი საა, შშმ და 
სსსმ ბავ შვე ბის ეფ ექ ტი ანი ჩარ თვა სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში, სწავ ლე ბის ხა რის ხი, ტექ-
ნო ლო გი ებ ზე წვდო მის მაჩ ვე ნე ბე ლი და სხვ. მო ცე მუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ან ალ იზ ის ას, კი-
დევ უფ რო ნათ ლად წარ მოჩ ნდა მთავ რო ბის უმ ოქ მე დო ბა და არა ეფ ექ ტი ან ობა რო გორც 
პან დე მი ამ დე, ისე პან დე მი ის მიმ დი ნა რე ობ ის პრო ცეს ში. კერ ძოდ, ერ თი მხრივ, არ არ-
სე ბობ და კრი ზი სულ სი ტუ აცი ებ ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი სპე ცი ალ ური გეგ მა/ხედ ვა, მათ შო-
რის, არც გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე უფ ერ ხე ბე ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის მიზ ნით, ხო ლო, მე-
ორე მხრივ, პან დე მი ის დროს სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბულ მა ზო მებ მა, მი სი ზო გა დი ხა-
სი ათ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვერ უზ რუნ ველ ყო ბავ შვე ბის სა ჭი რო ებ ებ ის ეფ ექ ტი ანი გა-
მოვ ლე ნა და მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის აღ მოფხვრა. ყო ვე ლი ვე ამ ის შე დე გად, 
არ სე ბი თი ზი ანი მი ად გა არა მხო ლოდ ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის, არ ამ ედ მრა ვა ლი 
სხვა უფ ლე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ასა და არ ას რულ წლო ვან თა სა უკ ეთ ესო 
ინ ტე რე სებს.

პან დე მი ის პე რი ოდ ში ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე და უც ვე ლი ჯგუ ფი სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში 
მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი არი ან, რო მელ თა იზ ოლ ირ ება კი დევ უფ რო მე ტად გა ამ ყა რა ახ ალ-
მა გლო ბა ლურ მა პან დე მი ამ. ის ევე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში, სა ქარ თვე ლო შიც, მშობ ლე-
ბის მზრუნ ვე ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი ბავ შვე ბი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი სხვა დას ხვა რე ზი-
დენ ტულ ინ სტი ტუ ცი აში ცხოვ რობს, იმ რისკ-ჯგუ ფებ ში აღ მოჩ ნდნენ, რომ ლე ბიც უფ რო 
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ად ვი ლად შე იძ ლე ბა და ინ ფი ცი რე ბუ ლიყ ვნენ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით. ამ ის თა ვი დან 
ას არ იდ ებ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო კონ კრე ტულ მომ სა ხუ რე ბებ ზე მი მარ თუ ლი რე გუ-
ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა და სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის გაძ ლი ერ ება. სამ წუ ხა როდ, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა შე ფა სე ბამ, 
ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე ბის, თა მა შის, დას ვე ნე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის 
და გეგ მვის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, სა ჭი რო სა რე აბ ილ იტ აციო და სო ცი ალ ურ სერ ვი სებ ზე 
წვდო მი სა თუ ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით, მთე ლი რი გი 
ხარ ვე ზე ბი გა მო ავ ლი ნა. 

1. კვლე ვის მე თო დო ლო გია

კვლე ვას სა ფუძ ვლად უდ ევს ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის მე თო-
დო ლო გია (Child Right Impact Assessment), შემ დგომ ში „CRIA”. CRIA არ ის ინ სტრუ მენ ტი, რო-
მე ლიც იძ ლე ვა ბავ შვე ბი სა და ახ ალ გაზ რდე ბის უფ ლე ბე ბის, სა ჭი რო ებ ებ ისა და ინ ტე-
რე სე ბის სის ტე მუ რი შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. CRIA აფ ას ებს, რა გავ ლე ნა იქ ონია, ან, 
შე საძ ლე ბე ლია, იქ ონი ოს მთავ რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბებ მა და მოქ მე დე ბებ მა ბავ შვის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე. მე თო დო ლო გია ეფ უძ ნე ბა ENOC-ის ბავ შვის უფ ლე ბე ბის ზე მოქ-
მე დე ბის შე ფა სე ბის ზო გად ჩარ ჩო რე კო მენ და ცი ებს (CFR). ეს მე თო დო ლო გია იძ ლე ვა მი-
მარ თუ ლე ბას COVID-19-ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი 
ზო მე ბის შე სა ფა სებ ლად, ბავ შვე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. 

შეს წავ ლა და მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და „სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-12 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე და გა ერ ოს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა კო-
მის რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. ამ ას თა ნა ვე, 
პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ბავ შვის უფ ლე-
ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე სი და ეყ რდნო გა ერ ოს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ-
ვენ ცი ასა (UN CRC) და მის და მა ტე ბით ოქ მებს, ას ევე, სხვა სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტებ სა  
თუ ის ნტრუ მენ ტებს.

კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან არ იდ-
ებ ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ბავ შვის უფ ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის პრო-
ცე სი ას ევე და ეფ უძ ნა გა ერ ოს ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის კო მი ტე ტის (CRC) 11 რე კო მენ და ცი ას, 
რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ უკ ავ შირ დე ბა COVID-19-ის პან დე მი ის პრო ცეს ში ბავ შვის უფ ლე-
ბე ბის შე ფა სე ბის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს.3

1.1. კვლე ვის მი ზა ნი და ამ ოც ან ები

კვლე ვის მი ზა ნი იყო COVID-19-ის პან დე მი ის დროს ბავ შვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე-
ობ ის შე ფა სე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად 
მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ბავ შვის უფ ლე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შეს წავ ლის გზით, რაც ან გა რი-
შის შემ დგომ თა ვებ ში დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი. პან დე მი ამ დე ბავ შვე ბის მძი მე 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ობ ის კონ ტექ სტი სა და პან დე მი ის დროს არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე-

3 გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის (CRC) 11 რეკომენდაცია, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/2WxoQyd [ბოლოს ნანახია: 31/08/21]
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ბის, ის ევე, რო გორც სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა-
რე, საკ ვლე ვად შე ირ ჩა შემ დე გი თე მა ტუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბი: 

 ¾ ალტერნატიული ზრუნ ვა 

 ¾ ზო გა დი გა ნათ ლე ბა 

 ¾ დაც ვა ძა ლა დო ბი სა და არ ას ათ ან ადო მოპყრო ბის გან.

კვლე ვა ორ ნა წი ლად გა იყო:

 ¾ პან დე მი ის დროს ალ ტერ ნა ტი ულ ზრუნ ვას თან, ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის, ჯან-
მრთე ლო ბის დაც ვის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, ძა ლა დო ბის გან დაც ვის, სხვა დას ხვა 
სერ ვის ზე წვდო მა სა და ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის შე ფა სე ბა სა მა გი დო კვლე ვის 
გზით და მე ორე მხრივ, ზო მე ბის ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა სა ვე ლე სა მუ შაოების, 
სხვა დას ხვა სა მიზ ნე ჯგუფ თან ინ ტერ ვიუებისა და ფო კუს ჯგუ ფე ბის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის გზით.

კვლე ვის გრძელ ვა დი ანი მიზ ნე ბია:

 ¾ გა ერ ოს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მო ნი ტო რინ გის ხელ შეწყო ბა 

 ¾ არ ას რულ წლოვ ნე ბის მი მართ სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
გაზ რდის ხელ შეწყო ბა

 ¾ ერ ოვ ნულ დო ნე ზე CRIA-ს ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის წა ხა ლი სე ბა.

1.2. კვლე ვის დი ზა ინი

კვლე ვის დი ზა ინ ად გა ნი საზღვრა სა მა გი დე და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დი.

კვლე ვის ფარ გლებ ში აქ ცენ ტი გა კეთ და ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის 4 ძი რი თად 
პრინ ციპ ზე (სი ცოცხლე და გან ვი თა რე ბა, დის კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვა, ბავ შვის სა უკ ეთ ესო 
ინ ტე რე სი და ბავ შვის ჩარ თვა გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში), ას ევე, გა მო იყო ის 
ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი, რომ ლებ ზეც ყვე ლა ზე მე ტად შე ეძ ლო მო ეხ დი ნა გავ ლე ნა პან დე-
მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბულ ზო მებს ბავ შვებ თან მი მარ თე ბით. ეს უფ ლე ბე ბია:

 ¾ გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა (მუხ ლე ბი 23, 28)

 ¾ ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის უფ ლე ბა (მუხ ლე ბი 24, 26, 27, 39)

 ¾ ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა (მუხ ლე ბი 5, 9-11, 18, 20, 27)

 ¾ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა (მუხ ლი 13)

 ¾ ძა ლა დო ბის გან დაც ვა (მუხ ლე ბი 19, 24, 28, 34, 37, 39)

 ¾ თა ვი სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მვა, თა მა ში სა და დას ვე ნე ბის უფ ლე ბა (მუხ ლი 31)

 ¾ სა ჭი რო სერ ვი სებ ზე წვდო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა, მათ შო რის, ფსი ქო სო ცი ალ ური მხარ-
და ჭე რის სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში (მუხ ლე ბი 3, 18, 23, 24, 39). 
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1.3. კვლე ვის ეტ აპ ები

კვლე ვა მო იც ავ და 8 ძი რი თად ეტ აპს : 

 ¾ სკრი ნინ გი - პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად მი ღე ბუ ლი ზო მე-
ბის გა მოკ ვე თა და შე სა ფა სე ბე ლი ზო მე ბის შერ ჩე ვა 

 ¾ მო სა პო ვე ბე ლი და შე სას წავ ლი ინ ფორ მა ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლის გან საზღვრა

 ¾ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შეგ რო ვე ბა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კონ სულ ტა ცია

 ¾ ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ის შე ფა სე ბა შეზღუდ ვე ბის (ზო მე ბის) მი ღე ბის გა დაწყვე-
ტი ლე ბის პრო ცეს ში

 ¾ მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზი - გავ ლე ნის შე ფა სე ბა

 ¾ კვლე ვის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა - დას კვნა და რე კო მენ და ცი ები

 ¾ CRIA-ს გა მოქ ვეყ ნე ბა და გავ რცე ლე ბა

 ¾ მო ნი ტო რინ გი და შემ დგო მი შე ფა სე ბა

1.3.1. პირ ვე ლი ეტ აპი - სკრი ნინ გი - პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით 
მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა

ამ ეტ აპ ზე გა მო იკ ვე თა სა ხელ მწი ფოს მი ერ პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ-
ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი.

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ყვე ლა ზო მის გა მოკ ვე თის შემ-
დეგ, შე ირ ჩა კვლე ვის მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი ზო მე ბი. ის ინი სამ კა ტე გო რი ად დაჯ გუფ და: 
ზო მე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ აის ახა ბავ შვე ბის უფ ლე ბებ ზე; ზო მე ბი, რომ ლე ბიც უშუ-
ალ ოდ არ მი ემ არ თე ბო და ბავ შვე ბის უფ ლე ბებს, მაგ რამ უშუ ალ ოდ, გარ კვე ულ გავ ლე ნას 
ახ დენ და მათ უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე და ზო მე ბი, რომ ლებ საც გავ ლე ნა არ მო უხ დე-
ნია არ ას რულ წლოვ ნე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე. 

1.3.2. მე ორე ეტ აპი - მო სა პო ვე ბე ლი და შე სას წავ ლი ინ ფორ მა ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლი

მე ორე ეტ აპ ზე დე ტა ლუ რად გა ნი საზღვრა შე ფა სე ბა ზე მუ შა ობ ისა და მო ნა ცემ თა ან ალ-
იზ ის გან რი გი. ას ევე, კვლე ვის მო ნა წი ლე ები და პრაქ ტი კუ ლი კვლე ვის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი. 

1.3.3. მე სა მე ეტ აპი - მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შეგ რო ვე ბა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ-
თან კონ სულ ტა ცია

მე სა მე ეტ აპ ზე მომ ზად და სა მა გი დო კვლე ვა, ას ევე, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბის მიზ ნით, და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან, ჩა ტარ და სა ვე ლე სა მუ შაოები. მე-
სა მე ეტ აპი, თა ვის მხრივ, რამ დე ნი მე ქვე ეტ აპ ად და იყო: სა მა გი დო კვლე ვა, ბავ შვებ თან 
ინ ტერ ვიუები და გა სა უბ რე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რებ თან და მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ თან/თა ნამ შრომ ლებ თან (და ნარ თი 1). 
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1.3.3.1. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ები

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ჯგუ ფე ბი იყ ვნენ: 

 ¾ სა ხელ მწი ფო ზრუ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი. მათ შო რის, შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბი სა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შვე ბი

 ¾ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის თა ნამ შრომ ლე ბი

 ¾ დი დი ზო მის ბავ შვთა რე ზი დენ ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი

 ¾ სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის-
ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სკო ლა-პან სი ონ ატ ებ ის მოს წავ ლე ები

 ¾ სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სკო ლა-პან სი ონ ის თა ნამ შრომ ლე ბი

 ¾ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რე ბის, დე და თა და ბავ შვთა თავ შე საფ რის, 
მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რე ბი სა და დღის ცენ ტრე ბის, სოცი ალ ური საცხოვ-
რი სის ბე ნე ფი ცი არ ები და თა ნამ შრომ ლე ბი

 ¾ სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი4.

კვლე ვის ფარ გლებ ში ფო კუს ჯგუ ფე ბი და ინ ტერ ვიუები ჩა ტარ და შემ დე გი რა ოდ-
ენ ობ ის ინ დი ვიდ თან

 ¾ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვი  - 43

 ¾ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ შრო მე ლი - 6

 ¾ სა ჯა რო სკო ლე ბის, მათ შო რის, სკო ლა-პან სი ონ ის მოს წავ ლე - 50

 ¾ სა ჯა რო სკო ლე ბის, მათ შო რის, სკო ლა-პან სი ონ ის თა ნამ შრო მე ლი - 74

 ¾ ბავ შვე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ-
ლებ თან - 7 ორ გა ნი ზა ცია

 ¾ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რის მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბი ქა ლი - 5

 ¾ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბის (თავ შე საფ რე ბის) თა-
ნამ შრო მე ლი - 22

 ¾ სა ხელ მწი ფო უწყე ბა - 4

 ¾ მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე სა ფარ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვი - 9

 ¾ მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი - 3

4საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მანდატურის სამსახური, საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო.
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სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

 ¾ სო ცი ალ ური საცხოვ რი სის თა ნამ შრო მე ლი - 3

 ¾ სო ცი ალ ური საცხოვ რი სის მცხოვ რე ბი - 3

თა ნამ შრომ ლებ თან ინ ტერ ვიუები შედ გა ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც ჩა ტარ და სა ვე-
ლე სა მუ შაო. მა გა ლი თის თვის, გან ხორ ცი ელ და აღ მზრდე ლე ბი სა და კო ორ დი ნა ტო რე ბის 
ინ ტერ ვიუირება (სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი ზი ტი სას), მას წავ ლებ-
ლებ თან, მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლებ თან, სკო ლის დი რექ ტორ თან და ად-
მი ნის ტრა ცი ის სხვა წარ მო მად გენ ლებ თან გა სა უბ რე ბა (ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში).

ის ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპ არ-
ატ მა მო ინ ახ ულა, შემ დე გი კრი ტე რი უმ ებ ით შე ირ ჩა:

 ¾ გე ოგ რა ფი ული მდე ბა რე ობა - კვლე ვი სას მაქ სი მა ლუ რად იყო და ცუ ლი გე ოგ რა-
ფი ული ბა ლან სი, ას ევე, ბა ლან სი ქა ლა ქად და სოფ ლად არ სე ბულ და წე სე ბუ ლე-
ბებს შო რის. კონ ტექ სტის სრუ ლად აღ საქ მე ლად, ვი ზი ტე ბი გან ხორ ცი ელ და მცი-
რე კონ ტინ გენ ტი ან სკო ლებ შიც (მა ღალ მთი ანი რაიონები), ეთ ნი კუ რი და რე ლი-
გი ური უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ რე გი ონ ებ ში. და წე სე ბუ ლე ბე ბის არ ჩე ვის 
დროს ას ევე გა მახ ვილ და ყუ რადღე ბა იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე (ქვე მო ქარ თლის 
რე გი ონი), რო მელ თა მი მარ თაც გარ კვე ული პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში მკაც რი სა-
კა რან ტი ნე ღო ნის ძი ებ ები და წეს და

 ¾ ბავ შვთა მოწყვლა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი - კვლე ვის პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბი სა და 
ძა ლა დო ბის გან დაც ვის უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ის შე ფა სე ბი სას, ზო გად გა მოწ ვე-
ვებ თან ერ თად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა ის ეთი ჯგუ ფის სა ჭი რო ებ ები, რო გო რი-
ცაა, საცხოვ რი სის სერ ვის ში მყო ფი ჯგუ ფე ბი (სო ცი ალ ურ საცხოვ რი სებ ში, მცი რე 
სა ოჯ ახო სახ ლებ ში, პან სი ონ ებ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი), ქუ ჩა ში მცხოვ რე ბი/მო-
მუ შა ვე ბავ შვე ბი, შშმ/სსსმ ბავ შვე ბი, არ ად ომ ინ ან ტი ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი ური 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. „სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის სტრუქ ტუ რის, უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ან ობ ის წე სის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი დან გა მომ-
დი ნა რე, სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის შერ ჩე ვის ძი რი თა დი კრი ტე რი უმი იყო მა თი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის უშუ ალო თუ ირ იბი გავ ლე ნის შე საძ ლებ ლო ბა ბავ შვე ბის 
გა ნათ ლე ბის, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის, რე აბ ილ იტ აცი ის, სხვა დას ხვა სერ ვის ზე 
წვდო მის, ძა ლა დო ბის გან დაც ვის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ-
თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის უფ ლე ბებ ზე.   

1.3.3.2. სა მა გი დო კვლე ვა

სა მა გი დო კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ნი საზღვრა და და მუ შავ და ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, პან დე მი ის თა ვი დან არ იდ ებ ისა და ამ პრო ცეს ში ბავ-
შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ები და სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კე ბი, ად-
გი ლობ რივ დო ნე ზე სამ თავ რო ბო და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
ან გა რი შე ბი და სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი დან გა მოთხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია. კერ-
ძოდ, სა მა გი დო კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ან ალ იზ და შემ დე გი წყა რო ები: 



14

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

1. ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის, პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე ბის ან ალ იზი

კვლე ვის ფარ გლებ ში დე ტა ლუ რად და მუ შავ და გა ნათ ლე ბი სა და ძა ლა დო ბის გან დაც-
ვის უფ ლე ბე ბის რე ალ იზ აცი ისა და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლე ბე-
ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბი, ას ევე, COVID-19-ის პან დე მი ის მიმ დი ნა რე ობ ის ას მთავ-
რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები, რომ ლე ბიც არ სე ბი თი იყო საკ ვლე ვი სა კითხე ბის 
თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, გა ან ალ იზ და ის ეთი აქ ტე ბი, რო გო რი ცაა:

 ¾ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია

 ¾ „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი

 ¾ ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი

 ¾ არ ას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კო დექ სი

 ¾ სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სი

 ¾ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 15 იან ვრის №66 დად გე ნი ლე ბა „ტექ ნი კუ რი 
რეგ ლა მენ ტი - ბავ შვზე ზრუნ ვის სტან დარ ტე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“

 ¾ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ“ 

 ¾ ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 2020-21 წლის ბი უჯ ეტ ები.

2. სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ან ალ იზი

კვლე ვის მიმ დი ნა რე ობ ის ას გა ან ალ იზ და სფე როს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც ბავ შვთა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ობ ის არა ერთ ში ნა არ სობ რივ 
ას პექ ტს და COVID-19-ის დროს სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი სა ღებ ზო მებს ეხ ება. ამ მიზ ნით, 
კვლე ვის ფარ გლებ ში, გა ან ალ იზ და შემ დე გი ინ სტრუ მენ ტე ბი:

 ¾ გა ერ ოს ბავ შვის უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცია

 ¾ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცია

 ¾ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პის კონ ვენ ცია

 ¾ ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი-
სო პაქ ტი

 ¾ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ერ ოს კონ-
ვენ ცია

 ¾ ევ რო პის საბ ჭოს ჩარ ჩო კონ ვენ ცია ერ ოვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა დაც ვის შე სა ხებ

 ¾ იუნ ეს კოს გა ნათ ლე ბა ში დის კრი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო კონ ვენ ცია

 ¾ სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი

 ¾ კონ ვენ ცია ქალ თა მი მართ ყვე ლა ფორ მის დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვის შე სა ხებ
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 ¾ გა ერ ოს სპე ცი ალ ური მომ ხსე ნებ ლე ბის (1. გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის შე სა ხებ; 2. უკ-
იდ ურ ესი სი ღა რი ბი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ; 3. შშმ პირ თა უფ ლე-
ბე ბის შე სა ხებ) გან ცხა დე ბე ბი და თე მა ტუ რი ან გა რი შე ბი

 ¾ გა ერ ოს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო ებ ის (CRC, CRPD, CESCR) გან ცხა დე ბე ბი და ზო-
გა დი კო მენ ტა რე ბი

 ¾ ალ ტერ ნა ტი ული ზრუნ ვის შე სა ხებ გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის სა-
ხელ მძღვა ნე ლო მი თი თე ბე ბი

 ¾ იუნ ეს კოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები და სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი-
პე ბი

 ¾ ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები და სა ხელ მძღვა ნე ლო 
პრინ ცი პე ბი.

3. სხვა დას ხვა ტი პის თე ორი ული წყა რო ებ ის ან ალ იზი

კვლე ვის მიმ დი ნა რე ობ ის ას გა ან ალ იზ და თე მა ტუ რი, საკ ვლე ვი სა კითხე ბი სათ ვის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი თე ორი ული მა სა ლე ბი, მათ შო რის: წიგ ნე ბი, აკ ად ემი ური თუ ნა ხევ რად აკ-
ად ემი ური მა სა ლე ბი, სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის/ინ სტი ტუ ტე ბის ან გა რი შე ბი, უწყე ბე-
ბის ოფ იცი ალ ური გან ცხა დე ბე ბი/ბრი ფინ გე ბი. და მა ტე ბით, გა ან ალ იზ და სა ხალ ხო დამ-
ცვე ლის აპ არ ატ ის წარ მო ებ აში არ სე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ური საქ მე ები.

4. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზი 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის, მათ შო რის, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გა მოთხო ვა გან ხორ ცი-
ელ და 2020 წლის 1 მარ ტი დან 2021 წლის ივ ნი სის ჩათ ვლით, ას ევე, პან დე მი ამ დელ პე-
რი ოდ თან შე სა და რებ ლად, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია გა მოთხო ვი ლი იქ ნა 2019 წლი სა 
2020 წლის იან ვრი სა და მარ ტის ჩათ ვლით პე რი ოდ ზე, შემ დე გი უწყე ბე ბი დან:

 ¾ სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრო

 ¾ სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხუ რი

 ¾ სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე-
ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტრო

 ¾ სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა 
დახ მა რე ზბის სა აგ ენ ტო

 ¾ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცია

 ¾ სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რა

 ¾ სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო

 ¾ სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო

 ¾ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გა ერ თი ან ება.
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1.3.3.3. ბავ შვე ბის ჩარ თუ ლო ბა და მო ნა წი ლე ობა

ბავ შვე ბის ჩარ თუ ლო ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი იყო მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის ეტ აპ ზე. მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი იყო ბავ შვე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბის გა გე ბა, რო გორც სა ხელ მწი ფოს მი ერ COVID-
19-ის პან დე მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბულ ზო მებ ში მა თი მო ნა წი ლე ობ ის შე-
სა ხებ, ისე იმ სირ თუ ლე ებ ის შე სა ხე ბაც, რომ ლე ბიც შე ექ მნათ და/ან დღემ დე ექ მნე ბათ 
ამ ზო მე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

ამ პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ბავ შვთა მო ნა წი ლე ობ ის ეთ-
იკ ურ ას პექ ტებ ზე, ენ ოკ ის ეთ იკ ურ ობ ის სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ხალ ხო 
დამ ცვე ლის ში და წე სე ბის შე სა ბა მი სად და არ ას რულ წლო ვან თა მო ნა წი ლე ობ ის რო გორც 
კონ ფი დენ ცი ალ ურ ობ ის, ას ევე, მა თი პი რა დი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის გათ ვა ლის წი ნე ბა ზე. 
კერ ძოდ, რო გორც კვლე ვის და გეგ მვის, ისე სა ვე ლე სა მუ შაოების შეს რუ ლე ბის, მო ნა ცე მე-
ბის და მუ შა ვე ბი სა და მი სი ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის თვის გაც ნო ბის პრო ცეს ში, გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი იყო და იქ ნე ბა შემ დე გი ეთ იკ ური ას პექ ტე ბი:

მო ნა წი ლე ობა იყო 
გამ ჭვირ ვა ლე და 
ინ ფორ მა ცი ული

ბავ შვებს მათ თვის გა სა გებ ენ აზე გა ნე მარ ტათ CRIA-ს არ-
სი და მნიშ ვნე ლო ბა, ას ევე, მა თი მო ნა წი ლე ობ ის უფ ლე-
ბის შე სა ხებ. ეს ინ ფორ მა ცია ას ევე მო იც ავ და მი თი თე ბას, 
თუ რო გორ ჩა ერ თვე ბოდ ნენ კვლე ვა ში, და რა ტომ მი ეც ათ 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ ის შე საძ ლებ ლო ბა. ინ ფორ მა ცია 
მი ეწ ოდ ათ მო ნა წი ლე ობ ის ფორ მი სა და სტრუქ ტუ რის, და 
იმ სარ გებ ლის შე სა ხე ბაც, რო მელ საც მი იღ ებ დნენ კვლე-
ვა ში მო ნა წი ლე ობ ით. 

მო ნა წი ლე ობა იყო 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ბავ შვებს შე ეძ ლოთ აერ ჩი ათ, მი იღ ებ დნენ თუ არა კვლე-

ვა ში მო ნა წი ლე ობ ას და ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, რომ 
შე ეძ ლოთ ნე ბის მი ერ დროს შე ეწყვი ტათ მო ნა წი ლე ობა. 

მო ნა წი ლე ობ ის 
პრო ცე სე ბი 
ეყ რდნო ბო და 
პა ტი ვის ცე მას

მკვლევრების მუშაობა ეფუძნებოდა პატივისცემის 
გამოხატვის პრინციპს, რათა მაქსმალურად შეთავა-
ზებული ყოფილიყო ისეთი გარემო, სადაც ბავშვებს 
ექნებოდათ  საკუთარი შეხედულებების თავისუფლად 
გამოხატვის შესაძლებლობა.

მო ნა წი ლე ობა 
იყო კონ ტექ სტის 
შე სა ბა მი სი

მო ნა წი ლე ობა ეფ უძ ნე ბო და ბავ შვე ბის უშუ ალო ცოდ ნას 
და აქ ცენ ტს აკ ეთ ებ და იმ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც ბავ-
შვის ცხოვ რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ სტის თვის 
იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იყო ბავ შვზე 
მორ გე ბუ ლი მიდ გო მე ბი

გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ბავ შვი სათ ვის მე გობ რუ ლი მიდ გო მე-
ბი, რა თა მათ შეძ ლე ბო დათ პრო ცეს ში რე ალ ური კონ ტრი-
ბუ ცი ის შე ტა ნა. მო ნა წი ლე ობ ის მიდ გო მე ბი და მე თო დე-
ბი შექ მნი ლი და მო დი ფი ცი რე ბუ ლი იყო ბავ შვე ბის ას-
აკ ის, შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად.  
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ბავ შვე ბის შერ ჩე ვის დროს და წე სე ბუ ლი არ ყო ფი ლა ას-
აკ ობ რი ვი შეზღუდ ვა. გან სხვა ვე ბუ ლი იყო მხო ლოდ მიდ-
გო მა ას აკ ის მი ხედ ვით. ად რე ული ას აკ ის შემ თხვე ვა ში, 
ბავ შვებ თან გა სა უბ რე ბის დროს აქ ცენ ტი კეთ დე ბო და მა-
თი ას აკ ის შე სა ბა მის აქ ტი ვო ბებ ზე.

ინ კლუ ზი ურ ობა ბავშვების მონაწილეობა ეფუძნებოდა ინკლუზიურობის 
პრინციპს და ითვალისწინებდა თითოეული ბავშვის 
ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 

უს აფ რთხო ება და 
რის კე ბის მი მართ 
სენ სი ტი ურ ობა

ბავშვებთან მუშაობის პროცესში უფროსებს ჰქონდათ 
მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ნებისმიერი 
რისკის პრევენციის ვალდებულება.

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ბავ შვებს მი ეწ ოდ ებ ოდ ათ ინ ფორ მა ცია, თუ რო გორ მოხ-
დე ბო და მა თი შე ხე დუ ლე ბე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია და გა მო-
ყე ნე ბა, რო გო რი შე საძ ლო გავ ლე ნა ექ ნე ბო და მათ შე ხე-
დუ ლე ბებს შე დე გებ ზე და სა დაც შე საძ ლე ბე ლია, რო გორ 
შე იძ ლე ბო და ჩარ თუ ლიყ ვნენ შე ფა სე ბის პრო ცეს სა და 
აქ ტი ვო ბებ ში. 

1.3.3.4. ინ ტერ ვიუები გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან და მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუები ჩა ტარ და გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან, მომ სა ხუ-
რე ბის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ შრომ ლებ თან. შეხ-
ვედ რე ბის დროს ვით ვა ლის წი ნებ დით მათ სურ ვილს და ვაწ ვდი დით დე ტა ლურ ინ ფორ-
მა ცი ას კვლე ვის მიზ ნებ სა და საკ ვლევ სა კითხებ ზე. 

1.3.4. ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ის შე ფა სე ბა შეზღუდ ვე ბის (ზო მე ბის) მი ღე ბის გა-
დაწყვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში

ბავ შვის აზ რის მოს მე ნა და გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მი სი ჩარ თვის მნიშ-
ვნე ლო ბა, ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის ოთხ ძი რი თად პრინ ციპს შო რის, სი ცოცხლი სა 
და გან ვი თა რე ბის, დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვი სა და სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სის პრინ ცი პებ-
თან ერ თად, ერთ-ერ თია. ბავ შვის მო ნა წი ლე ობა გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
და ცუ ლია ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მე-12 მუხ ლით. კონ ვენ ცია აღი არ ებს რო გორც 
ბავ შვის უფ ლე ბას, ჰქონ დეს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი და გა მო ხა ტოს ის ინი თა ვი სუფ-
ლად, ისე ბავ შვზე ზრუნ ვის სფე რო ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, მო უს მი ნონ 
ბავ შვს და მხედ ვე ლო ბა ში მი იღ ონ მის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი და მო საზ რე-
ბე ბი. ამ ავე უფ ლე ბას იც ავს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის მე-8 მუხ ლიც.

COVID-19-ის თა ვი დან არ იდ ებ ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში 
ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ის სა კითხის შეს წავ ლა წა რი მარ თა რო გორც უშუ ალ ოდ ბავ შვე-
ბის, ისე გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის ინ ტერ ვიუერების გზით. სამ წუ ხა როდ, შე-
ფა სე ბამ აჩ ვე ნა, რომ ბავ შვებს ამ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობა არ მი უღი ათ, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ეს მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას მო ახ დენ და მათ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა სა და 
უფ ლე ბე ბის რე ალ იზ ებ აზე. 
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1.3.5. მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზი - გავ ლე ნის შე ფა სე ბა

პან დე მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ზე გავ ლე ნის ან ალ იზ ის 
დროს, სტრუქ ტუ რა CRC-ის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით და ორ გა ნიზ და: 

 ¾ სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი: მუხ ლე ბი 8, 13, 14, 16, 17, 28, 37, 39

 ¾ ოჯ ახ ური გა რე მო და ალ ტერ ნა ტი ული ზრუნ ვა: 5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 39

 ¾ ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღე ობა: 6, 18, 23, 24, 26, 27, 33

 ¾ გა ნათ ლე ბა, დას ვე ნე ბა და კულ ტუ რუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი: 28, 29, 30, 31

 ¾ სპე ცი ალ ური დაც ვი თი ზო მე ბი: 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

ან ალ იზ ის დროს, პან დე მი ის თა ვი დან არ იდ ებ ის მიზ ნით გა ტა რე ბუ ლი თი თოეული 
შერ ჩე ული ზო მის ზე გავ ლე ნა ბავ შვე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე, შე ფას და მტკი ცე-
ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბით და შე ფას და ღო ნის ძი ებ ის რო გორც უშუ ალო, ისე ირ იბი გავ-
ლე ნა ბავ შვის უფ ლე ბებ ზე. 

1.3.6. კვლე ვის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა - დას კვნა და რე კო მენ და ცი ები

მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზ ისა და ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე პან დე მი ის თა ვი დან არ იდ-
ებ ის მიზ ნით გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბის შე ფა სე ბის შემ დეგ, მომ ზად და კვლე ვის სა ბო ლოო 
ან გა რი ში და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ები.5 

1.3.7. CRIA-ს გა მოქ ვეყ ნე ბა და გავ რცე ლე ბა

ან გა რი შის მომ ზა დე ბის შემ დე გი ეტ აპი მი სი ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის თვის გაც ნო ბა იქ ნე-
ბა. ამ ეტ აპ ზე, გარ და კვლე ვის შე დე გე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ თან გა ზი არ-
ებ ისა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობა და მათ თვის უკ უკ ავ ში რის 
მი წო დე ბა, თუ რო გორ მოხ და მა თი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბა და რა შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა 
იქ ონი ოს კვლე ვის ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბულ მა დას კვნებ მა და რე კო მენ და ცი ებ მა მათ 
უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე. 

ამ ავე ეტ აპ ზე, ას ევე იგ ეგ მე ბა ბავ შვე ბის თვის ად აპ ტი რე ბუ ლი ვერ სი ის შე მუ შა ვე ბა, რომ-
ლის შექ მნის პრო ცეს შიც, ას ევე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობა.  

ან გა რი შის გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ კი, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მან და ტი სა და უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის ფარ გლებ ში, მოხ დე ბა CRIA–ს რე კო მენ და ცი ებ ის შეს რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბა და შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლის შე ფა სე ბა. 

5  იხ. გვ. 91
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1.4. შეზღუდ ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი

კვლე ვის დროს გა მოვ ლინ და შემ დე გი შეზღუდ ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი:

 ¾ სა ხელ მწი ფო უწყე ბი დან გა მოთხო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ის დრო ული მი ღე ბა

 ¾ უწყე ბებს არ მო უწ ოდ ები ათ სრულ ყო ფი ლი, ამ ომ წუ რა ვი და კონ კრე ტუ ლი სტა-
ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია, რის გა მოც შე უძ ლე ბე ლი იყო ყოვ ლის მომ ცვე ლი სუ-
რა თის და ნახ ვა (ცალ კე ულ სა კითხებ ზე სა ერ თოდ არ მოგ ვე წო და დე ტა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბი, რაც, სა ვა რა უდ ოდ, იმ ით არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ უწყე ბე ბი არ 
აწ არ მო ებ ენ ას ეთ სტა ტის ტი კას). გარ და ამ ისა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მო ნა ცე მე-
ბი გა მო ვითხო ვეთ კონ კრე ტუ ლი პე რი ოდ ებ ის მი თი თე ბით, ცალ კე ულ უწყე ბებს 
ინ ფორ მა ცია არ და უთ ვლი ათ შე სა ბა მი სი თა რი ღე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ას ევე, 
უწყე ბე ბი სტა ტის ტი კას ით ვლი ან სხვა დას ხვა მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით. ამ 
ყვე ლა ფერ მა გა არ თუ ლა შეგ რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე-
ბა და შე და რე ბა, მათ შო რის, პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნი სა თუ მი მარ თვი ან ობ ის მაჩ ვე ნებ ლის ზუს ტი შე ფა სე ბა

 ¾ ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში, ფო კუს-ჯგუ ფე ბი სა თუ ინ დი ვი დუ ალ ური გა სა უბ რე-
ბე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი ძა ლი ან ზო გა დი იყო, რაც არ თუ ლებ და კონ-
კრე ტუ ლი სა კითხე ბის ზუს ტად გა მოკ ვლე ვა სა და შე ფა სე ბას. ამ კუთხით, და მა-
ტე ბით პრობ ლე მას ქმნი და პან დე მი ის დროს ამ გვა რი ინ ტერ ვიუების/შეხ ვედ რე-
ბის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში წარ მარ თვა, რაც კი დევ უფ რო ამ ცი რებ და დაწ ვრი ლე-
ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას

 ¾ ზო გი ერთ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა ში (თავ შე სა-
ფა რი) მცხოვ რე ბი ბე ნე ფი ცი არ ები უარს ამ ბობ დნენ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის წარ-
მო მად გენ ლებ თან გა სა უბ რე ბა ზე ან ვი ზი ტის დროს არ იმ ყო ფე ბოდ ნენ თავ შე სა-
ფარ ში, რის გა მოც მათ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუების რა ოდ ენ ობა მცი რეა

 ¾ ჩა ტა რე ბულ მა ინ ტერ ვიუებმა და ფო კუს-ჯგუ ფებ მა აჩ ვე ნა, რომ ცალ კე ულ სა-
კითხებ ზე სპე ცი ალ ის ტე ბი სა უბ რობ დნენ მხო ლოდ სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე 
დაყ რდნო ბით, რაც შე იძ ლე ბა არ ას ახ ავ დეს სა ერ თო პრაქ ტი კას

 ¾ კვლე ვის სა ვე ლე სა მუ შაოების პე რი ოდ ის თვის, სას წავ ლო პრო ცე სი სა ჯა რო სკო-
ლებ სა და სკო ლა-პან სი ონ ატ ებ ში, ფაქ ტობ რი ვად, დას რუ ლე ბუ ლი იყო. ამ ის გა მო, 
ვერ მო ხერ ხდა სკო ლე ბის უფ რო დი დი რა ოდ ენ ობ ის და ფარ ვა, ხო ლო ზო გი ერთ 
სკო ლა ში, სა დაც ვი ზი ტი მო ეს წრო, ბავ შვე ბი აღ არ და დი ოდ ნენ

 ¾ კვლე ვის სა ვე ლე სა მუ შაოების პე რი ოდი და ემ თხვა ზაფხუ ლის პე რი ოდს, რო დე-
საც სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი, რო მელ თა მშობ ლებს აქ ვთ მა-
თი და წე სე ბუ ლე ბი დან გაყ ვა ნის უფ ლე ბა, გა დი ან სერ ვი სე ბი დან. ამ ის გა მო ყვე-
ლა ბავ შვთან შეხ ვედ რა და გა სა უბ რე ბა ვერ მო ხერ ხდა

 ¾ COVID-19-ის პან დე მი ის და დას ტუ რე ბულ შემ თხვე ვა თა გა მო, ორ და წე სე ბუ ლე ბა-
ში სა ვე ლე სა მუ შაოები ვერ გან ხორ ცი ელ და 
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 ¾ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი, დი დი ზო მის რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი ქვე ყა ნა ში დი დი ზო მის ინ სტი ტუ ცი ებ ის დე ინ სტი-
ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი პრო ცე სის პა რა ლე ლუ რად გან-
ვი თა რე ბუ ლი და ძა ბუ ლი ფო ნის გა მო, არ გა მოთ ქვამ დნენ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
წარ მო მად გენ ლებ თან გა სა უბ რე ბის სურ ვილს. ბავ შვე ბი, რომ ლებ თა ნაც მო ხერ ხდა 
გა სა უბ რე ბა, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში, გა მო ირ ჩე ოდ ნენ აგ რე სი ით და მხო ლოდ წი-
ნას წარ მომ ზა დე ბუ ლი ტექ სტით პა სუ ხობ დნენ ინ ტერ ვიუერებს. ამ ან გა არ თუ ლა 
მა თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შე საძ ლო კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა

 ¾ კვლე ვის შემ ჭიდ რო ებ ულ ვა დებ ში ჩა ტა რე ბის გა მო, ინ ტერ ვიუებიც მხო ლოდ იმ 
სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
ხელ მძღვა ნე ლებ თან ჩა ტარ და, რომ ლებ თან და კავ ში რე ბაც მოკ ლე ვა დებ ში მო-
ხერ ხდა და გა მოთ ქვეს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ ის სურ ვი ლი 

 ¾ ცალ კე ულ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი ზი ტი სას საგ რძნო ბი 
იყო გარ კვე ული ბა რი ერ ები ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან (აზ-
ერ ბა იჯ ან ულ ენ აზე მო სა უბ რე დი რექ ტო რის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და მოს წავ ლე ებ-
ის შემ თხვე ვა ში), ას ევე, ყრუ და სმენის სირთულის ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის 
პრო ცეს ში. ამ ტი პის გა მოწ ვე ვა აღ მო იფხვრა ერთ შემ თხვე ვა ში, აზ ერ ბა იჯ ან ულ-
ენ ოვ ანი, ხო ლო მე ორე შემ თხვე ვა ში, ჟეს ტუ რი ენ ის, თარ ჯიმ ნე ბის დახ მა რე ბით.

2. CRIA-ს ფარ გლებ ში შერ ჩე ული ზო მე ბის მი მო ხილ ვა

მო ცე მულ თავ ში გან ხი ლუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან 
აც ილ ებ ის მიზ ნით, 2020 წლის მარ ტი დან 2021 წლის მა ის ის ჩათ ვლით, ეტ აპ ობ რი ვად მი-
ღე ბუ ლი ზო მე ბი, რო მე ლიც შე ირ ჩა კვლე ვის მიზ ნე ბის თვის და ზე გავ ლე ნა იქ ონია ბავ-
შვის უფ ლე ბებ ზე, მათ შო რის, ბავ შვე ბის ძა ლა დო ბი სა და არ ას ათ ან ადო მოპყრო ბის გან 
დაც ვის, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბი სა და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის ზო გად 
უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე. 

 ¾ 2020 წლის 21 მარ ტს, სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ გა მო ცე მუ ლი დეკ რე ტის 
სა ფუძ ველ ზე, გა მოცხად და სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა და შე იზღუ და სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გარ კვე ული უფ ლე ბე ბი 
და თა ვი სუფ ლე ბე ბი.6 2020 წლის 31 მარ ტი დან ამ ოქ მედ და კო მენ დან ტის სა ათი 
(21:00-06:00 სა ათი)7 და გამ კაც რდა სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი შეზღუდ ვე ბი. ამ ავე დღეს აიკ რძა ლა ნე ბის მი ერი ტი პის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტით (მათ შო რის - მეტ რო თი) გა და ად გი ლე ბა ქა ლა ქე ბი სა და მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის შიგ ნით.8 2020 წლის 23 მარ ტი დან აიკ რძა ლა სა ჯა რო სივ რცე ში 10 

6 „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით 
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 დეკრეტი. 
მე-13, მე-14, მე-15, მე-18, მე-19, 21-ე და 26-ე მუხლებში მითითებული უფლებები.
7 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღო-
ნისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილება, 
2020 წლის 31 მარტს მოქმედი რედაქცია, მე-2 მუხლის მე-9 პუნქტი.
8 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიე-
ბების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილება, 2020 
წლის 23 მარტს მოქმედი რედაქცია, მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტი.



21

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

ად ამი ან ზე მე ტის თავ შეყ რა9, ას ევე აიკ რძა ლა ის ეთი სო ცი ალ ური ღო ნის ძი ებ ები, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია 10-ზე მე ტი ფი ზი კუ რი პი რის შეკ რე ბას თან (მაგ: ქე-
ლე ხი, ქორ წი ლი და სხვა მსგავ სი ღო ნის ძი ებ ები).10 ხო ლო 2020 წლის 31 მარ ტი-
დან სა ჯა რო სივ რცე ში ფი ზი კურ პირ თა თავ შეყ რის მაქ სი მა ლუ რი რა ოდ ენ ობა 
შემ ცირ და 3 პი რამ დე.11 აღ ნიშ ნუ ლი შეზღუდ ვა მოქ მე დებ და 2020 წლის 14 მა ის-
ის ჩათ ვლით, ხო ლო 18 მა ის იდ ან  მაქ სი მა ლუ რი რა ოდ ენ ობა კვლავ 10 პი რამ დე 
გა იზ არ და.12

 ¾ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შე იმ უშ ავა და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის მოხ სნის ეტ-
აპ ობ რი ვად ამ ოქ მე დე ბის გეგ მა. გეგ მა შედ გე ბო და 6 ეტ აპ ის გან, რო მელ თა შო რის 
შეზღუდ ვე ბის მოხ სნის შუ ალ ედ ად მოიაზრებოდა სა შუ ალ ოდ 2 კვი რა,13 კერ ძოდ, 
2020 წლის 27 აპ რი ლი დან და საშ ვე ბი გახ და მე ქა ნი კუ რი სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ-
ებ ებ ით გა და ად გი ლე ბა; 2020 წლის 23 მა ისს დას რულ და სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა 
და გა უქ მდა „კო მენ დან ტის სა ათი“.

 ¾ სა ხელ მწი ფომ პირ თა გა და ად გი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით შეზღუდ ვა სა გან გე-
ბო მდგო მა რე ობ ის გა უქ მე ბის შემ დე გაც და აწ ესა. კერ ძოდ, 2020 წლის 9 ნო ემ ბერს 
ცვლი ლე ბა შე ვი და „იზ ოლ აცი ისა და კა რან ტი ნის წე სე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მა ის ის N322 დად გე ნი ლე ბა ში და, დად-
გე ნი ლე ბით გან საზღვრუ ლი სა გა მო ნაკ ლი სო შემ თხვე ვე ბის გარ და. ქ. თბი ლის ში 
და ას ევე სხვა რამ დე ნი მე ქა ლაქ ში14 22:00 სა ათ იდ ან 05:00 სა ათ ამ დე პირ თა გა-
და ად გი ლე ბა, რო გორც ქვე ით ად, ისე სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ით, ას ევე სა ჯა რო 
სივ რცე ში ყოფ ნა აიკ რძა ლა. შემ დგომ ში კი, 2020 წლის 28 ნო ემ ბრი დან ძა ლა ში 
შე ვი და ახ ალი ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, თა ვად დად გე ნი ლე ბით გან-
საზღვრუ ლი სა გა მო ნაკ ლი სო შემ თხვე ვე ბის გარ და, ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი აზე 
აიკ რძა ლა 21:00 სა ათ იდ ან 05:00 სა ათ ამ დე პირ თა გა და ად გი ლე ბა.15 სა ბო ლო ოდ კო-
მენ დან ტის სა ათი 2021 წლის 30 ივ ნი სის 23:00 სა ათ იდ ან გა უქ მდა.16

9 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიე-
ბების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილება, 2020 
წლის 23 მარტს მოქმედი რედაქცია, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი.
10 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 
დადგენილება, 2020 წლის 23 მარტს მოქმედი რედაქცია, მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი.
11 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიე-
ბების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილების 2020 
წლის 31 მარტიდან 2020 წლის 14 მაისის ჩათვლით მოქმედი რედაქცია, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი.
12 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 
დადგენილების 2020 წლის 18 მაისიდან მოქმედი რედაქცია, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი.
13   COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგა რიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს]. 
14  ქ. ბათუმში, ქ. ქუთაისში, ქ. რუსთავში, ქ. გორში, ქ. ფოთში, ქ. ზუგდიდში.
15 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 
მაისის N322 დადგენილების 2020 წლის 31 დეკემბრის 21:00 საათამდე მოქმედი რედაქციის მე-2 მუხლის 
მე-61 პუნქტი.
16 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 
მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 22 
ივნისის N294 დადგენილება.
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გა და ად გი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი უარ ყო ფი თად აის ახა ყვე ლა ბავ-
შვის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე, მათ შო რის, სხვა დას ხვა სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი-
ის სერ ვი სის სა ჭი რო ებ ის მქო ნე ბავ შვებ ზე, სო ცი ალ ური მუ შა კის მომ სა ხუ რე ბის მიმ-
ღებ ბავ შვებ სა და სხვებ ზე. კერ ძოდ, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის შე ფერ ხე ბის გა მო 
ბავ შვე ბი ვერ იღ ებ დნენ მათ თვის აუც ილ ებ ელ სერ ვისს, რაც სხვა სა კითხებ თან ერ თად 
გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზეც აის ახ ებ ოდა. გარ და ამ ისა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის 
მუ შა ობ ის შე ჩე რე ბამ სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვე ბი შე უქ მნა სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის გა და-
ად გი ლე ბას, რა მაც გა არ თუ ლა ბავ შვის დაც ვი სა და ზრუნ ვის პრო ცე სი; სა ყო ველ თაო კა-
რან ტი ნის გა მოცხა დე ბის დროს, შე იზღუ და სა რე აბ ილ იტ აციო და სო ცი ალ ური სერ ვი სე-
ბის მი წო დე ბა ბავ შვე ბი სათ ვის, რაც უარ ყო ფი თად აის ახა მათ სო ცი ალ ურ და ემ ოცი ურ 
მდგო მა რე ობ აზე, ას ევე, მა თი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა ზე. ცენ ტრში ვი ზი ტის შე უძ ლებ-
ლო ბის ფონ ზე, ზო გი ერთ მათ განს აღ არ ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა მი ეღო ის მი ნი მა ლუ რი 
საკ ვე ბი, რო მელ საც და წე სე ბუ ლე ბე ბი, მა გა ლი თად, დღის ცენ ტრე ბი, სთა ვა ზობ დათ.

 ¾ 2020 წლის 4 მარ ტი დან სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში შე ჩერ და სას წავ-
ლო პრო ცე სი და და იწყო მზა დე ბა ონ ლა ინ სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა და სას ვლე-
ლად. 30 მარ ტი დან სას წავ ლო პრო ცე სი სრუ ლად გა და ვი და დის ტან ცი ურ სწავ-
ლე ბა ზე.17 ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლა ძი რი თა დად დის ტან ცი ურ რე ჟიმ-
ში მიმ დი ნა რე ობ და. 2021 წლის 15 თე ბერ ვლი დან სა ქარ თვე ლოს მთელ ტე რი ტო-
რი აზე სწავ ლა საკ ლა სო ოთ ახ ებ ში გა ნახ ლდა. ხო ლო, 2021-2022 სას წავ ლო წლის 
დაწყე ბი დან, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა (ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
პრო ფე სი ული, უმ აღ ლე სი) 2021 წლის 4 ოქ ტომ ბრამ დე სას წავ ლო პრო ცე სი მხო-
ლოდ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბი სა და, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში,  კო მუ ნი კა ცი ის 
სხვა დას ხვა ფორ მის გა მო ყე ნე ბით გა ნა ახ ლეს.

მი ღე ბულ მა ზო მამ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია ყვე ლა ბავ შვის უფ ლებ რივ მდგო მა რე-
ობ აზე, მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბით, მრა ვალ შვი ლი ან ოჯ ახ ებ სა და სი ღა რი ბე ში მცხოვ-
რებ ბავ შვებ ზე; შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბი სა და სპე ცი ალ ური სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-
ჭი რო ებ ის მქო ნე ბავ შვებ ზე, მი უს აფ არ, უს ახ ლკა რო, დევ ნილ და ლტოლ ვილ, ას ევე, ეთ-
ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნელ ბავ შვებ ზე; აგ რეთ ვე, სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებ ში 
მცხოვ რებ იმ ბავ შვებ ზე, სა დაც არ არ ის ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა. ეს ზო მა აის ახა ბავ შვე ბის 
უშუ ალ ოდ გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზე, ას ევე, ბავ შვის ნე ბის მი ერი სა ხის ძა ლა დო ბის გან 
დაც ვის, ჯან მრთე ლო ბის და სხვა უფ ლე ბებ ზე, რა საც შემ დგომ თა ვებ ში გან ვი ხი ლავთ. 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ რად, დის ტან ცი ურ მა სწავ ლე ბამ და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა ბავ შვებ სა და მა თი ოჯ ახ ის წევ რებ ში კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბი სა და სას-
წავ ლო სე მეს ტრის აკ ად ემი ურ ად გა მოცხა დე ბის პრე ვენ ცი აზე. 

 ♦ 2020 წლის მარ ტი დან, სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ ში და საქ მე ბულ თა ნა წი ლი დის ტან-
ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა და ვი და. გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის გარ და, შე-
იზღუ და სამ სა ხუ რებ რი ვი მივ ლი ნე ბე ბი. ას ევე, დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე 

17 იქვე;
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გა დას ვლის რე კო მენ და ცია გა იცა კერ ძო სექ ტო რის თვი საც.18 ნა წი ლობ რივ დის-
ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა და ვი და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ-
პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტო. 2020 წლის 16 მარ ტს გავ რცე ლე-
ბუ ლი გან ცხა დე ბის თა ნახ მად, დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა შე ეხო სო ცი ალ-
ურ მუ შა კებ საც. კერ ძოდ, მინ დო ბით აღ ზრდი სა და მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის 
ბე ნე ფი ცი არ თა შემ თხვე ვებ ზე სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი ეწე ოდ ნენ სა ტე ლე ფო ნო 
კონ ტროლს, ად გილ ზე კი, მხო ლოდ გა და უდ ებ ელი აუც ილ ებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში 
გა დი ოდ ნენ.19 

სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და ბავ შვზე ზრუნ ვის პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ, უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ-
ონია ყვე ლა ბავ შვის, მათ შო რის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბი სა და სპე ცი ალ ურ სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ებ ის მქო ნე, ას ევე, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლ ბავ შვებ ზე. დის ტან ცი ურ 
რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ ხე ლი შე უშ ალა ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნა სა და ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პლ ბავ შვთა რე აბ ილ იტ აცი ას. ამ ის პა რა ლე ლუ რად, ზო გი ერ თი ბავ შვის-
თვის ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის მი წო დე ბამ, მა გა ლი თი სათ ვის, მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფსი-
ქო სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ის ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა ზარ და. 
კერ ძოდ, სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის თვის, რომ ლებ საც, შე საძ ლოა, დი დი მან ძი ლის 
გავ ლა დას ჭირ ვე ბო დათ ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბა უფ-
რო კომ ფორ ტუ ლი აღ მოჩ ნდა.

 ♦ 23 მარ ტი დან და იკ ეტა, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა სა ვაჭ რო ობი ექ ტი, სა სურ სა თო მა-
ღა ზი ებ ისა და აფ თი აქ ებ ის გარ და.20 31 მარ ტი დან კი,21 ეტ აპ ობ რი ვად შე ჩერ და 
სხვა დას ხვა ტი პის ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა, გარ და გა მო ნაკ ლი სის სა ხით გან-
საზღვრუ ლი აუც ილ ებ ელი საქ მი ან ობ ებ ის, სა წარ მო ებ ისა და ობი ექ ტე ბი სა.22 23 
მა ის იდ ან, სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის დას რუ ლე ბი სას და საშ ვე ბი გახ და ყვე ლა ეკ-
ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა, გარ და გა მო ნაკ ლი სე ბი სა.23

ამ ზო მამ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია ყვე ლა ბავ შვზე, მათ შო რის, მშო ბელ თა მზრუნ-
ვე ლო ბის გა რე შე დარ ჩე ნილ ბავ შვებ ზე და ას ევე, იმ ბავ შვებ ზე, რო მელ თა ოჯ ახ ებ საც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უმ ცირ დათ ან შე უწყდათ შე მო სა ვა ლი. კერ ძოდ, საქ მი ან ობ ის შე ჩე-
რე ბის/და კარ გვის  გა მო შემ ცირ და ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის რა-
ოდ ენ ობა, რა მაც გა ზარ და გა ნათ ლე ბა ზე ფი ნან სუ რი წვდო მის გა მოწ ვე ვე ბი; გა იზ არ და 
ბავ შვთა ძა ლა დო ბი სა და შრო მის ექ სპლუ ატ აცი ის, მათ შო რის, ბავ შვის სა ში ნაო საქ მე-

18 „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო 
დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის №529 განკარგულება.
19 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2XL0RN0 [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
20 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღო-
ნისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილება, 
მე-7 მუხლი; 
21 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 
დადგენილება, 2020 წლის 31 მარტს მოქმედი რედაქცია, მე-7.
22 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
23 იქვე.
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ებ ში ჩარ თვის რის კე ბი, აგ რეთ ვე, ალ ტერ ნა ტი ული სერ ვი სე ბის არ არ სე ბო ბის პა რა ლე ლუ-
რად, მშობ ლე ბი, რო მელ თა საქ მი ან ობ აც პან დე მი ის დროს გაგ რძელ და, ნაკ ლე ბად იყ ვნენ 
ჩარ თუ ლე ბი ბავ შვის ცხოვ რე ბა სა და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში.  

 ♦ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მა ის ის №322 დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე-
ბუ ლია „იზ ოლ აცი ისა და კა რან ტი ნის წე სე ბი“, რომ ლის მი ზა ნია ახ ალი კო რო ნა ვი-
რუ სის (COVID-19) მა სობ რი ვი გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად, „სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
იზ ოლ აცი ისა და კა რან ტი ნის წე სე ბის, ას ევე, ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის სი ცოცხლი სა 
და ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხის შემ ცი რე ბი სა და ეპ იდ ემი-
ოლ ოგი ური სი ტუ აცი ის სა მარ თა ვად შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან საზღვრა. ამ 
დად გე ნი ლე ბის მე-11 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის თა ნახ მად, იზ ოლ აცია, კო რო-
ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის რის კის აღ კვე თის მიზ ნით, ხორ ცი ელ დე ბა კო რო ნა ვი-
რუს ზე სა ეჭ ვო ან მა ღა ლი რის კის მა ტა რე ბე ლი პი რე ბის მი მართ. ამ ავე მუხ ლის 
მე-2 პუნ ქტის მი ხედ ვით კი, იზ ოლ აცია, შე საძ ლოა, მოხ დეს სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
გა მო ყო ფილ სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში (კა რან ტი ნი) ან თა ვად ამ პი რის მი ერ უზ რუნ-
ველ ყო ფილ სივ რცე ში (თვი თი ზო ლა ცია). 2020 წლის 23 მარ ტი დან, ეტ აპ ობ რი ვად 
მკაც რი კა რან ტი ნი ამ ოქ მედ და ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.24 სა კა რან ტი ნო 
შეზღუდ ვე ბი ეტ აპ ობ რი ვად შემ სუ ბუქ და ან გა უქ მდა.

 ♦ სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის ას, ას ევე მი სი დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მოქ მედ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში გა წე რი ლი არ იყო დე ტა ლუ რი კრი ტე რი უმ ები იმ ის 
თა ობ აზე, თუ რა შემ თხვე ვა ში იყო, კა რან ტი ნის ნაც ვლად, თვი თი ზო ლა ცი ის გა-
მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. 2020 წლის 2 ივ ნი სი დან სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად-
გე ნი ლე ბით და მა ტე ბი თი კრი ტე რი უმ ები გა ნი საზღვრა, რომ ლე ბიც პირს თვი თი-
ზო ლა ცი აში გა და საყ ვა ნად უნ და და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა.25 უფ რო ზუს ტად კრი ტე-
რი უმ ებ ის სა ხით გა ნი საზღვრა: ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე 
აუც ილ ებ ელი სა მე დი ცი ნო სა ჭი რო ებ ები; შშმ პი რის სტა ტუ სი; არ ას რულ წლოვ ნე-
ბა და სხვა გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ებ ები. ეს კრი ტე რი უმ ები თვი თი ზო ლა ცი ის 
გა მო ყე ნე ბის უფ რო ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფ და.26 თუმ ცა, და სა-
ხე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის მი უხ ედ ავ ად, თვი თი ზო ლა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბით სარ-
გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი კვლავ არ სე ბობ და. = მი თი თე ბუ ლი 
კრი ტე რი უმ ებ ის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის მომ ცვე ლი მუხ ლი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბი დან 2020 წლის 21 ოქ ტომ ბრი დან ამ ოღ ებ ულ იქ ნა.27 ამ 

24 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
25 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 
23 მაისის N322 დადგენილების 2020 წლის 21 ოქტომბრამდე მოქმედი რედაქციის მე-11 მუხლის 71 და 72 
პუნქტები.
26 საქართველოს სახალხო დამცველი, „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ მიმართული 
საკარანტინე ღონისძიებებით გამოწვეული თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 
ანგარიში, თბილისი, 2020 14. ანგარიში ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3Bjy3Zw  [ბოლოს ნანახია 2021 
წლის 2 აგვისტოს]
27 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 
23 მაისის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 21 
ოქტომბრის N637 დადგენილება.



25

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

ეტ აპ ზე, პირს შე უძ ლია ავ ტო მა ტუ რად დარ ჩეს თვი თი ზო ლა ცი აში და მხო ლოდ 
მა შინ, თუ არ აქ ვს თვი თი ზო ლა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სი ვე მოთხოვ ნით გა-
და იყ ვა ნენ სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში.

კო რო ნა ვი რუ სის (COVID-19) შე საძ ლო გავ რცე ლე ბის აღ საკ ვე თად, მი უს აფ არ ბავ შვთათ-
ვის ერ თი თვით, 2020 წლის 28 მარ ტი დან - მა ის ის პე რი ოდ ში, ფუნ ქცი ონ ირ ებ და სა კა-
რან ტი ნო სივ რცე, სა დაც სულ, 18 ბავ შვი მო თავ სდა.

მი ღე ბულ მა ზო მამ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია ყვე ლა ბავ შვზე, მათ შო რის, შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვებ ზე. კერ ძოდ, კა რან ტი ნის რე ჟი მის გა მო გა იზ არ და 
მშობ ლე ბის/არ ას რულ წლოვ ნებ თან ერ თად გან თავ სე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან ბავ შვის 
მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბი და შემ ცირ და მი სი გა მოვ ლე ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ას ევე, 
ბავ შვე ბის ერთ სივ რცე ში გა მო კეტ ვამ შეზღუ და გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სერ ვი სებ-
ზე წვდო მა.

 ♦ 2020 წლის 23 მარ ტი დან, მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით, შე იზღუ და სო ცი ალ ური ღო-
ნის ძი ებ ები. კერ ძოდ, აიკ რძა ლა ყვე ლა ტი პის კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ებ ის ჩა ტა რე-
ბა რო გორც და ხუ რულ, ისე ღია სივ რცე ში, ას ევე აიკ რძა ლა ყვე ლა ტი პის მა სობ რი ვი 
სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ის ჩა ტა რე ბა, რაც შემ დგომ ეტ აპ ობ რი ვად მო იხ სნა.28 

ამ ან შე აფ ერ ხა ბავ შვის ჩარ თვა სო ცი ალ ურ ცხოვ რე ბა ში და მი სი პი როვ ნე ბის გან ვი თა-
რე ბა. ბავ შვებს შე ეზღუ დათ თა მა შებ სა და გა სარ თობ ღო ნის ძი ებ ებ ში, ას ევე, კულ ტუ-
რულ ცხოვ რე ბა სა და ხე ლოვ ნე ბა ში მო ნა წი ლე ობ ის შე საძ ლებ ლო ბა; გან სა კუთ რე ბულ 
იზ ოლ აცი აში აღ მოჩ ნდნენ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც 
თვე ებ ის გან მავ ლო ბა ში იძ ულ ებ ულ ები იყ ვნენ არ და ეტ ოვ ებ ინ ათ და წე სე ბუ ლე ბის ტე-
რი ტო რია, არ ჰქონ დათ მშობ ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბის უფ ლე ბა. და წე სე ბუ ლე ბე ბი არ აღ მოჩ-
ნდნენ მზად, ჩა კე ტილ სივ რცე ში ბავ შვე ბის თვის ალ ტერ ნა ტი ული სო ცი ალ ური პროგ რა-
მე ბი შე ეთ ავ აზ ებ ინ ათ.

 ♦ სა ქარ თვე ლო ში COVID-19-ის ვაქ ცი ნა ცი ის და ნერ გვის ერ ოვ ნუ ლი გეგ მით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი პრი ორ იტ ეტ ები (მას წავ ლებ ლე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლე ბი II-III ფა-
ზა ში).

მი ღე ბულ მა ზო მამ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
მოს წავ ლე ებ ზე. კერ ძოდ, მას წავ ლებ ლე ბის ვაქ ცი ნა ცი ის სა კითხის ნაკ ლე ბი პრი ორ-
იტ ეტ ულ ობ ის გა მო, ვერ მო ხერ ხდა ონ ლა ინ სწავ ლე ბის დრო ის მაქ სი მა ლუ რად შემ-
ცი რე ბა და სკო ლე ბის დრო ულ ად გახ სნა, რაც ღო ნის ძი ებ ის უარ ყო ფით გავ ლე ნა ზე 
მი უთ ით ებს.

28 საქართველოს მთავრობის №181 დადგენილება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების 
აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ მოქმედებდა 2020 წლის 23 
მარტიდან ამავე წლის 23 მაისამდე.
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კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის 
გავ ლე ნა ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე

1. ბავ შვის ძა ლა დო ბი სა და ფი ზი კუ რი ხელ შე უხ ებ ლო ბის გან დაც ვის სტან დარ-
ტე ბის ან ალ იზი

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის კუთხით, პან დე მი ის გა მო მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ზე გავ ლე-
ნის შე ფა სე ბამ დე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ბავ შვის ძა ლა დო ბი სა და ფი ზი კუ რი ხელ შე უხ ებ-
ლო ბის გან დაც ვის სტან დარ ტე ბის - სა ერ თა შო რი სო და ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი-
მო ხილ ვა.

ბავ შვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მე-19 მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს ბავ შვის ყვე ლა სა ხის ძა-
ლა დო ბის გან დაც ვის უფ ლე ბას. კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია მი იღ ოს შე სა ბა მი-
სი ზო მე ბი ბავ შვის და სა ცა ვად მშობ ლე ბის, კა ნო ნი ერი წარ მო მად გენ ლე ბის ან ბავ შვზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი სხვა პი რის მხრი დან ყვე ლა ფორ მის ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქო ლო გი ური, 
ას ევე, სექ სუ ალ ური  ძა ლა დო ბის გან, შე ურ აცხყო ფის გან, უხ ეში და და უდ ევ არი მოპყრო-
ბი სა და ექ სპლუ ატ აცი ის გან. ეს მუხ ლი, ას ევე ად გენს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას, მი-
იღ ოს პრე ვენ ცი ული ზო მე ბი ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის აღ მო საფხვრე-
ლად, და შე იმ უშა ოს შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი არ ას რულ წლოვ ნე-
ბის რე აბ ილ იტ აცი ისა და მხარ და ჭე რის თვის, ას ევე, უზ რუნ ველ ყოს ძა ლა დო ბის ფაქ ტე-
ბის გა მოვ ლე ნა და მათ ზე ეფ ექ ტი ანი რე აგ ირ ება.

რო გორც გა ერ ოს ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტი მი უთ ით ებს, სა ჭი როა, რომ სა მო ქა ლა ქო 
თუ სის ხლის სა მარ თლის კა ნონ მდებ ლო ბით, ზუს ტი და აშ კა რა ფორ მუ ლი რე ბით აიკ-
რძა ლოს ფი ზი კუ რი დას ჯა ან სხვა სას ტი კი ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპყრო ბის ფორ მე ბი, 
რა თა ნა თე ლი გახ დეს, რომ ბავ შვის ცე მა ან „გარ ტყმა“ ან „მოტყა პუ ნე ბა“, ის ეთ ივე უკ ან-
ონოა, რო გორც მოზ რდილ თათ ვის. ფი ზი კუ რი დას ჯის ტრა დი ცი ული მიმ ღებ ლო ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, აუც ილ ებ ელია, რომ ყვე ლა შე სა ბა მი სი დარ გობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბა, 
მა გა ლი თად, სა ოჯ ახო სა მარ თა ლი, გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი, ას ევე, კა ნო ნი ალ ტერ-
ნა ტი ული ზრუნ ვის შე სა ხებ და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის კა ნონ მდებ ლო ბა, აშ კა-
რად კრძა ლავ დეს ამ გვა რი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბას.29

ბავ შვის სხე ულ ებ რი ვი დას ჯა ნიშ ნავს იმ გვა რი სხე ულ ებ რი ვი ან ფი ზი კუ რი სას ჯე ლის 
გა მო ყე ნე ბას, რო მე ლიც ბავ შვს აყ ენ ებს ტკი ვილს ან უქ მნის დის კომ ფორ ტს, თუმ ცა ფი-
ზი კურ ძა ლა დო ბა ზე უფ რო მსუ ბუ ქი ინ ტენ სი ვო ბი საა. ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის 
(შემ დგომ ში კო მი ტე ტი) აზ რით, სხე ულ ებ რი ვი დას ჯა ყო ველ თვის და მამ ცი რე ბე ლია.30 

ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის 53-ე მუხ ლი იზი არ ებს გა ერ ოს კო მი ტე ტის მიდ გო მას ფი-
ზი კუ რი დას ჯის აკ რძალ ვას თან მი მარ თე ბით. კერ ძოდ, ამ მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის თა-
ნახ მად, ბავ შვის ფი ზი კუ რი დას ჯა, წა მე ბა, მის და მი სხვა სას ტი კი, არა ად ამი ან ური ან 
და მამ ცი რე ბე ლი მოპყრო ბა აკ რძა ლუ ლია ნე ბის მი ერ გა რე მო ში, და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-

29 The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment 
(arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia), General comment No. 8, Committee on the Rights of the Child, 2006, §34-35; 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3fwyfMY [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 4 აგვისტოს].
30 იქვე.
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მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, იწ ვევს პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბას. ამ ავე კო დექ სის 38-ე 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის მი ხედ ვით კი, და უშ ვე ბე ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბა ში დის ციპ ლი ნურ ზო მად ნე ბის მი ერი ფორ მის ძა ლა დო ბის, მათ შო რის, ფი ზი კუ რი 
დას ჯის ან სხვა სას ტი კი ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპყრო ბის ან სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბა.

ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სით ბავ შვის ფი ზი კუ რი დას ჯის აკ რძალ ვის მი უხ ედ ავ ად, 
პრობ ლე მუ რია მი სი ეფ ექ ტი ანი აღ სრუ ლე ბა. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა არ 
შე იც ავს ამ ომ წუ რავ და დე ტა ლურ გან მარ ტე ბებს იმ ის შე სა ხებ, თუ რა იგ ულ ის ხმე ბა ბავ-
შვის სხე ულ ებ რივ დას ჯა ში (არ გან საზღვრავს ბავ შვის სხე ულ ებ რი ვი დას ჯის ფორ მებს) 
და ბუნ დო ვა ნია, რე აგ ირ ებ ის რა მე ქა ნიზ მე ბი თუ პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო მე ბი შე იძ ლე ბა 
გა მო იყ ენ ებ ოდ ეს ას ეთ დროს. ამ ის გა მო, შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა ამ მან კი ერ პრაქ ტი კა ზე 
შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის მხრი დან ეფ ექ ტი ანი რე აგ ირ ება.31

სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სით დას ჯა დია ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა რო-
გორც ოჯ ახ ში, ისე მის მიღ მა, მათ შო რის, თუ ის არ ას რულ წლოვ ნის მი მართ არ ის ჩა დე-
ნი ლი, მხო ლოდ მა შინ, თუ ქმე დე ბამ და ზა რა ლე ბულ ში ფი ზი კუ რი ტკი ვი ლი გა მო იწ ვია. 
გარ და ამ ისა, სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 1443 მუხ ლის თა ნახ მად, დას ჯა დია პი რის 
დამ ცი რე ბა ან იძ ულ ება, არა ად ამი ან ურ, პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლა ხავ მდგო მა რე-
ობ აში ჩა ყე ნე ბა, რაც მას ძლი ერ ფი ზი კურ, ფსი ქი კურ ტკი ვილს ან მო რა ლურ ტან ჯვას 
აყ ენ ებს. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ დეგ ფორ მებს ით ვა-
ლის წი ნებს: ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა, ფსი ქო ლო გი ური ძა ლა დო ბა, სექ სუ ალ ური ძა ლა დო-
ბა, ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა დო ბა, ექ სპლუო ატ აცია, იძ ულ ება და არ ას რულ წლოვ ნის ინ ტე რე-
სე ბის უგ ულ ებ ელ ყო ფა.

1.1. COVID-19-ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის გავ ლე ნა ბავ შვთა მი-
მართ ძა ლა დო ბა ზე

ბავ შვის ძა ლა დო ბის გან დაც ვის ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბი დან და მი სი სა ზი ანო 
შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე ფას და პან დე მი ისა და მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის გავ ლე ნა ძა-
ლა დო ბის რის კე ბის გაზ რდა ზე, გა მოვ ლე ნა სა და რე აგ ირ ებ აზე.

კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში გა იზ არ და ბავ შვთა მი მართ 
ძა ლა დო ბის, მათ შო რის, მა თი ფი ზი კუ რი დას ჯის რის კე ბი. ამ ას ად ას ტუ რებს გა ერ თი-
ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კის კვლე ვის დო კუ მენ ტი, რომ ლის თა ნახ მად, 
სერ ვი სე ბის, მომ სა ხუ რე ბე ბი სა და ბიზ ნე სის და ხურ ვამ, ას ევე, სახ ლში იზ ოლ აცი ამ, შე-
საძ ლოა, გა ზარ დოს ბავ შვის მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ბავ შვის ძა ლა დო ბის მოწ მედ ყოფ-
ნის რის კი.32 ამ ას თა ნა ვე, ბავ შვებს აღ არ აქ ვთ სრულ ყო ფი ლი კო მუ ნი კა ცია თა ვი ანთ მას-
წავ ლებ ლებ თან, რომ მათ მი მართ ოჯ ახ ში ჩა დე ნი ლი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის შე სა-
ხებ შე ატყო ბი ნონ. გარ და ამ ისა, ბავ შვე ბის თვის ზი ან ის მი ყე ნე ბის საფ რთხე იმ ით აც იზ-

31 ხელისუფლების კომპრომისი ბავშვთა ძალადობის მიმართ, პოლიტიკის დოკუმენტი, ფონდი - „ღია 
საზოგადოება - საქართველო“, ანა აბაშიძის, ნანა გოჩიაშვილისა და ანა არგანაშვილის ავტორობით, 
2016, 8; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/37oImiq [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 7 აგვისტოს].
32 COVID-19-ის გავლენა ბავშვებზე, პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა, გაერთიანებული ერების ორგანიზა-
ცია, 2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2WZb4on [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 4 აგვისტოს].
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რდე ბა, რომ სკო ლე ბის და ხურ ვი სა და ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ერ თობ ლი ვი გავ ლე ნით, 
ზო გი ერ თი ბავ შვი იძ ულ ებ ულია სკო ლა მი ატ ოვ ოს და ჩა ერ თოს შრო მა ში,33 ას ევე მა ღა-
ლია ბავ შვთა ქორ წი ნე ბე ბის რიცხვის გაზ რდის სა შიშ რო ება.34 გან სა კუთ რე ბით და უც ვე-
ლე ბი არი ან სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბი, მათ მი მართ ექ სპლო ატ აცი ისა და 
სხვა არ ას ათ ან ადო მოპყრო ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით.35

1.2. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა და იზ ოლ აცია

დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ, ას ევე, სო ცი ალ ური ღო ნის ძი ებ ებ ის შეზღუდ ვამ, 
ხე ლი შე უწყო ბავ შვე ბის იზ ოლ აცი ას, რა მაც, სახ ლის/და წე სე ბუ ლე ბის პი რო ბებ ში ჩა კე-
ტილ სივ რცე ში ყოფ ნა, ბავ შვე ბის თვის სტრე სუ ლი გა ხა და.36 ას ევე, ბავ შვე ბი სკო ლა ში 
დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ უფ რო დათ რგუ ნუ ლე ბი იყ ვნენ.37  პან დე მი ისა და შეზღუდ ვე ბის 
და წე სე ბის საწყის ეტ აპ ზე, სტა ბი ლუ რად კარ გი იყო ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო-
მა რე ობა, თუმ ცა დრო თა გან მავ ლო ბა ში, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, მო იხ სნა თუ არა და წე სე ბუ-
ლი შეზღუდ ვე ბი, ბავ შვე ბის ქცე ვა გარ თულ და.38 

– ოჯ ახ ში ნაკ ლე ბად ჰქონ დათ ფსი ქო სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის თვის სა ჭი რო რე-
სურ სე ბი, არც მშობ ლე ბი იყ ვნენ მზად ბავ შვე ბის სახ ლში სა მე ცა დი ნოდ. ამ იტ ომ, 
სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, ბავ შვებს ჰქონ დათ გარ თუ ლე ბუ ლი ქცე ვა, რო-
მე ლიც მო წეს რიგ და ფსი ქო ლო გი სა და სხვა სპე ცი ალ ის ტე ბის ჩა რე ვის შე დე გად. 
რო დე საც გა ნახ ლდა კონ ტაქ ტუ რი სწავ ლე ბა, ბავ შვე ბი ნელ-ნე ლა გა ხა ლის დნენ 

33 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „ბავშვთა შრომა ახალი კორონა ვირუსის 
პანდემიის პირობებში და მის მიღმა“, 2021, 7, 29-30; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3C9bx7p 
[ბოლოს ნანახია 2021 წლის 2 აგვისტოს].
34 COVID-19-ის გავლენა ბავშვებზე, პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა, გაერთიანებული ერების ორგანიზა-
ცია, 2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2WZb4on [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 4 აგვისტოს].
35 იქვე.
36 ფოკუს-ჯგუფი ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თავშესაფრების პერსონალთან; ასევე, ერთ-
ერთ ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ბენეფიციარის განმარტებით, დაწესებული კომენდანტის 
საათი, როდესაც ყველა ცდილობდა მოესწრო პროდუქტების შეძენა, იყო რიგები მაღაზიებში, სადაც 
დისტანციის დაცვის შესაძლებლობა არ იყო,  დამატებით სტრესს ქმნიდა; ფოკუს-ჯგუფი ერთ-ერთი 
მცირე საოჯახო ტიპის სახლის პერსონალთან.
37 ფოკუს-ჯგუფი  სკოლა-პანსიონის ადმინისტრაციასა და ფსიქოლოგთან (სკოლა-პანსიონი 
მომსახურებას უწევს შშმ და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს); 
ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის  თანამშრომლებთან (სკოლა-პანსიონისსსმ მოსწავლეთათვის 
განკუთვნილი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა); ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის დირექტორთან, 
მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან (სკოლაში ირიცხებიან ყრუ და სმენის სირთულის მქონე 
მოსწავლეები); ფოკუს-ჯგუფი ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლის 
პერსონალთან; ფოკუს-ჯგუფი მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრისა და დღის ცენტრის პერსონალთან 
(მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბავშვებში ქცევითი სირთულეები ძალიან გამწვავდა, მათ 
შორის, იმ ბავშვებშიც კი, რომლებსაც აქამდე არ გამოუმჟღავნებიათ რაიმე სირთულე); ფოკუს-
ჯგუფი სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლის პერსონალთან; გასაუბრება 
ფსიქოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან (ორგანიზაციამ 2020 
წლის მარტიდან 2021 წლის იანვრამდე დაახლოებით 500 ბავშვთან და 350-მდე აღმზრდელთან იმუშავა).
38 სერვისის მიმწოდებელი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით, ბავშვების ფსიქოემოციური მდგომარეობის კუთხით არაფერი შეცვლილა, თუმცა ერთ-
ერთ ბავშვს გაურთულდა ქცევა. კერძოდ, უფრო მეტად აგრესიული გახდა სხვების მიმართ და როგორც 
მასთან, ისე სხვა ბავშვებთან მუშაობის პროცესში ჩაერთო ფსიქოლოგი.
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და აქ ტი ურ ად ჩა ერ თნენ სას კო ლო ცხოვ რე ბა ში - სპე ცი ალ ური სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი სკო ლა-პან სი ონ ის თა ნამ შრომ ლე ბი;

– ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა რე ობა დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟი მი დან 
კონ ტაქ ტურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლი სას და ბავ შვე ბის სახ ლი დან დაბ რუ ნე ბის შემ-
დგომ, გარ თუ ლე ბუ ლი იყო, მათ ში შე ინ იშ ნე ბო და სტრე სუ ლი მდგო მა რე ობა. ას ევე, 
სკო ლე ბის და ხურ ვამ ნე გა ტი ურ ად იმ ოქ მე და ბავ შვე ბის  გან ვი თა რე ბა ზეც, რად გან 
სკო ლა ში იყო ად აპ ტი რე ბუ ლი სა ვარ ჯი შო ები, სწავ ლე ბის სპე ცი ალ ური კომ პო ნენ-
ტე ბი, შე მეც ნე ბი თი ინ ვენ ტა რი, ხო ლო დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პე რი ოდ ში ამ რე-
სურ სით ბავ შვებს სარ გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ ჰქონ დათ. შე სა ბა მი სად, დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის ნე გა ტი ურ ას პექ ტე ბად და სა ხელ და: სტრე სი, ერ თფე რო ვა ნი 
გა რე მო, გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის შე ფერ ხე ბა - სპე ცი ალ ური სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი სკო ლა-პან სი ონ ის თა ნამ შრომ ლე ბი;

– მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლებ ში ძი რი თა დი სირ თუ ლე რუ ტი ნა და პან დე მი ის 
პრე ვენ ცი ის მიზ ნით შე მო ღე ბუ ლი წე სე ბი იყო, ხე ლე ბის და ბა ნა საც კი შე ეძ ლო  
ქცე ვა გა ერ თუ ლე ბი ნა. პან დე მი ამ ბავ შვებ ში გა მო იწ ვია ქცე ვის სირ თუ ლე ები, 
მათ შო რის, გახ შირ და და წე სე ბუ ლე ბი დან გაქ ცე ვის ფაქ ტე ბი, გამ ძაფ რე ბუ ლი 
იყო ბავ შვე ბის მი ერ აღ მზრდე ლის თან დას წრე ბით დე მონ სტრა ცი ული ქცე ვა (მაგ., 
სა ჯა როდ მას ტურ ბი რე ბის შემ თხვე ვე ბი) - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცია;

– ხში რი იყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც მშო ბე ლი (დე და) მი დი ოდა სო ცი ალ ურ მუ შაკ-
თან და ეუბ ნე ბო და, რომ უჭ ირ და სა კუ თარ შვილ თან (ძი რი თა დად, თი ნე იჯ ერ ულ 
ას აკ ში) ურ თი ერ თო ბა და ამ ის გა მო, ოჯ ახ ში და ძა ბუ ლი სი ტუ აცია იყო და ფსი-
ქო ლო გის დახ მა რე ბას ითხოვ და - სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური 
მუ შა კი;

– მშობ ლე ბი ხში რად მი მარ თავ დნენ მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფსი ქო სო ცი ალ ური 
მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრს შვი ლე ბის ქცე ვის მარ თვის პრობ ლე მა ზე, გან სა კუთ რე-
ბით, ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო - მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის წარ მო-
მად გე ნე ლი;

– მშობ ლე ბი იმ დე ნად და შო რე ბუ ლე ბი არი ან სა კუ თარ შვი ლებს და არ იც ნო ბენ 
მათ სა ჭი რო ებ ებს, რომ პან დე მი ამ და ერთ სივ რცე ში ყოფ ნამ დააახლოვა ად ამი-
ან ები. ზოგ მა მშო ბელ მა წარ მა ტე ბით გა არ თვა თა ვი შვი ლის ქცე ვას, ხო ლო ზოგ მა 
მშო ბელ მა არ იც ოდა რთუ ლი ქცე ვის მარ თვა39 - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე-
საფ რის თა ნამ შრო მე ლი;

– ბავ შვებს ვუხ სნი დით, მაგ რამ ვერ იგ ებ დნენ, თუ რა ტომ ვერ გაგ ვყავ და სა თა მა-
შოდ და სა სე ირ ნოდ და ამ ის გა მო ნერ ვი ულ ობ დნენ.  ბავ შვე ბი ტი როდ ნენ, ხო ლო 
მა მა ეუბ ნე ბო და, რომ  გა ჩე რე ბუ ლიყ ვნენ. სიმ თვრა ლე ში მა მა უყ ვი რო და კი დეც, 
რო დე საც ბავ შვე ბი არ უჯ ერ ებ დნენ - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რის ბე-
ნე ფი ცი არი.

39 იმავეს ადასტურებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 
წარმომადგენელი.
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მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პან სი ონ ის ერთ-ერ თი აღ მზრდე ლი 
მი უთ ით ებს, რომ პან დე მი ის შემ დგომ, ბავ შვე ბი უფ რო და ძა ბუ ლე ბი და აგ რე სი ულ ები 
გახ დნენ, მო იმ ატა გა ღი ზი ან ებ ამ, თუმ ცა ამ აზე მათ თან სა სა უბ როდ არ ავ ის სცა ლია, ხო-
ლო თა ვად კი კომ პე ტენ ცია არ ჰყოფ ნის. ამ ავე და წე სე ბუ ლე ბა ში მო მუ შა ვე კი დევ ერ თი 
თა ნამ შრომ ლის გან მარ ტე ბით, მარ თა ლია, პან დე მი ის პე რი ოდ ში არ გაზ რდი ლა პან სი-
ონ ში ბავ შვის მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბი,  თუმ ცა 2020 წლის ოქ ტომ ბრი დან თე ბერ-
ვლის ბო ლომ დე, ბავ შვე ბი იზ ოლ ირ ებ ულ ები იყ ვნენ,  5 თვე ერთ სივ რცე ში იყ ვნენ ჩა კე-
ტი ლე ბი, რა მაც მა თი ქცე ვა კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა. ფო კუს-ჯგუ ფის დროს, ერთ-ერ თმა 
მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, ბავ შვე ბის გარ თუ-
ლე ბუ ლი ქცე ვის გა მო, ას ევე მი უთ ითა არ ას რულ წლოვ ნებს შო რის მო მა ტე ბულ ძა ლა დო-
ბის შემ თხვე ვებ ზეც.

დის ტან ცი ურ მა სწავ ლე ბამ და იზ ოლ აცი ამ გა ზარ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის რის-
კე ბი.40 ას ევე, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟიმ ზე გა დას ვლის გა მო, ბავ შვებს უფ რო ხში-
რად უწ ევ დათ სახ ლში ყოფ ნა და დი დი ალ ბა თო ბა იყო იმ ისა, რომ ის ინი იქ ნე ბოდ ნენ 
ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტის შემ სწრე ები.41

– დის ტან ცი ურ მა სწავ ლე ბამ გა ზარ და რის კე ბი. ოჯ ახ ის წევ რე ბის ერთ სივ რცე ში 
შეკ რე ბამ გა მო იწ ვია და ძა ბუ ლო ბა, ად ამი ან ები ვე ღარ აკ ონ ტრო ლებ დნენ სა კუ-
თარ ემ ოცი ებ სა და ქცე ვას - სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა-
კი;

– იზ ოლ აცი აში ყოფ ნამ, ძი რი თა დად, გა ზარ და ძა ლა დო ბის რის კე ბი, რად გან ად-
ამი ან ებს ერთ სივ რცე ში უწ ევ დათ ყოფ ნა, ხო ლო ბავ შვის თა მა ში, სი ცელ ქე გა მა-
ღი ზი ან ებ ელი აღ მოჩ ნდა ოჯ ახ ის წევ რე ბის თვის. ბავ შვე ბი ას ევე გახ დნენ ირ იბი 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბი, რად გან შემ სწრე ები იყ ვნენ მშობ ლე ბის კონ ფლიქ ტე-
ბის - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი;

– დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დროს შე ინ იშ ნე ბო და შვი ლე ბის მი მართ მშობ ლე ბის 
არ აჯ ან სა ღი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. კერ ძოდ, რო დე საც ბავ შვი სახ ლი დან ერ თვე-
ბო და სა გაკ ვე თი ლო პრო ცესს, მშობ ლის მხრი დან შემ დე გი კო მენ ტა რე ბი გა კე-
თე ბუ ლა: ,,რა ვე ღარ დამ თავ რდა შე ნი გაკ ვე თი ლი“!? „რა ვე ღარ მორ ჩი“!? მა თი 
თქმით, რა თქმა უნ და, ეს ნე გა ტი ურ ად აის ახა ბავ შვე ბის ფსი ქი კა ზე, მუდ მი ვად 
გა ნიც დიდ ნენ სტრესს და თით ქოს იმ ყო ფე ბოდ ნენ ფსი ქო ლო გი ური წნე ხის ქვეშ 
მშობ ლე ბის მხრი დან. პე და გო გე ბი ითხოვ დნენ მშობ ლე ბის გან, რომ ბავ შვე ბის-
თვის სას კო ლო გა რე მო შე ექ მნათ, თუმ ცა რო დე საც ოჯ ახი ერთ სივ რცე ში ცხოვ-
რობს, სა დაც რამ დე ნი მე ბავ შვია, შე უძ ლე ბე ლია ას ეთ დროს მოს წავ ლეს ჰქონ დეს 
გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მის ად ეკ ვა ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბა - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი.

40 ფოკუს-ჯგუფები ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების პერსონალთან. ერთ-ერთი თავშესაფრის 
წარმომადგენელთა განმარტებით, მხოლოდ ისეთ ოჯახებში გაიზარდა ძალადობის რისკები, 
რომლებსაც ისედაც კონფლიქტური სიტუაცია ჰქონდათ; ფოკუს-ჯგუფი სახელმწიფო ზრუნვის 
სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან; გასაუბრება  მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრისა და დღის ცენტრის 
წარმომადგენელთან.
41 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების ორი დაწესებულება 
(თავშესაფარი). 
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ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი რის კე ბის მი უხ ედ ავ ად, დის ტან ცი ურ სწავ ლე-
ბა ზე გა დას ვლის გა მო, გარ თულ და ბავ შვის ქცე ვით, ემ ოცი ურ და ფი ზი კურ ნიშ ნებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბა და ძა ლა დო ბის ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნა. კერ ძოდ, პრობ ლე მა ზე დაკ ვირ ვე ბა აღ-
არ იყო ხელ მი საწ ვდო მი გა რე შე პი რე ბი სათ ვის (მაგ., სკო ლი სათ ვის, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რე ბი სათ ვის).42 ამ ავე პე რი ოდ ში, მან და ტუ რებს კო მუ ნი კა ცია 
ძი რი თა დად სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ას თან და დამ რი გებ ლებ თან ჰქონ დათ და მათ ან/და 
ბავ შვის მი ერ მო წო დე ბულ ფაქ ტებ ზე ატ არ ებ დნენ შე სა ბა მის ღო ნის ძი ებ ებს.43 

– სი ტუ აცი ას არ თუ ლებ და ის გა რე მო ება, რომ არ ას რულ წლოვ ნის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის წყა რო ები დახ შუ ლი გახ და, კერ ძოდ, ბავ შვის ქცე ვა ზე დაკ ვირ ვე ბა აღ არ 
იყო ხელ მი საწ ვდო მი გა რე შე პი რე ბის თვის (მაგ., სკო ლის თვის), რად გან ყვე ლა 
სახ ლში იყო. შე სა ბა მი სად, გარ თულ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა-
თა გა მოვ ლე ნა - მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი;

– პან დე მი ის პე რი ოდ ში საკ მა ოდ რთუ ლი იყო ბი ოლ ოგი ურ ოჯ ახ ებ ში მოს წავ ლე თა 
მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა. მსგავ სი შემ თხვე ვა არ გა მოკ ვე-
თი ლა. სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბის თქმით, რთუ ლია, სახ ლში ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
გა უწიო მშობ ლე ბის ქცე ვას და ამო იც ნო ძა ლა დო ბის ინ დი კა ტო რე ბი. ის ინი ას ევე 
მი უთ ით ებ ენ იმ აზე, რომ ამ კუთხით ქმე დი თი ბერ კე ტი და მე ქა ნიზ მე ბი არ გა აჩ-
ნი ათ - სპე ცი ალ ური სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი სკო-
ლა-პან სი ონ ის თა ნამ შრომ ლე ბი.44

ბავ შვის ქცე ვა ზე დაკ ვირ ვე ბის ბა რი ერ ებ ის გა მო, საფ რთხე შე ექ მნა სკო ლი სა და მან და-
ტუ რის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნას, რაც აის ახა რე ფე რი რე ბის მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბა ზე ან უც-
ვლე ლი დარ ჩა მი მარ თვი ან ობ ის ტენ დენ ცია. სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა მან და-
ტუ რის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლის გან ცხა დე ბით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სის ტე მა 
გა და ეწყო ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე,  ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა ძა-
ლი ან გა ჭირ და, მით უმ ეტ ეს იმ პი რო ბებ ში, რო ცა ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბით ყვე ლა აღ ჭურ-
ვი ლი არ იყო. ას ევე, არ ას რულ წლოვ ნის ქცე ვა ზე დაკ ვირ ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო სკო ლის 
გავ ლით, რაც კი დევ უფ რო არ თუ ლებ და მდგო მა რე ობ ას, შე უძ ლე ბე ლი იყო სკო ლი დან 
გა და მი სა მარ თე ბა. თუმ ცა, რო დე საც ხან გრძლი ვად სო ცი ალ ური კონ ტაქ ტე ბის გა რე შე 
დარ ჩე ნილ ბავ შვებს და უმ ძიმ დათ ქცე ვა, იმატა თვით დი ნე ბით მი მარ თვი ან ობ ამ. მან-
და ტუ რის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი ას ევე აღ ნიშ ნავს, რომ ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბა 
გა მოწ ვე ვა არ ყო ფი ლა მხო ლოდ ბავ შვე ბის თვის და მა თი მშობ ლე ბის თვის. ეს გა მოწ ვე ვა 
იყო სპე ცი ალ ის ტე ბის თვი საც და ახ ლაც დგას ეს გა მოწ ვე ვა. ფსი ქო ლო გია, სო ცი ალ ური 
მუ შა ობა და ფსი ქი ატ რია ის ეთი მომ სა ხუ რე ბე ბია, რომ ლის დრო საც, სხე ულ ის ენ ასა და 
უშუ ალო ვი ზუ ალ ურ კონ ტაქ ტს სრუ ლი ად სხვა შე დე გი მო აქ ვს და ონ ლა ინ ეს ყვე ლა-

42  გასაუბრება სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენე-
ლთან;.
43 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წერილი MES 1 21 0000578157; 
16.06.2021.
44  სკოლაში აწარმოებენ დაზიანებისა და თვითდაზიანების ჟურნალს, თუმცა, 2020 წელს (20.02.2020) 
მხოლოდ ერთი ჩანაწერია ჩანიშნული, რომელიც ეხება მოსწავლის მიერ მეორე მოსწავლის დაზიანებას. 
2019 წელს აღნუსხულია 4 ჩანაწერი, ხოლო 2018 წელს, ასევე 4.
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ფე რი გარ თულ და. ას ევე, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 13 წლამ დე ას აკ ის ბავ შვე ბი უშუ ალ ოდ ვერ 
იღ ებ დნენ მომ სა ხუ რე ბას ონ ლა ინ და მხო ლოდ მათ მშობ ლებ თან მყარ დე ბო და კო მუ ნი-
კა ცია. ამ ას თა ნა ვე, შე სა ბა მი სი სპე ცი ალ ის ტე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, გა მოწ ვე ვა იყო უმ ცი-
რე სო ბის ენ აზე მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.45 

სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის მი ერ ბავ შვთა მი-
მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა და სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვის სა აგ ენ ტო ში გა და მი სა მარ თე ბის მაჩ ვე ნებ ლის სა ილ უს ტრა ცი ოდ, ქვე მოთ მო-
ცე მუ ლია დი აგ რა მა. 

ცხრი ლი №1

2020 წლის იან ვრი დან 2021 წლის 8 ივ ნი სის ჩათ ვლით სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ-
ტო ში გა და მი სა მარ თე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის რა ოდ ენ ობა გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია 2019 წელს 
გა და მი სა მარ თე ბულ შემ თხვე ვებ თან შე და რე ბით. რაც შე ეხ ება მო ცე მულ პე რი ოდ ში ში-
ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის გა და მი სა მარ თე ბულ შემ-
თხვე ვებს, მხო ლოდ 47 ერ თე ულ ით აღ ემ ატ ება 2019 წლის მო ნა ცე მებს. მათ გან ყვე ლა ზე 
მე ტი საქ მე ეხ ებ ოდა ად რე ული ქორ წი ნე ბი სა და ად რე ული ქორ წი ნე ბის რის კებ თან და-
კავ ში რე ბულ გა რე მო ებ ებს.46

დის ტან ცი ურ მა სწავ ლე ბამ ძა ლი ან შე ამ ცი რა სკო ლის მხრი დან ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა-
უდო ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე შე მო სუ ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა.47 სკო ლის მხრი დან 
ბავ შვთა მი მართ სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბი სა და ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის შემ თხვე ვებ ზე 
საკ მა ოდ და ბალ მი მარ თვი ან ობ ის მაჩ ვე ნე ბელ ზე მი უთ ით ებ ენ სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც, თუმ ცა მა თი გან მარ ტე ბით, სკო ლი დან შე მო სუ ლი შეტყო ბი ნე-
ბე ბის რა ოდ ენ ობა პან დე მი ამ დელ პე რი ოდ შიც მცი რე იყო, ამ იტ ომ უჭ ირთ იმ ის შე ფა სე-

45 ჩაღრმავებული ინტერვიუ საგანმანათლებლო დაწესებულება მანდატურის სამსახურის 
წარმომადგენელთან.
46 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წერილი MES 1 21 0000578157; 
16.06.2021.
47 გასაუბრება სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან.
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ბა, რამ დე ნად იქ ონია გავ ლე ნა პან დე მი ის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად მი ღე ბულ მა ზო მებ მა 
სკო ლის მხრი დან მი მარ თვი ან ობ ის შე ფერ ხე ბა ზე.48

– პან დე მი ამ დელ პე რი ოდ ში სკო ლი დან ბევ რი შეტყო ბი ნე ბა შე მო დი ოდა ჩვენს სამ-
სა ხუ რებ ში, თუმ ცა პან დე მი ის პე რი ოდ ში არ მახ სოვს ის ეთი შემ თხვე ვა, რო დე საც 
სკო ლი დან შე სულ შეტყო ბი ნე ბა ზე მო მი წია მუ შა ობა - სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა-
აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კი;

– ად გი ლი ჰქონ და არ ას რულ წლოვ ნის მი მართ ქორ წი ნე ბის იძ ულ ებ ას და სკო ლამ 
გვი ან გა იგო ამ ის შე სა ხებ. მათ კი ინ ფორ მა ცია პო ლი ცი ის გან მი იღ ეს, ხო ლო სა-
მარ თალ დამ ცვე ლებ მა ამ ფაქ ტის თა ობ აზე მხო ლოდ მას შემ დეგ გა იგ ეს, რო დე-
საც ქორ წი ნე ბის იძ ულ ებ ის მსხვერ პლი არ ას რულ წლო ვა ნი, ას ევე და ექ ვემ დე ბა რა 
ოჯ ახ ში სექ სუ ალ ურ და ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას. სკო ლას რომ აქ ტი ურ ად მი ექ ცია 
ყუ რადღე ბა იმ ის თვის, თუ რა ტომ აც დენ და ბავ შვი ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლებს, უფ რო 
ად რე ულ ეტ აპ ზე ვე შე იძ ლე ბო და ქორ წი ნე ბის იძ ულ ებ ის გა მოვ ლე ნა - სა ხელ მწი-
ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კი.

სკო ლებ მა 2020 წლის მარ ტი დან 2021 წლის 16 ივ ნი სის ჩათ ვლით, ში ნა გან საქ მე თა სა მი-
ნის ტრო ში გა და ამ ის ამ არ თეს ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის 5, ხო ლო სა ხელ-
მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტო ში - 6 შემ თხვე ვა.49 ას ევე, და ბა ლია გა და მი სა მარ თე ბა იმ სკო-
ლე ბი დან, რომ ლებ საც არ ჰყავთ მან და ტუ რის სამ სა ხუ რი. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ-
ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, 2020 წლის მარ ტი დან 2021 წლის 
16 ივ ნი სის ჩათ ვლით, 4 შემ თხვე ვა გა და მი სა მარ თდა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში, 
ხო ლო 5 შემ თხვე ვა - სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტო ში.50

ორ გა ნი ზა ცი ამ, „ინ იცი ატ ივა სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბის თვის“ (ISC), გა ერ ოს ბავ შვთა 
ფონ დის (UNICEF) მხარ და ჭე რით შე იმ უშ ავა დო კუ მენ ტი/გზამ კვლე ვი „ბავ შვთა დაც ვა 
სა გან გე ბო სი ტუ აცი ის დროს და პან დე მი ის ას“. ამ დო კუ მენ ტის მი ზა ნი იყო, პან დე მი-
ის პი რო ბებ ში, ონ ლა ინ სწავ ლე ბის დროს ბავ შვის უს აფ რთხო ებ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
რის კე ბი გა მო ევ ლი ნა.51 გზამ კვლე ვი მომ ზად და მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის სო ცი ალ ური 
მუ შა კე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის,52 თუმ ცა უც ნო ბია მი ეწ ოდა თუ არა იგი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ყვე ლა მას წავ ლე ბელს და ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ თუ არა 
პე და გო გე ბი ამ გზამ კვლე ვით. დო კუ მენ ტის ეფ ექ ტი ან ობ ასა და მი სი გა მო ყე ნე ბის სიხ-
ში რეს ეჭ ვქვეშ აყ ენ ებს სკო ლის მი ერ ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის შემ თხვე-
ვე ბის შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ ში გა და მი სა მარ თე ბის უკ იდ ურ ეს ად და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი.

რაც შე ეხ ება იმ უწყე ბე ბი სად მი მი მარ თვი ან ობ ას, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგებ ლე ბი არი ან 
რე აგ ირ ება მო ახ დი ნონ ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის 

48 ფოკუს-ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან.
49  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი MES 9 21 0000581485; 16.06.2021;.
50 იქვე.
51 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წერილი MES 1 21 0000578157; 
16.06.2021. გასაუბრება სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 
წარმომადგენელთან.
52  იქვე.



34

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მათ უწყე ბა ში, 
ზო გა დად, იმ ატა ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე შეტყო ბი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობ ამ. 
კერ ძოდ, შე მოდ გო მი დან მო ყო ლე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია მი მარ თვი ან ობა ოჯ-
ახ ში ბავ შვის მი მართ ძა ლა დო ბა ზე ან/და ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის ის ეთ შემ თხვე ვებ ზე, სა-
დაც ბავ შვი ძა ლა დო ბის შემ სწრეა. ას ევე, პან დე მი ის პე რი ოდ ში გაზ რდი ლია ბავ შვებ ში 
სუ იც იდ ის მცდე ლო ბის შემ თხვე ვე ბი. შეტყო ბი ნე ბის ინ იცი ატ ორ ები, ძი რი თა დად არი ან 
ბავ შვე ბი53 და ოჯ ახ ის წევ რე ბი. ას ევე, ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბა ზე შეტყო-
ბი ნე ბის ძი რი თა დი წყა როა ბავ შვის უფ ლე ბა თა ცხე ლი ხა ზი - „111“. 

– თვი თი ზო ლა ცი ამ, სა მუ შა ოს და კარ გვამ და ოჯ ახ ში შექ მნილ მა ეკ ონ ომ იკ ურ მა 
პრობ ლე მებ მა, ხე ლი შე უწყო არა მხო ლოდ ფსი ქო ლო გი ური, არ ამ ედ, ფი ზი კუ რი 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გაზ რდა საც. ას ევე, გახ შირ და არ ას რულ წლოვ ნე ბი სათ-
ვის საპ რო ცე სო წარ მო მად გენ ლად სო ცი ალ ური მუ შა კის და ნიშ ვნის შემ თხვე ვე-
ბი54 -  სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა ას ახ ავს ბავ შვის უფ ლე ბა თა ცხელ ხაზ ზე შე სუ ლი შეტყო-
ბი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობ ას.55

ცხრი ლი №2

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა ას ახ ავს სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის მი ერ შეს წავ ლილ ბავ შვთა 
მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის რა ოდ ენ ობ ას

ცხრი ლი №3

53 სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკის ინფორმაციით, ხშირია შემთხვევები, 
როდესაც მშობლებს შორის ძალადობის დროს ბავშვი რეკავს პოლიციაში; სახელმწიფო ზრუნვის 
სააგენტოს სოციალური მუშაკისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, 
ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე მიმართვიანობის კუთხით, გააქტიურებულები არიან მეზობლებიც.
54 მოწოდებული ინფორმაციით, გაიზარდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე საპროცესო 
წარმომადგენლად სოციალური მუშაკის დანიშვნის საჭიროება.
55 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს წერილი № 07/5111, 17.06.2021.
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ფაქ ტობ რი ვად, პან დე მი ის პე რი ოდ ში (2020 წლის მარ ტი დან 2021 წლის აპ რი ლამ დე) სა-
ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტომ ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის 2113 შემ თხვე ვა შე ის წავ-
ლა. აქ ედ ან, 456 შემ თხვე ვა ეხ ებ ოდა ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბას, ხო ლო 21 შემ თხვე ვა ში ძა ლა-
დო ბა ჩა დე ნი ლია სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი არ ას რულ წლოვ ნის მი მართ.56

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა ას ახ ავს სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს მი ერ სა ქარ თვე-
ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში რე ფე რი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის რა ოდ ენ ობ ას

ცხრი ლი №4

2020 წლის მარ ტი დან 2021 წლის აპ რი ლამ დე სა აგ ენ ტოს მი ერ ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის-
ტრო ში რე ფე რი რე ბუ ლი 200 შემ თხვე ვი დან, უმ ეტ ეს ობა ფსი ქო ლო გი ური, ფი ზი კუ რი და 
სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბი სა და ად რე ული ქორ წი ნე ბის ფაქ ტებს ეხ ებ ოდა.57

გაზ რდი ლია ბავ შვთა მი მართ სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბის, გან სა კუთ რე ბით გარ ყვნი ლი 
ქმე დე ბის58 ფაქ ტე ბი, მათ შო რის, მა ღა ლია ამ გვა რი და ნა შა ულ ის ოჯ ახ ის წევ რე ბის მი ერ 
ჩა დე ნის შემ თხვე ვე ბი.59 

– 2021 წელს გა იზ არ და ბავ შვთა მი მართ სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე მი-
მარ თვი ან ობა. ას ევე, სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბა ძი რი თა დად ხორ ცი ელ დე ბა ოჯ ახ ის 
წევ რე ბის მხრი დან (ძმა, მა მა, მა მი ნაც ვა ლი და ა.შ.) - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი.

56 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს წერილი № 07/5111, 17.06.2021. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოდან 
გამოვითხოვეთ 2019 წლის მონაცემებიც, მათ 2021 წლის 17 ივნისს გამოგზავნილი № 07/5111 წერილით 
გვაცნობეს, რომ 2020 წლის პირველი თებერვლიდან, სააგენტო არის სსიპ-სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს უფლებამონაცვლე, შესაბამისად, მოგვეწოდა მხოლოდ 2020 წლისა და მისი შემდგომი 
პერიოდის ინფორმაცია.
57 ფსიქოლოგიური ძალადობის 49 შემთხვევა, ადრეული ქორწინების 49 შემთხვევა, ფიზიკური 
ძალადობის 42 შემთხვევა და სექსუალური ძალადობის 21 შემთხვევა;
58 აღნიშნულ შემთხვევაში იგულისხმება სისხლის სამართლის კოდექსის 141-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაული, კერძოდ ძალადობის გარეშე სრულწლოვანის გარყვნილი ქმედება 
დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ;
59 ფოკუს-ჯგუფი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან; ფოკუს-ჯგუფი შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან; ფოკუს-ჯგუფი ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის 
პერსონალთან;
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ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა ას ახ ავს ბავ შვთა მი მართ სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბის60 ფაქ-
ტებ ზე გა მო ძი ებ ის დაწყე ბის მაჩ ვე ნე ბელს61

ცხრი ლი №5

2020-2021 (იან ვა რი-აპ რი ლი) წლებ ში სქე სობ რივ და ნა შა ულ ებ ზე გა მო ძი ებ ის დაწყე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მცი რე დით აღ ემ ატ ება 2019 წლის მო ნა ცე მებს. ამ პე რი ოდ ში, 2019 წელ თან 
შე და რე ბით, 41-ით მეტ შემ თხვე ვა ზე და იწყო გა მო ძი ება. ჩა დე ნილ და ნა შა ულ ებს შო რის 
სჭარ ბობს სრულ წლოვ ნის მი ერ წი ნას წა რი შეც ნო ბით თექ ვსმე ტი წლის ას აკს მი უღ წე-
ველ თან სქე სობ რი ვი კავ ში რის დამ ყა რე ბი სა და გარ ყვნი ლი ქმე დე ბის ფაქ ტე ბი. ას ევე, 
ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, 2019 წელს გარ ყვნი ლი ქმე დე ბის 80 ფაქ-
ტზე და იწყეს გა მო ძი ება, 2020 წელს - 73 შემ თხვე ვა ზე, ხო ლო 2021 წელს (იან ვა რი-აპ რი-
ლი) – გა მო ძი ება 27 სა ვა რა უდო გარ ყვნი ლი ქმე დე ბის ჩა დე ნის ფაქ ტზე და იწყო.

– პან დე მი ის პე რი ოდ ში მო იმ ატა მი მარ თვი ან ობ ამ იმ ბავ შვებ თან მი მარ თე ბით, 
რომ ლებ საც და მო კი დე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სი ჰქონ დათ. კერ ძოდ, გა იზ არ და ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პლი მრა ვალ შვი ლი ანი დე დე ბის მხრი დან მი მარ თვი ან ობა, 
რომ ლებ საც სურ დათ თავ შე საფ რის სერ ვი სით სარ გებ ლო ბა - ძა ლა დო ბის მსხვერ-
პლთა თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი.

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში თავ შე საფ რე ბის მომ სა ხუ რე ბით ის არ გებ ლა 33 არ ას რულ წლო-
ვან მა და 183-მა და მო კი დე ბულ მა პირ მა, ხო ლო 2021 წლის მხო ლოდ პირ ველ კვარ ტალ ში 

60 მოცემულ შემთხვევაში იგულისხმება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 22-ე თავით 
გათვალისწინებული დანაშაულები;
61 2020 წლის 17 მარტის საკანონმდებლო ცვლილებებამდე, არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი 
სქესობრივი დანაშაულები სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე-139-ე მუხლებში სხვა დამამძიმებელ 
გარემოებებთან ერთად იყო მოცემული. კერძოდ, ცალკეული მუხლები დამამძიმებელ გარემოებად 
ითვალისწინებდა დანაშაულის ჩადენას დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ. შესაბამისად, შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილია სტატისტიკა კონკრეტული მუხლების, ნაწილებისა და 
პუნქტების მიხედვით, რის გამოც, ვერ ხერხდება იმის იდენტიფიცირება, მოცემულ პერიოდში, რამდენ 
საქმეზე დაიწყო გამოძიება, რომელიც უშუალოდ მიემართებოდა არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილ 
დანაშაულს;
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თავ შე საფ რე ბის მომ სა ხუ რე ბით ის არ გებ ლა 8 არ ას რულ წლო ვან მა და 73-მა და მო კი დე-
ბულ მა პირ მა.62

შემ ცი რე ბუ ლია ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლ ბავ შვთა დაც ვის მიზ ნით გა მო ცე მუ ლი 
შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის რა ოდ ენ ობა, რაც, სა ვა რა უდ ოდ, მი მარ თვი ან ობ ის ნაკ ლე ბო-
ბით აიხ სნე ბა. კერ ძოდ, 2019 წელს ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლ ბავ შვთა დაც ვის მიზ-
ნით გა მო იცა 806 შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი, 2020 წელს - 634, ხო ლო 2021 წლის პირ ველ 4 
თვე ში (იან ვა რი-აპ რი ლი), გა მო ცე მუ ლია 240 შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი.63 ფაქ ტობ რი ვად, 
2020 წლის იან ვრი დან, 2021 წლის პირ ველ 4 თვე ში (იან ვა რი-აპ რი ლი) გა მო ცე მუ ლი შე-
მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის რა ოდ ენ ობა მცი რე დით აღ ემ ატ ება (68 ერ თე ულ ით) 2019 წელს 
გა მო ცე მუ ლი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის რიცხვს.64

ცხრი ლი №6

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი მოწ მობს, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში მცი რე დით გა იზ არ და 
ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბი სა და ოჯ ახ ური და ნა შა ულ ის ფაქ ტებ ზე და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბი ლი 
არ ას რულ წლოვ ნე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

62 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს წერილი № 07/5111, 17.06.2021.
63 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 9 21 01895323; 20.07.2021; დანართი №1.
64 შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მოუწოდებია ინფორმაცია არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილ 
სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის, არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილ 
ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოძიების დაწყების მაჩვენებლის თაობაზე. ამის გამო, რთულია 
იმის შეფასება, რა რეაგირება მოახდინა სამინისტრომ სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყებებიდან 
გადამისამართებულ შემთხვევებზე. ასევე, უცნობია როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში რეფერირებული შემთხვევების რაოდენობა, ასევე, სსიპ 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრში - 112-ში შესული შეტყობინებების რაოდენობა 
ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით. სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად, 112-ში შესული შეტყობინებები არ რეგისტრირდება კონკრეტული ინციდენტის 
ტიპით და ერთიანდება სხვადასხვა ინციდენტების ქვეშ, რომლებიც, თავის მხრივ, მოიცავენ ძალადობის 
სხვა შემთხვევებსაც და მათგან მხოლოდ არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების 
რაოდენობრივად გამიჯვნა შეუძლებელია. იხ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი 
MIA 9 21 01895323; 20.07.2021.
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– მცი რე დი მა ტე ბა შე ინ იშ ნე ბა პან დე მი ის პე რი ოდ ში არ ას რულ წლო ვან თა მი მართ 
ჩა დე ნილ ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბას თან მი მარ თე ბით, რაც გა მოწ ვე ულია პან დე მი ას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბით, ვი ნა იდ ან ამ ის გა მო ბავ შვე ბი ძი რი თად 
დროს სახ ლში ატ არ ებ დნენ. კერ ძოდ, 2019 წელს ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბა ზე 777 ბავ შვია 
და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბი ლი, ხო ლო 2020 წელს, ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის საქ მე ებ ზე, 
არ ას რულ წლო ვან თა და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 104 ერ თე ულ ით 
არ ის გაზ რდი ლი. მა თი გან მარ ტე ბით, ეს არ ნიშ ნავს ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის 
მკვეთრ მა ტე ბას, თუმ ცა მი უთ ით ებს მცი რე დით გაზ რდა ზე, ას ევე, ძი რი თა დად, 
გა მო ძი ებ ის დაწყე ბის სა ფუძ ვე ლი 112-ზე შე სუ ლი შეტყო ბი ნე ბე ბი იყო, ბავ შვს არ 
უწ ევ და გა და ად გი ლე ბა შეტყო ბი ნე ბის გა სა კე თებ ლად. შე სა ბა მი სად, გა მო ძი ებ-
ის დაწყე ბას საფ რთხე არ შეჰქმნია- გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რა.

ყო ვე ლი ვე ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ღე ბულ მა ზო მამ, ერ თი მხრივ, გა ზარ და ბავ შვთა 
მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბი, ხო ლო მე ორე მხრივ, უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია ძა ლა-
დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა ზე. ას ევე, დამ ძიმ და ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო-
მა რე ობა, რა მაც სტრე სის გა მოწ ვე ვა სა და ქცე ვის გარ თუ ლე ბის მა ტე ბას შე უწყო ხე ლი.

1.3. სა მე წარ მეო/ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბა

პან დე მი ამ და მის სა პა სუ ხოდ მი ღე ბულ მა ზო მებ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად და ამ ძი მა ზო გი-
ერ თი ოჯ ახ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა, რად გან და იკ ეტა ობი ექ ტე ბი და 
ად ამი ან ები სამ სა ხუ რის გა რე შე აღ მოჩ ნდნენ.65 

იმ ის ფონ ზე, რომ მშობ ლე ბი უხ ელ ფა სოდ დარ ჩნენ ან სახ ლი დან უწ ევ დათ მუ შა ობა, ძა-
ლი ან გა უჭ ირ დათ ბავ შვებ თან ურ თი ერ თო ბა. შე სა ბა მი სად, მო მა ტე ბუ ლი სტრე სის, ემ-
ოცი ებ ისა და და ძა ბუ ლო ბის ფონ ზე, გა იზ არ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბი.66 
ას ევე, სამ სა ხუ რე ბის და კარ გვა შე ეხო მა მა კა ცებს, რომ ლე ბიც ალ კო ჰოლ ზე და მო კი დე ბუ-
ლე ბი გახ დნენ და ვე ღარ მარ თავ დნენ სა კუ თარ ემ ოცი ებ სა და ქცე ვას. ამ ან ას ევე შე უწყო 
ხე ლი ძა ლა დო ბის რის კე ბის ზრდას.67

65ფოკუს-ჯგუფი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული სკოლა-პანსიონის 
მოსწავლეებთან; ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მისი მშობლები სამსახურის 
გარეშე დარჩნენ, რის გამოც საცხოვრებლად და სასწავლებლად სოფელში უწევს გადასვლა; ასევე, 
ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა განაცხადა, რომ პანდემიის პერიოდში 
დაკარგა სამსახური, რადგან ფეხმძიმედ იყო და უთხრეს, რომ იგი რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა, 
თუმცა დამსაქმებელმა არც მშობიარობის შემდეგ დააბრუნა; ფოკუს-ჯგუფი  მცირე საოჯახო ტიპის 
სახლის პერსონალთან. მცირე საოჯახო ტიპის ერთ-ერთი აღსაზრდელის ინფორმაციით, პანდემიამდე, 
მშობლები სულ გასულები იყვნენ სახლიდან და ბავშვებს არ ჰქონდათ მშობლების ნახვის 
შესაძლებლობა, ამიტომ, თვითიზოლაციაში ყოფნა შეიძლება დადებითიც იყოს, თუმცა უარყოფითი 
გავლენაც ექნებოდა, რადგან მშობლები უფრო გაღიზიანებულები იყვნენ.
66 ფოკუს-ჯგუფი ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების პერსონალთან; გასაუბრება ფსიქოლოგიური 
სერვისის მომწოდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან (ორგანიზაციამ, 2020 წლის 
მარტიდან 2021 წლის იანვრამდე, დაახლოებით 500 ბავშვთან და 350-მდე აღმზრდელთან იმუშავა).
67 გასაუბრება სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან; ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე 
ძალადობის მსხვერპლი ქალის ინფორმაციით, მის მეუღლეს პანდემიის პერიოდში შეუმცირდა 
სამუშაოც და ხელფასიც, ამის გამო ის უფრო აგრესიული გახდა.
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– ძა ლა დო ბის რის კე ბის ზრდას ხე ლი შე უწყო ოჯ ახ ში შექ მნილ მა ეკ ონ ომ იკ ურ მა 
პრობ ლე მებ მა, რაც პან დე მი ით იყო გა მოწ ვე ული. მა გა ლი თად, ერთ შემ თხვე ვა ში, 
ოჯ ახს გა უჭ ირ და ბი ნის ქი რის გა დახ და და ცხოვ რე ბი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სე-
ბის სიმ წი რე გახ და ძა ლა დო ბის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი მი ზე ზი - ძა ლა დო ბის მსხვერ-
პლთა თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი;

– ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გაუარესების გა მო, კა ცებ ში მო მა ტე ბუ ლია ალ კო-
ჰო ლის მოხ მა რე ბა. ამ ის გა მო იმ ატა კონ ფლიქ ტებ მაც - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
თავ შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი;

– რო დე საც ოჯ ახ ში ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სია, არა მარ ტო ფსი ქო ლო გი ური, არ ამ ედ 
ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბიც იმ ატ ებს - სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კი.

დამ ძი მე ბულ მა ეკ ონ ომ იკ ურ მა მდგო მა რე ობ ამ ირ იბი გავ ლე ნა იქ ონია ბავ შვთა შრო მი-
თი ექ სპლუ ატ აცი ის რის კე ბის ზრდა ზე. პან დე მი ის პე რი ოდ ში გა იზ არ და ქუ ჩა ში ბავ შვე-
ბის რა ოდ ენ ობა.68 ამ მიგ ნე ბას ად ას ტუ რებს სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის სპე ცი-
ალ ური ან გა რი შიც - „ბავ შვთა შრო მა ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის პი რო ბებ ში და 
მის მიღ მა“, რომ ლის თა ნახ მად, კო ვიდ 19-ის პი რო ბებ ში, მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის სა ერ თო ფო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბი თა და ბავ შვთა სი ღა რი ბის 
რის კე ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, მო იმ ატა შრო მით საქ მი ან ობ აში ბავ შვე ბის ჩარ თვის 
რის კმა.69

– არ ას რულ წლოვ ნებს პან დე მი ის პე რი ოდ ში და ემ ატ ათ სა ში ნაო საქ მე. ის ინი მუ შა-
ობ ენ კონ სულ ტან ტე ბად სურ სა თის მა ღა ზი ებ ში. იყო შემ თხვე ვა, რო დე საც 13 წლის 
არ ას რულ წლო ვანს დე და აიძ ულ ებ და, ძმა ზე ეზ რუ ნა და ამ ას ოჯ ახ ში კონ ფლიქ-
ტე ბი მოჰ ყვე ბო და. რო დე საც ბავ შვე ბი სკო ლა ში და დი ოდ ნენ, ოჯ ახ ში მათ ნაკ ლე-
ბი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ჰქონ დათ. მათ მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თანა ხმად, 
არ ას რულ წლო ვან ზე ძა ლა დო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი, ას ევე იყო მშობ ლე ბის მი ერ 
შვი ლე ბი სათ ვის სახ ლი დან გას ვლის შეზღუდ ვა - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ-
შე საფ რის თა ნამ შრო მე ლი;

– ვი ნა იდ ან ბავ შვი სულ სახ ლში ატ არ ებ და დროს, არ არ ის გა მო რიცხუ ლი, რომ სა-
ში ნაო საქ მე ებ შიც ყო ფი ლი ყო ჩარ თუ ლი. ექ სპლო ატ აცი ის რის კიც გა იზ არ და, 
თუმ ცა სკო ლა ამ ას ვერ გა მო ავ ლენ და - ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რის 
თა ნამ შრო მე ლი.

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის ინ ფორ-
მა ცი ით, შემ ცი რე ბუ ლია არ ას რულ წლოვ ნით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გი) ფაქ ტებ ზე გა მო-
ძი ებ ისა და არ ას რულ წლო ვან თა და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. კერ ძოდ, 2019 
წელს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 1432 მუხ ლით გა მო ძი ება და იწყო 6 შემ თხვე ვა ზე, 
2020 წელს - 5 ფაქ ტზე, ხო ლო 2021 წლის პირ ველ 4 თვე ში (იან ვა რი-აპ რი ლი) – 2 საქ მე ზე70, 

68 გასაუბრება სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
69 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „ბავშვთა შრომა ახალი კორონა ვირუსის 
პანდემიის პირობებში და მის მიღმა“, 2021, 7; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3C9bx7p [ბოლოს 
ნანახია 2021 წლის 2 აგვისტოს].
70  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი MIA 9 21 01895323; 20.07.2021; დანართი №2.
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რაც, სა ვა რა უდ ოდ, შემ თხვე ვა თა გა მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მით შე იძ-
ლე ბა აიხ სნას.71 

ამ დე ნად, მი ღე ბუ ლი ზო მის გა მო, რო გორც ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის, ისე ბავ შვის 
შრო მით საქ მი ან ობ აში ჩარ თვის რის კმაც მო იმ ატა.

1.4. სერ ვი სე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა და რე სურ სე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა

პან დე მი ის პე რი ოდ ში დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა და ვი და სერ ვი სე ბი, მათ შო რის, 
სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და ბავ შვზე ზრუნ ვის პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბი.

მარ თა ლია, რე აგ ირ ებ აზე პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბე ბი, მათ შო რის, ში ნა გან საქ მე თა სა-
მი ნის ტროს სა გა მო ძი ებო და ოპ ერ ატი ული და ნა ყო ფე ბი არ გა და სუ ლან დის ტან ცი ური 
მუ შა ობ ის რე ჟიმ ზე, თუმ ცა ძა ლი ან გარ თულ და და დრო ში გა ხან გრძლივ და შე სა ბა მი სი 
პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა, რის გა მოც შე სუს ტდა საქ მე ზე სრულ ყო ფი ლი მუ შა ობა. ას ევე, 
სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ, სერ ვი სის ეფ ექ-
ტი ან ობა რის კის ქვეშ და აყ ენა.

– ბავ შვის გა უპ ატი ურ ებ ის საქ მე ში ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოწ მე იყო კო ვი-
დინ ფი ცი რე ბუ ლი, რო მელ საც და უყ ოვ ნებ ლივ მო უწია იზ ოლ აცი აში გა დას ვლა, 
ამ იტ ომ მას თან გა მო კითხვის ჩა ტა რე ბა შე ფერ ხდა. პან დე მი იდ ან გა მომ დი ნა რე, 
ას ევე დაბ რკოლ და  საქ მეს თან შე ხე ბა ში მყო ფი პი რე ბის გა მო კითხვაც, ვი ნა იდ ან, 
შე საძ ლოა, კო ვი დინ ფი ცი რე ბუ ლი, ან ინ ფი ცი რე ბუ ლის კონ ტაქ ტი იყ ოს - შსს-ს 
წარ მო მად გე ნე ლი;

– პან დე მი ის პე რი ოდ ში, რო დე საც დღის ცენ ტრე ბი და კე ტი ლი იყო, ბავ შვე ბი ბი-
ოლ ოგი ურ ოჯ ახ ებ ში დაბ რუნ დნენ, რა მაც ძა ლა დო ბის რის კე ბი გა ზარ და, თუმ-
ცა, ცენ ტრე ბის თა ნამ შრომ ლებს ბე ნე ფი ცი არ ებ თან სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რი არ გა-
უწყვე ტი ათ და სა დაც ეჭ ვი იყო, რომ ძა ლა დო ბა ხდე ბო და, იმ ოჯ ახ ებ ის მო ნი ტო-
რინ გს ეწე ოდ ნენ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცია.

მი სა სალ მე ბე ლია, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მი ერ, ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის მი მარ თუ-
ლე ბით სხვა დას ხვა პრე ვენ ცი ული ღო ნის ძი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება, მათ შო რის, მო სახ ლე-
ობ ის ათ ვის სხვა დას ხვა ენ აზე მოკ ლე ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნა ოჯ ახ ში ძა-
ლა დო ბი სას პო ლი ცი ის ათ ვის შეტყო ბი ნე ბის მე ქა ნიზ მე ბის თა ობ აზე და სა ინ ფორ მა ციო 
ვი დე ორ გო ლე ბის დამ ზა დე ბა, თუმ ცა ეს ღო ნის ძი ებ ები არ იყო საკ მა რი სი და ნაკ ლე ბად 
იყო მორ გე ბუ ლი და ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა-
მოვ ლე ნა ზე. ას ევე, და დე ბი თად უნ და შე ფას დეს სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი-

71 საქართველოს გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ეს მონაცემები იმით ახსნა, 
რომ არასრულწლოვანთა ვაჭრობის შემთხვევაში, ძირითადი ექსპლოატაციის ფორმა შრომითი 
ექსპლოატაციაა, რაც საქართველოში უმეტესად იძულებით მათხოვრობასთან არის დაკავშირებული. 
ვინაიდან, პანდემიის პერიოდში გადაადგილება და თავისუფალი მიმოსვლა იყო შეზღუდული, ხოლო 
ბავშვების იძულებითი მათხოვრობა ქუჩაში ხდება, რაც დანაშაულის ჩადენის ადგილია, შესაბამისად, 
2020-2021 წლებში, 2019 წელთან შედარებით, განსხვავებული მონაცემია.
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ნის ტროს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია ბავ შვო ბის ას აკ ში ქორ წი ნე ბის თა-
ვი დან აც ილ ებ ის სა კითხზე.72

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, ტე რი ტო რი ული და ნა ყო ფე ბის თა ნამ-
შრომ ლე ბი, პრე ვენ ცი ული ღო ნის ძი ებ ებ ის სა ხით, პე რი ოდ ულ ად ეკ ონ ტაქ ტე ბოდ ნენ 
სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ბა ღე ბის და სკო ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ას, რა თა 
ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლე ბის პი რო ბებ ში, ოჯ ახ ში და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტის 
გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში, და უყ ოვ ნებ ლივ მი ეწ ოდ ებ ინ ათ პო ლი ცი ის თვის ინ ფორ მა-
ცია. ამ გვა რი აქ ტი ვო ბის მი უხ ედ ავ ად, სკო ლე ბის მი ერ ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში 
ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა და მი სა მარ თე ბის უკ იდ ურ ეს ად და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, ამ აქ ტი ვო ბის არ ას აკ მა რი სო ბა ზე მი უთ ით ებს.

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, პან დე მი ის და საწყის ში ყვე ლა 
თავს იკ ავ ებ და პო ლი ცი ის ად მი მი მარ თვის გან, რად გან ფიქ რობ დნენ, რომ შე იძ ლე ბო და, 
პო ლი ცი ის გან ვი რუ სი გა დას დე ბო დათ, რად გან მათ ბევრ ად ამი ან თან აქ ვთ კო მუ ნი კა-
ცია.  

– პო ლი ცი ელს ხში რად ეუბ ნე ბოდ ნენ გა მო ძა ხე ბი სას, რომ ის ინი საფ რთხის შემ-
ცველ ნი იყ ვნენ, კო ვი დის გავ რცე ლე ბის მხრივ, რად გან ბევრ ად ამი ან თან ჰქონ-
დათ შე ხე ბა - შსს-ს წარ მო მად გე ნე ლი;

– რო დე საც პო ლი ცი ელი ის ეთ ოჯ ახ ში გა დი ოდა შემ თხვე ვა ზე, სა დაც არ არ სე ბობ-
და პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის საფ რთხე (ად გილ ზე მყო ფი ად ამი ან ები არ იყ ვნენ 
ინ ფი ცი რე ბუ ლე ბი და არც კო ვი დი ან ად ამი ან თან კონ ტაქ ტში ყო ფი ლან), ას ეთ 
სი ტუ აცი აში შე და რე ბით მარ ტი ვი იყო მუ შა ობა. თუმ ცა რთუ ლი იყო ის ეთ შემ-
თხვე ვებ ში საქ მი ან ობა, რო დე საც შეტყო ბი ნე ბის ინ იცი ატ ორი კო ვიდ ინ ფი ცი რე-
ბუ ლის კონ ტაქ ტი იყო ან რო მე ლი მე ოჯ ახ ის წევ რს ჰქონ და ვი რუ სი. ას ეთ დროს, 
პო ლი ცი ელი მი დი ოდა ის ეთ ოჯ ახ ში, სა დაც შე იძ ლე ბა კო ვი დით ინ ფი ცი რე-
ბუ ლე ბი ყო ფი ლიყ ვნენ, რო მელ თა შო რი საც, სა ვა რა უდ ოდ, ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლიც იყო. ამ ის გა მო, სა ჭი რო გახ და და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი ღე-
ბა, მათ შო რის, სა ჭი რო იყო სას წრა ფო-სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის გა მო ძა ხე ბა. იმ 
შემ თხვე ვა ში, თუ სა ჭი რო იყო შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის სა ფუძ ველ ზე მო ძა ლა-
დის გან ცალ კე ვე ბა, პო ლი ცი ელი არ კვევ და რო მელ კო ვიდ სას ტუმ რო ში იყო თა-
ვი სუ ფა ლი ად გი ლი, რომ მო ძა ლა დე იქ გა და ეყ ვა ნა, რა თა მი სი მხრი დან სხვე-
ბის და ინ ფი ცი რე ბა თა ვი დან აერ იდ ებ ინა. მო ძა ლა დის გან რი დე ბის შემ დეგ, 
სა ვა რა უდო მსხვერ პლთან გა სა უბ რე ბა კი, მხო ლოდ ტე ლე ფო ნის სა შუ ალ ებ ით 
ხერ ხდე ბო და. ას ევე, არ ას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ში სპე ცი ალ იზ ებ-
ული გა მომ ძი ებ ელი არ ას რულ წლო ვანს ტე ლე ფო ნის „სპი კერ ზე“ ესა უბ რე ბო და, 
რო მელ საც არ ას რულ წლო ვა ნი და მი სი კა ნო ნი ერი წარ მო მად გე ნე ლი ეს წრე ბოდ-
ნენ. სა ბო ლო ოდ, ას ეთ გა მო ძა ხე ბა ზე გა სუ ლი პო ლი ცი ელ ები თვი თი ზო ლა ცი აში 
გა და დი ოდ ნენ, ვი ნა იდ ან ის ინი მა ინც ით ვლე ბოდ ნენ კო ვი დის კონ ტაქ ტე ბად - 
შსს-ს წარ მო მად გე ნე ლი.

72 შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბავშვობის ასაკში ქორწინების წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანია - 
„ნუ წაართმევ ბავშვობას“ დაიწყო. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3iUSx3N [ბოლოს ნანახია 
2021 წლის 28 ივლისს].
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ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს წარ მო მად გე ნელ თა გან მარ ტე ბით, გარ თულ და შე მა კა ვე-
ბე ლი ორ დე რე ბის მო ნი ტო რინ გიც, რად გან პან დე მი ის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, ერ იდ ებ ოდ-
ნენ მსხვერ პლის/მო ძა ლა დის საცხოვ რე ბელ ად გილ ზე გას ვლას და მხო ლოდ სა ტე ლე ფო-
ნო კო მუ ნი კა ცი ას ამ ყა რებ დნენ.

ას ევე, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, პან დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე გან სა-
კუთ რე ბით გარ თულ და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ბავ შვის ოჯ ახ იდ ან გა მოყ ვა ნის პრო ცე-
დუ რა და კო ორ დი ნა ცია შე სა ბა მის უწყე ბებს შო რის.

– ერთ-ერთ რე გი ონ ში 12 წლის ბავ შვის მი მართ ქორ წი ნე ბის იძ ულ ებ ის ჩა დე ნის 
ფაქ ტზე შე მო ვი და შეტყო ბი ნე ბა. ად გილ ზე მის ვლი სას პო ლი ცი ას დახ ვდა დაახ-
ლო ებ ით 70-კა ცი ანი სუფ რა. თავ და პირ ვე ლად პო ლი ცი ას უთხრეს, რომ ბავ შვის 
და ბა დე ბის დღეს აღ ნიშ ნავ დნენ, თუმ ცა რე ალ ურ ად 12 წლის ბავ შვის ნიშ ნო ბის 
სუფ რა აღ მოჩ ნდა (შსს-ს გან მარ ტე ბით, ამ პე რი ოდ ში აკ რძა ლუ ლი იყო ჯგუ ფუ-
რი თავ ყრი ლო ბე ბის მოწყო ბა). და ახ ლო ებ ით 4-5 სა ათ ის თვის არ ას რულ წლო ვა ნი 
პო ლი ცი ამ გან ყო ფი ლე ბა ში გა და იყ ვა ნა. რამ დე ნი მე სა ათი ელ ოდ ებ ოდ ნენ ფსი-
ქო ლოგ სა და სო ცი ალ ურ მუ შაკს და რო დე საც მი იღ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა ბავ შვის 
ოჯ ახ იდ ან გა მოყ ვა ნა სა და უს აფ რთხო სივ რცე ში გა დაყ ვა ნა ზე, და ახ ლო ებ ით 11 
სა ათი იყო. არ ას რულ წლოვ ნის მო თავ სე ბამდ,ე სა ჭი რო გახ და მი სი კო ვიდ-ტეს-
ტზე შე მოწ მე ბა. თუმ ცა ყვე ლა სას წრა ფო-სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა და კე ტი-
ლი იყო და კო ვიდ-ტეს ტზე შე მოწ მე ბა ვერ მო ხერ ხდა (შსს-ს გან მარ ტე ბით, ამ 
პე რი ოდ ში მოქ მე დებ და „კო მენ დან ტის სა ათი“ 21:00 სა ათ იდ ან). მოგ ვი ან ებ ით 
გა არ კვი ეს, რომ ერთ-ერთ კლი ნი კას ჰქონ და 24-სა ათი ანი სერ ვი სი, რო მელ საც 
და ახ ლო ებ ით სამ სა ათი ანი კო მუ ნი კა ცი ისა და დახ მა რე ბის თხოვ ნის შემ დეგ 
მი აგ ნეს. რად გა ნაც ამ და წე სე ბუ ლე ბას ოფ ისი თბი ლის ში ჰქონ და, არ ას რულ-
წლო ვა ნი რე გი ონ იდ ან თბი ლის ში ჩა მო იყ ვა ნეს კო ვიდ-ტეს ტის გა სა კე თებ ლად 
- შსს-ს წარ მო მად გე ნე ლი.

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, პან დე მი ის პე რი ოდ ში კი დევ უფ რო 
გამ ძაფ რდა სო ცი ალ ური მუ შა კი სა და ფსი ქო ლო გის გა მო ყო ფის პრობ ლე მა. ამ ას ად-
ამი ან ური რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბით ხსნიდ ნენ, ვი ნა იდ ან სო ცი ალ ური მუ შა კი/ფსი-
ქო ლო გი კო ვი დინ ფი ცი რე ბუ ლის კონ ტაქ ტი იყო ან თა ვად ჰქონ და ვი რუ სი, ხო ლო იმ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა სპე ცი ალ ის ტი არ მო იპ ოვ ებ ოდა. რიგ შემ თხვე ვებ ში, ამ ან 
შე აფ ერ ხა ან/და გა აჭი ან ურა ბავ შვთა მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე-
ბის გა მო ძი ებ ის პრო ცეს ში არ ას რულ წლოვ ნის გა მო კითხვი სა თუ სხვა მოქ მე დე ბე ბის 
დაწყე ბა/წარ მარ თვა.

სა მი ნის ტროს წარ მო მად გე ნე ლი იხ სე ნებს შემ თხვე ვას, რო დე საც სექ სუ ალ ური ძა ლა დო-
ბის საქ მე ში გა უჭ ირ დათ სო ცი ალ ური მუ შა კი სა და ფსი ქო ლო გის ჩარ თვა. მა თი თქმით, 
ას ეთი პრობ ლე მე ბი არ იყო მა სობ რი ვი, თუმ ცა პე რი ოდ ულ ად მსგავს გა მოწ ვე ვებს აწყდე-
ბოდ ნენ. 

– „უკ ვე ღამ დე ბო და, რო დე საც სექ სუ ალ ურ ძა ლა დო ბა ზე მი ვი ღეთ შეტყო ბი ნე ბა. 
იმ კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ყვე ლა სო ცი ალ ური მუ შა კი/ფსი ქო ლო გი 
კო ვი დის კონ ტაქ ტი იყო ან კო ვი დი ჰქონ დათ და დას ტუ რე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად, 
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სო ცი ალ ური მუ შა კი სა და ფსი ქო ლო გის ჩა მოყ ვა ნა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 
მოგ ვი წია. ამ ის გა მო, სა ნამ ყვე ლა მო ნა წი ლე პი რი შე იკ რი ბა, 10-ის ნა ხე ვა რი 
გახ და და იმ დღეს ვე ღარ მო ხერ ხდა ბავ შვის სა თა ნა დოდ გა მო კითხვა, ამ იტ ომ, 
აუც ილ ებ ელი გახ და არ ას რულ წლოვ ნის ხელ მე ორ ედ გა მო კითხვა“ - შსს-ს წარ-
მო მად გე ნე ლი.

სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის მი ერ ბავ შვთან კო მუ ნი კა ცი ის კუთხით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე 
მი უთ ით ებ ენ გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის წარ მო მად გენ ლე ბი. კერ ძოდ, მათ მი ერ მო-
წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, გა მოწ ვე ვე ბი სო ცი ალ ური მუ შა კის მი ერ ბავ შვთან 
კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბით უფ რო იჩ ენ და თავს, ვიდ რე გა მო ძი ებ-
ისა და მი მარ თვი ან ობ ის სა კითხებ ში. ამ ას თა ნა ვე, კო ვიდ-19-ით გა მოწ ვე ული პან დე მი-
ის პე რი ოდ ში, სა ქარ თვე ლოს პრო კუ რა ტუ რა ში ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე 
სა მარ თალ წარ მო ება და საპ რო ცე სო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა მიმ დი ნა რე ობ და შე უფ-
ერ ხებ ლად, გა უმ არ თლე ბე ლი და ყოვ ნე ბის გა რე შე.73

– პან დე მი ის გა მო და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის გა მო, სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი ხში-
რად ვერ ახ ერ ხებ დნენ ოჯ ახ ში ვი ზიტს და მო ნი ტო რინ გი უმ ეტ ეს ად სა ტე ლე ფო-
ნო კო მუ ნი კა ცი ით შემოიფარგლებოდა, რის გა მოც გარ თულ და ოჯ ახ ში არ სე ბუ-
ლი სი ტუ აცი ის სრულ ყო ფი ლად შეს წავ ლა - გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის წარ-
მო მად გე ნე ლი.

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის მო მა ტე ბუ ლი რის კე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა იზ არ და სო-
ცი ალ ურ მუ შაკ ზე მოთხოვ ნა.74 თუმ ცა, ის ინი, კად რე ბის სიმ ცი რის გა მო, სრულ ყო ფი-
ლად და ნა ყო ფი ერ ად ვერ ახ ერ ხებ დნენ საქ მე ებ ზე მუ შა ობ ას. ას ევე, გაჩ ნდა სო ცი ალ-
ური მუ შა კე ბის გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მა და ამ ის გა მო, სა მუ შა ოს ხა რის ხმაც მკვეთ-
რად იკ ლო.75

– მარ თა ლია, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის აკ რძალ ვის პე რი ოდ ში, სამ სა ხურს 
გა მო ყო ფი ლი ჰყავ და ტრან სპორ ტი, თუმ ცა არ ას აკ მა რი სი რა ოდ ენ ობ ით, ამ იტ ომ, 
სო ცი ალ ურ მუ შა კებს თა ვი ან თი ხარ ჯე ბით უწ ევ დათ გა და ად გი ლე ბა - სა ხელ-
მწი ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კი;

– ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ისა და ნდო ბის მო პო ვე ბის პრო ცეს ში სირ თუ ლეს ქმნი და 
ვი რუ სის გან დამ ცა ვი სპე ცი ალ ური აღ ჭურ ვი ლო ბა (ხა ლა თი, პირ ბა დე, ბა ხი ლე ბი 
და ა.შ.), რა საც სო ცი ალ ური მუ შა კი ოჯ ახ ში მის ვლის დროს იყ ენ ებ და - სა ხელ მწი-
ფო ზრუნ ვის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კი.76

73 საქართველოს გენერალური პროკურატურის წერილი №13/38809; 29.06.2021.
74 სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკის ინფორმაციით, სოციალური მუშაკის 
დატვირთვა, ძალადობის შემთხვევების რისკების ზრდის გამო, დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა.
75 ფოკუს-ჯგუფი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან.
76 სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, პანდემიის პერიოდში 
სააგენტოს რეგიონულ/რაიონულ ცენტრებს გაეგზავნათ საინსტრუქციო წერილი, რომლითაც 
სოციალურ მუშაკებს მიეცათ მითითებები თავიანთი ფუნქციების დისტანციურად შესრულებასთან 
დაკავშირებით, ხოლო გადაუდებელ შემთხვევაში, სოციალური მუშაკები ოჯახებში/მომსახურებებში 
ცენტრის ავტომანქანით, ეკიპირებით და პრევენციული წესების დაცვით გადიოდნენ.
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იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბი სას, სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი გა დი ოდ ნენ შემ თხვე ვის ად გილ ზე და მი მარ თავ დნენ 
შე სა ბა მის ქმე დე ბებს, შემ თხვე ვა ზე შემ დგო მი მო ნი ტო რინ გი მიმ დი ნა რე ობ და დის ტან-
ცი ურ ად, ფსი ქო ლო გის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბაც ამ ავე რე ჟიმ ში ხორ ცი ელ დე ბო და.77 

თუმ ცა, რად გან ბავ შვებს არ მოს წონ დათ ონ ლა ინ შეხ ვედ რე ბი და პი რის პირ სურ დათ 
კო მუ ნი კა ცია, ფსი ქო ლო გე ბის დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობა ეფ ექ ტი ანი არ ყო ფი ლა. და სა-
ბო ლო ოდ, რად გა ნაც უარი თქვეს ფსი ქო ლო გის მომ სა ხუ რე ბა ზე, უფ რო გარ თულ და მა თი 
ემ ოცი ური მდგო მა რე ობა.78 

პან დე მი ის პე რი ოდ ში დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა და ვი და მან და ტუ რის სამ სა ხუ-
რიც. სამ სა ხუ რის ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბა პი რის პირ/ფი ზი კურ ფორ მატ ზე იყო მორ გე ბუ ლი, 
მათ შო რის, არ ას რულ წლოვ ნებ თან ურ თი ერ თო ბის თვალ საზ რი სით. გან სა კუთ რე ბით, 
მცი რეწ ლო ვან ბავ შვებ თან, თუ მა ნამ დე უკ ვე არ ჰქო ნი ათ ურ თი ერ თო ბა, ონ ლა ინ მუ შა-
ობა შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა.79 

– ონ ლა ინ ფორ მატ ზე გა დას ვლა გა მოწ ვე ვა არ ყო ფი ლა მხო ლოდ ბავ შვე ბი სა და მა-
თი მშობ ლე ბი სათ ვის. გა მოწ ვე ვა იყო სპე ცი ალ ის ტე ბის თვი საც, და ეს გა მოწ ვე ვა 
ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში ახ ლაც დგას. ფსი ქო ლო გია, ფსი ქი ატ რია, სო ცი ალ ური 
მუ შა ობა ის ეთი ტი პის მომ სა ხუ რე ბე ბია, რომ სა ჭი როა ფი ზი კუ რი კო მუ ნი კა ცია. 
ამ იტ ომ, ონ ლა ინ სივ რცე ში ეს პრო ცე სი გარ თულ და - მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის 
წარ მო მად გე ნე ლი.80

სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის მი ერ მო წო დე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ით, პან დე მი ის პე რი ოდ ში ფსი ქო სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა, 
შე საძ ლე ბე ლი იყო ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის (არ ას რულ წლოვ ნი სა და მი სი მშობ ლის/კა-
ნო ნი ერი წარ მო მად გენ ლი სათ ვის ნე ბის მი ერი მი სა ღე ბი პლატ ფორ მის) გა მო ყე ნე ბით. 
კერ ძოდ, 6-დან 13 წლამ დე ას აკ ის ბავ შვე ბის მშობ ლებ სა და 13 წლის ზე მოთ ას აკ ის 
არ ას რულ წლოვ ნებს უტ არ დე ბათ ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცია, ხო ლო იმ არ ას რულ წლოვ ნე-
ბი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა, რომ ლებ საც გა და უდ ებ ელი ან კრი ზი სუ ლი მდგო მა-
რე ობა აქ ვთ, პი რის პირ მომ სა ხუ რე ბის რე ჟიმ ში ხორ ცი ელ დე ბა ყვე ლა რე კო მენ და ცი ის 
დაც ვით. ას ევე, შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ებ ის დაც ვით ხორ ცი ელ დე ბა არ ას რულ წლოვ-
ნე ბის  საცხოვ რე ბელ  მი სა მარ თებ ზე  ვი ზი ტე ბი  და მათ თვის ველ ზე მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვა.81

77 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს წერილი № 07/5111; 17.06.2021.
78 ფოკუს-ჯგუფი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან.
79  გასაუბრება სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენელთან.
80 მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 13 წლამდე 
ასაკის ბავშვებს ვერ უწევდნენ ონლაინ მომსახურებს და მუშაობდნენ მხოლოდ მათ მშობლებთან, 
ხოლო 13 წელს ზემოთ ასაკობრივი კატეგორიის შემთხვევაში, მომსახურებას უწევდნენ ბავშვებსაც და 
მათ მშობლებსაც.
81 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წერილი MES 1 21 0000578157; 
16.06.2021.
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სკო ლი დან მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფსი ქო სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ის ცენ ტრში გა-
და მი სა მარ თე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და, თუმ ცა საგ რძნობ ლად გა იზ არ და თვით დი-
ნე ბით მი მარ თვის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ად ამი ან ები თა ვად რე კა ვენ სამ სა ხურ ში.82

გა მო იკ ვე თა, რომ ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში, დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა 
მო სა ხერ ხე ბე ლი იყო გარ კვე ული ჯგუ ფე ბი სა თუ ინ დი ვი დე ბი სათ ვის. ზო გი ერ თი ბავ-
შვის თვის ონ ლა ინ სწავ ლე ბამ მან და ტუ რის სამ სა ხუ რის ფსი ქო სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ-
აცი ის ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა ზარ და. კერ ძოდ, სო ფელ ში მცხოვ-
რე ბი ბავ შვე ბის თვის, რომ ლებ საც, შე საძ ლოა, დი დი მან ძი ლის გავ ლა დას ჭირ ვე ბო დათ 
ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბა უფ რო კომ ფორ ტუ ლი აღ მოჩ-
ნდა. გარ და ამ ისა, ცალ კე ულ შემ თხვე ვებ ში, არ ას ას წავ ლო პე რი ოდ ში, ბავ შვი მი დი ოდა 
სკო ლა ში, იზ ოლ ირ ებ ულ ოთ ახ ში და იქ იდ ან ერ თვე ბო და სპე ცი ალ ის ტს. ას ევე, თუ ფი-
ზი კუ რად სკო ლა ში ყოფ ნის დროს, მშო ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა საკ მა ოდ და ბა ლი იყო, ონ ლა-
ინ ფორ მატ ში მათ თვის სხვა დას ხვა ტი პის აქ ტი ვო ბე ბის შე თა ვა ზე ბის დროს, მა თი ჩარ-
თუ ლო ბა საგ რძნობ ლად გა იზ არ და. ეს იმ ით აც იყო გა მოწ ვე ული, რომ ბევ რი აქ ტი ვო ბა 
სა ღა მოს სა ათ ებ ში იყო, არ ას ამ უშაო დროს.83

ამ დე ნად, მი ღე ბულ მა ზო მამ, ერ თი მხრივ, კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა და, ცალ კე ულ შემ-
თხვე ვებ ში, შე აფ ერ ხა კი დეც შე სა ბა მის უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცია და დრო ში გა-
ახ ან გრძლი ვა ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე რე აგ ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო პრო ცე დუ რე ბის 
ჩა ტა რე ბა, ხო ლო მე ორე მხრივ, შე ამ ცი რა სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის ეფ ექ ტი ან ობა.

1.5. სა ვალ დე ბუ ლო იზ ოლ აცი ის/კა რან ტი ნის რე ჟი მის და წე სე ბა

სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში მო თავ სე ბა ზრდას რუ ლი ად ამი ან ებ ის მსგავ სად, ბავ შვებ შიც იწ-
ვევს შფოთ ვა სა და სტრესს. ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და ცი ებ ის თა-
ნახ მად,84 ბავ შვის მი ერ სტრე სულ სი ტუ აცი ას თან გა სამ კლა ვებ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
ბავ შვე ბი თა ვი ანთ მშობ ლებ თან და ოჯ ახ ის წევ რებ თან ერ თად იმ ყო ფე ბოდ ნენ, ას ევე 
უნ და შე ნარ ჩუნ დეს ჩვე ული რუ ტი ნა, ჩარ თუ ლე ბი უნ და იყ ვნენ ას აკ ის ათ ვის შე სა ბა მის 
აქ ტი ვო ბებ ში და ჰქონ დეთ სტრეს თან გამ კლა ვე ბის პო ზი ტი ური გზე ბით მხარ და ჭე რა. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ რო გორც ბავ შვე ბის თვის, ისე მათ ზე მზრუნ ვე ლი პი რე ბის თვის 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყ ოს წვდო მა ფსი ქო ლო გი ურ სერ ვი სებ ზე, რა თა მშობ ლებს თა ვად 
შე ეძ ლოთ სტრეს თან გამ კლა ვე ბა და ბავ შვე ბის თვის სტრე სის დაძ ლე ვა ში დახ მა რე ბა.85

82 გასაუბრება სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენელთან.
83 გასაუბრება სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენელთან.
84 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 
ფსიქოსოციალური საკითხები COVID-19-ის დროს“, 2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/38e7mcK [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 3 აგვისტოს].
85 საქართველოს სახალხო დამცველის „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ მიმართული 
საკარანტინე ღონისძიებებით გამოწვეული თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 
ანგარიში“, 2020, 32; ანგარიში ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ViToDF [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 3 
აგვისტოს].
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თავ და პირ ვე ლად სა თა ნა დოდ გან ჭვრე ტა დი არ ყო ფი ლა თვი თი ზო ლა ცი ის, რო გორც თა-
ვი სუფ ლე ბის ნაკ ლე ბად შემ ზღუ და ვი ფორ მის, გა მო ყე ნე ბის კრი ტე რი უმ ები და პრაქ ტი-
კა ში გარ კვე ულ ხარ ვე ზებს ქმნი და. 2020 წლის 2 ივ ნი სი დან სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
№322 დად გე ნი ლე ბით გა ნი საზღვრა და მა ტე ბი თი კრი ტე რი უმ ები, რომ ლე ბიც უნ და და-
ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა პირს კა რან ტი ნის ნაც ვლად თვი თი ზო ლა ცი აში გა და საყ ვა ნად. კერ ძოდ, 
გა ნი საზღვრა სა გა მო ნაკ ლი სო შემ თხვე ვე ბი - ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ იდ ან მომ დი-
ნა რე აუც ილ ებ ელი სა მე დი ცი ნო სა ჭი რო ებ ები; შშმ პი რის სტა ტუ სი; არ ას რულ წლო ვა ნე ბა 
და მსგავ სი გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ებ ები.86 თუმ ცა, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, გა მო იკ ვე თა 
ცალ კე ული შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც პირ თა მოთხოვ ნა თვი თი ზო ლა ცი აში გა დაყ ვა ნის 
თა ობ აზე, არ დაკ მა ყო ფილ და, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ის ინი აკ მა ყო ფი ლებ დნენ თვი-
თი ზო ლა ცი აში გა და საყ ვა ნად დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს.87 ეს გან სა კუთ რე ბით სტრე სუ-
ლი იყო იმ ოჯ ახ ებ ის ათ ვის, რო მელ საც არ ას რულ წლო ვა ნი შვი ლი ჰყავ დათ, ვი ნა იდ ან, 
სახ ლის ნაც ვლად არ ას რულ წლოვ ნის უცხო გა რე მო ში გან თავ სე ბა, გან სა კუთ რე ბით, პა-
ტა რა და შეზღუ დულ სივ რცე ში, სა დაც ბავ შვს არ ჰქონ და სა კუ თა რი სივ რცე და ნივ თე ბი, 
მის თვის და მა ტე ბი თი სტრე სის წყა რო იყო.88 ბავ შვის სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სე ბის დაც ვის 
თვალ საზ რი სით, სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში მო თავ სე ბა და თვი თი ზო ლა ცია და მა ტე ბი თი 
სტრე სის მომ ტა ნია არ ას რულ წლოვ ნი სათ ვის, და ას ეთ გა რე მო ში მომ ხდა რი ოჯ ახ ში ძა-
ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა და მათ ზე რე აგ ირ ებ აც, კი დევ უფ რო რთულ დე ბა. 

ამ დე ნად, ამ გვა რი ზო მა, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებ და გარ კვე ული ჯგუ ფე ბის, მო ცე-
მულ შემ თხვე ვა ში - ბავ შვე ბის სპე ცი ალ ურ სა ჭი რო ებ ებს, ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და კა რან-
ტინ ში/თვი თი ზო ლა ცი აში მყო ფი არ ას რულ წლოვ ნე ბი სათ ვის სტრეს თან გამ კლა ვე ბის 
ეფ ექ ტი ანი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბას.

1.6. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

 ♦ ბავ შვე ბის თვის დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ, იზ ოლ აცი აში ყოფ ნამ და 
კერ ძო სა მარ თლის სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის სა მე წარ მეო/ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის 
აკ რძალ ვამ, გა ზარ და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის რის კე ბი. დის ტან ცი ურ სწავ-
ლე ბა ზე გა დას ვლი სა და თვი თი ზო ლა ცი ის, ას ევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სერ ვი სე ბის 
ფორ მის ცვლი ლე ბის გა მო, გარ თულ და ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა რე ობა

86 საქართველოს სახალხო დამცველის „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ მიმართული 
საკარანტინე ღონისძიებებით გამოწვეული თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების მონიტორინგის 
ანგარიში“, 2020, 12-13; ანგარიში ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ViToDF [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 3 
აგვისტოს].
87 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2020, 99; ანგარიში ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3ijJw57 [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 3 აგვისტოს].
88 მაგალითისათვის, აღსანიშნავია ერთ-ერთი საქმე, რომელიც ეხება საკარანტინე სივრცეში ერთ-ერთი 
ოჯახის არასრულწლოვან შვილთან ერთად განთავსებას, სადაც ბავშვისთვის არც შესაბამისი სივრცე 
იყო უზრუნველყოფილი და არც შესაბამისი კვება, რის გამოც მშობელი ბავშვის თვითიზოლაციაში 
გადაყვანას ითხოვდა. სასამართლოსადმი მიმართვის შემდეგ, განმცხადებლისა და მისი ოჯახის 
მოთხოვნა კარანტინიდან თვითიზოლაციაში გადაყვანის თაობაზე, დაკმაყოფილდა. იხ. თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 7 ივლისის №3/3778-20 გადაწყვეტილება.
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 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ, გა არ თუ ლა ბავ შვის ქცე ვით, ემ ოცი ურ და 
ფი ზი კურ ნიშ ნებ ზე დაკ ვირ ვე ბა და ძა ლა დო ბის ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნა

 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის გა მო, შემ ცირ და სკო ლის მხრი დან ბავ შვთა 
მი მართ სა ვა რა უდო ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე შეტყო ბი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა

 ♦ გაზ რდი ლი რის კე ბის მი უხ ედ ავ ად, არ შე ინ იშ ნე ბა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი სად მი 
მი მარ თვი ან ობ ის არ სე ბი თი მა ტე ბა. რიგ შემ თხვე ვებ ში, მი მარ თვი ან ობა მცი რე-
დით არ ის გაზ რდი ლი ან შე ინ იშ ნე ბა კლე ბის ტენ დენ ცია

 ♦ ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა-
რე ბა ძა ლი ან გარ თულ და და დრო ში გა ხან გრძლივ და. ამ ას თა ნა ვე, სა ხელ მწი ფო 
სერ ვი სე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლამ სერ ვი სის ეფ ექ ტი ან ობა 
რის კის ქვეშ და აყ ენა

 ♦ სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში მო თავ სე ბა და თვი თი ზო ლა ცია და მა ტე ბი თი სტრე სის 
მომ ტა ნია არ ას რულ წლოვ ნის თვის. ეს ზო მა არ ით ვა ლის წი ნებ და ბავ შვე ბის სპე-
ცი ალ ურ სა ჭი რო ებ ებს და კა რან ტინ ში/თვი თი ზო ლა ცი აში მყოფ არ ას რულ წლოვ-
ნებს ვერ სთა ვა ზობ და სტრეს თან გამ კლა ვე ბის ეფ ექ ტი ან მე თო დებს.
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რე კო მენ და ცი ები

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:

 ♦ შე მუ შავ დეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები აქ ამ დე მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ნე გა ტი ური 
ზე მოქ მე დე ბის შე სამ ცი რებ ლად

 ♦ შე მუ შავ დეს სა ხელ მძღვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც პან დე მი ის გა მო მი ღე-
ბუ ლი ზო მე ბის (დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა, თვი თი ზო ლა ცია) პი რო ბებ ში, გან-
საზღვრავს ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნა სა და რე აგ ირ ებ აზე პა სუ ხის-
მგე ბელ უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ობ ის სა კითხებს. მათ შო რის, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ შე მუ შავ დეს სპე ცი ალ ური ინ სტრუქ ცია მო ძა ლა დის გან-
ცალ კე ვე ბი სა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ბავ შვის ოჯ ახ იდ ან გა მოყ ვა ნი სას შე სა-
ბა მის ად გი ლას გან თავ სე ბის პრო ცე დუ რებ თან და გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ებ ებ-
თან და კავ ში რე ბით, რაც ას ევე უნ და მო იც ავ დეს შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო უწყე-
ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის/მულ ტი გუნ დუ რი მუ შა ობ ის სა კითხებს

 ♦ შე მუ შავ დეს სპე ცი ალ ური მე ქა ნიზ მე ბი და წე სე ბი ბავ შვთა მი მართ, თვი თი ზო-
ლა ცი აში/კა რან ტინ ში ჩა დე ნი ლი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნი სა და 
შემ დგო მი რე აგ ირ ებ ის სა კითხებ ზე, რაც ას ევე გა ით ვა ლის წი ნებს პან დე მი ის გავ-
რცე ლე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად სა ჭი რო პრო ცე დუ რებს

 ♦ ონ ლა ინ სერ ვი სებ ზე გა დამ ზად დნენ ბავ შვთან მო მუ შა ვე სერ ვი სის მიმ წო დე ბე-
ლი სპე ცი ალ ის ტე ბი, კერ ძოდ, ყვე ლა იმ ორ გა ნი ზა ცი ისა თუ უწყე ბის თა ნამ შრო-
მე ლი, რო მელ მაც სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, ონ ლა ინ სივ რცე ში უნ და გა უწი ოს 
მომ სა ხუ რე ბა არ ას რულ წლო ვანს.

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს:

 ♦ შე იქ მნას ონ ლა ინ სივ რცე ში ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბის ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნის 
სა ხელ მძღვა ნე ლო/ინ სტრუქ ცი ები, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა ყვე ლა სპე-
ცი ალ ის ტი სათ ვის

 ♦ სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხურ ში გაგ რძელ-
დეს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის/სერ ვი სის მი წო დე ბის ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლის შე თა-
ვა ზე ბა.

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს და გე ნე რა ლურ პრო კუ რა ტუ რას:

 ♦ შე მუ შავ დეს სა ხელ მძღვა ნე ლო ინ სტრუქ ცი ები პან დე მი ის პე რი ოდ ში სა გა მო-
ძი ებო თუ საპ რო ცე სო ღო ნის ძი ებ ებ ის ჩა ტა რე ბას თან, მათ შო რის, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლ ბავ შვთან კო მუ ნი კა ცი ის სა კითხებ ზე, რაც ხელს შე უწყობს შე სა ბა მი სი 
სპე ცი ალ ის ტე ბის და უყ ოვ ნე ბელ და გა უჭი ან ურ ებ ელ მუ შა ობ ას.
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სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა 
დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს:

 ♦ ეტ აპ ობ რი ვად გა იზ არ დოს სის ტე მა ში და საქ მე ბუ ლი პრო ფე სი ონ ალ ებ ის, გან სა-
კუთ რე ბით, სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის რა ოდ ენ ობა, ბავ შვზე 
ზრუნ ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე პრო ფე სი ონ ალ ებ ის შრო მი თი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტებ ზე ეფ ექ ტი ანი რე აგ ირ ებ ისა და 
პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, ას ევე, პან დე მი იდ ან გა მომ დი ნა რე ბავ შვთა მი მართ ძა ლა-
დო ბის გაზ რდი ლი რის კე ბი სა და ამ შემ თხვე ვა თა გა მოვ ლე ნის პრობ ლე მუ რო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით

 ♦ გა დამ ზად დნენ ბავ შვზე ზრუნ ვის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი, რთუ ლი ქცე ვის, სტრე სის მარ თვი სა და ფსი ქო ლო გი ური/ფსი ქი ატ რი-
ული პრობ ლე მე ბის მქო ნე ბავ შვებ თან ონ ლა ინ მუ შა ობ ის მი მარ თუ ლე ბით, ას ევე, 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ბავ შვის გა მოვ ლე ნი სა და რე ფე რი რე ბის უნ არ-ჩვე ვე ბის 
გა საძ ლი ერ ებ ლად

 ♦ თვი თი ზო ლა ცი აში/სა კა რან ტი ნე სივ რცე ში არ ას რულ წლოვ ნის გან თავ სე ბის შემ-
თხვე ვა ში, რო გორც ბავ შვე ბის თვის, ას ევე, მათ ზე მზრუნ ვე ლი პი რე ბი სათ ვის უზ-
რუნ ველ ყონ ფსი ქო ლო გი ურ სერ ვი სებ ზე წვდო მა, რა თა მშობ ლებს თა ვად შე ეძ-
ლოთ სტრეს თან გამ კლა ვე ბა და ბავ შვე ბი სათ ვის სტრე სის დაძ ლე ვა ში დახ მა რე ბა.
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კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის დროს მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ზე გავ ლე ნა 
ბავ შვთა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზე

1.1. ბავ შვის ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი 
სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვა

კვლე ვის ფარ გლებ ში, შე ფას და კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას აც ილ-
ებ ლად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ზე გავ ლე ნა ბავ შვე ბის, მხო ლოდ ზო გა-
დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე ალ იზ ებ აზე და არ მო იც ავს სკო ლამ დელ, პრო ფე სი ულ და 
უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს. არ ას რულ წლოვ ნე ბის ზო გა დი გა-
ნათ ლე ბის უფ ლე ბის ში ნა არ სი საკ მა ოდ კომ პლექ სუ რი ხა სი ათ ისაა და მი სი სიღ რმი სე-
ული შე ფა სე ბა რე ლე ვან ტუ რი უნ ივ ერ სა ლუ რი და რე გი ონ ალ ური სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლებ რი ვი,89 ას ევე, ერ ოვ ნულ დო ნე ზე მოქ მე დი ინ სტრუ მენ ტე ბის გაუანალიზებლად, 
ფაქ ტობ რი ვად, წარ მო უდ გე ნე ლია. სწო რედ ამ სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვის მეშ ვე ობ ით 
გახ და შე საძ ლე ბე ლი უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ის მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი სა და ზო გა დად, თუ კრი ზი სულ მდგო მა რე ობ აში მი სა ღე ბი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
ბუ ნე ბის გან საზღვრა, რაც, თა ვის მხრივ, COVID-19-ის პან დე მი ის დროს მთავ რო ბის ეფ-
ექ ტი ან ობ ისა და ბავ შვე ბის უფ ლე ბე ბის პრი ორ იტ ეტ იზ აცი ის ხა რის ხის სიღ რმი სე ულ ად 
შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას შექ მნის.

ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ერ ოს კონ ვენ ცი ის 28-ე და 29-ე მუხ ლე ბი აწ ეს ებს სა ხელ-
მწი ფო თა ვალ დე ბუ ლე ბას, უზ რუნ ველ ყონ ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე ალ იზ-
აცია, რაც, მათ შო რის, გუ ლის ხმობს ზო გა დი/სა შუ ალო გა ნათ ლე ბის სხვა დას ხვა ფორ მე-
ბის გან ვი თა რე ბა სა და მათ ზე ყვე ლა ბავ შვის წვდო მის (მათ შო რის, ფი ნან სურ წვდო მას,90 
და წვდო მას ინ ფორ მა ცი ასა და მა სა ლებ ზე) უზ რუნ ველ ყო ფას, არ ას რულ წლოვ ნე ბის მი-
ერ სკო ლის მი ტო ვე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბა სა და გა ნათ ლე ბის მი-
ღე ბის პრო ცეს ში ბავ შვე ბის ღირ სე ბის უპ ირ ობ ოდ დაც ვას. ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლებ-
რი ვი სტან დარ ტის და წე სე ბი სას შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტე ბი სა უბ რო ბენ 
ის ეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა კითხებ ზეც, რო გო რი ცაა, სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის გან ვი-
თა რე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო ნა ლის მა ტე რი ალ ური პი რო ბე-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვ.91 

სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მწი რი ფორ მუ ლი რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ზო-
გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის გან მარ ტე ბის ნა წილ ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს 

89 ამ მიმართულებით რელევანტურ ინსტრუმენტებში იგულისხმება, როგორც ხელშემკვრელი 
სახელმწიფოებისთვის სავალდებულოდ შესასრულებელი ინსტრუმენტები, ასევე, ე.წ. „რბილი 
სამართლის“ შემადგენელი ინსტრუმენტები. საბოლოო ჯამში, ზოგადი განათლების უფლების 
მიმართულებით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაეროს კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ, 1989; 
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948; ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, 1966; გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების შესახებ, 2006; გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 1979; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
ევროპული კონვენცია, 1950; ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული), 1996.
90 უფასო ზოგად განათლებასთან მიმართებით იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაცია, 1948, მ. 26 (1).
91 იხ. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, 1966, მ. 
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გა ერ ოს ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ კო მი ტე ტი, 
რო მე ლიც ოთხ ძი რი თად ელ ემ ენ ტს გა მო ყოფს:92

– ხელ მი საწ ვდო მო ბა - თა ვის თავ ში მო იც ავს ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის 
საკ მა რი სო ბას, მას წავ ლებ ლე ბის გა დამ ზა დე ბას;

– მი საწ ვდო მო ბა - ნიშ ნავს, რომ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი და პროგ რა მე ბი უნ და 
იყ ოს თა ნაბ რად მი საწ ვდო მი ყვე ლას თვის, რო გორც ფი ზი კუ რი გა რე მოს ნა წილ-
ში, ისე ფი ნან სუ რი თვალ საზ რი სით;

– მი სა ღე ბო ბა - ნიშ ნავს გა ნათ ლე ბის ფორ მი სა და ში ნა არ სის ად ეკ ვა ტუ რო ბას, მა-
გა ლი თად, კულ ტუ რულ შე სა ბა მი სო ბას, რე ლე ვან ტუ რო ბა სა და ხა რის ხს; 

– ად აპ ტი რე ბუ ლო ბა - მო ითხოვს, რომ გა ნათ ლე ბა იყ ოს მოქ ნი ლი და შე ეს აბ ამ ებ-
ოდ ეს სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ებ ებს.

გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის რე ლე ვან-
ტუ რო ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი უხ ედ ავ ად, ამ უფ ლე ბის რე ალ იზ აცია კრი ზი სუ-
ლი მდგო მა რე ობ ებ ის, მათ შო რის, პან დე მი ის პი რო ბებ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნი საფ რთხის 
წი ნა შე დგე ბა.93 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის გან გან სხვა ვე ბით, ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს გა დახ ვე ვებს მის მი ერ 
გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბის გან, რაც, თა ვის თა ვად, 
იმ ას ნიშ ნავს, რომ კრი ზი სი სა და სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის სი ტუ აცი ებ შიც კი სა ხელ-
მწი ფო ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება. აქ ედ ან გა-
მომ დი ნა რე, ის შემ თხვე ვე ბი, რო ცა მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი რა იმ ენა ირ ად ზღუ დავს გა ნათ-
ლე ბის უფ ლე ბას (მა გა ლი თად, რო ცა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სრუ ლად 
ან ნა წი ლობ რივ იხ ურ ება), სრუ ლად უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს პაქ ტის მე-4 მუხ ლით გან-
საზღვრულ პი რო ბებს.94

ზე მო აღ ნიშ ნულ სა კითხზე და მა ტე ბით სა უბ რობს ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და კულ-
ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ერ ოს კო მი ტე ტი, რო მე ლიც მი უთ ით ებს, რომ პაქ ტში 
გა წე რი ლი უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები, რომ ლე ბიც სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის კრი ზი სი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, უნ და იყ ოს პრო პორ ცი-
ული, აუც ილ ებ ელი და გო ნივ რუ ლი. პან დე მი ის კონ ტექ სტში მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი ას ევე 
უნ და ემ ყა რე ბო დეს შე სა ბა მის სა მეც ნი ერო კვლე ვა სა და მის მიგ ნე ბებს. შე სა ბა მი სად, 
სა გან გე ბო ზო მე ბი, რომ ლებ საც სა ხელ მწი ფო ები პან დე მი ის დროს იღ ებ ენ, ბო რო ტად არ 

92 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), 
E/C.12/1999/10, 1991, პარ. 6.
93 სწორედ ამას აღნიშნავს შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კომიტეტი თავის №4 ზოგად 
კომენტარში, რომელიც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, ეხება საგანგებო მდგომარეობის 
ზეგავლენას ინკლუზიური განათლების სისტემაზე. კომიტეტი განსაკუთრებით აღნიშნავს, რომ ისეთ 
სიტუაციებს, როგორიცაა, მაგალითად, შეიარაღებული კონფლიქტები, ჰუმანიტარული თუ ბუნებრივი 
კატასტროფები, არაპროპორციული ზეგავლენა აქვთ ინკლუზიური განათლების უფლებაზე.  
94 „სახელმწიფოს შეუძლია ეს უფლებები დაუქვემდებაროს მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ 
შეზღუდვებს, მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს შეთავსებადია ამ უფლებათა ბუნებასთან, და 
მხოლოდ დემოკრატიულ საზოგადოებაში საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით“.
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უნ და გა მო იყ ენ ებ ოდ ეს და უნ და მო იხ სნას ან შემ სუ ბუქ დეს, რო გორც კი ეს ზო მე ბი აღ არ 
იქ ნე ბა აუც ილ ებ ელი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის და სა ცა ვად. 

ის ევე რო გორც პაქ ტი, არც ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ერ ოს კონ ვენ ცია ით ვა ლის წი-
ნებს უფ ლე ბე ბი დან გა დახ ვე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ ას თა ნა ვე, გა ერ ოს ბავ შვის უფ ლე ბა-
თა კო მი ტე ტი მი უთ ით ებს, რომ ღო ნის ძი ებ ები, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
დაც ვის მიზ ნით და წეს და, ბავ შვის უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვის თვის მხო ლოდ სა ჭი რო ებ ის 
შემ თხვე ვა ში და მი ნი მა ლუ რი დო ზით უნ და გა მო იყ ენ ებ ოდ ეს და უნ და აკ მა ყო ფი ლებ-
დეს პრო პორ ცი ულ ობ ის ტეს ტს. კო მი ტე ტის მი თი თე ბით, ზე მო აღ ნიშ ნულ პრინ ცი პებ თან 
ერ თად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბულ მა ზო მებ მა ბავ შვის სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სებს 
უნ და მი ან იჭ ონ პრი ორ იტ ეტი.95 

პან დე მი ის დროს მი ღე ბულ ზო მებ ზე სა უბ რი სას, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზე გა ერ ოს სპე-
ცი ალ ური მომ ხსე ნე ბე ლი მი უთ ით ებს, რომ სა ხელ მწი ფო ებს ეკ ის რე ბათ ვალ დე ბუ ლე ბა, 
ჰქონ დეთ უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბის სტრა ტე გია, გან სა კუთ რე ბით ის ეთი სი-
ტუ აცი ებ ის დროს, რო მე ლიც არ აპ რო პორ ცი ულ ად სხვა დას ხვა მოწყვლად ჯგუფ ზე აის-
ახ ება.96 ამ შემ თხვე ვა ში, მთავ რო ბებ მა ყვე ლა ზო მა უნ და მი იღ ონ, რა თა პან დე მი ას ყვე-
ლა ზე სა მარ თლი ანი მე თო დე ბით ებ რძო ლონ და აარ იდ ონ და მა ტე ბი თი ეკ ონ ომ იკ ური 
ტვირ თი სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა ზე მარ გი ნა ლი ზე ბულ და მოწყვლად ჯგუ ფებს. ეს ვალ-
დე ბუ ლე ბა, მათ შო რის, მო იც ავს მჭიდ რო და ეფ ექ ტი ან კო მუ ნი კა ცი ას სხვა დას ხვა რე ლე-
ვან ტურ ინ სტი ტუტს, მას წავ ლებ ლებს, მშობ ლებ სა და მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ას შო რის, 
სა ჭი რო ებ ებ ის გა მო სავ ლე ნად და გა სა აზ რებ ლად.97

რე ლე ვან ტუ რი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სა პირ წო ნედ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ყუ-
რადღე ბა გა მახ ვილ დეს სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ ერ ოვ ნულ მე ქა ნიზ მებ ზეც, რომ ლე ბიც 
არ ას რულ წლოვ ნე ბის ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვან რე გუ ლი-
რე ბას აწ ეს ებს. ერ ოვ ნულ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი დან, პირ ველ რიგ ში, აღ სა-
ნიშ ნა ვია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია, რო მელ საც გა ნათ ლე ბა ზე ზრუნ ვის კომ პო ნენ ტი 
სო ცი ალ ური სა ხელ მწი ფოს პრინ ციპ ში გაჰ ყავს და ყვე ლას თვის გა რან ტი რე ბულს ხდის 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და მი სი ფორ მის არ ჩე ვის უფ ლე ბას, დაწყე ბი თი და სა ვალ დე ბუ-
ლო სა ბა ზო გა ნათ ლე ბი სა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სრულ და ფი ნან სე ბას.98

კონ სტი ტუ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბას აკ ონ კრე ტებს ის ეთი აქ-
ტე ბი, რო გო რი ცაა, ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი, სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ზო გა დი გა ნათ-
ლე ბის შე სა ხებ“ და სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“. სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ვან სტან დარ ტებ თან ერ თად, კა ნონ მდებ-
ლო ბა სა გან გე ბოდ მი უთ ით ებს ყვე ლა ბავ შვის უფ ლე ბა ზე, მი იღ ოს ხა რის ხი ანი და ინ-

95 ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, განცხადება COVID-19– ის შესახებ, 2020; ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3t0M5gd. [ბოლოს ნანახია: 2021 წლის 3 აგვისტოს].
96 Report of the Special Rapporteur on the right to education, Right to education: impact of the coronavirus disease 
crisis on the right to education – concerns, challenges and opportunities, A/HRC/44/39, 2020, პარ. 80.
97 აღსანიშნავია, რომ მომხსენებლის მიერ შემოთავაზებული მოდელი წინააღმდეგობაში მოდის 
განათლების ავტორიტარულ სისტემებთან, რომელიც გლობალური მასშტაბით, უამრავ ქვეყანაში 
გვხვდება. 
98 საქართველოს კონსტიტუცია, მ. 5 (6), 27.  
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კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბა და სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე,99 უზ რუნ ველ ყოს გა ნათ-
ლე ბის ინ კლუ ზი ური სის ტე მის ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მო ბა.100 ეს ვალ დე ბუ ლე ბა, 
მათ შო რის, გუ ლის ხმობს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას 
ბავ შვე ბის ინ დი ვი დუ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად, ის ევე, 
რო გორც არ ას რულ წლოვ ნე ბის თვის გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თვის რე ლე ვან ტურ ინ ფორ-
მა ცი აზე წვდო მას, სკო ლის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბის ხელ-
შეწყო ბას და ბავ შვე ბის მი ერ სკო ლის მი ტო ვე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ას, ას ევე, გა ნათ ლე-
ბის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე ბავ შვის მო ნა წი ლე ობ ის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.101 

ძი რი თა დი ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვი დან ნა თე ლი ხდე ბა, რომ ზო გა დი გა-
ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი ზო გა დი სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩო, ერ თი შე ხედ ვით, სა ხე-
ზეა, თუმ ცა, მთა ვა რი კითხვა მი სი აღ სრუ ლე ბის პრო ცე სის ეფ ექ ტი ან ობ ას მი ემ არ თე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, რო დე საც საქ მე COVID-19-ის პან დე მი ის კონ ტექ სტსა და სხვა დას ხვა 
მოწყვლა დი, მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებს ეხ ებ ათ. 

1.2. სწავ ლის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა დას ვლა

ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის მარ თვი სა და გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბა 2020 წლის იან ვრი დან და იწყო. 
სამ წუ ხა როდ, ქვე ყა ნა ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ დე პე რი ოდ ში აღ მას რუ ლე ბელ მა ხე ლი-
სუფ ლე ბამ ყუ რადღე ბა მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვი სა და ამ სფე რო ში მო სახ-
ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბის სა კითხებ ზე გა ამ ახ ვი ლა, ხო ლო სხვა მი მარ თუ ლე ბით (მათ შო-
რის, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში), პან დე მი ის თან მდე ვი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვი სა თუ შემ-
სუ ბუ ქე ბის გეგ მა არ გა ით ვა ლის წი ნა.102 კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 
28 იან ვრის №164 გან კარ გუ ლე ბამ COVID-19-ის გავ რცე ლე ბა ზე სა პა სუ ხო ოპ ერ ატი ული 
გეგ მის ზო მე ბად მი უთ ითა ის ეთი ღო ნის ძი ებ ები, რო გო რი ცაა, და ავ ად ებ ის აღ მო ჩე ნა, 
და დას ტუ რე ბა, საფ რთხის შე ფა სე ბა, ტეს ტი რე ბი სა თუ ეპ იდ კვლე ვის წარ მარ თვა, ას ევე, 
ეპ იდ ვი თა რე ბი სა და მი სი შე დე გე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე-
სა ხებ სა ზო გა დო ებ ის ინ ფორ მი რე ბა, თუმ ცა არ გა წე რა, მა გა ლი თის თვის, შე საძ ლო კრი-
ზი სულ სი ტუ აცი აში გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე უფ ერ ხე ბე ლი ოპ ერ ირ ებ ის ათ ვის აუც ილ-
ებ ელი ხედ ვა და მე ქა ნიზ მე ბი. 

99 აღსანიშნავია, რომ ეს ვალდებულება კიდევ უფრო რელევანტური და მყარი ხდება ისეთ შემთხვევებში, 
როდესაც არსებობს ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან განცალკევების რისკი, არასრულწლოვანი 
იმყოფება ალტერნატიულ ზრუნვაში; იხ. ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მ. 27, 29.
100 ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მ. 10, 35 – 37, 93; „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მ. 8, 27; „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, მ. 7, 9. 
101 ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მ. 5, 85, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მ. 10-11. 
102 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის №164 განკარგულება „საქართველოში ახალი 
კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით 
გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“. 
განკარგულება მის ძირითად დანიშნულებად ინფიცირების შემთხვევებზე რეაგირების გეგმის 
ჩამოყალიბებას, ეროვნულ დონეზე რეაგირების ღონისძიებებისა და სახელმწიფო უწყებების 
შესაბამისი ვალდებულებების გაწერას მიუთითებს. 
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COVID-19-ის პან დე მი ის დროს გლო ბა ლურ დო ნე ზე ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე-
ნე ბუ ლი ზო მა ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფი ზი კურ სივ რცე ში სწავ-
ლის პრო ცე სის შე ჩე რე ბა და დის ტან ცი ური რე ჟი მის შე მო ღე ბა იყო.103 გა მო ნაკ ლი სი არც 
სა ქარ თვე ლო აღ მოჩ ნდა. 2020 წლის მარ ტში, სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ებ ის პა რა ლე ლუ რად, 
მთავ რო ბამ მთე ლი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე შე აჩ ერა სას წავ ლო პრო ცე სი ზო გად სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფი ზი კურ სივ რცე ში და ის მთლი ან ად დის ტან ცი ურ რე-
ჟიმ ზე გა და იყ ვა ნა. პან დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე, ეს რე გუ ლა ცია 2081 სა ჯა რო და 221 კერ ძო 
სკო ლის 579 995 მოს წავ ლეს შე ეხო.104 

მი უხ ედ ავ ად CRIA-ს ძი რი თა დი მიზ ნე ბი სა, რე ლე ვან ტურ უწყე ბებ ში შე სა ბა მი სი მო ნა-
ცე მე ბის არ არ სე ბო ბამ, რა ოდ ენ ობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის ზუს ტი ას ახ ვა შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და. 
თუმ ცა დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის შე სა ხებ სამ თავ რო ბო რე გუ ლა ცი ებ ის ში ნა არ სი არ ათ-
ან აბ არ და დის კრი მი ნა ცი ულ გა რე მოს ქმნის სი ღა რი ბე ში მცხოვ რებ და სო ცი ალ ურ ად 
და უც ველ არ ას რულ წლოვ ნებ თან, მათ შო რის, სოფ ლად და მთი ან რე გი ონ ებ ში მცხოვ-
რებ, მი უს აფ არ ან სო ცი ალ ურ საცხოვ რი სებ ში გან თავ სე ბულ ბავ შვებ თან მი მარ თე ბით.

1.2.1. ზო გა დი რე გუ ლა ცი ები და გა მოწ ვე ვე ბი

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის შე კა ვე ბის მიზ ნით, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა მუ-
შა ობა 2020 წლის 4 მარ ტს შე აჩ ერ ეს. 30 მარ ტი დან სწავ ლე ბის დის ტან ცი ური რე ჟი მი სრუ-
ლად იყო და ნერ გი ლი.105 რამ დე ნი მე თვე ში ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში და ამ ოქ მედ და სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ-
ებ ის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის მი ნის ტრის 2020 წლის 9 სექ ტემ ბრის №95/ნ ბრძა ნე ბა 
„სა ქარ თვე ლოს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სას წავ ლო პრო ცე სის დის-
ტან ცი ურ ად წარ მარ თვი სა და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე ფა სე ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის 
დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნი დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას ჯერ კი დევ 2016 წლი დან იც ნობ და. თუმ ცა, 2020 წელს, სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბით, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ზო გა დი ჩარ ჩო ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ სი ტუ აცი-
ასა და კონ ტექ სტს მო ერ გო, გან მარ ტა დის ტან ცი ური სწავ ლე ბა, რო გორც სას წავ ლო პრო-
ცე სის დის ტან ცი ური/ელ ექ ტრო ნუ ლი ფორ მით ან კო მუ ნი კა ცი ის სხვა სა შუ ალ ებ ებ ის 
გა მო ყე ნე ბით წარ მარ თვა და სინ ქრო ნულ თან106 ერ თად, ას ინ ქრო ნუ ლი107 კო მუ ნი კა ცი ის 
ფორ მა ტიც გა ით ვა ლის წი ნა.  

103 UNESCO, Education: From Disruption to recovery, https://bit.ly/3yzRKvT.
104 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პანდემია და 
ზოგადი განათლება საქართველოში, 2020, 5. 
105 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
106 სინქრონული კომუნიკაცია გულისხმობს ისეთი ტიპის ინტერაქციას, როცა ინფორმაციის გამგზავნსა 
და მიმღებს შორის კომუნიკაცია ერთსა და იმავე დროს ხორციელდება; იხ. „ზოგადი განათლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, მ. 61(2). 
107 ასინქრონული კომუნიკაცია არის ისეთი ტიპის ინტერაქცია, როდესაც ინფორმაციის გამგზავნსა 
და მიმღებს შორის კომუნიკაცია ერთსა და იმავე დროს არ ხორციელდება, იხ. „ზოგადი განათლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, მ. 61(2). 
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კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ პან დე მი იდ ან მომ დი ნა რე სწავ ლე ბის ფორ მის ცვლი ლე ბას რო გორც 
სა მი ნის ტრო, ისე სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ბავ შვე ბი 
და მა თი ოჯ ახ ები, უმ ეტ ეს წი ლად მო უმ ზა დებ ლე ბი შეხ ვდნენ. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე-
თა მნიშ ვნე ლო ვან მა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ 2020 წლის გა ზაფხულ ზე, დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა დას ვლის პრო ცე სი საკ მა ოდ ქა ოტ ურ ად წა რი მარ თა.108 ეს, ერ თი 
მხრივ, შე იძ ლე ბა აიხ სნას პან დე მი ის მდგო მა რე ობ ის ექსტრაორდინარულობით და წი-
ნა რე გა მოც დი ლე ბის არ არ სე ბო ბით, ხო ლო, მე ორე მხრივ, სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი 
ზო მე ბის ბლან კე ტუ რო ბი თა და მთე ლი რი გი მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ებ ებ ის არ-
აპ რი ორ იტ ეტ იზ აცი ით. 

– დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ერ-
თპი როვ ნუ ლად პრე მი ერ-მი ნის ტრთან არ სე ბულ მა სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭომ მო ახ-
დი ნა, რო მე ლიც მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და ეპ იდ ემი ოლ ოგ ებ ის გან არ ის 
და კომ პლექ ტე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს 
გან ცხა დე ბით, ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა მოხ და არ სე ბუ ლი ეპ იდ ვი თა რე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე და ბავ შვე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლე-
ბი, ბავ შვთა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ები, მშო ბელ თა ორ გა ნი ზა ცი ები, 
შშშპ სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ები ამ პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლე ბი არ ყო-
ფი ლან.109 

– მას წავ ლებ ლე ბი სა და ბავ შვე ბის გან ცხა დე ბით, მათ არ ჰქონ დათ ინ ფორ მა ცია, 
თუ რო დის დაბ რუნ დე ბოდ ნენ სკო ლებ ში, რაც მათ ში და მა ტე ბით სტრესს იწ ვევ-
და. ინ ფორ მა ცი ულ მა ვა კუ უმ მა, დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ და მთელ-
მა რიგ მა შეზღუდ ვებ მა გა არ თუ ლა ბავ შვე ბის ქცე ვა, რაც მწვა ვედ გა მოვ ლინ და 
მა თი სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბის შემ დგომ.110 მე ორე მხრივ, ბავ შვე ბის ნა წი ლი სა და 
ცალ კე ული სკო ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, დის ტან ცი ური სწავ ლე-
ბის პე რი ოდ ში ბავ შვე ბის ემ ოცი ური დო ნე მნიშ ვნე ლოვ ნად არ გაუარესებულა, 
თუმ ცა მათ უპ ირ ობ ოდ ერ ჩივ ნათ სკო ლა ში, კონ ტაქ ტუ რი სწავ ლე ბის გზით მი ეღ-
ოთ გა ნათ ლე ბა.111

– მას წავ ლებ ლე ბის თქმით, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის მო დელ ზე გა დას ვლის პრო-
ცე სი ცალ კე ული ბავ შვე ბის თვის გან სა კუთ რე ბით სტრე სუ ლი გა მოდ გა. კერ ძოდ, 
ონ ლა ინ გაკ ვე თილ ში ჩარ თვის და მო ნა წი ლე ობ ის დის კომ ფორ ტი ექ მნე ბო დათ 
გა დატ ვირ თულ საცხოვ რის ში მცხოვ რებ ბავ შვებს, ას ევე, არ ას რულ წლოვ ნებს, რო-
მელ თაც ოჯ ახ ური კონ ფლიქ ტის ფონ ზე უწ ევ დათ გაკ ვე თი ლის მოს მე ნა და სა-
გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ჩარ თვა. მა გა ლი თის თვის, კვლე ვის პრო ცეს ში, ერთ-ერ თმა 
მას წავ ლე ბელ მა გა იხ სე ნა სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ბავ შვის სახ ლში მშობ ლებს 
შო რის კონ ფლიქ ტი სა და მშობ ლე ბის მხრი დან ბავ შვის მი მართ სიტყვი ერი შე-
ურ აცხყო ფის შემ თხვე ვა, რა მაც არ ას რულ წლო ვა ნი მძი მე ფსი ქო ემ ოცი ურ მდგო-
მა რე ობ აში ჩა აგ დო.112 

108 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.
109 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი MES 9 21 0000581485; 16.06.2021.
110 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის თანამშრომლებთან.
111 გასაუბრება საჯარო სკოლის დირექტორთან.
112 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მასწავლებლებთან.
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ერთ-ერ თი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვა, რაც სწავ ლე ბის დის ტან ცი ურ ფორ მატ ში გა დას ვლის 
შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბი სას წარ მო იშ ვა, რე ლე ვან ტუ რი ელ ექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, მას წავ ლებ ლე ბის, მოს წავ ლე ებ ისა და მა თი ოჯ-
ახ ის წევ რე ბის/კა ნო ნი ერი წარ მო მად გენ ლე ბის არ ას ათ ან ადო ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა იყო.113 
ცალ კე ული სკო ლე ბის მას წავ ლებ ლე ბის გან ცხა დე ბით, მათ სრულ თუ ნა წი ლობ რივ114 
შე მად გენ ლო ბას ჩა უტ არ და ტრე ნინ გე ბი სა კო მუ ნი კა ციო სის ტე მე ბის115 ან/და Teams - ის 
პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. გა ცი ლე ბით პრობ ლე მუ რი იყო მსგავ სი გა დამ ზა-
დე ბის სა კითხი მოს წავ ლე ებ თან და მათ კა ნო ნი ერ წარ მო მად გენ ლებ თან მი მარ თე ბით. 
კვლე ვის პე რი ოდ ში, რო გორც მოს წავ ლე ები, ისე სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თხმად მი უთ ით ებ დნენ, რომ მსგავ სი ტი პის ტრე ნინ გე ბი მოს წავ-
ლე ებ სა და მათ მშობ ლებს/კა ნო ნი ერ წარ მო მად გენ ლებს არ ჩა ტა რე ბი ათ.116

– მი უხ ედ ავ ად გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს მი ერ სკო ლე ბის თვის 
მი წო დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ისა, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა დას-
ვლის პირ ველ კვი რებ ში (სა შუ ალ ოდ, 1-2 თვის გან მავ ლო ბა ში) გა მო კითხუ ლი მას-
წავ ლებ ლე ბი სა და მოს წავ ლე ებ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის თვის Teams-ის პლატ-
ფორ მით სარ გებ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვან ბა რი ერ ებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი.

– რესპონდენტები მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, პლატ ფორ მის გა მო ყე-
ნე ბა თვი თონ ის წავ ლეს და უამ რა ვი ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მა ას ევე და მო უკ იდ ებ-
ლად დას ძლი ეს. Teams-ის პროგ რა მის მოხ მა რე ბის წე სე ბის შე სა ხებ მას წავ ლებ-
ლე ბის ნა წილ მა, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დაწყე ბის საწყის ეტ აპ ზე, ხო ლო ნა-
წილ მა შე მოდ გო მა ზე გაიარა გა დამ ზა დე ბა.117

მე ორე მხრივ, კვლე ვის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად წარ მოჩ ნდა აღ მას რუ ლე-
ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის ზო გა დი ხა სი ათი და რე ალ-
ურ ცხოვ რე ბა ში მი სი ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბის სირ თუ ლე ები. 

– მას წავ ლებ ლე ბის ნა წილს არ მი უღია რა იმე ტი პის მი თი თე ბა დის ტან ცი ურ სწავ-
ლე ბა ზე გა დას ვლი სას მე თო დო ლო გი ის შეც ვლის შე სა ხებ - სკო ლა-პან სი ონ ის 
მას წავ ლებ ლე ბი.

– ცალ კე ული სკო ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, მათ სა გან მა ნათ ლებ-
ლო რე სურ სცენ ტრი დან სის ტე მა ტუ რად ეგ ზავ ნე ბო დათ პან დე მი ას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცია/რე კო მენ და ცი ები,118 ხო ლო სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი 
Teams პლატ ფორ მის სა შუ ალ ებ ით ტარ დე ბო და დი რექ ცი ის წარ მო მად გენ ლებ სა 
და მას წავ ლებ ლებს შო რის.119

113 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის თანამშრომლებთან.
114 ამ შემთხვევაში, მასწავლებლებმა, რომლებმაც ტრენინგები გაიარეს, გადამზადებისას მიღებული 
ინფორმაცია სკოლის დანარჩენ პედაგოგებს მიაწოდეს. 
115 გასაუბრება საჯარო სკოლის დირექტორთან. 
116 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან; ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის ადმინისტრაციასა 
და პედაგოგებთან.
117 საჯარო სკოლაში ვიზიტის შედეგები.
118 საჯარო სკოლაში ვიზიტის შედეგები.
119 გასაუბრება საჯარო სკოლის დირექტორთან.
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ინ ფორ მი რე ბის ნაკ ლე ბო ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო, ერ თი შე ხედ-
ვით, ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც ცალ-ცალ კე თუ ერ თი ან ობ აში, არ სე ბი თად აფ-
ერ ხებ და სწავ ლე ბის პრო ცესს და მოს წავ ლე თა აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას. მათ შო რის, აღ-
სა ნიშ ნა ვია Teams-ის პლატ ფორ მის ტექ ნი კუ რი გა უმ არ თა ობა. გა მო კითხულ მას წავ-
ლე ბელ თა და მოს წავ ლე თა ნა წი ლი მი უთ ით ებს ამ პროგ რა მის ტექ ნი კურ ხარ ვე ზებ ზე, 
რაც, მი სი გა მო ყე ნე ბის სრულ ყო ფი ლი ცოდ ნის არ არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, გაკ ვე თი ლის 
წარ მარ თვის პრო ცეს ში, კი დევ უფ რო დიდ პრობ ლე მებს ქმნი და.120 მა თი გან ცხა დე ბით, 
ხარ ვე ზე ბი (მა გა ლი თად, ხმა და გა მო სა ხუ ლე ბა არ იყო მკა ფიო, მოს წავ ლე ებ მა გვი ან მი-
იღ ეს პი რა დი პა რო ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია,121 პროგ რა მა დრო დად რო გა უმ არ თა ვი ხდე-
ბო და და სა გაკ ვე თი ლო პრო ცე სი დან თა ვის თა ვად აგ დებ და გაკ ვე თი ლის მო ნა წი ლე ებს 
- მას წავ ლებ ლებ სა და მოს წავ ლე ებს) დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ფორ მატ ზე გა დას ვლის 
საწყის ეტ აპ ზე იყო და შემ დეგ აღ მო იფხვრა. 

ამ ას თა ნა ვე, რო გორც ბავ შვე ბის თვის, ისე პე და გო გე ბის თვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მა ფერ-
ხე ბე ლი ფაქ ტო რი იყო სწრა ფი და ხა რის ხი ანი ინ ტერ ნე ტის არ არ სე ბო ბა, რაც, სა ბო ლოო 
ჯამ ში, მათ სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში აქ ტი ური ჩარ თვის პრობ ლე მებს უქ მნი და. ინ ტერ ნე-
ტის პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ გა მო იკ ვე თა სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ნიშ ნით 
მოწყვლად ოჯ ახ ებ სა122 და ის ეთ რე გი ონ ებ ში, სა დაც ინ ტერ ნე ტი ზა ცია აქ ტი ურ ად არ იყო 
გან ხორ ცი ელ ებ ული. გა მო კითხუ ლი მოს წავ ლე ებ ისა და პე და გო გე ბის123 ნა წი ლის თვის 
არ სე ბი თი პრობ ლე მა იყო ის ეთი ტი პის/ხა რის ხის ტექ ნი კის ქო ნა, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც 
ის ინი ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას ან/და შე უფ ერ ხებ ლად სარ გებ ლო ბას შეძ-
ლებ დნენ. ამ პრობ ლე მამ გან სა კუთ რე ბით იჩ ინა თა ვი სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სერ ვის ში 
გან თავ სე ბულ ბავ შვებ თან მი მარ თე ბით, ას ევე, მრა ვალ შვი ლი ან ოჯ ახ ებ ში ან/და სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ნიშ ნით მოწყვლად ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ში.124

– დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის დრო ის თვის ბავ შვე ბის ნა წილს ჯერ კი დევ 
პირ ველ კლას ში და რი გე ბუ ლი ლეპ ტო პე ბი ჰქონ და, თუმ ცა ნა წილს გა უფ უჭ და, 
რის გა მოც სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში მა თი ჩარ თვა პრობ ლე მუ რი გახ და - სკო ლა-
პან სი ონი.

– ბავ შვებს ჰქონ დათ მხო ლოდ ერ თი ის ეთი კომ პი უტ ერი, რო მელ შიც ხმა ის მო და. 
შე სა ბა მი სად, პრობ ლე მე ბი იქ მნე ბო და ონ ლა ინ სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის 
მი მარ თუ ლე ბით. არ ას რულ წლოვ ნებს ას ევე არ ჰქონ დათ ინ ფორ მა ცია ფა ილ ის 
სა ხით, რო გორ გა ეგ ზავ ნათ მომ ზა დე ბუ ლი და ვა ლე ბე ბი - მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის 
ბავ შვთა სახ ლი.

120 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.
121მაგალითად, მიუსაფარ ბავშვთა ერთ-ერთ სერვისში ვიზიტისას გამოიკვეთა, რომ განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროდან გადმოგზავნილი პაროლები არ იყო მათი პროგრამის შესაბამისი.
122 მაგალითად, გამოვლინდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც კლასის დამრიგებელმა გადაუხადა 
ინტერნეტის საფასური სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს, გასაუბრება სკოლა-პანსიონის 
დირექტორთან. 
123აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებები 
უზრუნველყოფდნენ მასწავლებლებისთვის შესაბამისი ტექნიკისა და სივრცის გამოყოფას. 
124 საჯარო სკოლაში ვიზიტის შედეგები.
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ Teams-ის პროგ რა მის გარ და, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პე რი ოდ ში 
ას ევე გა მო იყ ენ ებ ოდა messenger-ის აპ ლი კა ცია, ტე ლე ფო ნით ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის 
ფორ მა ტი და „ტე ლეს კო ლის“ პრო ექ ტი. 

– რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი სა და მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის სირ თუ ლის გა-
მო, რაც შე სა ბა მი სი სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ალ ებ ებ ისა და ტექ ნი კის არ ქო ნით იყო 
გა მოწ ვე ული, მოხ და მშობ ლე ბის თვის სა ინ ფორ მა ციო ვი დეოების ჩა წე რა და გაგ-
ზავ ნა. ას ევე, იმ მოს წავ ლე ებს, რომ ლებ საც მას წავ ლებ ლე ბი ვერ ცერ თი სა შუ ალ ებ-
ით ვერ და უკ ავ შირ დნენ, სა ქარ თვე ლოს ფოს ტის სა შუ ალ ებ ით გა უგ ზავ ნეს და ვა-
ლე ბე ბი და სას წავ ლო რე სურ სი, თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში პრობ ლე მა იყო უკ უკ ავ-
ში რი შეს რუ ლე ბუ ლი და ვა ლე ბე ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, მოს წავ ლე ებს მი ეც ათ 
მი თი თე ბა, რომ სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბი სას წარ მო ედ გი ნათ შეს რუ ლე ბუ ლი და ვა-
ლე ბე ბი - სა ჯა რო სკო ლის დი რექ ტო რი; 

– ინ ტერ ნე ტი სა და კომ პი უტ ერ ის არ ქო ნის პი რო ბებ ში, სკო ლა ბავ შვებს თა ვად აწ-
ვდი და ად აპ ტი რე ბულ სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ სა და და ვა ლე ბებს. და წე სე ბუ ლე ბამ 
ას ევე მო იძია რე სურ სე ბი და ბავ შვებს 15 პლან შე ტი გა დას ცა - სა ჯა რო სკო ლის 
პე და გო გე ბი;

– ცალ კე ულ მოს წავ ლე თა შე ფა სე ბით,  ტე ლეს კო ლა მათ თვის გა მო სა დე გი არ აღ-
მოჩ ნდა, რად გან აც დე ნი ლი იყო საგ ნის პროგ რა მას და მას წავ ლებ ლებს მა ინც ახ-
ლი დან, დე ტა ლუ რად უწ ევ დათ  სა კითხე ბის ახ სნა - სა ჯა რო სკო ლა; 

– ერთ-ერთ სა ჯა რო სკო ლა ში ვი ზი ტი სას გა ირ კვა, რომ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
პე რი ოდ ში სკო ლის კომ პი უტ ერ ებ ში messenger-ი, ად რინ დე ლი პე რი ოდ ის მსგავ-
სად, სა მი ნის ტროს სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის დო ნე ზე იყო დაბ ლო კი ლი, რის გა-
მოც, მას წავ ლებ ლებს სა კუ თა რი ინ ტერ ნე ტით უწ ევ დათ სარ გებ ლო ბა.

მი უხ ედ ავ ად ინ ტერ ნეტ სა და ტექ ნი კას თან წვდო მის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი-
სა, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს არ მი უღია შე სა ბა მი სი 
ზო მე ბი ამ გა მოწ ვე ვე ბის აღ მო საფხვრე ლად. კვლე ვის პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ-
ვიუებიდან ირ კვე ვა, რომ სა მი ნის ტრომ სკო ლე ბი დან გა მო ითხო ვა ინ ფორ მა ცია ამ გვა-
რი სა ჭი რო ებ ის მქო ნე ბავ შვე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა ამ ას სა პა სუ ხო ქმე დე ბა არ მოჰ ყო ლია. 
ამ ას თა ნა ვე, უწყე ბას თა ვის ოფ იცი ალ ურ კო რეს პონ დენ ცი აში არ წარ მო უდ გე ნია იმ 
მოს წავ ლე თა სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლებ საც ინ ტერ ნეტ თან ან/და შე სა ბა მის 
ტექ ნი კურ მოწყო ბი ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით, მო ნა ცე მე ბის ცვა ლე ბა დო ბი სა და არ ას-
ან დო ობ ის მი ზე ზით, პრობ ლე მე ბი ექ მნე ბათ. სა მი ნის ტრომ ას ევე მი უთ ითა, რომ მთელ 
რიგ შემ თხვე ვებ ში, „ოჯ ახ ებს აქ ვთ წვდო მა ინ ტერ ნეტ სა და მოწყო ბი ლო ბებ თან, მაგ რამ 
სუ ბი ექ ტუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო აფ ერ ხე ბენ მოს წავ ლე თა ჩარ თუ ლო ბას დის ტან ცი-
ურ სას წავ ლო პრო ცეს ში“.125 ამ ის პა რა ლე ლუ რად, სხვა დას ხვა კვლე ვა მი უთ ით ებს, რომ 
მთე ლი ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის მხო ლოდ 79.3 პრო ცენ ტს (სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე-
ობ ის 69.3 პრო ცენ ტს) აქ ვს ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა, ხო ლო გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის ან-
გა რი შის თა ნახ მად,126 3-დან 17-წლამ დე ას აკ ის 50400 ბავ შვს არ აქ ვს კომ პი უტ ერ სა და 

125 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი MES 9 21 0000581485; 16.06.2021.
126 გაეროს ბავშვთა ფონდი, მოწყვლადი ბავშვები და რისკები ახალი კორონავირუსის (Covid-19) დროს, 
2020, გვ. 5;
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ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა, რაც ონ ლა ინ სწავ ლე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის შე საძ ლო 
მა ღალ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე მი უთ ით ებს.127

სწავ ლე ბის პრო ცე სის დის ტან ცი ურ ფორ მატ ში გა დას ვლამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე-
ნა მო ახ დი ნა გა ნათ ლე ბის ხა რის ხზე. ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლის დი რექ ტო რე ბი, 
მას წავ ლებ ლე ბი და მოს წავ ლე ები ერ თხმად აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ სწავ ლე ბის ხა რის ხმა, 
ის ევე რო გორც ბავ შვე ბის მო ტი ვა ცი ამ, იკ ლო. ამ პე რი ოდ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და 
მა თი ინ ტერ ნეტ და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხიც.128 მე ტიც, ზო გი ერ თმა მოს წავ ლემ ის იც 
აღ ნიშ ნა, რომ იმ დე ნად მი ეჩ ვია კომ პი უტ ერ ულ თა მა შებს, რომ ძი ლის პრობ ლე მე ბი შე-
ექ მნა.129 მე ორე მხრივ, ბავ შვებ მა იმ აზ ეც მი უთ ით ეს, რომ დი დი ხნით კომ პი უტ ერ ისა და 
მო ბი ლუ რის ეკ რან თან ყოფ ნამ მათ ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა.130

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სას წავ ლო წლის და საწყის ში და სა-
ხუ ლი მიზ ნე ბი ვერ შეს რულ და და, სა ბო ლოო ჯამ ში, მო დი ფი ცი რე ბა გა ნი ცა და. ამ მი-
მარ თუ ლე ბით, კი დევ უფ რო დი დი გა მოწ ვე ვა იყო ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლებ ზე დას წრე ბის 
და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ბავ შვე ბის მი ერ გაკ ვე თი ლე ბის ათ ვი სე ბის სირ თუ ლე. და მა-
ტე ბით, გაკ ვე თი ლე ბის თვის დათ მო ბი ლი დრო ის შემ ცი რე ბის გა მო, სკო ლებს მო უწი ათ, 
გა ნე საზღვრათ, თუ რა სა კითხებს და ფა რავ დნენ სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში.

– ერ ოვ ნუ ლი სა ს წავ ლო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პროგ რა მის დაძ ლე ვას თან 
და კავ ში რე ბით, აღ მოჩ ნდა, რომ გაკ ვე თი ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა და მა თი ჩა ტა რე-
ბის ინ ტენ სი ვო ბა არ იყო საკ მა რი სი მა სა ლის და სა მუ შა ვებ ლად. მოს წავ ლე ებ ის 
გან ცხა დე ბით, გარ კვე ული დრო ტექ ნი კურ სა კითხებ ში იხ არ ჯე ბო და, დი დი დრო 
სჭირ დე ბო და და ვა ლე ბე ბის შე მოწ მე ბა სა და გა მო კითხვას და ამ იტ ომ, ახ ალი მა-
სა ლის ახ სნის დრო აღ არ რჩე ბო და. ამ იტ ომ, ზო გი ერთ სა გან ში ვერ მო ახ ერ ხეს 
წიგ ნე ბის დას რუ ლე ბა. ბავ შვებ მა ამ ის ფონ ზე მო ითხო ვეს და მა ტე ბი თი გაკ ვე თი-
ლე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც დაკ მა ყო ფილ და - სა ჯა რო სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბი.

– მას წავ ლებ ლე ბი ცდი ლობ დნენ, ბავ შვე ბის თვის კომ პლექ სუ რი და ვა ლე ბე ბი შე-
ეთ ავ აზ ებ ინ ათ, რა თა გა ეზ არ დათ მა თი ჩარ თუ ლო ბა სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში, ის-
ევე, რო გორც სწავ ლის ხა რის ხი. ზო გი ერთ სკო ლა ში მას წავ ლებ ლე ბი მშობ ლებს 
უგ ზავ ნიდ ნენ ელ ექ ტრო ნულ სერტიფიკატებს ბავ შვე ბის მო ტი ვა ცი ის ას ამ აღ-
ლებ ლად - სა ჯა რო სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბი.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის პი რო ბებ ში, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის131 გა მო კითხუ ლი დი რექ ტო რე ბის გან ცხა დე ბით, სას წავ ლო პრო ცეს ზე მო ნი ტო რინ გი 
მიმ დი ნა რე ობ და Teams-ის პლატ ფორ მის მეშ ვე ობ ით, პე და გო გებ თან წი ნას წარ შე უთ-
ან ხმებ ლად, მა თი ყო ველ დღი ური შეს ვლი სა და გაკ ვე თილ ზე დას წრე ბის მეშ ვე ობ ით. 

127 International Partnership for Human Rights (IPHR), Human Rights Impact Assessment of The Covid-19 Response on 
the Territory Of Georgia, 2020, 37.
128 ფოკუს-ჯგუფი მცირე საოჯახო ტიპის სახლის პერსონალთან.
129 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.
130 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.
131 მათ შორის, სკოლა პანსიონების.
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თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ გვა რი ტი პის მო ნი ტო რინ გი, ძი რი თა დად, გაკ ვე თი ლის ჩა-
ტა რე ბი სა და მოს წავ ლე თა დას წრე ბის ფაქ ტს უფ რო ემ სა ხუ რე ბო და, ვიდ რე სწავ ლე ბის 
ხა რის ხის შე ფა სე ბას. 

დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა პე და გო-
გებ საც. მა თი გან ცხა დე ბით, მათ, სულ მცი რე, ორ ჯერ მე ტი დრო ისა და ძა ლის ხმე ვის ჩა-
დე ბა უწ ევ დათ თი თოეული გაკ ვე თი ლის თვის მო სამ ზა დებ ლად. ამ ას თა ნა ვე, სა გაკ ვე-
თი ლო პრო ცე სის დის ტან ცი ურ ფორ მატ ში წარ მარ თვის გა მო მათ თვის რთუ ლი იყო მოს-
წავ ლე ებ ის ცოდ ნის ობი ექ ტუ რად გა ზომ ვა და შე ფა სე ბა.132

– ნიშ ნის და წე რი სა და წლი ური შე ფა სე ბის გა მოყ ვა ნის პრო ცე სი პე და გო გე ბი სათ-
ვის მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად პრობ ლე მუ რი გახ და, რად გან ფი ზი კუ რი და ონ ლა ინ 
ჟურ ნა ლე ბის მო ნა ცე მებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი აც დე ნე ბი გა მო იკ ვე თა. სა ბო-
ლოო ჯამ ში, სა ერ თო გა დაწყვე ტი ლე ბით, შე ფა სე ბის და წე რი სას ფი ზი კურ ჟურ-
ნალ ში არ სე ბულ მო ნა ცე მებს მი ენ იჭა პრი ორ იტ ეტი. 

მი უხ ედ ავ ად ამ გა მოწ ვე ვე ბი სა, კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა-
ზე გა დას ვლის რე ჟი მის და დე ბი თი ეფ ექ ტი, რო გორც ბავ შვებ თან და მშობ ლებ თან, ისე 
მას წავ ლებ ლებ თან მი მარ თე ბით. გა მოვ ლე ნი ლი შე დე გე ბი დან გან სა კუთ რე ბით აღ სა-
ნიშ ნა ვია შემ დე გი სა კითხე ბი: 

 – სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ცალ კე ული ბავ შვე ბის უკ ეთ ჩარ თვა - მი უხ ედ ავ ად იმ-
ისა, რომ კვლე ვი სას პრობ ლე მუ რად გა მო იკ ვე თა სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში არ ას-
რულ წლოვ ნე ბის აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა და ეფ ექ ტი ანი ჩარ თუ ლო ბა, ცალ კე ულ 
მოს წავ ლე ებ თან მი მარ თე ბით, სწავ ლე ბის დის ტან ცი ური მე თო დე ბის გა მო ყე ნე-
ბას და დე ბი თი შე დე გი მოჰ ყვა. კერ ძოდ, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე გუ ლა ცი ებ-
მა ხე ლი შე უწყო ის ეთ სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ას, რო მელ-
თა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლიც სკო ლის გან მო შო რე ბით მდე ბა რე ობ და და ამ ინ დის 
გაუარესების მი ზე ზე ბით ფი ზი კუ რად ვერ ახ ერ ხებ დნენ სკო ლა ში მის ვლა სა და 
სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობ ას. 

 – სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში მშობ ლე ბის აქ ტი ური ჩარ თვა - დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის პრო ცეს ში მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის კუთხით არ სე ბუ ლი დაბ რკო-
ლე ბე ბი ცხა დად გა მოჩ ნდა. ნა თე ლი გახ და, რომ ცალ კე ულ მათ განს ნაკ ლე ბად 
ჰქონ და უნ არ ები ბავ შვე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში და სახ მა რებ ლად. მე-
ორე მხრივ, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და მშობ ლე ბის ან/და ოჯ ახ ის წევ რე ბის რო-
ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში ტექ ნი კუ რი  და პროგ რა მუ ლი მხარ და ჭე რის მი-
მარ თუ ლე ბით, რა მაც, მა თი მხრი დან, და მა ტე ბი თი დრო ითი რე სურ სი და შრო მა 
მო ითხო ვა.133 მი უხ ედ ავ ად ამ გა მოწ ვე ვე ბი სა და CRIA-ს პროცესში აღ მო ჩე ნი ლი 
სხვა პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი სა134, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მას წავ ლე ბელ თა ნა წილ-
მა მი უთ ითა, რომ ძი რი თად შემ თხვე ვებ ში, სწავ ლე ბის დის ტან ცი ურ მო დელ ზე 
გა დას ვლამ სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი 
აამ აღ ლა. მე ტიც, მშობ ლებ მა უკ ეთ და ინ ახ ეს ბავ შვე ბის სა ჭი რო ებ ები, მა თი შე-

132 ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის პედაგოგებთან.
133 ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის ადმინისტრაციასა და პედაგოგებთან.
134 გამოვლენილი პრობლემების შესახებ, ასევე იხ. ინფორმაცია 23-ე გვერდზე.
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საძ ლებ ლო ბე ბი (გან სა კუთ რე ბით სსსმ ბავ შვე ბის შემ თხვე ვა ში), თა ვი ან თი შვი-
ლე ბის სას წავ ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის მნიშ ვნე ლო ბა და დახ ვე წეს სა კუ თა რი უნ-
არ ებ იც. სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სებ ში მშო ბელ თა აქ ტი ური ჩარ თვის პა რა ლე-
ლუ რად, მშობ ლებ სა და სკო ლებს შო რის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის კომ პო ნენ-
ტი გაძ ლი ერ და.135

 – ტექ ნი კას თან და ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი უნ არ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა - დის-
ტან ცი ურ მა სწავ ლე ბამ ხე ლი შე უწყო მას წავ ლებ ლებს, მნიშ ვნე ლოვ ნად და ეხ ვე-
წათ ტექ ნი კას თან და ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი უნ არ ები და ამ მი მარ თუ-
ლე ბით აქ ტი ურ ად ემ უშ ავ ათ სა კუ თარ თავ ზე. 

1.2.2. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟი მის ზე გავ ლე ნა ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ზე

სა ქარ თვე ლოს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბამ დის ტან ცი ურ სწავ-
ლე ბა ზე გა დას ვლას თან და კავ ში რე ბით, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
ყვე ლა მოს წავ ლე ზე იქ ონია ზე გავ ლე ნა, თუმ ცა არ სე ბი თი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე, სხვა-
დას ხვა მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი დად გნენ, მათ შო რის, გან სა კუთ რე-
ბით აღ სა ნიშ ნა ვია შშმ და სსსმ ბავ შვე ბი.

2020 წლის სექ ტემ ბერ ში, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და 
სპორ ტის მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით, და წეს და ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სსსმ მოს წავ ლე ებ თან მი მარ თე ბით.136 აღ ნიშ ნულ მა ინ სტრუ მენ-
ტმა გა ით ვა ლის წი ნა სკო ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ნე ბის მი ერი 
მო დე ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას უზ რუნ ვე ლე ყო სსსმ მოს წავ ლის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მორ-
გე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბა, მას წავ ლებ ლე ბი სა და სკო ლის ინ-
კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ ის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით (ას ეთ ის არ სე ბო-
ბის შემ თხვე ვა ში), რო მელ თაც, თა ვის მხრივ, მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია ექ ნე ბო დათ მოს-
წავ ლე სა და მის კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე ნელ თან და კონ სულ ტა ცი ას გა უწ ევ დნენ ამ უკ-
ან ას კნელს არ ას რულ წლოვ ნის მხარ და ჭე რის, ას ევე, მი სი აკ ად ემი ური, სო ცი ალ ური და 
ფუნ ქცი ური უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის თვის. 

მი უხ ედ ავ ად ამ რე გუ ლი რე ბი სა, გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მად გა მო იკ ვე თა შშმ და სსსმ 
ბავ შვე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით, ამ ჯგუ ფის წარ-
მო მად გე ნელ თა სხვა დას ხვა ტი პის ინ დი ვი დუ ალ ური სა ჭი რო ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

 – უსინათლო ან მცი რემ ხედ ველ პი რებ თან მი მარ თე ბით - სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე-
ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს მი ერ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბი სათ ვის უპ ირ-
ატ ეს ად შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პლატ ფორ მა (teams) არ იყო მი საწ ვდო მი ამ ჯგუ ფის 
წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შვე ბი სათ ვის, რაც მათ სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ეფ ექ ტი ან 
ჩარ თუ ლო ბას მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად აფ ერ ხებ და; 

135 გასაუბრება საჯარო სკოლის დირექტორთან.
136 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 9 
სექტემბრის №95/ნ ბრძანება „საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო 
პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების წესისა და პირობების 
დამტკიცების შესახებ“.
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 – ყრუ და სმენის სირთულის მქონე პირებთან მიმართებით - ამ ჯგუ ფის წარ მო-
მად გენ ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად იქ ცა დის ტან ცი ურ სა გაკ ვე თი-
ლო პრო ცეს ში ჩარ თვა, ვი ნა იდ ან, Teams-ის პროგ რა მით სარ გებ ლო ბა მო უხ ერ ხე-
ბე ლი იყო ჟეს ტუ რი ენ ის თარ ჯიმ ნის თვის.137 გარ და ამ ისა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ ტე ლეს კო ლის პრო ექ ტი მას წავ ლებ ლე ბის, სკო ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ-
მო მად გენ ლე ბი სა და ბავ შვე ბის უმ რავ ლე სო ბის მი ერ და დე ბი თად ფას დე ბო და, 
პრობ ლე მუ რი იყო მი სი ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბა ყრუ და სმენის სირთულის მქონე 
ბავ შვე ბის თვის. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ გაკ ვე თი ლებს პა რა ლე ლუ რად სურ დო-
თარ ჯი მა ნი თარ გმნი და, მი სი არ ახ ელ საყ რე ლი გან ლა გე ბის (მა გა ლი თად, სურ-
დო თარ ჯი მანს ზოგ ჯერ სა ტე ლე ვი ზიო ლო გო ფა რავ და, მი სი გა მო სა ხუ ლე ბა კი 
იმ დე ნად მცი რე იყო, რომ მოს წავ ლე ები ვერ ახ დენ დნენ ერ თდრო ულ ად მას ზე 
და პე და გოგ ზე კონ ცენ ტრი რე ბა სა და სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას) გა მო მოს-
წავ ლე ებს უჭ ირ დათ გაკ ვე თი ლი სა და მის ფარ გლებ ში მი სა ღე ბი ინ ფორ მა ცი ის 
სრუ ლად აღ ქმა.138 ამ ას თა ნა ვე, დის ტან ცი ური გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბი სას ტიტ-
რე ბის გა მო უყ ენ ებ ლო ბის გა მო, გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გნენ 
ის არ ას რულ წლოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც ჟეს ტურ ენ ას არ ას ათ ან ად ოდ ან სა ერ თოდ არ 
ფლო ბენ და კო მუ ნი კა ცი ის თვის ბა გე ებ ის მეშ ვე ობ ით ინ ფორ მა ცი ის გა გე ბის მე-
თოდს იყ ენ ებ ენ.

 – ფსი ქო სო ცი ალ ური და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ნიშ ნით შშმ პი რებ თან მი მარ თე  ბით - 
ამ ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის, გა ნათ ლე ბის ფი ზი კურ სივ რცე ში მი ღე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სწავ ლე ბის დის ტან ცი ური მო დე ლის შე თა ვა ზე-
ბა და ას ეთი ტი პის პრო ცეს ში ჩარ თვა მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებს და უკ ავ შირ და, 
რად გან მა თი სა ჭი რო ებ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ფი ზი კურ სივ რცე ში გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია. მა გა ლი თის თვის, აუტ ის ტუ რი სპექ ტრის აშ ლი ლო-
ბის მქო ნე ბავ შვებს გა უჭ ირ დათ ეკ რან თან დიდ ხანს გა ჩე რე ბა და კონ ცენ ტრა-
ცია.139 დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დროს უშუ ალო კო მუ ნი კა ცი ის არ არ სე ბო ბი სა 
და შე სა ბა მი სი თვალ სა ჩი ნო ებ ებ ის (რო გორც სას წავ ლო მა სა ლის) გა მო ყე ნე ბის 
შეზღუდ ვის გა მო, გა მოწ ვე ვე ბი შე იქ მნა ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ნიშ ნით შშმ პი რე-
ბის სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის მი მარ თუ ლე ბი თაც.140 ყო ვე ლი ვე ამ ის გა მო, 
პე და გო გებს გაკ ვე თი ლის მომ ზა დე ბი სა და სწავ ლე ბი სათ ვის ჩვე ულ ზე გა ცი ლე-
ბით მე ტი ძა ლის ხმე ვის და ხარ ჯვა უწ ევ დათ.

ონ ლა ინ სწავ ლე ბის დროს სსსმ ბავ შვე ბის პროგ რე სის შე ფა სე ბა მა თი ინ დი ვი დუ ალ ური 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის მი ხედ ვით წარ მო ებ და. თუმ ცა კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მას წავ ლებ-
ლებ მა და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა 
ამ შემ თხვე ვა შიც გა ნაცხა დეს, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბი სა და სწავ ლე ბის ხა რის ხმა მკვეთ-
რად იკ ლო, რაც ბევ რი ფაქ ტო რით, მათ შო რის, კომ პი უტ ერ ულ ტექ ნი კა სა და ინ ტერ ნეტ-
თან შეზღუ დუ ლი წვდო მით, სა გაკ ვე თი ლო პრო ცე სის თვის გა მო ყო ფი ლი მცი რე დრო ით,141 

137 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის დირექტორთან, მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან.
138 ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის მოსწავლეებთან. 
139 საჯარო სკოლაში ვიზიტის შედეგები.
140 ფოკუს-ჯგუფი სკოლა-პანსიონის დირექტორთან და მასწავლებლებთან.
141 თუმცა, ცალკეულ შემთხვევაში, ზოგიერთი პედაგოგი და მოსწავლე იმასაც აღნიშნავდა, რომ 
ბავშვებს კომპიუტერთან გაკვეთილისთვის გამოყოფილი მცირე დროის განმავლობაშიც კი უჭირდათ 
გაჩერება. 
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იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. მსგავ სმა სი ტუ აცი ებ მა, შე საძ ლოა, გა მო იწ ვი ოს პე და გო გე ბის პრო-
ფე სი ული გა დაწ ვა, რაც, შე საძ ლოა, მნიშ ვნე ლოვ ნად აის ახ ოს სწავ ლე ბის და გა ნათ ლე-
ბის ხა რის ხზეც.

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რაც შშმ და სსსმ ბავ შვე ბის დის ტან ცი ურ სა გაკ-
ვე თი ლო პრო ცეს ში ეფ ექ ტი ან ჩარ თვა სა და ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას თან იყო 
და კავ ში რე ბუ ლი, არ ას რულ წლოვ ნე ბის ოჯ ახ ის წევ რებ ზე გაზ რდი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
გახ ლდათ. მა გა ლი თის თვის, ერთ-ერ თი სა ჯა რო სკო ლის დი რექ ტო რის თქმით, დის ტან-
ცი ური სწავ ლე ბის დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა წარ მოშ ვა იმ ან, რომ სპე ცი ალ ური 
მას წავ ლებ ლე ბის და ას ის ტენ ტე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ფაქ ტობ რი ვად გა და ვი და მშობ-
ლებ ზე, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, არ აღ მოჩ ნდნენ მზად ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ-
ლებ ლად.

1.3 ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ებ ის შე ჩე რე ბა

COVID-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან-
ობ ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღო. აღ მას რუ ლე-
ბელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, ერ თი მხრივ, გან საზღვრა სფე რო ები, რო მელ თაც, და წე სე ბუ ლი 
შეზღუდ ვე ბის მი უხ ედ ავ ად, შე ეძ ლოთ შე უფ ერ ხებ ლად გა ნეგ რძოთ საქ მი ან ობა, ხო ლო 
ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი შე ჩერ და. შე სა ბა მი სად, ამ ღო ნის-
ძი ებ ის ფარ გლებ ში, და საქ მე ბულ თა ნა წილ მა სა მუ შაო ად გი ლი სა ერ თოდ და კარ გა და 
შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩა ან შე მო სა ვა ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უმ ცირ და, ხო ლო მე ორე 
ნა წილ მა მუ შა ობა დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში გა ნაგ რძო.

ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ზო მის კომ პლექ სუ რო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, არა ერ თგვა რო ვა ნი გახ ლდათ ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე-
ალ იზ აცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც.  

 – იმ ბავ შვებს, რო მელ თა მშობ ლებ მაც, პან დე მი ის მი უხ ედ ავ ად, ფი ზი კურ/დის-
ტან ცი ურ სივ რცე ში გა აგ რძე ლეს მუ შა ობა, გა მოწ ვე ვე ბი შე ექ მნათ ტექ ნი კას თან 
წვდო მის ნა წილ ში. კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მარ თუ ლი ინ ტერ ვიუებიდან გა მო იკ-
ვე თა, რომ არ ას რულ წლოვ ნე ბის ნა წი ლი სწო რედ მშობ ლის დაბ რუ ნე ბას/სა მუ შა-
ოს დას რუ ლე ბას და მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ტექ ნი კას ელ ოდ ებ ოდა სა გაკ ვე-
თი ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის თვის.142 ამ გვარ შემ თხვე ვებ თან და კავ ში რე ბით, პე და-
გო გებ მა გან მარ ტეს, რომ ამ მოს წავ ლე ებს გაკ ვე თი ლებს ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, უმ-
ეტ ეს წი ლად, სა ღა მოს სა ათ ებ ში უტ არ ებ დნენ. ამ მო ცე მუ ლო ბამ, ფაქ ტობ რი ვად 
წა შა ლა ზღვა რი პე და გო გე ბის სა მუ შაო და არ ას ამ უშაო დროს შო რის. და მა ტე ბით, 
მა თი ვე გან ცხა დე ბით, მათ ხში რად ღა მი თაც უგ ზავ ნიდ ნენ მშობ ლე ბი შეს რუ ლე-
ბულ და ვა ლე ბებს და სთხოვ დნენ უკ უკ ავ შირს. ყო ვე ლი ვე ეს მას წავ ლებ ლე ბის-
თვის აღ მოჩ ნდა სტრე სუ ლი გა მოც დი ლე ბა, თუმ ცა, სტრე სის დაძ ლე ვის კუთხით 
გა დამ ზა დე ბა, ან რა იმე ტი პის სერ ვი სი მათ თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ ყო ფი ლა.143

142 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.
143 ფოკუს-ჯგუფი საჯარო სკოლის თანამშრომლებთან. 
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 – იმ არ ას რულ წლოვ ნებ თან, რო მელ თა მშობ ლებ მაც/კა ნო ნი ერ მა წარ მო მად გენ-
ლებ მა სამ სა ხუ რი/შე მო სა ვა ლი მთლი ან ად ან ნა წი ლობ რივ და კარ გეს, ძი რი თა დი 
გა მოწ ვე ვე ბი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოწყვლა დო ბის მი მარ თუ ლე ბით წარ მო-
იშ ვა. ცხა დია, ამ შემ თხვე ვა ში, ბავ შვე ბის გა ნათ ლე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის 
რა ოდ ენ ობა შემ ცირ და, რა მაც გა ზარ და გა ნათ ლე ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის გა მოწ ვე ვე ბი. შე სა ბა მი სად, სი ღა რი ბე ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი სათ ვის პრობ-
ლე მა არა მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტი და ტექ ნი კა ზე წვდო მა, არ ამ ედ მი ნი მა ლუ რი სას-
წავ ლო მა სა ლე ბის არ სე ბო ბა, საკ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა და ფი ზი კუ რი გა დარ ჩე ნა იყო. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით, და დე ბი თად უნ და აღ ინ იშ ნოს სკო ლა-პან სი ონ ებ ის პრაქ ტი-
კა, რო მელ თაც არ სე ბუ ლი, გა მო უყ ენ ებ ელი ვა უჩ ერ ები სე მეს ტრში რამ დენ ჯერ მე 
(ძი რი თა დად, 2-3 ჯერ) მოს წავ ლე ებ ზე საკ ვე ბის გა სა ცე მად გა მოყ ვეს.144

ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოწყვლა დო ბის ზრდამ გა ზარ და არ ას-
რულ წლოვ ნე ბის შრო მი თი ექ სპლო ატ აცი ისა და მა თი სა ში ნაო შრო მა ში ჩარ თვის რის კე-
ბი.145 სამ წუ ხა როდ, პან დე მი ის პი რო ბებ ში დამ დგა რი საფ რთხე ებ ის მი უხ ედ ავ ად, კვლე-
ვა ში მო ნა წი ლე პე და გო გე ბი, ის ევე რო გორც სკო ლე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ-
ლე ბი, ვერ იხ სე ნებ დნენ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს ის ეთ სპე ცი ფი კურ 
რე კო მენ და ცი ას, რო მე ლიც დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დროს შრო მი თი ექ სპლო ატ აცი ის 
სა ვა რა უდო ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნა სა და რე აგ ირ ებ აში და ეხ მა რე ბო დათ. 

1.4. სერ ვი სე ბის ფი ზი კუ რი გა ცე მი სა და ტრან სპორ ტის შეზღუდ ვა

ბავ შვთა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი აზე პან დე მი ის დროს მი ღე ბულ-
მა ის ეთ მა ზო მებ მაც მო ახ დი ნა ზე გავ ლე ნა, რო გო რი ცაა სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის, მათ 
შო რის, სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და ბავ შვზე ზრუნ ვის პროგ რა მით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა და სატ რან სპორ ტო 
გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვა. 

ღო ნის ძი ებ ებ მა გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის რე ალ იზ აცი ის მი მარ თუ ლე ბით, გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნეს შშმ და სსსმ ბავ შვებ ზე, სხვა დას ხვა (მათ შო რის, სა რე-
აბ ილ იტ აციო) სერ ვი სის სა ჭი რო ებ ის მქო ნე არ ას რულ წლოვ ნებ ზე, ას ევე, იმ ბავ შვებ ზე, 
რომ ლებ თა ნაც სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი ინ ტენ სი ურ ად მუ შა ობ დნენ. ერ თი მხრივ, ტრან-
სპორ ტთან წვდო მის, ხო ლო, მე ორე მხრივ, სერ ვი სე ბის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში გა ცე მის 
ფორ მის გა მო, ეჭ ვქვეშ დად გა ბავ შვე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბე ბის ეფ ექ ტი ან ად მი ღე ბის 
სა კითხი. ონ ლა ინ ფორ მა ტით სერ ვი სე ბის მი ღე ბა გან სა კუთ რე ბით გა უჭ ირ დათ შშმ და 
სსსმ მოს წავ ლე ებს, რა მაც, მა თი ფსი ქო ემ ოცი ური ფო ნის დამ ძი მე ბა, კონ ცენ ტრა ცი ის 
პრობ ლე მე ბი გა მო იწ ვია. ყო ვე ლი ვე ეს მათ თვის სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ჩარ თვის არ სე-
ბი თი ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რი იყო. 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის წყვე ტით გა მოწ ვე ული პრობ ლე მე ბი გან-
სა კუთ რე ბით ნა თე ლი გახ და მას შემ დეგ, რაც სას წავ ლო პრო ცე სი კლა სებ ში გაგ რძელ და. 

144 გასაუბრება სკოლა-პანსიონის დირექტორთან.
145 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, ბავშვთა შრომა ახალი კორონა ვირუსის 
პანდემიის პირობებში და მის მიღმა, 2020, 27 – 29. 
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პერ სო ნა ლის გან ცხა დე ბით, ბავ შვე ბი სახ ლე ბი დან გარ თუ ლე ბუ ლი, ცალ კე ულ შემ თხვე-
ვებ ში, აგ რე სი ული ქცე ვით დაბ რუნ დნენ.146

რო გორც ზე მოთ აღ ინ იშ ნა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მუ შა ობ ის შე ჩე რე ბი თა და 
სერ ვი სე ბის ონ ლა ინ რე ჟიმ ზე გა დას ვლით, სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის გა და ად გი ლე ბი სა და 
ოჯ ახ ებ ში ვი ზი ტის მი მარ თუ ლე ბით სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვე ბი შე იქ მნა. სო ცი ალ ური 
მუ შა კე ბის გან ცხა დე ბით, პან დე მი ის გა მო, უკ იდ ურ ესი და გა და უდ ებ ელი შემ თხვე ვე-
ბის გარ და ად გილ ზე არ გა დი ოდ ნენ და ოჯ ახს კო მუ ნი კა ცი ის დის ტან ცი ური სა შუ ალ ებ-
ებ ის დახ მა რე ბით უკ ავ შირ დე ბოდ ნენ.147 ცხა დია, პან დე მი ის დროს დამ ძი მე ბუ ლი მდგო-
მა რე ობ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ გვარ მა ბა რი ერ ებ მა კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა ბავ შვის 
სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სე ბის დაც ვის, არ ას რულ წლოვ ნის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვის 
ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნი სა და მას ზე რე აგ ირ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.  

1.5. ვაქ ცი ნა ცი ის და ნერ გვის ერ ოვ ნუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრი ორ იტ-
ეტ ები

სა ქარ თვე ლო ში COVID-19-ის ვაქ ცი ნა ცი ის და ნერ გვის ერ ოვ ნუ ლი გეგ მა 2021 წლის 21 იან-
ვარს დამ ტკიც და.148 გეგ მის თა ნახ მად, გა მო იყო ის ჯგუ ფე ბი, რო მელ თაც ვაქ ცი ნა ცია პრი-
ორ იტ ეტ ულ ად უნ და ჩა ტა რე ბო დათ. ამ გეგ მის ფარ გლებ ში, პე და გო გე ბი მხო ლოდ II – III 
ფა ზა ში აღ მოჩ ნდნენ და არ ჩა ით ვალ ნენ ე.წ. „წი ნა ხა ზის მშრო მე ლე ბად“, რა ზეც სა ერ თა-
შო რი სო დო ნე ზე მომ ზა დე ბულ მა არა ერ თმა ან გა რიშ მა მი უთ ითა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ვაქ ცი ნა ცი ის ზო მა, ერ თი შე ხედ ვით, ნე იტ რა ლუ რი ხა სი ათ ისაა ზო-
გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მოს წავ ლე ებ თან მი მარ თე ბით, იმ დე ნად, რამ-
დე ნა დაც ამ გვა რი გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა და დამ ტკი ცე ბის დროს უშუ ალ ოდ არ ას რულ-
წლოვ ნე ბის ვაქ ცი ნა ცი ის სა კითხი არ გა ნი ხი ლე ბო და. თუმ ცა, მე ორე მხრივ, ამ პრო ცეს ში 
მას წავ ლე ბელ თა უპ ირ ობო პრი ორ იტ ეტ იზ აცია იქ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის 
ფი ზი კურ სივ რცე ში მდგრა დი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ისა და დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას-
ვლის რის კე ბის მაქ სი მა ლუ რი შემ ცი რე ბის წი ნა პი რო ბა. 

ამ ას თა ნა ვე, სა ყუ რადღე ბოა სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს 
ინ ფორ მა ცია, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ,,კო რო ნა ვი რუ სით (SARS-CoV-2) გა მოწ ვე ულ ინ ფექ-
ცი აზე (COVID-19) სა ვალ დე ბუ ლო ტეს ტი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პრი ორ იტ ეტ ულ პირ-
თა ნუს ხი სა და ჩა ტა რე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 
წლის 15 ივ ნი სის №975 გან კარ გუ ლე ბის თა ნახ მად, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში მო მუ შა ვე პი რე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბი ან სა ვალ დე ბუ ლო ტეს ტი რე ბას – ყო ველ 14 
დღე ში ერ თხელ და საქ მე ბულ თა მაქ სი მა ლუ რი (100%) მოც ვით, მაგ რამ არ ან აკ ლებ 20%-
ისა (ტეს ტი რე ბის 20% უნ და ჩა ტარ დეს PCR მე თო დით, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი 80% – ან ტი გე-
ნის სწრა ფი ტეს ტით). ამ ავე დროს, უწყე ბამ გა ნაცხა და, რომ მას წავ ლე ბელ თა ვაქ ცი ნა ცი-
ას თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობ და.149

146 ფოკუს ჯგუფი საჯარო სკოლის წარმომადგენლებთან.
147 ფოკუს-ჯგუფი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან.
148 საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 21 იანვრის №67 განკარგულება „საქართველოში COVID-19-ის 
ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
149 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი MES 9 21 0000581485; 16.06.2021.
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ხე ლი სუფ ლე ბას ყვე ლას შე საძ ლო ზო მის თვის არ მი უმ არ თავს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. მას წავ ლე ბელ-
თა ვაქ ცი ნა ცი ის აქ ტი ური წა ხა ლი სე ბა, მხო ლოდ, 2021 წლის აგ ვის ტო ში და იწყო, რო-
დე საც სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის იმ უნ იზ აცი ის ცენ-
ტრებ ში და მა ტე ბით შე იქ მნა იმ უნ იზ აცი ის კა ბი ნე ტე ბი. მთავ რო ბის დაგ ვი ან ებ ული და 
არა ეფ ექ ტი ანი ქმე დე ბე ბი აის ახ ება ვაქ ცი ნა ცი ის სტა ტის ტი კა ზეც. მა გა ლი თი სათ ვის, 
2021 წლის 13 სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით, სა ჯა რო სკო ლის პერ სო ნა ლის მხო ლოდ 33% 
იყ ოს სრუ ლად აც რი ლი, ხო ლო მას წავ ლე ბელ თა სრუ ლი ვაქ ცი ნა ცი ის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე-
ბე ლი 36%-ია.

1.6. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

 ♦ ჩა ტა რე ბუ ლი შე ფა სე ბის ფარ გლებ ში გა მო იკ ვე თა, რომ ზო გა დი გა ნათ ლე ბის უფ-
ლე ბის რე ალ იზ აცი ის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის უმ ეტ ეს ობა (მათ 
შო რის, შშმ/სსსმ ბავ შვე ბის ეფ ექ ტი ანი ჩარ თუ ლო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს-
ში, ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი, ტექ ნი კა სა და ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა) წლი დან 
წლამ დე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა იყო, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბით ხილ ვა დი კო-
ვიდ-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში გახ და

 ♦ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის რე ჟიმ ზე გა დას ვლის პრო ცე სი ქა ოტ ურ ად წა რი მარ თა. 
ეს, ერ თი მხრივ, მსგავს სი ტუ აცი ებ ში რე აგ ირ ებ ის გა მო უც დე ლო ბით, ხო ლო, მე-
ორე მხრივ, მთავ რო ბის არა ეფ ექ ტი ან ობ ითა და მი სი დაგ ვი ან ებ ული რე აგ ირ ებ ით 
იყო გა მოწ ვე ული 

 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის პრო ცე სი არ იყო ინ კლუ ზი ური და ბავ შვე-
ბის აზ რი - მოს მე ნი ლი. გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღო პრე მი ერ-მი ნის ტრთან არ სე ბულ-
მა სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭომ და მი სი მი ღე ბის პრო ცეს ში ბავ შვე ბი, მათ უფ ლე ბებ-
ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ები, მშო ბელ თა ან შშმ პირ თა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ები, ას ევე, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი ჩარ-
თულ ნი არ ყო ფი ლან 

 ♦ პრობ ლე მუ რად გა მო იკ ვე თა ბავ შვე ბის ჯე რო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა-
კითხიც. სკო ლა ში დაბ რუ ნე ბის სა ვა რა უდო თა რი ღის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ული 
ვა კუ უმი მათ კი დევ უფ რო სტრე სულ მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებ და. დის ტან ცი ურ 
სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობა ას ევე სტრე სუ ლი გა მოდ გა იმ ბავ შვე ბის-
თვის, რომ ლე ბიც გა დატ ვირ თულ საცხოვ რის ში ცხოვ რობ დნენ, ას ევე, არ ას რულ-
წლოვ ნე ბის თვის, რო მელ თაც ოჯ ახ ური კონ ფლიქ ტის ფონ ზე უწ ევ დათ გაკ ვე-
თილ ზე დას წრე ბა

 ♦ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს მი ერ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები იყო ზო გა დი და ნაკ ლე ბად 
იძ ლე ოდა რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში ეფ ექ ტი ანი გან ხორ ცი ელ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბას 

 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლის პირ ველ ეტ აპ ზე გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ-
ვე ვად იქ ცა პლატ ფორ მა Teams-ის ტექ ნი კუ რი გა უმ არ თა ობა, ას ევე, მი სი გა მო-
ყე ნე ბა რო გორც მოს წავ ლე ებ ის თვის, ისე მას წავ ლებ ლე ბის თვის. პე და გოგ თა ნა-
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წილ მა გაიარა გა დამ ზა დე ბა, რაც შე ეხ ება ბავ შვებს, მათ სა კუ თა რი და სკო ლის 
ძა ლის ხმე ვით მო უწი ათ პლატ ფორ მის შეს წავ ლა 

 ♦ ერთ-ერ თი მთა ვა რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში 
გა მო იკ ვე თა, მოს წავ ლე ებ ისა და მას წავ ლებ ლე ბის ინ ტერ ნეტ სა და სა თა ნა დო სა-
კო მუ ნი კა ციო სა შუ ალ ებ ებ ზე წვდო მა იყო. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ პრობ ლე-
მე ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტრომ სკო ლე ბი დან ინ ფორ-
მა ცია გა მო ითხო ვა, მათ გა და საჭ რე ლად სა თა ნა დო ღო ნის ძი ებ ები არ გა უტ არ ებია 

 ♦ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დროს Teams-ის პროგ რა მის ალ ტერ ნა ტი ვად გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იყო messenger-ის აპ ლი კა ცია, ტე ლე ფო ნით ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ფორ-
მა ტი და ტე ლეს კო ლის პრო ექ ტი. თუმ ცა, არც ამ პლატ ფორ მე ბით სარ გებ ლო ბა იყო 
ეფ ექ ტი ანი და შე უფ ერ ხე ბე ლი. ამ ას თა ნა ვე, გა მო იკ ვე თა ცალ კე ული სკო ლე ბის 
კარ გი პრაქ ტი კა მოს წავ ლე ებ ის თვის და ვა ლე ბე ბის სა ქარ თვე ლოს ფოს ტის მეშ ვე-
ობ ით გაგ ზავ ნას თან და კავ ში რე ბით 

 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლი სა და თვი თი ზო ლა ცი ის, ას ევე, რე ლე ვან ტუ-
რი სერ ვი სე ბის ფორ მის ცვლი ლე ბის გა მო გარ თულ და ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი-
ური მდგო მა რე ობა, რა მაც არ ას რულ წლოვ ნე ბის მო ტი ვა ცი ისა და სწავ ლის ხა რის-
ხის კლე ბა გა მო იწ ვია

 ♦ მი უხ ედ ავ ად უამ რა ვი გა მოწ ვე ვი სა, გა მოვ ლინ და ონ ლა ინ სწავ ლე ბის რე ჟი მის 
შე მო ღე ბის და დე ბი თი ეფ ექ ტე ბიც, მათ შო რის, სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სებ ში 
ცალ კე ული ბავ შვე ბის აქ ტი ურ ად ჩარ თვა, მშობ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მო ნა წი ლე ობა 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სებ ში, ბავ შვე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის მი ერ ტექ ნი-
კას თან მუ შა ობ ის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბა და დახ ვე წა

 ♦ დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე გა დას ვლი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ყო ფი ლა შშმ/
სსსმ ბავ შვე ბის ინ დი ვი დუ ალ ური სა ჭი რო ებ ები, შე დე გად, მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი სა გაკ ვე თი ლო პრო ცე სი დან გა რიყ ვის საფ რთხის წი ნა შე აღმოჩნდა 

 ♦ ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვით/სპე ცი ალ ური რე გუ ლი რე ბით ბავ შვე ბის 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვას საფ რთხე შე ექ მნა. ერ თი მხრივ, არ-
ას რულ წლოვ ნე ბი ელ ოდ ებ ოდ ნენ, რო დის და ას რუ ლებ დნენ მშობ ლე ბი მუ შა ობ ას, 
რომ სა ღა მოს პე რი ოდ ში, მას წავ ლებ ლის გან მი ეღ ოთ ინ დი ვი დუ ალ ური გაკ ვე თი-
ლე ბი. მე ორე მხრივ, შე მო სავ ლის და კარ გვის/შემ ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში, საფ რთხე 
შე ექ მნა არა მხო ლოდ გა ნათ ლე ბა ზე ფი ნან სურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას, არ ამ ედ ბავ-
შვე ბის ფი ზი კურ გა დარ ჩე ნას 

 ♦ COVID-19-ის ვაქ ცი ნა ცი ის და ნერ გვის პრო ცეს ში, პე და გო გე ბი არ უღი არ ები ათ „წი-
ნა ხა ზის მშრო მე ლე ბად“და ვერ მოხ ვდნენ ვაქ ცი ნა ცი ის პირ ველ ტალ ღა ში. გა-
ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს გან მი ღე ბუ ლი წე რი ლი დან ირ კვე ვა, 
რომ უწყე ბა არ ფლობ და ინ ფორ მა ცი ას მას წავ ლე ბელ თა ვაქ ცი ნა ცი ის რა ოდ ენ ობ-
რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ხებ.
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რე კო მენ და ცი ები

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:

 ♦ რე ლე ვან ტურ უწყე ბებ თან და აქ ტო რებ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით, შე იქ მნას 
კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ ის მარ თვის ინ სტი ტუ ცი ური მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ნე ბის-
მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა თუ ღო ნის ძი ებ ის გა ტა რე ბის დროს, ბავ შვე-
ბის უფ ლე ბებ ზე (მათ შო რის, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა ზე) და ბავ შვე ბის სხვა დას ხვა 
ჯგუფ ზე სა ვა რა უდო ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მს გა მო იყ ენ ებს 

 ♦ ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შტო სა და დო ნე ზე შე იქ მნას მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც რე ლე-
ვან ტუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას თა ვის თავ ში მო იც ავს ბავ შვე ბის მო ნა წი-
ლე ობ ისა და მა თი აზ რის მოს მე ნის/გათ ვა ლის წი ნე ბის სა კითხებს

 ♦ შე მუ შავ დეს ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გია, რო მე ლიც აქ ცენ ტს გა აკ ეთ-
ებს გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის პი რო ბებ ში ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბა ზე მა თი ას აკ-
ისა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მათ რე ალ ურ მო ნა წი ლე ობ აზე 

 ♦ ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გია ით ვა ლის წი ნებ დეს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბის ენ ებ ზე მი საწ ვდო მო ბას, ას ევე, მი საწ ვდო მო ბას სპე ცი ალ ური სა ჭი რო ებ ის 
მქო ნე ბავ შვე ბის თვის (მხედ ვე ლო ბის ან სმე ნის სპე ცი ფი ური სა ჭი რო ებ ის, ინ ტე-
ლექ ტუ ალ ური შე ღუდ ვის მქო ნე ბავ შვე ბის თვის).

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს:

 ♦ შე იმ უშა ოს მე თო დო ლო გია და აწ არ მო ოს დე ტა ლუ რი სტა ტის ტი კა სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი და მის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვე ბის სა ჭი რო ებ ებ ის 
შე სა ხებ. სულ მცი რე, პან დე მი ის დას რუ ლე ბამ დე აწ არ მო ოს იმ არ ას რულ წლოვ-
ნე ბის დე ტა ლუ რი სტა ტის ტი კა, რო მელ თაც გა მოწ ვე ვე ბი აქ ვთ ტექ ნი კას თან ან/
და ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის თვალ საზ რი სით, და მი იღ ოს ყვე ლა ღო ნის ძი ება გა-
მოვ ლე ნი ლი ინ დი ვი დუ ალ ური თუ სის ტე მუ რი ბა რი ერ ებ ის უმ ოკ ლეს ვა დებ ში 
აღ მო საფხვრე ლად 

 ♦ კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის ჩარ ჩოს გა რეთ, შე მუ შავ დეს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის მი ღე-
ბის ჰიბ რი დუ ლი ან/და დის ტან ცი ური მე თო დი, ამ გვა რი ინ დი ვი დუ ალ ური სა ჭი-
რო ებ ის მქო ნე ბავ შვე ბი სათ ვის 

 ♦ შე იქ მნას დე ტა ლუ რი მე თო დო ლო გია და ინ სტრუქ ცი ები პან დე მი ის ას დის ტან ცი-
ური სწავ ლე ბის გა მოწ ვე ვე ბი სა და თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც, სხვა სა-
კითხებ თან ერ თად, მო იც ავს სხვა დას ხვა სა ჭი რო ებ ის მქო ნე ბავ შვე ბის ეფ ექ ტი ან-
ად ჩარ თვას სას წავ ლო პრო ცეს ში, ხა რის ხის კონ ტრო ლი სა თუ შე ფა სე ბის თე მებს

 ♦ მას წავ ლებ ლე ბიც და მოს წავ ლე ებ იც, სიღ რმი სე ულ ად გა დამ ზად დნენ სწავ ლე ბის 
ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა ში. 
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 ♦ უმ ოკ ლეს ვა დებ ში გან ხორ ცი ელ დეს ღო ნის ძი ებ ები სხვა დას ხვა სა ჭი რო ებ ის მქო-
ნე არ ას რულ წლო ვან თათ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო პლატ ფორ მე ბის სრუ ლი მი საწ-
ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ან შე ირ ჩეს ის ეთი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც ხელ-
მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა ყვე ლა არ ას რულ წლოვ ნის თვის, მა თი სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო-
ებ ის მი უხ ედ ავ ად

 ♦ პრო ექ ტი „ტე ლეს კო ლა“ ად აპ ტირ დეს ყრუ და სმენის სირთულის მქონე მოს წავ-
ლე ებ ის თვის;

 ♦ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, ბავ შვებს, რომ ლებ საც თა ვი-
ან თი სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ებ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე არ შე უძ ლი ათ დის ტან ცი ურ 
სწავ ლე ბა ში ჩარ თვა, შე ეთ ავ აზ ოთ ფი ზი კურ გა რე მო ში სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბა

 ♦ რო გორც სა მი ნის ტროს, ისე სკო ლე ბის დო ნე ზე, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყ ოს გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში არ ას რულ წლოვ ნე ბის ეფ ექ ტი ანი მო ნა წი ლე-
ობა და მა თი აზ რის მოს მე ნა/გათ ვა ლის წი ნე ბა  

 ♦ ჩა ტარ დეს პან დე მი ის ას ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სიღ-
რმი სე ული კვლე ვა და მის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შავ დეს კრი ზი სულ სი-
ტუ აცი ებ ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი დე ტა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტი.

სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო-
ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტრო

 ♦ სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს თან მჭიდ რო თა ნამ-
შრომ ლო ბით, გა ტარ დეს ღო ნის ძი ებ ები ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში და საქ მე ბულ თა შო რის ვაქ ცი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბი სა და ვაქ ცი ნა ცი ის პრო-
ცეს ში მა თი პრი ორ იტ ეტ იზ აცი ის თვის 

 ♦ პან დე მი ის მიმ დი ნა რე ობ ის ას და მი სი დას რუ ლე ბი დან გო ნივ რუ ლი ვა დის გან-
მავ ლო ბა ში, უზ რუნ ველ ყოს იმ ბავ შვი ანი ოჯ ახ ებ ის ფი ნან სუ რი/სო ცი ალ ური 
მხარ და ჭე რა, რო მელ თაც პან დე მი ის კონ ტექ სტში შე მო სა ვა ლი მთლი ან ად ან ნა-
წი ლობ რივ და კარ გეს.
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კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის დროს მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე ზე გავ-
ლე ნის შე ფა სე ბა

1.1. კო ვიდ-19-ის პან დე მია და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლე-
ბე ბის დაც ვის გა მოწ ვე ვე ბი 

COVID-19-ის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის ზე გავ ლე ნის შე-
სა ფა სებ ლად, კვლე ვამ მო იც ვა მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლე ბი, თავ შე საფ რე ბი, რე ლი გი-
ური კონ ფე სი ებ ის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი დი დი ზო მის ინ სტი ტუ ცი ები, ას ევე, 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი სკო ლა-პან-
სი ონ ები, რომ ლე ბიც ექ ცე ვა სა ხელ მწი ფო რე გუ ლა ცი ებ ის ქვეშ. 

ბავ შვებს შო რის კი დევ უფ რო მოწყვლად ჯგუ ფად აღი არ ეს ინ სტი ტუ ცი ებ ში მცხოვ რე ბი 
ბავ შვე ბის, რად გა ნაც, მა თი გან გრძო ბი თი მხარ და ჭე რა, კრი ზი სის პი რო ბებ ში, შე საძ ლოა, 
მარ ტი ვად დად გეს საფ რთხის ქვეშ.150  კერ ძოდ, ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ რე ზი-
დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, პან დე მი ის დროს სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის 
გა მო,151 ყო ველ გვა რი მხარ და ჭე რის გა რე შე, შე იძ ლე ბა იძ ულ ებ ულ ები გახ დნენ დაბ რუნ-
დნენ ოჯ ახ ებ ში, რო გორც ეს გა ნათ ლე ბის და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი სკო ლა-პან სი ონ ებ ის შემ თხვე ვა ში მოხ და, ან სა ყო ველ თაო ჩა კეტ ვის 
პი რო ბებ ში მო უწი ოთ და წე სე ბუ ლე ბებ ში იზ ოლ აცი აში ყოფ ნა. ას ევე, გაზ რდი ლია ზო გა-
დად და ხუ რულ დი დი ტი პის და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის რის კი. ეს რის კი 
გან სა კუთ რე ბით მძი მედ შე იძ ლე ბა აის ახ ოს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ-
შვე ბის რე ზი დენ ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში. და მა ტე ბით, ქუ ჩა ში მცხოვ რე-
ბი ბავ შვე ბი ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე და უც ვე ლი ჯგუ ფია ბავ შვე ბი სა, გან სა კუთ რე ბით მა-
შინ, რო დე საც მა სობ რი ვი ჩა კეტ ვი სა და გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვის პი რო ბებ ში, ის ინი 
რჩე ბი ან იზ ოლ ირ ებ ულ ები და სხვა დას ხვა სერ ვი სე ბის გა რე შე.152 

პან დე მი ის დაწყე ბის პირ ვე ლი ვე დღი დან გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა 
ბავ შვე ბის, მათ თვის აუც ილ ებ ელი სო ცი ალ ური და სა რე აბ ილ იტ აციო მომ სა ხუ რე ბე-
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ მხრივ, გან სა კუთ რე ბით გა მო სა ყო ფია სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში 
მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც და შო რე ბუ ლე ბი არი ან მშობ ლებს. არ სე ბუ ლი 
რე გუ ლა ცი ებ ისა და შეზღუდ ვე ბის გა მო, მათ ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბათ ხე ლი სო ცი ალ ურ 
მუ შა კებ სა და სხვა სა ჭი რო სერ ვი სებ ზე.153 ას ევე, ფი ზი კუ რი დის ტან ცი რე ბის მოთხოვ-
ნა და გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვა, ბავ შვე ბის ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა ზე გან სა კუთ-
რე ბით უარ ყო ფი თად აის ახ ება, რაც გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში და კავ ში რე ბუ ლია 
კოგ ნი ტუ რი გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბებ თა ნაც კი.154 სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 

150  Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children, 2020, https://bit.ly/3dePJMN.
151 საქართველოში დროებით ფუნქციონირება შეწყვიტეს დღის ცენტრებმა და განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებულმა სკოლა-პანსიონებმა.
152 Protection of Children during the Covid-19 Pandemic, Children and Alternative Care Immediate Response Measures, 
Better Care Network, The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action and UNICEF, 2020, https://uni.cf/35QykpB.
153 The impact of COVID-19 on children and young people, The Children’s Society, https://bit.ly/3qrK5fN.
154 Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children, 2020, https://bit.ly/3dePJMN.
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აღი არ ებ ულია ბავ შვის უფ ლე ბა, ის არ გებ ლოს ჯან მრთე ლო ბის უმ აღ ლე სი სტან დარ ტით, 
მათ შო რის, ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის სფე რო ში.155 შე სა ბა მი სად, ბავ შვე ბის ფსი ქი კუ რი 
ჯან მრთე ლო ბის გაუარესების გაზ რდი ლი რის კის ფონ ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სა ხელ მწი-
ფოს გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინა ეფ ექ ტი ანი ინ ტერ ვენ ცია. ეს გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია იმ 
სა ერ თა შო რი სო მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფონ ზე, რო მე ლიც 2020 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი 
კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოქ ვეყ ნდა. კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ ბავ შვე ბის 74% უფ რო დამ-
წუხ რე ბუ ლია, ვიდ რე პან დე მი ამ დე, 62% უფ რო ნაკ ლე ბად ბედ ნი ერ ად გრძნობს თავს და 
47% უფ რო უიმ ედ ოდ არ ის, ვიდ რე იქ ამ დე იყო. 60% უფ რო მოწყე ნი ლია და 59% - სევ დი ანი. 
51% ამ ბობს, რომ მოკ ლე ბუ ლია სო ცი ალ ურ კავ ში რებს მე გობ რებ თან და თა ნა ტო ლებ თან.156

გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის ფონ ზე გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ და ბავ შვე ბის ინ ფორ-
მი რე ბი სა და გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი ჩარ თვის სა კითხი, რაც ბავ შვის 
უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ით აღი არ ებ ულია, რო გორც ერთ-ერ თი სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი-
პი. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ისა და ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე-
ბის დაც ვის მიზ ნით, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე-
ბას მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხებ ზე მა თი ას აკ ის შე სა ბა მი სი ფორ მით. თუმ ცა, ამ შეს წავ-
ლის, ას ევე, გლო ბა ლუ რი კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სამ წუ ხა როდ, არ მი უმ არ თავთ 
ბავ შვე ბის სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბის თვის და არც გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
ჩა ურ თავთ.157 ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. მსოფ ლიო 
ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სა ხელ მწი ფო ებ ის თვის შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლო დო კუ მენ ტი158,  დე ტა ლუ რად გან საზღვრავს ქვეყ ნე ბის მი ერ შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის მიზ ნით გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ებ ებს, რო მელ თა შო რის ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მის 
უზ რუნ ველ ყო ფას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკ ავია. 

მსოფ ლი ოს მას შტა ბით გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის გა მოცხა დე ბის პა რა ლე ლუ რად, სა ქარ-
თვე ლო ში მი იღ ეს კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბი, რო მელ თა ძი რი თა დი მი ზა ნი ვი რუ სის გავ რცე-
ლე ბის თა ვი დან არ იდ ება იყო. ამ ის პა რა ლე ლუ რად, შე იზღუ და მთე ლი რი გი უფ ლე ბე ბი, 
რომ ლებ მაც პირ და პირ თუ ირ იბ ად გავ ლე ნა იქ ონია ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე, მათ 
შო რის, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ობ აზე. ამ თავ-
ში, ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი იქ ნე ბა, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის ჯან-
მრთე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვის, სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის 
და გეგ მვის, თა მა ში სა და დას ვე ნე ბის უფ ლე ბებ ზე, ას ევე, მა თი ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ თო-
ბი სა და სა ჭი რო სერ ვი სებ ზე წვდო მის შე ნარ ჩუ ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე.

1.2. კო ვიდ-19 და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა

COVID-19-ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით მო სახ ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა:159

155 საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“, მუხლი 11.
156 The Hidden Impact of COVID-19, Save the Children, A Global Research Series, 2020, https://bit.ly/3wWng6m.
157 იქვე.
158 Disability considerations during the COVID-19 outbreak, 2020, https://bit.ly/3wZIosn.
159 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
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 ♦ იმ არ თე ბო და ყო ველ დღი ური სამ თავ რო ბო ბრი ფინ გე ბი დარ გის სპე ცი ალ ის ტე-
ბის, მი ნის ტრე ბი სა და პრე მი ერ-მი ნის ტრის მო ნა წი ლე ობ ით

 ♦ სამ თავ რო ბო ბრი ფინ გე ბის ტრან სლა ცია მიმ დი ნა რე ობ და ჟეს ტუ რი ენ ის გა მო ყე-
ნე ბით

 ♦ ინ ფორ მა ცია ით არ გმნე ბო და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ენ ებ ზე

 ♦ COVID-19-თან და კავ ში რე ბუ ლი სპე ცი ალ ური სა ინ ფორ მა ციო სამ თავ რო ბო ვებ-
გვერ დი www.StopCov.ge ხელ მი საწ ვდო მია ექ ვს ენ აზე. კერ ძოდ, ქარ თულ, აფხა-
ზურ, ოს ურ, ინ გლი სურ, სომ ხურ და აზ ერ ბა იჯ ან ულ ენ ებ ზე. ვებ გვერ დზე გან თავ-
სე ბულ სა ინ ფორ მა ციო ხა სი ათ ის ვი დეოებს დარ თუ ლი აქ ვს ჟეს ტუ რი ენ ის თარ-
გმა ნი. 

 ♦ მოხ და მო სახ ლე ობ ის მა სობ რი ვი ინ ფორ მი რე ბა SMS სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით, რო-
მე ლიც თარ გმნი ლია ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ენ ებ ზე. ქარ თუ ლის გარ და, მოკ-
ლე ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბი იგ ზავ ნე ბო და სომ ხურ და აზ ერ ბა იჯ ან ულ ენ ებ ზეც. 

ას ევე,  სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა-
რე ბის სა აგ ენ ტოს ინ ფორ მა ცი ით, პან დე მი ის პე რი ოდ ში, სა ხელ მწი ფო მზრუნ ვე ლო ბა ში 
გან თავ სე ბულ ბავ შვებს, მათ შო რის, შშმ ბავ შვებს,  ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული 
ინ ფექ ცი ის  გავ რცე ლე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ის მიზ ნით, მი ეწ ოდ ებ ოდ ათ მათ თვის აუც-
ილ ებ ელი ინ ფორ მა ცია ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის პრო ტო კო ლე ბის, რე კო მენ და ცი ებ ისა და 
ჰი გი ენ ის წე სე ბის შე სა ხებ. ას ევე, სა აგ ენ ტოს ინ ფორ მა ცი ით, ბავ შვთან და კავ ში რე ბით 
ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, ით ვა ლის წი ნებ დნენ ბავ შვის სა უკ-
ეთ ესო ინ ტე რესს.160 თუმ ცა და კონ კრე ტე ბუ ლი არ არ ის, უშუ ალ ოდ პან დე მი ისა და ვი რუ-
სის გავ რცე ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის რა ფორ მე ბი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი, 
ვის მი ერ, რა პე რი ოდ ულ ობ ით და ფორ მით აწ ვდიდ ნენ ბავ შვებს ინ ფორ მა ცი ას. ას ევე, 
უშუ ალ ოდ პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, რამ-
დე ნად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობა და რა სა კითხებ თან და კავ ში-
რე ბით. ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან CRIA-ს შე დე გე ბი პან დე-
მი ის შე სა ხებ ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით შექ მნილ სირ თუ ლე ებ-
ზე მი უთ ით ებს. 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის ნა წილ მა სა კუ თა რი ძა ლე ბით, სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რის გა რე შე 
ჩა ატ არა სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი ბავ შვებ თან, თა ვად თარ გმნა ბრო შუ რე ბი, ას ევე, 
ბავ შვებს აჩ ვე ნებ და მო ძი ებ ულ ვი დე ორ გო ლებს.161 ერთ-ერ თი სერ ვი სის მიმ წო დე ბელ მა-
ბავ შვე ბის გა სა გე ბი ფორ მით ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, გა რე რე სურ სე ბის მო ძი ებ აც სცა-
და. სხვა ორ გა ნი ზა ცი ის შემ თხვე ვა ში, ბავ შვებს ნაკ ლე ბად მი ეწ ოდ ებ ათ ინ ფორ მა ცია 
მა თი ას აკ ის შე სა ბა მი სი ფორ მით.  იმ ის ათ ვის, რომ მო ეხ ერ ხე ბი ნათ წე სე ბის დაც ვა, ბავ-
შვე ბის თვის ძი რი თა დად ვი რუ სის მძი მე შე დე გე ბის გაც ნო ბით შე მო იფ არ გლე ბოდ ნენ. 

160 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს 2021 წლის 17 ივნისის წერილი № 07/5111.
161 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. 
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– „ბავ შვე ბი თვი თონ იღ ებ დნენ გა დაწყვე ტი ლე ბას, იც ოდ ნენ რომ ეს იყო სა ში ში 
და მძი მე ინ ფექ ცია. თუ ვინ მე და ავ ად დე ბო და, რომ სა ავ ად მყო ფო ში წა ვიყ ვან-
დით. ჰქონ დათ თა ვი დან პრო ტეს ტი, ღია ტი პის და წე სე ბუ ლე ბაა ჩვე ნი, რო ცა ეს 
ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბი მო ის მი ნეს, რა შე იძ ლე ბა მოყ ვეს ამ ყვე ლა ფერს, ეს ბავ შვე ბი 
ღე ბუ ლობ დნენ გა დაწყვე ტი ლე ბას და დღე საც გა რეთ გას ვლის სურ ვი ლიც არა აქ-
ვთ“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის კუთხით, გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მა იყო სა ხელ მწი-
ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვე ბის 
სა კითხი. უჭ ირ დათ პი რა დი დაც ვის სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბის ახ სნა 
და შე დე გის მი საღ წე ვად მე ტი ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბო დათ.162 ვი რუ სის შე სა ხებ ბავ შვე-
ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის კუთხით, ნაკ ლებ ინ ფორ მა ცი აზე სა უბ რო ბენ ერთ-ერ თი მი-
უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რი სა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა პან-
სი ონ ატ ის თა ნამ შრომ ლე ბი. თუმ ცა, ძი რი თა დად, ვი რუ სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, გან-
სა კუთ რე ბით სი ახ ლე ებს, ბავ შვე ბი სა კუ თა რი ძა ლე ბით იგ ებ დნენ ინ ტერ ნე ტი დან და 
ტე ლე ვი ზო რი დან. 

-  ,,ინ ტერ ნე ტი დან მი ვი ღეთ ინ ფორ მა ცია. პირ ბა დე ები და წე სე ბუ ლე ბა ში მოგ ვა წო-
დეს, და ნარ ჩე ნი ინ ტერ ნე ტი დან და ტე ლე ვი ზო რი დან ვი გებ დით“ - სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვი. 

1.3. კო ვიდ-19 და სა ჭი რო სერ ვი სებ ზე წვდო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა

კრი ზი სის მიმ დი ნა რე ობ ის ას შე უძ ლე ბე ლი გახ და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი-
კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს (სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ-
ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის 
სა მი ნის ტრო) მი ერ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვე ბი სათ ვის კონ კრე ტუ-
ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა. ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური სი ტუ აცი ის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, შე ჩერ და „სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და ბავ შვზე ზრუნ ვის სა ხელ-
მწი ფო პროგ რა მის“ ზო გი ერ თი ქვეპ როგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი. 
მომ სა ხუ რე ბის დის ტან ცი ურ ად ან ნა ხევ რად დის ტან ცი ურ ად მი წო დე ბის შემ თხვე ვა ში, 
მომ სა ხუ რე ბის მომ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ები ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ სპე ცი ალ ური რე-
გუ ლა ცი ით, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლი იყო პან დე მი ის დაწყე ბის საწყის ეტ აპ ზე.163

162 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
163 „დღის ცენტრის მომსახურების, ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების, ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის, განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე 
მოვლის ქვეპროგრამებისა და კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის 
მოდიფიცირებული მომსახურებების ჩარჩო დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის 2020 წლის 1 მაისის № 01-184/ო ბრძანება და „შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების 
დარღვევის ან/და ასეთი რისკის მქონე 18 წლამდე ბავშვებისთვის სოციალური რეაბილიტაციის 
მომსახურებების დისტანციურად მიწოდება-მიღების კონცეპტუალური ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 ნოემბრის № 01-536/ო ბრძანება.
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო პან დე მი ის პე რი ოდ ში მოს წავ ლე ებ ის ათ ვის ფსი ქო სო-
ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა. ამ გა მოწ ვე ვის დაძ ლე ვის მიზ ნით: მოს წავ ლე ებს და 
მათ მშობ ლებს/კა ნო ნი ერ წარ მო მად გენ ლებს, მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ფარ გლებ ში, 
შე ეთ ავ აზ ათ მათ თვის მი სა ღე ბი ნე ბის მი ერი პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბა, შე იქ მნა მშობ-
ლე ბი სათ ვის რე კო მენ და ცი ებ ის ჩა მო ნათ ვა ლი, რა თა შეძ ლე ბო დათ შვი ლე ბის რე ალ ური 
მხარ და ჭე რა პან დე მი ით გა მოწ ვე ული სტრე სუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა და ლახ ვა ში.164 თუმ-
ცა, შე ფა სე ბის ფარ გლებ ში, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რებ არ ცერთ ბავ შვს და მომ-
სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელს არ მი უთ ით ებია ამ მომ სა-
ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბის შე სა ხებ. აქ ვე, პო ზი ტი ურ ად უნ და შე ფას დეს სსიპ სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს 
მოთხოვ ნით და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის მხარ და ჭე რით, ორ გა ნი ზა ცი ის, „სა ქარ თვე ლოს 
ბავ შვე ბი“, მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტი, რო მე ლიც ბავ შვებს პან დე მი ის პი რო ბებ-
ში მნიშ ვნე ლო ვან მხარ და ჭე რას უწ ევ და. პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი იყო 12 ფსი ქო ლო გი, 
რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლებ სა და მინ დო ბით აღ ზრდის ქვეპ-
როგ რა მა ში ჩარ თულ ბავ შვებს ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ.165 

სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის გა მოცხა დე ბამ რის კის წი ნა შე და აყ ენა ბავ შვე ბის წვდო მა სა-
სი ცოცხლო მომ სა ხუ რე ბებ ზე, კვე ბა სა და რე აბ ილ იტ აცი ის სერ ვი სებ ზე. გან სა კუთ რე ბით 
პრობ ლე მუ რი იყო ეს სა კითხი პან დე მი ის დაწყე ბის პირ ველ თვე ებ ში, რო დე საც და იკ-
ეტა ან დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის რე ჟიმ ზე გა და ვი და მომ სა ხუ რე ბე ბი, დღის ცენ ტრე ბი, 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სკო ლა-პან სი ონ ები და არ არ სე ბობ და 
ბე ნე ფი ცი არ ებ ის თვის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის ალ ტერ ნა ტი ული მი წო დე ბის სქე მა. მოგ-
ვი ან ებ ით, დღის ცენ ტრე ბის ბე ნე ფი ცი არ ებ ის თვის გა იცა კვე ბის ვა უჩ ერ ები. კრი ზი სის 
მიმ დი ნა რე ობ ის ას, 2 200 ბე ნე ფი ცი არ ის მხარ და სა ჭე რად, სულ 4 400 ვა უჩ ერი გა იცა.166 
თუმ ცა, საკ ვე ბის მი წო დე ბის კუთხით, პრობ ლე მუ რი იყო სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ-
ლი ზო მა, რო მე ლიც კრძა ლავ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მოძ რა ობ ას. 

 – „ძა ლი ან დი დი გა მოწ ვე ვა იყო ყვე ლაფ რის და კეტ ვა, გან სა კუთ რე ბით, სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ტრან სპორ ტის გა ჩე რე ბა. ჩვენ, გარ და იმ ისა, რომ ინ სტი ტუ ცი ებ ში გვყავს 
ბავ შვე ბი, მი უს აფ არ ბავ შვთა დღის ცენ ტრე ბი გვაქ ვს, ას ევე სა სა დი ლო ები. აქ 
ხან დაზ მუ ლებ თან ერ თად, და დი ან მა თი ოჯ ახ ის წევ რე ბიც. ტრან სპორ ტის გა უქ-
მე ბის გა მო, ძა ლი ან დი დი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოვ ჩნდით, რომ მიგ ვე წო დე ბი-
ნა ეს საჭ მე ლი მათ თვის, რად გან მათ თვის სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ამ ას 
სა ხელ მწი ფო ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და და პრო ვა იდ ერ ებ ის კე თილ ნე ბა ზე იყო და-
მო კი დე ბუ ლი. მე რე და ვიწყეთ ფონ დე ბის მო ძი ება და პე რი ოდ ულ ად, 2 კვი რა ში 
ერ თხელ მა ინც ვა ხერ ხებ დით დღის ცენ ტრის ბავ შვე ბის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით 
მო მა რა გე ბას. სა ხელ მწი ფოს ამ ის თვის და მა ტე ბით ერ თი თეთ რიც არ გა მო უყ ვია“ 
- სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

164 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულება 
მანდატურის სამსახურის 2021 წლის 16 ივნისის წერილი №MES 1 21 0000578157.
165 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს 2021 წლის 17 ივნისის წერილი № 07/5111.
166 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
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დის ტან ცი ურ მომ სა ხუ რე ბებ ზე გა დას ვლის დროს ას ევე გარ თულ და ბავ შვთა სა რე აბ ილ-
იტ აციო სერ ვი სის მი ღე ბა. აღ მზრდე ლებს თა ვად უხ დე ბო დათ გარ კვე ული ვარ ჯი შე ბის 
და მა სა ჟე ბის გა კე თე ბა, რაც დიდ სირ თუ ლეს თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი.167

სა ხელ მწი ფოს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში 
მყოფ ბავ შვებს, აღ მზრდე ლებ სა და მიმ ღებ მშობ ლებს, COVID-19-ით გა მოწ ვე ულ სტრეს-
თან გა სამ კლა ვებ ლად და კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ობ ის და საძ ლე ვად, მი ეწ ოდ ებ ათ ფსი-
ქო ლო გი ური მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი.168 თუმ ცა, ან გა რიშ ში და კონ კრე ტე ბუ ლი არ არ ის 
მხარ და ჭე რის ტი პი, პე რი ოდ ულ ობა და იმ ბავ შვე ბის რა ოდ ენ ობა, ვი საც დახ მა რე ბა გა-
უწი ეს. ამ ის პა რა ლე ლუ რად, სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი მი უთ ით ებ ენ ონ ლა ინ ფსი ქო ლო გი ური დახ მა რე ბის მი ღე ბის ხარ ვე ზებ ზე. კერ ძოდ, 
ზო გი ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში პრობ ლე მად გა მო იკ ვე თა ბავ შვე ბის და ბა ლი მო ნა წი ლე ობა 
და და ინ ტე რე სე ბა ფსი ქო ლო გის ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბით, რაც, სა ბო ლო ოდ, უარ-
ყო ფი თად აის ახა ბავ შვებ ზე.169 გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა გა მო იკ ვე თა იმ და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში, სა დაც „სა ქარ თვე ლოს ბავ შვე ბი“ ახ ორ ცი ელ ებ და პრო ექ ტს. 

 – ,,ბავ შვე ბი თა ვად ითხოვ დნენ ფსი ქო ლო გის დახ მა რე ბას, არ ავ ინ აც დენ და, არ აგ-
ვი ან ებ დნენ. ბავ შვე ბი თვი თონ ამ ის ამ არ თებ დნენ სა კუ თარ მე გობ რებს. ბავ შვე-
ბის და არა სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის დახ მა რე ბით, რო მელ თა ჩარ თუ ლო ბა ძა ლი ან 
და ბა ლი იყო. მინ დო ბის აღ ზრდის პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი ოჯ ახ ები თა ვის ნაც ნობ 
ოჯ ახ ებს ეუბ ნე ბოდ ნენ სერ ვი სის შე სა ხებ. ბავ შვე ბი აკ რი ტი კებ დნენ სა ხელ მწი-
ფო ფსი ქო ლოგს, რო მე ლიც 6 თვე ში ერ თხელ შე იძ ლე ბა მი ვი დეს მათ თან, რაც რე-
ალ ური ინ ტერ ვენ ცია არ არ ის“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო-
მად გე ნე ლი.

პან დე მი ის პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ჰქონ და სო ცი ალ ური მუ შა კის უწყვეტ 
ჩარ თუ ლო ბას სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლებ რი ვი მო ნი ტო რინ გის 
მიზ ნით. პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით სა ხელ მწი ფოს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სპე ცი ალ-
ური ან გა რი შის მი ხედ ვით, ბავ შვებ თან რე გუ ლა რუ ლი კონ ტაქ ტის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, 
სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა-
რე ბის სა აგ ენ ტოს რე გი ონ ალ ურ/რაიონულ ცენ ტრებ ში და საქ მე ბულ სო ცი ალ ურ მუ შა კებს 
მი ეც ათ სპე ცი ალ ური მი თი თე ბე ბი მუ შა ობ ის დის ტან ცი ურ რე ჟიმ თან და კავ ში რე ბით.170 
მი უხ ედ ავ ად ამ რე კო მენ და ცი ისა, CRIA-ს შე დე გე ბის მი ხედ ვით, საკ მა ოდ და ბა ლი იყო 
სო ცი ალ ური მუ შა კის ჩარ თუ ლო ბა პან დე მი ის მიმ დი ნა რე ობს დროს სა ხელ მწი ფო ზრუნ-
ვა ში მყოფ ბავ შვებ თან მუ შა ობ ის თვალ საზ რი სით. ეს აიხ სნა ად ამი ან ური რე სურ სე ბის 
ნაკ ლე ბო ბით, რად გან, ხში რად, სო ცი ალ ური მუ შა კი ან ინ ფი ცი რე ბუ ლი პი რის კონ ტაქ ტი 
იყო, ან თა ვად ჰქონ და ვი რუ სი და კონ კრე ტულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა სპე ცი ალ ის ტი 
არ მო იპ ოვ ებ ოდა. ას ევე, პრობ ლე მა იყო სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის ტრან სპორ ტი რე ბა და აქ-

167 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
168 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
169 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
170 COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 
2020; ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nUIHDg [ბოლოს ნანახია 2021 წლის 21 სექტემბერს].
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ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა მუ შა ოს დის ტან ცი ურ ად გან ხორ ცი ელ ებ ის გა მო, მუ შა ობ ის ხა რის-
ხიც მკვეთ რად გაუარესდა.

გა მოვ ლინ და შემ თხვე ვა, რო დე საც ყვე ლა ზე კრი ტი კულ სი ტუ აცი აში და წე სე ბუ ლე ბე-
ბი სო ცი ალ ური მუ შა კის გა რე შე მუ შა ობ დნენ. ეს პრობ ლე მა გან სა კუ თე ბით პრობ ლე-
მუ რი იყო მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რე ბი სა და, თბი ლის ში მდე ბა რე სო ცი ალ ური 
საცხოვ რი სის შემ თხვე ვა ში, სა დაც 87 ბავ შვი ცხოვ რობს. თვე ებ ის გან მავ ლო ბა ში არ ჰყავ-
და სო ცი ალ ური მუ შა კი მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე სა ფარს, მა შინ რო ცა მი მარ თვი ან ობა 
ბევ რად გა იზ არ და. სო ცი ალ ური მუ შა კის გან სა კუთ რე ბით და ბა ლი ჩარ თუ ლო ბა გა მოვ-
ლინ და რე გი ონ ში მდე ბა რე ერთ-ერთ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში. და წე სე ბუ ლე ბის 
თა ნამ შრომ ლე ბის გან ცხა დე ბით, სახ ლის თა ნამ შრომ ლე ბი აქ ეთ აწ უხ ებ დნენ მას, რაც 
ნიშ ნავს, რომ მხო ლოდ და წე სე ბუ ლე ბის მი მარ თვის შემ დეგ იყო შე საძ ლე ბე ლი სო ცი-
ალ ურ მუ შაკ თან კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა. ბავ შვე ბის ინ დი ვი დუ ალ ური გან ვი თა რე ბის 
გა ნახ ლე ბუ ლი გეგ მე ბი სო ცი ალ ური მუ შა კის მი ერ არ ის შედ გე ნი ლი. 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა პან სი ონ ატ ის შემ თხვე ვა ში, პრობ ლე მა 
შე იქ მნა თა ნამ შრომ ლე ბის რა ოდ ენ ობ ას თან და კავ ში რე ბით, რად გან სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტის მოძ რა ობ ის შეზღუდ ვის გა მო 8 თა ნამ შრო მე ლი ვერ ახ ერ ხებ და და წე სე-
ბუ ლე ბა ში მის ვლას და მა თი სა მუ შაო სხვა თა ნამ შრომ ლებ ზე გა და ნა წილ და.171

და წე სე ბულ მა შეზღუდ ვებ მა და დის ტან ცი ურ მომ სა ხუ რე ბებ ზე გა დას ვლამ მნიშ ვნე-
ლოვ ნად შეზღუ და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის წვდო მა სხვა დას ხვა 
ფსი ქო სო ცი ალ ურ და სა რე აბ ილ იტ იციო სერ ვი სებ ზე, ას ევე, სო ცი ალ ურ მუ შა კებ თან. ბავ-
შვე ბი პან დე მი ამ დე და დი ოდ ნენ ცეკ ვის წრე ებ ზე, თი ხის და მუ შა ვე ბა ზე, მაგ რამ შემ-
დგომ ყვე ლა ფე რი და იხ ურა, და ეს მათ ძა ლი ან აწ უხ ებ დათ.172

1.4. ზო მე ბის ზე გავ ლე ნა ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის უფ ლე ბა ზე

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის უფ ლე ბა ახ ალი გა მოწ ვე ვე-
ბის წი ნა შე და აყ ენა. დღის წეს რიგ ში დად გა ის ეთი სა კითხე ბის დრო ული და ეფ ექ ტი ანი 
გა დაჭ რა, რო მე ლიც გლო ბა ლურ პან დე მი ამ დე არ ყო ფი ლა აქ ტუ ალ ური და, შე სა ბა მი სად, 
სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის მიმ წო დე ბელ და წე სე ბუ ლე ბებს არ ჰქონ დათ საკ მა რი სი მზა ობა 
და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია, გამ კლა ვე ბოდ ნენ ახ ალ რე ალ ობ ას. პან დე მი ამ რის კის წი ნა-
შე და აყ ენა არა მხო ლოდ ბავ შვე ბის ფი ზი კუ რი, არ ამ ედ ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის სა-
კითხი. ბავ შვე ბის რე ზი დენ ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი პან დე მი ის გა მოცხა დე ბის დღი დან 
გა ნი ხი ლე ბო და რო გორც ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე უფ რო და უც ვე ლი და ვი რუ სის ად ვი ლად 
გავ რცე ლე ბის ად გი ლი. შე სა ბა მი სად, უფ რო დი დი სირ თუ ლე ებ ის წი ნა შე აღ მოჩ ნდნენ 
არ ას რულ წლოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც გან თავ სე ბუ ლე ბი იყ ვნენ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე-
სე ბუ ლე ბებ ში. 

შექ მნილ მძი მე მდგო მა რე ობ აში, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო, სა ხელ მწი ფოს შე ექ მნა ეფ ექ ტი-
ანი მე ქა ნიზ მე ბი და შე ემ უშ ავ ებ ინა შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ები, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი იქ ნე ბო და უშუ ალ ოდ ამ ტი პის და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თა ვი-

171 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
172 შეხვედრები სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებთან. 
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დან არ იდ ებ ასა და მას თან გამ კლა ვე ბა ზე. ას ევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბო და, უშუ ალ ოდ 
და წე სე ბუ ლე ბებს, ში და რე გუ ლა ცი ებ ში გა ეკ ეთ ებ ინ ათ შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რე ბი. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში, მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლე ბი დან, მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე-
საფ რე ბი დან და დი დი ზო მის ლი ცენ ზი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან, გა მო ვითხო-
ვეთ ინ ფორ მა ცია, რო გორც სა ხელ მწი ფოს მი ერ პან დე მი ის მარ თვის მიზ ნით მათ თვის 
მი წო დე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის, ისე ში და მა რე გუ ლი რე ბელ დო კუ მენ ტებ ში 2020 წლის 
მარ ტი დან შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ. მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ იდ-
ან იკ ვე თე ბა, რომ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბებს ში და რე გუ ლა ცი ებ ში, მათ 
შო რის, ში ნა გა ნა წეს ში არ შე უტ ანი ათ ცვლი ლე ბე ბი პან დე მი ის მარ თვას თან და კავ ში-
რე ბით. პო ზი ტი ურ ად უნ და შე ფას დეს საქ ველ მოქ მე დო ფონ დის,  „სა ქარ თვე ლოს კა რი-
ტა სი“, მი ერ ში და მოხ მა რე ბის თვის რე გუ ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა და ცალ კე დო კუ მენ ტის 
მი წო დე ბა მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის.173

სა ხელ მწი ფოს შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბი სა და ას ევე, კვლე ვის ფარ გლებ ში და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, პან დე მი ის მარ თვის 
მიზ ნით შე მუ შავ და ზო გა დი რე კო მენ და ცი ები174 და სტან დარ ტე ბი.175 რე კო მენ და ცი ები 
უმ ეტ ეს ად მო იც ავს ჰი გი ენ ის დაც ვის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბულ ზო გად წე სებს, შშმ პი რე-
ბის ინ ვენ ტა რის და სუფ თა ვე ბა-დე ზინ ფექ ცი ის წე სებს. რაც შე ეხ ება სტან დარ ტებს, მათ-
ში გან საზღვრუ ლია შემ დე გი სა კითხე ბი: ბე ნე ფი ცი არ ებ ის და თა ნამ შრომ ლე ბის ემ ოცი-
ური მხარ და ჭე რა პან დე მი ის პი რო ბებ ში, COVID-19-ის შე სა ხებ მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, ან გა რიშ გე ბა და კო ორ დი ნა ცია შე სა ბა მის სა-
ხელ მწი ფო უწყე ბებ თან, ინ ფექ ცი ის წყა როს კონ ტრო ლი-მკურ ნა ლო ბა და ში და გა და-
ცე მის პრე ვენ ცია, უს აფ რთხო ებ ის ზო მე ბი და ინ დი ვი დუ ალ ური დაც ვის სა შუ ალ ებ ები, 
COVID-19-ის პროს პექ ტუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ბე ნე ფი ცი არ ებ ში, პერ სო ნალ სა და მნახ-
ვე ლებ ში, ფი ზი კუ რი დის ტან ცი რე ბა და  გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვა, და წე სე ბუ ლე ბა ში 
სა ნი ტა რი ულ-ჰი გი ენ ური მდგო მა რე ობა, და სუფ თა ვე ბა და დე ზინ ფექ ცია, და ავ ად ებ ის 
შე სა ხებ ბე ნე ფი ცი არ თა და პერ სო ნა ლის ინ ფორ მი რე ბა, ინ ფექ ცი ის პრე ვენ ცი ისა და კონ-
ტრო ლის ზო გა დი წე სე ბი. 

173 ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდის, „საქართველოს კარიტასი“,  სააღმზრდელო დაწესებულებებში ახალი 
კორონავირუსის  გავრცელების პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის  მიზნით“.
174 „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული 
რეკომენდაციები „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის 
ფარგლებში“ რეგისტრირებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელი 
დაწესებულებებისთვის“; COVID-19-ისადმი ექსპოზირებული არასამედიცინო ობიექტების 
დასუფთავების დროებითი რეკომენდაციები; საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 
ფონდის ტერიტორიული ერთეულების (ფილიალების) ბავშვთა სახლების ინფექციების კონტროლის 
წესები“; „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ტერიტორიული ერთეულების 
(ფილიალების) ხანდაზმულთა  და შშმ პირთა პანსიონატებისთვის ინფექციების კონტროლის წესები“.
175 „ბავშვთა 24-საათიანი ზრუნვის დაწესებულებებისთვის (მათ შორის, დედათა და ბავშვთა 
თავშესაფარი) ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 
პრევენციისა და კონტროლის სტანდარტები; COVID-19 შემთხვევის განსაზღვრება (დროებითი), 
სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში  ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთათვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 
პრევენციისა და კონტროლის სტანდარტები.
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მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ხელ მწი ფომ, პან დე მი ის მარ თვის მიზ ნით, სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვის 24-სა ათი ანი და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის, გარ კვე ული ზო გა დი ხა სი ათ ის რე კო მენ-
და ცი ები და სტან დარ ტე ბი შე იმ უშ ავა, კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ ეს დო კუ მენ ტე-
ბი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებს მი ეწ ოდ ებ ოდ ათ დაგ ვი ან ებ ით, ხო ლო 
მი სი ში ნა არ სი, ხში რად, არ პა სუ ხობ და რე ალ ობ აში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს.176 მომ სა ხუ-
რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ები მი უთ ით ებ ენ, რომ პან დე მი ის დროს არ ას ამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის დახ მა რე ბა უფ რო იყო წამ ყვა ნი და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
გან სა კუთ რე ბით კი გა მო ყო ფენ „სა ქარ თვე ლოს ბავ შვე ბის“ მხარ და ჭე რას, რო მე ლიც ბავ-
შვე ბის ქცე ვის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან და ეხ მა რათ, გან სხვა ვე ბით სა ხელ მწი-
ფოს ძა ლის ხმე ვი სა, რო მელ საც ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ებ ის მი უხ ედ ავ ად, 
რე სურ სე ბი არ გა მო უყ ვია.177 ამ ის გა მო, პან დე მი ის საწყი სი ეტ აპი უმ ეტ ესი სა ხელ მწი ფო 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის ძა ლი ან მძი მე აღ მოჩ ნდა. 

 – „ის ევე რო გორც ყვე ლას თვის, ჩვენ თვი საც  ძა ლი ან მძი მე იყო პან დე მი ის დაწყე ბის 
პე რი ოდი, რო ცა ყვე ლა ფე რი და იკ ეტა. ძა ლი ან მწი რი იყო ინ ფორ მა ცია და ძი რი-
თა დად ჩვე ნი სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის გან გვი წევ და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა. 
ას ევე მივ მარ თავ დით ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და სა აგ ენ ტოს, რომ მო ეწ ოდ ებ-
ინ ათ ჩვენ თვის ინ სტრუქ ცია, რი თი უნ და გვე ხელ მძღვა ნე ლა. სამ წუ ხა როდ, ეს ინ-
სტრუქ ცი ები თუ მო დი ოდა, მო დი ოდა ძა ლი ან დაგ ვი ან ებ ით ან, ფაქ ტობ რი ვად, 
ქმე დი თი არ იყო. ამ იტ ომ, მე რე ვის ხე დით და ჩვე ნით ვცდი ლობ დით რა ღაც გაგ-
ვე გო. ას ევე, რე გუ ლა ცი ები არ იყო კონ კრე ტულ სერ ვის ზე მორ გე ბუ ლი. მა გა ლი-
თად, მი უს აფ რე ბის შემ თხვე ვა ში არ აფ ერი იყო. მცი რე ებ ზე მეტ-ნაკ ლე ბად უფ რო 
კი. 24 სა ათი ანი და წე სე ბუ ლე ბე ბის რე გუ ლა ცი ები იყო უფ რო სა ხელ მწი ფოს ბა-
ლან სზე არ სე ბუ ლი დი დი ინ სტი ტუ ცი ებ ის თვის და ჩვენც მოვ ყე ვით უბ რა ლოდ“ 
- სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

 – „რე კო მენ და ცი ები იყო ზო გა დი, ჩემს სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი არ იყო და ვერც 
იქ ნე ბო და, მე ოთხი სახ ლი მქონ და და ოთხი ვეს თან ზო გა დი რე კო მენ და ცი ები 
მქონ და მი ღე ბუ ლი. ეს რე კო მენ და ცი ები რომ გა მო მად გა რა მე ში, არ ვი ცი, რა ღა ცა 
გა მო მად გა, რა ღა ცა არა”  - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე-
ნე ლი.

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის საწყის ეტ აპ ზე არ სე ბულ რთულ სი ტუ აცი აზე სა უბ რობს სერ-
ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი, რომ ლის თქმით, რო ცა პირ-
ვე ლად კო რო ნა ვი რუ სი გა მოჩ ნდა, ყვე ლა ფე რი ყი რა ზე დად გა, არ იყ ვნენ მზად. ად-
მი ნის ტრი რე ბის ნა წილ ში შე ექ მნათ  პრობ ლე მა, გან სა კუთ რე ბით, ტრან სპორ ტზე, მე-
დი კა მენ ტებ ზე, საკ ვებ ზე. მი სი თქმით, სა კუ თა რი ძა ლე ბით ეძ ებ დნენ ინ ფორ მა ცი ას 
ინ ტერ ნეტ ში, რე კავ დნენ სხვა დას ხვა უწყე ბა ში. სა ხელ მწი ფოს გან დაგ ვი ან ებ ული რე-
აგ ირ ებ ის პი რო ბებ ში, თა ვად გა დაწყვი ტეს ში და რე გუ ლა ცი ებ ით გამ კლა ვე ბოდ ნენ სი-
ტუ აცი ას, შექ მნეს სა მოქ მე დო გეგ მა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც გან საზღვრეს, ვინ რა ზე 
იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი.178

176 რეკომენდაციების მიღებაზე მიუთითებს 7 ორგანიზაცია/დაწესებულება 
177 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
178 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
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სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები და სტან დარ ტე ბი, გარ და იმ ისა, 
რომ დაგ ვი ან ებ ით მი ეწ ოდ ათ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის მიმ წო დე ბელ და წე სე ბუ ლე ბებს, 
ფაქ ტობ რი ვად, გა უმ ჭვირ ვა ლე იყო მა თი დი დი ნა წი ლი და ვერ ხვდე ბოდ ნენ, რო გორ 
გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ პრაქ ტი კა ში. მა გა ლი თად, ერთ-ერ თი რე კო მენ და ცია იყო, რომ თა ნამ-
შრომ ლებს ემ უშ ავ ათ გრძელ ვა დი ან ცვლა ში. თუმ ცა, რას გუ ლის ხმობ და ეს გრძელ ვა დი-
ანი ცვლა, გან მარ ტე ბუ ლი არ ყო ფი ლა.179

მნიშ ვნე ლო ვან სირ თუ ლეს ქმნი და ის იც, რომ ზო გა დი რე კო მენ და ცი ებ ისა და სტან დარ-
ტე ბის პა რა ლე ლუ რად, არ მომ ხდა რა და წე სე ბუ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე სა ბა მი სი მა-
ტე რი ალ ური და ად ამი ან ური რე სურ სე ბით.180

 – „მდგო მა რე ობა არ იყო მარ ტი ვი, რად გან რე სურ სე ბის გაძ ლი ერ ება მოგ ვი წია 
მთლი ან ად რო გორც პი როვ ნუ ლი, ისე მა ტე რი ალ ური, გაგ ვი ორ მაგ და. აღ მზრდე-
ლე ბი  გა და ვიყ ვა ნეთ ჩვენს მომ სა ხუ რე ბა ზე, ყვე ლა მო რი გე ობ აზე მიგ ვყავ და და 
მოგ ვყავ და. მოგ ვი წია ის, რომ 2 დღე უწ ევ დათ მუ შა ობა, ეს ეც იყო რე კო მენ და ცია, 
პრინ ციპ ში რე კო მენ და ცია იყო, რომ მე ტი ხნით დაგ ვე ყოვ ნე ბი ნა, მაგ რამ არ გა მო-
დი ოდა, ვით ვა ლის წი ნებ დით მათ ოჯ ახ ურ და ემ ოცი ურ მდგო მა რე ობ ას“ - სერ ვი-
სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

 – ,,უდ იდ ესი დარ ტყმა იყო ფი ნან სე ბი. რა ბი უჯ ეტ იც გვაქ ვს, წი ნას წარ გვაქ ვს ერ-
თი წლის გა წე რი ლი. კო ვი დის დროს ად ამი ან ებ ში იყო პა ნი კა და ჩვენ მო ვი ფიქ-
რეთ, რომ მა ტე რი ალ ურ ად წა ვა ხა ლი სეთ თა ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლე ბიც კა რან ტინ-
ში რჩე ბოდ ნენ, ავ უნ აზღა ურე ხელ ფა სის კი დევ ერ თი ოდ ენ ობა, რომ კა რან ტინ ში 
გა ჩე რე ბუ ლიყ ვნენ“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

 – ,,საკ მა ოდ დი დი ფი ნან სუ რი რე სურ სი დაგ ვიჯ და ეს. 24-დღი ანი კა რან ტი ნიც კი 
მოგ ვი წია, მთე ლი თვე დატყვე ვე ბუ ლი აღ მზრდე ლის თვის უნ და მიგ ვე ცა და მა-
ტე ბი თი ან აზღა ურ ება, რად გან მთე ლი თვე ოჯ ახს ტო ვებ და, ჯან მრთე ლო ბას რის-
კავ და“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

მო ნი ტო რინ გის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ და წე სე ბუ ლე ბე ბის უმ ეტ ეს ობა ცდი ლობს და იც-
ვას ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ული ის ეთი ზო მე ბი, რო გო რე ბი ცაა თერ მოს კრი ნინ-
გი, პირ ბა დის ტა რე ბა, დე ზო ბა რი ერი შე ნო ბის შე სას ვლელ ში. ამ მხრივ სირ თუ ლე გა მო-
იკ ვე თა სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
პან სი ონ ისა და ერ თი მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის შემ თხვე ვა ში, სა დაც და წე სე ბუ ლე-
ბა ში შეს ვლი სას თერ მოს კრი ნინ გი არ ტარ დე ბო და.181 პრობ ლე მუ რია ის ფაქ ტი, რომ ამ 
მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში არ არ ის აღ მზრდე ლე ბის თვის ცალ კე სვე ლი წერ ტი ლი, 
ხო ლო პან სი ონ ში ას ევე არ არ ის გან თავ სე ბუ ლი დე ზო ბა რი ერ ები ყვე ლა სა ჭი რო სივ რცე-
ში. გარ და ამ ისა, პერ სო ნა ლი არ ატ არ ებ და პირ ბა დეს და კო ვიდ 19-თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მა სა ლე ბი თვალ სა ჩი ნოდ არ იყო გა მოკ რუ ლი შე სა ბა მის და ფებ ზე.

179 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
180 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
181 პანსიონში ინახება მხოლოდ ძველი პერიოდის თერმოსკრინინგის ჟურნალი, რომელსაც პანდემიის 
საწყის ეტაპზე ავსებდნენ.
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სა ხელ მწი ფო მზრუნ ვე ლო ბა ში მყო ფი ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვი სა და 
შე სა ბა მი სად, ვი რუ სის პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით, ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე-
მად გა მო იკ ვე თა სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ალ ებ ებ ზე წვდო მა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ მა თი 
საკ მა რი სი რა ოდ ენ ობ ით მი წო დე ბა. მარ თა ლია, სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო-
რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტროს 
მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, კრი ზი სის მიმ დი ნა რე ობ ის ას, მცი რე სა ოჯ-
ახო ტი პის სახ ლე ბი შე სა ბა მი სი სა დე ზინ ფექ ციო და სა მე დი ცი ნო სა შუ ალ ებ ებ ით აღ იჭ-
ურ ვა,182 კვლე ვის ფარ გლებ ში და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მათ არ ას-
აკ მა რის რა ოდ ენ ობ აზე აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ის ევე რო გორც რე გუ ლა-
ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბის ნა წილ ში უთ ით ებ ენ და წე სე ბუ ლე ბე ბი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზე, ამ შემ თხვე ვა შიც, კერ ძო კომ პა ნი ებ ის დახ მა რე ბა 
გა მო იკ ვე თა კრი ზი სის მარ თვის სა შუ ალ ებ ად. კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფო სერ ვი სის მიმ წო-
დე ბელ მა და წე სე ბუ ლე ბებ მა ისა უბ რეს კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რა ზე, რო მელ მაც 
პან დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე, რო დე საც არ ჰქონ დათ საკ მა რი სი რა ოდ ენ ობ ის მე დი კა მენ ტე-
ბი და სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ალ ებ ები, უზ რუნ ველ ყო ბავ შვე ბი სა ჭი რო ინ ვენ ტა რი თა და 
მე დი კა მენ ტე ბით.183

 – „სა ხელ მწი ფოს გან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა იყო 0. ერთ-ერ თი კერ ძო ორ გა ნი ზა ცია 
დაგ ვეხ მა რა, დაგ ვი კავ შირ და და გვკითხა, რა გი ჭირთ და რა მე ხომ არ გჭირ დე ბათ. 
ეს იყო ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა, გვი ყი დეს პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის 
მე დი კა მენ ტე ბი, რო მე ლიც რე ცეპ ტის გა რე შე გა მო იყ ენ ება, დამ ხმა რე სა შუ ალ-
ებ ები, პირ ბა დე ები, სითხე ები, ხელ თათ მა ნე ბი. ეს იყო ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დახ მა რე ბა ჩვენ თვის. სა ხელ მწი ფოს გან მხო ლოდ დღის ცენ ტრებ ში და ად რე ული 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა ში მი ვი ღეთ პირ ბა დე ები, ხელ თათ მა ნე ბი და ფა რე ბი, 
მაგ რამ არა 24-სა ათი ან ზრუნ ვა ში“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ-
მო მად გე ნე ლი.

პან დე მი ის მარ თვი სა და მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე-
ბით, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ქონ და ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რის მო ბი ლი ზე ბას. 
ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვე ბის მა ტე ბის შე სა ბა მი სად, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო გა და ვი და 
რო გორც ჰოს პი ტა ლუ რი, ისე პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სექ ტო რის მო ბი ლი ზა ცი აზე. COVID-
19-ზე პა სუ ხის თვის სა მი ნის ტრომ მიზ ნობ რი ვად უზ რუნ ველ ყო 1 620 ჰოს პი ტა ლუ რი სა-
წო ლის მო ბი ლი ზე ბა 15 კლი ნი კა ში. ას ევე, რე გი ონ ებ ში და მა ტე ბით გა მო იყო 1 050 სა წო-
ლი 15 ცხე ლე ბის კლი ნი კა ში.184 ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რის გა დატ ვირ თვის თა ვი დან ას აც-
ილ ებ ლად, წარ მა ტე ბით იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი სას ტუმ რო ებ ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. 2020 
წლის ოქ ტომ ბრი დან გან ხორ ცი ელ და და მა ტე ბი თი რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბა კლი ნი კუ-
რი სას ტუმ რო ებ ის სა ხით, რო მე ლიც არ ის შუ ალ ედ ური რგო ლი ბი ნა სა და სტა ცი ონ არ ში 
მკურ ნა ლო ბას შო რის.185

182 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის წერილი №01/8868.
183 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
184 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის წერილი №01/8868.
185 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის წერილი №01/8868.
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მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი და კავ ში რე ბუ ლი იყო 
სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფას თან, 2020 წლის ნო ემ-
ბერ სა და დე კემ ბერ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი კრი ზი სი შე იქ მნა. ამ ის პა-
რა ლე ლუ რად არ გა ტა რე ბუ ლა კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ები და ხუ რუ ლი ტი პის და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი დან ბავ შვე ბი სა და თა ნამ შრომ ლე ბის ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის ეფ ექ ტი ან ად სა მარ-
თა ვად. მარ თა ლია, ბავ შვე ბის შემ თხვე ვე ბი, უმ ეტ ეს ად, ად გილ ზე იმ არ თა, მაგ რამ შე-
და რე ბით ხში რი იყო აღ მზრდე ლე ბის ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი. მო ნი ტო რინ გმა 
აჩ ვე ნა, რომ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის გან სა კუთ-
რე ბულ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენ და ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვე ბის მარ თვა. 

 – ,,დღე ები ვე ლო დე ბო დით გა დაყ ვა ნას სა ავ ად მყო ფო ში ნო ემ ბრის თვე ში. არ ანა-
ირი შე ღა ვა თი არ იყო ჩვენ ზე, ვიხ ვე წე ბო დით ცხელ ხაზ ზე, სა აგ ენ ტო სა ერ თოდ 
არ გვპა სუ ხობ და. სა მი ნის ტროს კონ კრე ტუ ლი პი რე ბის კე თი ლი ნე ბის სა შუ ალ-
ებ ით ხდე ბო და დახ მა რე ბა. თუმ ცა, მა ნამ დეც გვქონ და მი წე რი ლი ამ აზე, რომ 
სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში პრი ორ იტ ეტ ში ჩამ სხდა რიყ ვნენ აღ მზრდე ლე ბი, მაგ-
რამ რე ალ ურ ად ეს არ მოხ და“- სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო-
მად გე ნე ლი.

სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ ყველ გან, სა დაც 
ვი რუ სი და დას ტურ და, შემ დეგ თით ქმის ყვე ლა ბავ შვსა და აღ მზრდელს შეხ ვდა. ამ ით 
კი დევ ერ თხელ დას ტურ დე ბა ის დი დი რის კი, რო მე ლიც და ხუ რუ ლი ტი პის და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში დგას პან დე მი ის პი რო ბებ ში და სა ჭი რო ებს სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან გან სა კუთ რე ბულ მხარ და ჭე რას. ზო გი ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში გა მოვ ლინ და ბავ შვე-
ბის რე ინ ფი ცი რე ბის შემ თხვე ვე ბიც.186 ას ევე, პან დე მი ის პირ ვე ლი ტალ ღის დროს 12 ბავ-
შვის მდგო მა რე ობა დამ ძიმ და.187 ერთ შემ თხვე ვა ში სა ჭი რო გახ და ბავ შვის კო ვიდ სას-
ტუმ რო ში გა დაყ ვა ნა, რაც, ბავ შვის თქმით, მის თვის საკ მა ოდ რთუ ლი იყო.188

კო ვი დის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, მარ თვის პრო ცეს ში, ერთ-ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში ას ევე გა-
მო იკ ვე თა ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და არ ას აკ მა რი სი სივ რცის შემ თხვე ვა. თუ კი ერ თდრო-
ულ ად რამ დე ნი მე ბავ შვი და ინ ფი ცირ დე ბა, და წე სე ბუ ლე ბის სრუ ლად შევ სე ბის გა მო, 
ბავ შვე ბის იზ ოლ ირ ება შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა.189

სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, კო ვიდ პან დე მი ის მარ თვის მი მარ თუ ლე-
ბით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი იყო გეგ მუ რი ტეს ტი რე ბა, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ არ ის და-
კავ ში რე ბუ ლი ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვას თან. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 
პან დე მი ის მე ორე ტალ ღის დროს გან ხორ ცი ელ და ლა ბო რა ტო რი ული ქსე ლის მო ბი ლი-
ზე ბა და ტეს ტი რე ბა ხელ მი საწ ვდო მია 250-ზე მეტ ლა ბო რა ტო რი ასა და პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის  ცენ ტრში.190 აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცია გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან 

186 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
187  მცირე საოჯახო ტიპის სახლი – 3 ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა პანსიონატი 
- 9 ბავშვი.
188 დიდი ზომის რეზიდენტული დაწესებულება.
189 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
190 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის წერილი №01/8868.
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საწყის ეტ აპ ზე ტეს ტი რე ბის ჩა ტა რე ბა მხო ლოდ შეზღუ დუ ლი რა ოდ ენ ობ ითა და ად გი-
ლებ ში იყო შე საძ ლე ბე ლი, ეს კი აფ ერ ხებ და ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლი ად ამი ან ებ ის დრო-
ულ გა მოვ ლე ნას. 

ტეს ტი რე ბის გა ფარ თო ებ ას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე იყო ტეს ტი რე ბას დაქ-
ვემ დე ბა რე ბულ პირ თა პრი ორ იტ ეტ ულ პირ თა ნუს ხა ში შემ დე გი კრი ტე რი უმ ებ ის და-
მა ტე ბა: მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლებ ში, მინ დო ბით აღ ზრდა ში, სა აღ მზრდე ლო საქ-
მი ან ობ ის ლი ცენ ზი ის მქო ნე ბავ შვთა სახ ლებ ში, სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე-
ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს ფი ლი ალ ებ ში: ა) 
ჩა რიცხუ ლი ბე ნე ფი ცი არ ები და მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი; ბ) ჩა სა რიცხი ბე ნე ფი ცი არ ები, 
მომ სა ხუ რე ბა ში გან თავ სე ბამ დე; გ) მომ სა ხუ რე ბი დან დრო ებ ით გა სუ ლი/გაყ ვა ნი ლი ბე-
ნე ფი ცი არ ები, დაბ რუ ნე ბის დროს; დ) მომ სა ხუ რე ბი დან არ და დე გე ბის დროს გაყ ვა ნი ლი 
ბე ნე ფი ცი არ ები გაყ ვა ნი სა და დაბ რუ ნე ბის დროს.191 2020 წლის ოქ ტომ ბრი დან192 ას ევე გა-
ნი საზღვრა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის გეგ მუ რი, 14 დღე ში ერ თხელ ტეს ტი რე ბა.193 

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ მა აღ ნიშ ნა, რომ ეს ცვლი-
ლე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ თვის და ძა ლი ან ეხ მა რე ბათ ვი რუ სის 
პრე ვენ ცი აში. თუმ ცა, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, გა მო იკ ვე თა გა დაწყვე ტი ლე ბის პრაქ ტი-
კა ში დრო ულ აღ სრუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ები. 

 – ,,დად გე ნი ლე ბა ში წე რია, რომ 2 კვი რა ში ერ თხელ უნ და გაიაროს 24-სა ათი ან 
ზრუნ ვა ში მოქ ცე ულ მა ბავ შვმა და თა ნამ შრო მელ მა, ას ევე ბი ოლ ოგი ური ოჯ-
ახ იდ ან რო ცა უკ ან ბრუნ დე ბა, ან სხვა სერ ვის ში გა და დის. თუმ ცა, არ კეთ დე ბა, 
თით ქოს პროგ რა მა არ უშ ვებს, მე რე გვთა ვა ზო ბენ სწრაფ ტეს ტს, რო მე ლიც ცდო-
მი ლე ბას იძ ლე ვა“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

გეგ მურ ტეს ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბით სირ თუ ლე შე ექ მნა ას ევე სერ ვი სის მიმ წო დე-
ბელ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ მაც რე გუ ლა ცი ის შეს ვლი დან მხო ლოდ ორი თვის შემ დეგ, 
სა მი ნის ტროს ჩა რე ვის შე დე გად, შეძ ლო თა ნამ შრომ ლე ბის გეგ მუ რი ტეს ტი რე ბის სის ტე-
მის გა მარ თვა.194 პრობ ლე მა გა მო იკ ვე თა მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რის შემ თხვე ვა-
შიც, რო დე საც არ სრულ დე ბა რე გუ ლა ცი ის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც და წე სე ბუ ლე ბა ში შეყ-
ვა ნი ლი ბავ შვის ტეს ტი რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. კერ ძოდ, პო ლი ცი ელ ებს ღა მის სა ათ ებ ში 
მიჰ ყავთ ბავ შვე ბი, რომ ლებ საც ტეს ტი რე ბა არა აქ ვთ გავ ლი ლი.195

ვი რუ სის თა ვი დან ას არ იდ ებ ლად, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ვაქ ცი ნა ცი-
ას. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც 2021 წლის ივ ლი სის მე ორე ნა ხევ რამ-
დე ქვე ყა ნა ში არ იყო საკ მა რი სი რა ოდ ენ ობ ის ვაქ ცი ნა და და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში 

191 “კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას 
დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის ჩატარების შესახებ” 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №975 განკარგულებაში შევიდა ცვლილება, 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 5 აგვისტოს №1423 განკარგულებით.
192 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №975 განკარგულებაში 2020 წლის 6 ოქტომბერს 
შესული ცვლილება (საქართველოს მთავრობის №N1938 განკარგულება).
193 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტო, 2021 წლის 11 ივნისის წერილი №07/4951.
194 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
195 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.



83

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბი და მა თი აღ მზრდე ლე ბი რისკ-ჯგუ ფებს წარ მო ად გე ნენ ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით, სა ხელ მწი ფო სამ ზრუნ ვე ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი ვაქ ცი ნა-
ცი ის პრი ორ იტ ეტ ულ გეგ მა ში არ მოხ ვდა. სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ-
იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტროს თვის 
ოფ იცი ალ ური მი მარ თვის მი უხ ედ ავ ად, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა-
ნამ შრომ ლე ბის აც რა პრი ორ იტ ეტ ულ პირ თა სი აში ვერ მოხ ვდა.196

 – ,,ვაქ ცი ნა ცი აში პრი ორ იტ ეტ ში არ ვართ, რაც ძა ლი ან ცუ დია. ძა ლი ან დიდ რისკ-
ჯგუ ფი ვართ, მთელ სის ტე მას გიშ ლის კო ვი დი, გი წევს არ ან ორ მა ლურ მდგო მა-
რე ობ აზე გა დაწყო ბა, ად ამი ან ური რე სურ სიც პრობ ლე მაა, აღ მზრდე ლი რომ და-
ინ ფი ცირ დეს ყვე ლა, ბავ შვებ თან არ ავ ინ რჩე ბა, კო ლაფ სი გვექ მნე ბა“ - სერ ვი სის 
მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

ქუ ჩა ში მცხოვ რე ბი და მო მუ შა ვე ბავ შვე ბის დაც ვის და COVID-19-ის შე საძ ლო გავ რცე-
ლე ბის აღ საკ ვე თად, კრი ზი სის მიმ დი ნა რე ობ ის ას, თბი ლის ში გა იხ სნა სა კა რან ტი ნო სივ-
რცე, სა დაც თავ სდე ბოდ ნენ ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ მი უს აფ არ ბავ შვთა 
ქვეპ როგ რა მით გან საზღვრუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა რეთ, და უდ გინ დე ბო დათ კონ ტაქ ტე ბი 
ან და უდ გე ნე ლი იყო მა თი კონ ტაქ ტი.197 ამ სა კა რან ტი ნო სივ რცე ში მო რი გე ობ დნენ მი-
უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მის ფარ გლებ ში მო მუ-
შა ვე მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბი.198 სა კა რან ტი ნო სივ რცე 18 მი უს აფ არ ბავ შვს მო ემ სა ხუ რა.199 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა კა რან ტი ნო სივ რცე ორი ენ ტი რე ბუ ლი არ იყო ბავ შვე ბის სა ჭი-
რო ებ ებ ზე და კი დევ უფ რო მე ტად მძიმ დე ბო და ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა-
რე ობა, და მა ტე ბით კი დევ უფ რო მე ტი პრობ ლე მა წა მო ვი და გა მო კე ტი ლი ბავ შვე ბის გან. 
შე სა ბა მი სად, და წე სე ბუ ლე ბე ბი მი უთ ით ებ ენ, რომ ამ ის ნაც ვლად, უშუ ალ ოდ მათ უნ და 
ჰქონ დეთ სივ რცე, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ბავ შვის გან თავ სე ბა და რომ ლის გა რე მოც 
ნაკ ლე ბად სტრე სუ ლი იქ ნე ბა ბავ შვის თვის. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ბავ შვე ბის სა-
კა რან ტი ნო სივ რცე ის ევე იმ არ თე ბო და, რო გორც სხვა სივ რცე ები და ნაკ ლე ბად შე ეძ ლო 
ბავ შვის სა ჭი რო ებ ებ ის დაკ მა ყო ფი ლე ბა.200 ას ევე, გა მოვ ლინ და ის ეთი შემ თხვე ვე ბიც, 
რო დე საც მი უს აფ არი ბავ შვე ბი მხო ლოდ იმ იტ ომ მო ათ ავ სეს სა კა რან ტი ნო სივ რცე ში, 
რომ კო მენ დან ტის სა ათი და არ ღვი ეს.201 კა რან ტინ ში ბავ შვე ბის მო თავ სე ბამ ნე გა ტი ური 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მათ შემ დეგ უფ ლე ბებ ზე: ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა და ჯან დაც ვის სერ-
ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა (24-ე მუხ ლი) თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა (37 ბ), დის კრი მი ნა-
ცი ის აკ რძალ ვა (მე-2 მუხ ლი), ბავ შვე ბის სა უკ ეთ ესო ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა (მე-
12 მუხ ლი), გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა (მე-13 მუხ ლი), სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მა 
(მე-17 მუხ ლი), ნე ბის მი ერი სა ხის ძა ლა დო ბის გან დაც ვის უფ ლე ბა (მე-19 მუხ ლი).

196 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
197 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სო-
ციალური დაცვის სამინისტროს 2021 წლის 18 ივნისის წერილი №01/8868.
198  სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს 2021 წლის 17 ივნისის წერილი № 07/5111.
199  სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს 2021 წლის 8 თებერვლის წერილი № 07/842. 
200 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
201 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
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1.4.1. ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა და ქცე ვი თი სირ თუ ლე ები

ბავ შვე ბის ვი რუ სის გან, და ფი ზი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის გარ და, პან დე მი ის პი რო-
ბებ ში გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ და მა თი ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა და რთუ-
ლი ქცე ვის მარ თვა. მუდ მივ მა იზ ოლ აცი ამ და სო ცი ალ ური კონ ტაქ ტე ბის შეწყვე ტამ, გა-
არ თუ ლა ბავ შვე ბის ქცე ვის მარ თვა, ხში რი იყო აგ რე სი ული ქცე ვა. ბავ შვებს, რო მელ თაც 
პან დე მი ამ დე ჰქონ დათ ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბი, კი დევ უფ რო გა უმ-
წვავ დათ მდგო მა რე ობა, ას ევე იჩ ინა თა ვი ახ ალ მა სირ თუ ლე ებ მა. ეს ყვე ლა ფე რი წი ნას-
წარ იყო სა ვა რა უდო და მო ითხოვ და სა ხელ მწი ფოს შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის დრო ულ ჩა-
რე ვას. თუმ ცა შე ფა სე ბამ გა მო ავ ლი ნა, რომ ეს თე მა ას ევე სრუ ლი ად და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ ზე იყო მინ დო ბი ლი და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ეფ ექ ტი ანი მხარ და ჭე-
რა არ ყო ფი ლა. ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის სერ ვი სე ბის გა მარ თუ ლად და უს აფ რთხოდ 
მი სა წო დებ ლად, COVID-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან 
დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტრომ შე იმ უშ-
ავა სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ისა და პრო ტო კო ლე ბის ნაკ რე ბი „ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა და 
COVID-19: კლი ნი კუ რი პრაქ ტი კის ერ ოვ ნუ ლი რე კო მენ და ცია (გა იდ ლა ინი).202 პრო ტო კო ლი 
მო იც ავს რო გორც ფსი ქი კუ რი ჯან დაც ვის სტა ცი ონ არ ულ სერ ვი სებ ში, ისე სტა ცი ონ არს 
გა რეთ არ სე ბულ სერ ვი სებ ში COVID -19 პი რო ბებ ში პა ცი ენ ტე ბის უს აფ რთხო მარ თვის სა-
ხელ მწი ფო სტან დარ ტებს. თუმ ცა, ეს სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის მხარ და-
ჭე რის ეფ ექ ტი ან ზო მად ვერ გა ნი ხი ლე ბა, რად გან მხო ლოდ ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის 
პრობ ლე მის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის სერ ვი სის მი წო დე ბის დროს ვი რუ სის მარ თვა ზე იყო 
მი მარ თუ ლი. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სა ხელ მწი ფოს მი ერ ამ მი მარ თუ ლე-
ბით ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა, რად გან სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა მან და-
ტუ რის სამ სა ხუ რის თვის, რო მე ლიც ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ურ მხარ და ჭე რას ეწ ევა, ნა-
თე ლი იყო ის მძი მე ფსი ქო ლო გი ური მდგო მა რე ობა, რო მელ შიც ბავ შვე ბი აღ მოჩ ნდნენ. 
მა თი წარ მო მად გენ ლის თქმით, იმ ატა შფოთ მა და შიშ მა არ ას რულ წლოვ ნებ ში.203 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა გა მო იკ ვე თა ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის მარ თვას თან და-
კავ ში რე ბულ მიდ გო მა ში. კერ ძოდ, უმ ეტ ეს ად, რო დე საც ბავ შვს აქ ვს ფსი ქი კუ რი ჯან-
მრთე ლო ბის დი აგ ნო ზი, ფაქ ტობ რი ვად გა მო რიცხუ ლია მას თან ფსი ქო ლო გის ონ ლა ინ 
ინ ტერ ვენ ცია და თე რა პი ული მუ შა ობა და მხო ლოდ 2 კვი რა ფსი ქი ატ რი ულ და წე სე ბუ-
ლე ბა ში და ყოვ ნე ბა და მე დი კა მენ ტე ბის მი ღე ბა გა ნი ხი ლე ბა ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო-
ბის მარ თვის სტრა ტე გი ად.204

ბავ შვე ბის ფსი ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა სა და ქცე ვის სირ თუ ლე ებ ზე ისა უბ რეს ყვე ლა და-
წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც შე ფა სე ბა გან ხორ ცი ელ და. ის და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თაც ეზო-
ები და შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ჰქონ დათ, შე და რე ბით ახ ერ ხებ დნენ ბავ შვე ბის 
ქცე ვის მარ თვას გა რე აქ ტი ვო ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. თუმ ცა, კი დევ უფ რო რთუ ლი სი ტუ-
აცია შე იქ მნა იმ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლებ სა და მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რებ-

202 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და COVID-19, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, https://bit.ly/3gUknNZ.
203 ჩაღრმავებული ინტერვიუ საგანმანათლებლო დაწესებულება მანდატურის სამსახურის 
წარმომადგენელთან.
204  ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
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ში, სა დაც მსგავ სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა არ ჰქონ დათ. ამ ის გა მო, მო იმ ატა და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი დან გაქ ცე ვის მაჩ ვე ნე ბელ მა, გან სა კუთ რე ბით, მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რე ბის 
შემ თხვე ვა ში.205

„ეზო იყო ერ თა დერ თი სივ რცე, სა დაც გა დი ოდ ნენ. იმ ბავ შვებს, ვი საც ის ედ აც 
ჰქონ და გაქ ცე ვის მცდე ლო ბე ბი, და ემ ატ ათ ახ ალი ქცე ვე ბი. ამ ის ობი ექ ტუ რი 
მი ზე ზი იყო ის, რომ არა ეზო, არა სკო ლა, არა მე გობ რე ბი. იყო ტან საც მლის გა-
დაყ რის, კა რა დე ბის დან გრე ვის შემ თხვე ვე ბი. ხში რი იყო ბავ შვებს შო რის კონ-
ფლიქ ტე ბი და ფი ზი კუ რი და პი რის პი რე ბა. ბავ შე ბი, ღა მე რომ იძ ინ ებ დნენ, მო-
რი გე ობ დნენ, რომ ას აკ ით უფ რო დიდ ბავ შვს არ ეძ ალ ადა“ - სერ ვი სის მიმ წო დე-
ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

სამ წუ ხა როდ, იყო შემ თხვე ვე ბიც, რო დე საც და წე სე ბუ ლე ბას ჰქონ და ეზო, მაგ რამ არ იყ-
ენ ებ და მას და ბავ შვე ბი მთე ლი დღე ები გა მო კე ტი ლე ბი იყ ვნენ ოთ ახ ებ ში. მსგავ სი შემ-
თხვე ვა გა მოვ ლინ და კოჯ რის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა პან სი ონ-
ატ ში. ბავ შვე ბის უმ ეტ ეს ობ ას პან დე მი ამ დე ჰქონ და ქცე ვი თი სირ თუ ლე და ამ ას და ემ-
ატა და მა ტე ბი თი შეზღუდ ვა. სერ ვი სი მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლის 
თქმით, ბავ შვე ბი მთე ლი დღე გა კო ჭი ლე ბი არი ან სკამ ზე და ერ თა დე რი ჭა მის პრო ცე სია, 
რო ცა ვინ მე მათ უახ ლოვ დე ბათ, შე სა ბა მი სად, ად ვი ლად ას ახ სნე ლია მდგო მა რე ობ ის კი-
დევ უფ რო დამ ძი მე ბა.206 თა ვად კოჯ რის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა 
პან სი ონ ატ ის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, გა იზ არ და ბავ შვე ბის ფსი ქი ატ რი ულ და წე სე-
ბუ ლე ბებ ში გა დაყ ვა ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ას ევე, ბავ შვებს შო რის კონ ფლიქ ტე ბის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი. ბავ შვე ბის ქცე ვის დამ ძი მე ბა გა მოვ ლინ და მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რი სა 
და  მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის შემ თხვე ვებ შიც. ამ ას თა ნა ვე, ამ ტი პის გარ თუ ლე ბებ-
მა თა ვი იჩ ინა იმ ბავ შვებ შიც, რო მელ თაც მა ნამ დე მსგავ სი გა მოწ ვე ვე ბი არ ჰქო ნი ათ. 

„ჩა კეტ ვის მო მენ ტი იყო ძა ლი ან რთუ ლი. ბავ შვე ბი გა ღი ზი ან ებ ულ ები იყ ვნენ ამ 
შეზღუდ ვით. და საწყის ში თით ქოს კარ გად წა ვი და, მაგ რამ ბო ლოს კენ გაგ ვირ-
თულ და მდგო მა რე ობა, ვე ღარ შეძ ლეს ჩა კე ტილ მდგო მა რე ობ აში ყოფ ნა. ერ თი 
გო გო არ ის რო მე ლიც გაგ ვირ თულ და ძა ლი ან, ფი ზი კურ აგ რე სი აზე გა და ვი და, 
ურ ტყამ და ხე ლებს კე დელს, ბავ შვებ ზე ძა ლა დო ბას ცდი ლობ და. მას ზე დაგ ვჭირ-
და უფ რო მე ტი ენ ერ გი ის და ხარ ჯვა. მე რე ამ ჩა კეტ ვამ გა მო იწ ვია ის, რომ რო ცა 
გა იხ სნა, სახ ლში ვე ღარ მოგ ვყავ და. მე გობ რებ თან უნ დო დათ, პარ კებ ში, სკვე-
რებ ში, ერ თი ან ად გა ვიდ ნენ გა რეთ. მე რე დი დი ძა ლის ხმე ვა დაგ ვჭირ და, რომ 
სახ ლში შე მო სუ ლიყ ვნენ ხოლ მე“ - სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ-
მო მად გე ნე ლი.

სა ყო ველ თაო კა რან ტინ მა, სწავ ლის ონ ლა ინ ფორ მატ ში გა დას ვლამ და სო ცი ალ ური აქ-
ტი ვო ბე ბის გან ბავ შვე ბის მოწყვე ტამ, და მა ტე ბი თი პრობ ლე მა გა აჩ ინა მა თი გა ჯე ტებ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით.  გარ და იმ ისა, რომ გა იზ არ და ინ ტერ ნეტ ბუ ლინ-
გი სა და ძა ლა დო ბის რის კე ბი, ამ ფაქ ტმა გავ ლე ნა იქ ონია ბავ შვე ბის ფი ზი კურ და ფსი-
ქი კურ ჯან მრთე ლო ბა ზეც. სკო ლა-პან სი ონ ის ბავ შვე ბი მო ნი ტო რინ გის დროს სა უბ რობ-
დნენ ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებ ზე, მათ შო რის თვა ლის სხვა დას ხვა და ავ ად ებ ებ ის 

205  ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან;
206  ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან;
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გარ თუ ლე ბა ზე. ას ევე, ამ ავე სკო ლა-პან სი ონ ის ბავ შვე ბის თქმით, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა-
იზ არ და კომ პი უტ ერ ულ თა მა შებ ზე მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა მაც ძი ლის პრობ ლე მე ბი 
გა მო იწ ვია207. სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი ას ევე სა უბ რობს 
ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის ორ შემ თხვე ვა ზე,  რის გა მოც სა ჭი რო გახ და ბავ შვე ბის 
თე რა პი ულ პროგ რა მა ში ჩარ თვა.208

1.5. კო ვიდ-19 და თა ვი სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მვა, თა მა ში სა და დას ვე ნე ბის უფ-
ლე ბა

პან დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე მი ღე ბულ მა ამ კრძა ლავ მა ზო მებ მა, რომ ლებ მაც სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბი სრუ ლად მოწყვი ტა სა ზო გა დო ებ ასა და მე გობ რებს, და მათ 
აღ არ შე ეძ ლოთ და წე სე ბუ ლე ბის ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა, და ხუ რულ და წე სე ბუ ლე ბა-
ში ვი რუ სის ად ვი ლად გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, გა ზარ და მა თი თა ვი სუ ფა ლი 
დრო ის და გეგ მვის სა ჭი რო ება, რო მე ლიც და აბ ალ ან სებ და თა მა ში სა და დას ვე ნე ბის უფ-
ლე ბას. 

თა ვი სუ ფა ლი დრო ის და გეგ მვის, თა მა ში სა და დას ვე ნე ბის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
კუთხით, ერთ-ერთ პრობ ლე მად გა მოვ ლინ და ეზ ოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ არ სე ბო ბა და/
ან არ ას აკ მა რი სად მოწყო ბის სა კითხი. ას ეთ და წე სე ბუ ლე ბებ ში ბავ შვებს არ შე ეძ ლოთ 
და კა ვე ბუ ლიყ ვნენ ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბით, რაც და ეხ მა რე ბო დათ ახ ალ რე ალ ობ აში 
გამ კლა ვე ბოდ ნენ არ სე ბულ სირ თუ ლე ებს. და წე სე ბუ ლე ბე ბის ნა წილ მა გა დაწყვი ტა, ამ 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მოთ, რა თა ად გილ ზე-
ვე ყო ფი ლი ყო შე საძ ლე ბე ლი ბავ შვე ბის ემ ოცი ური ვენ ტი ლა ცია.209

პო ზი ტი ურ ად უნ და შე ფას დეს მცი რე სა ოჯ აცო ტი პის სახ ლში არ სე ბუ ლი მიდ გო მე ბი, სა-
დაც  ჩა კეტ ვის დრო საც ცდი ლობ დნენ ბავ შვე ბის ქა ლაქ გა რეთ გაყ ვა ნას, ტყე ში, ბუ ნე ბა-
ში, სა დაც უს აფ რთხო გა რე მო იყო. ამ აში მათ ხელს უწყობ დათ სა კუ თა რი ტრან სპორ ტი. 
გას ვლით აქ ტი ვო ბებს აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ ენ მე ორე მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის შემ თხვე ვა შიც. 
მა თი და წე სე ბუ ლე ბე ბი აწყო ბენ ბა ნა კებს, თუმ ცა ეს აქ ტი ვო ბე ბი სე ზო ნუ რი ხა სი ათ ისაა. 
ას ევე, სხვა, ბევ რი და წე სე ბუ ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, აქ ტი ვო ბე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ჩა მო ნათ ვა ლი ჰქონ დათ ერთ-ერთ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში. კერ ძოდ, ყო ველ თვის 
აღ ნიშ ნავ დნენ და ბა დე ბის დღე ებს, უს მენ დნენ მუ სი კას, უყ ურ ებ დნენ ფილ მებს, ჰქონ-
დათ სა ხა ტა ვე ბი, გა მო საჭ რე ლი მა სა ლა, სა მა გი დო თა მა შე ბი და თავ სა ტე ხე ბი. 

გან სა კუთ რე ბით მკაც რი რე გუ ლა ცი ები გა მო იკ ვე თა კა ხე თის რე გი ონ ში მდე ბა რე ერთ-
ერთ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში. ბავ შვე ბის თქმით, გა რეთ გას ვლა სრუ ლად ეკ რძა-
ლე ბო დათ 2021 წლის მარ ტამ დე, ხო ლო მარ ტის შემ დეგ მხო ლოდ 2 სა ათი შე ეძ ლოთ გა-
რეთ გას ვლა. ეს აკ რძალ ვა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია, რად გან სახ ლს არა აქ ვს იმ გვა-
რად მოწყო ბი ლი ეზ ოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც ბავ შვებს პან დე მი ის გა მო შექ მნილ 
მდგო მა რე ობ ას შე უმ სუ ბუ ქებ და. მსგავ სი მკაც რი აკ რძალ ვე ბი მოქ მე დებ და კა ხე თის რე-
გი ონ ში მდე ბა რე სხვა მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის შემ თხვე ვა შიც. ბავ შვე ბის თქმით, 

207 ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრა სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებთან.
208 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
209 ჩაღრმავებული ინტერვიუები სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
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მე ზობ ლებ თან ზო გა დად არ კონ ტაქ ტო ბენ. ახ ლაც მარ ტო სკო ლა ში და მა ღა ზი აში და-
დი ან. ზო გა დად, პან დე მი ამ დეც კვი რა ში ერ თხელ ან ორ ჯერ შე ეძ ლოთ და წე სე ბუ ლე ბის 
ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა.210

შე ფა სე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, პან დე მი ის დაწყე ბი დან დღემ დე, ბავ შვე ბის ძი რი თა-
დი გა სარ თო ბია კომ პი უტ ერი, ან ტე ლე ფო ნი. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა 
კა ხე თის რე გი ონ ში მდე ბა რე მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლებ ში. 

 – ,,უფ რო მე ტად გავ ხდით კომ პი უტ ერ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი. არ გვაქ ვს არ ანა ირი 
აქ ტი ვო ბე ბი. ვი რუ სის დროს სულ ჩა კე ტი ლე ბი ვი ყა ვით. ას ევე, არ გვაქ ვს არ ანა-
ირი გა სარ თო ბი სა შუ ალ ება - ბურ თი, ბად მინ ტო ნი და სხვა“ - სა ხელ მწი ფო ზრუნ-
ვა ში მყო ფი ბავ შვი;

 – ,,ინ ტერ ნე ტით ვერ თო ბით. ახ ლა, ბო ლო დროს, სა ღა მოს გა რე თაც გავ დი ვართ, ად-
რე ეს ეც არ იყო. ხან და ხან კვი რა ში ერ თხელ ვწუ წა ობთ ახ ლა“ - სა ხელ მწი ფო 
ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვი;

 – ,,ძი რი თა დად ვერ თო ბით ტე ლე ფო ნი თა და კომ პი უტ ერ ით. ხან და ხან სა მა გი დო 
თა მა შიც შე იძ ლე ბა ვი თა მა შოთ“ -  სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვი;

 – ,,პა ტა რებ ზე უფ რო იმ ოქ მე და, ვი საც ინ ტერ ნე ტი არა აქ ვს, რომ გარ თო ბი ლი ყო. მე-
გობ რე ბი დი დად არ გვყავს, არც სა მე ზობ ლო ში და არც სკო ლა ში. ჩვე ნი ძი რი თა დი 
გა სარ თო ბია ინ ტერ ნე ტი. ხან და ხან ეზ ოში ვთა მა შობთ, ბურ თი გვაქ ვს და ჰა მა კი“ 
- სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვი.

და წე სე ბუ ლე ბე ბის ნა წილ ში პრობ ლე მას წარ მო ად გენს გა სარ თო ბი ნივ თე ბის არ არ სე ბო-
ბა ან ნაკ ლე ბო ბა. ერთ-ერთ მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლის ბავ შვე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეზ-
ოში არ აფ ერი აქ ვთ, სურ ვი ლი აქ ვთ ჰქონ დეთ ტე ნი სის მა გი და, ბად მინ ტო ნი ან ბურ თი. 
მა თი თქმით, ბურ თი შარ შან გა უს კდათ და იმ ის მე რე არ ჰქო ნი ათ.  

1.6. კო ვიდ-19 და ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა

2020 წლის მარ ტს გა მოცხა დე ბუ ლი სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის პი რო ბებ ში, რო დე საც ჩა იკ-
ეტა და ხუ რუ ლი ტი პის და წე სე ბუ ლე ბე ბი, აიკ რძა ლა სა ქა ლაქ თა შო რი სო გა და ად გი ლე ბა 
და ას ევე, შე ჩერ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მოძ რა ობა, რის კის წი ნა შე დად გა სა-
ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ თო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. პან-
დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე, სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და-
ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს რე კო მენ და ცი ით შე ჩერ და ბავ შვე ბის იმ მშობ-
ლებ თან ვი ზი ტით გაშ ვე ბა, რომ ლე ბიც ოფ იცი ალ ურ ად იყ ვნენ და რე გის ტრი რე ბუ ლე ბი 
გამ ყვან მშობ ლე ბად. ას ევე, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ის მიზ ნით და წე-
სე ბუ ლე ბე ბის და ხურ ვის პი რო ბებ ში, მშობ ლე ბი არ და იშ ვე ბოდ ნენ და წე სე ბუ ლე ბის ტე-
რი ტო რი აზე. 

210 შეხვედრა სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებთან.
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სა ერ თა შო რი სო რე კო მენ და ცი ებ ის მი ხედ ვით, ბავ შვის ზრუნ ვა ზე პა სუ ხის მგე ბელ მა პი-
რებ მა ბავ შვებს უნ და მი აწ ოდ ონ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია ას ეთი შეზღუდ ვე ბის შე სა-
ხებ და მაქ სი მა ლუ რად ეც ად ონ, ას ეთი შეზღუდ ვე ბი აუც ილ ებ ლო ბის გარ და არ გა მო იყ-
ენ ონ. მათ შო რის, რე კო მენ და ცი ებ ის მი ხედ ვით, COVID-19-ის პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა 
შეზღუდ ვებ მა, შე საძ ლე ბე ლია, გა მო იწ ვი ოს ალ ტერ ნა ტი ულ ზრუნ ვის ფორ მებ ში ჩარ-
თუ ლი ბავ შვე ბის კონ ტაქ ტის გაძ ნე ლე ბა ოჯ ახ ებ თან და მე გობ რებ თან. ალ ტერ ნა ტი ულ 
ზრუნ ვა ში მცხოვ რებ მა ბავ შვებ მა აუც ილ ებ ელია შე ინ არ ჩუ ნონ წვდო მა მომ სა ხუ რე ბებ-
ზე, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბი ან ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში, თუ გა მოვ ლინ დე ბა მათ 
სამ ზრუნ ვე ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში.211 

სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა შიც, ოჯ ახ თან ურ თი ერ თო ბის შეზღუდ ვამ და ამ ძი მა ბავ შვე-
ბის მდგო მა რე ობა, მათ უმ ეტ ეს ობ ას შე ეც ვა ლა ქცე ვა. 

 – ,,მე გობ რებს ვერ ვნა ხუ ლობ დი, მარ ტო ვგრძნობ დი ძა ლი ან თავს. დე და საც ვერ 
ვნა ხუ ლობ დი, ცუ დად ვი ყა ვი ძა ლი ან“  - სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვი. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა მო, შექ მნი ლი მძი მე მდგო მა რე ობ ის გა მო სას წო რებ ლად, 
და წე სე ბუ ლე ბებ მა ინ დი ვი დუ ალ ურ ად და იწყეს შემ თხვე ვე ბის გან ხილ ვა. მა გა ლი თად, 
ერთ-ერ თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ნაცხა და, რომ მშობ ლებს და წე სე ბუ ლე ბის ტე რი ტო რი აზე 
უშ ვებ დნენ, ნიღ ბით და დის ტან ცი ის დაც ვის სა შუ ალ ებ ით ხდე ბო და მშობ ლებ თან კონ-
ტაქ ტის შე ნარ ჩუ ნე ბა. თუმ ცა, მსგავ სი მიდ გო მა არ შე უმ უშ ავ ებია ყვე ლა და წე სე ბუ ლე-
ბას. ნა წი ლი აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ და სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ას. მა გა ლი თად, თუ პი რა-
დად არ ჰქონ დათ, ბავ შვე ბი აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ დნენ სპე ცი ალ ურ ად გა მო ყო ფილ ტე ლე-
ფონს, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც შე ეძ ლოთ ყო ველ დღი ური კონ ტაქ ტი შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნათ 
მშობ ლებ თან. მდგო მა რე ობა შე იც ვა ლა მომ დევ ნო ეტ აპ ზე, რო დე საც შეზღუდ ვე ბი მო იხ-
სნა. დღეს უკ ვე უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში ხდე ბა ბავ შვე ბის ბი ოლ ოგი ურ მშობ ლებ თან კონ-
ტაქ ტი და ოფ იცი ალ ური ნე ბარ თვის პი რო ბებ ში ბავ შვე ბის დრო ებ ით გაყ ვა ნა. თუმ ცა, 
გან სხვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ობაა აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში  მდე ბა რე ერთ-ერთ მცი რე 
სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში, სა დაც პან დე მი ის დაწყე ბი დან სა ხალ ხო დამ ცვე ლის რწმუ ნე-
ბუ ლე ბის ვი ზი ტის პე რი ოდ ის თვის, ბავ შვებს არ უნ ახ ავთ მშობ ლე ბი და მხო ლოდ ტე ლე-
ფო ნის სა შუ ალ ებ ით უკ ავ შირ დე ბი ან. 

1.7. ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი

 ♦ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბებს, ში და რე გუ ლა ცი ებ ში, მათ შო რის, ში-
ნა გა ნა წეს ში არ შე უტ ანი ათ ცვლი ლე ბე ბი პან დე მი ის მარ თვას თან და კავ ში რე-
ბით

 ♦ პან დე მი ის მარ თვი სა და სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის ჯან-
მრთე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვის მიზ ნით მი ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ები, მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის იყო ძა ლი ან ზო გა დი, არ აგ ან ჭვრე ტა დი და 
არ იყო მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ტიპ ზე (მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლი, დი დი 
ზო მის და წე სე ბუ ლე ბა, მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე სა ფა რი, სო ცი ალ ური საცხოვ რი-
სი). ას ევე, ეს რე გუ ლა ცი ები და წე სე ბუ ლე ბებს საკ მა ოდ გვი ან მი ეწ ოდ ათ

211 The impact of COVID-19 on children and young people, The Children’s Society, https://bit.ly/3qrK5fN.
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 ♦ პან დე მი ის ეფ ექ ტი ან ად სა მარ თა ვად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის პრაქ ტი კა-
ში აღ სას რუ ლებ ლად, სა ხელ მწი ფოს მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის მა ტე რი ალ ური მხარ და ჭე რა არ გა მო უჩ ენია და მა თი დახ მა რე ბა მხო ლოდ 
ერ თჯე რა დად სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ალ ებ ებ ის გა და ცე მით შე მო იფ არ გლა

 ♦ პან დე მი ის საწყის ეტ აპ ზე სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბებს პრობ ლე მა 
შე ექ მნათ გა და ად გი ლე ბა ზე, მე დი კა მენ ტებ სა და საკ ვე ბის მი წო დე ბა ზე 

 ♦ პან დე მია მძი მე ფი ნან სურ ხარ ჯებ თან აღ მოჩ ნდა და კავ ში რე ბუ ლი და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის თვის და სა ჭი რო გახ და მათ მი ერ და მო უკ იდ ებ ლად, სხვა დას ხვა ფონ დე-
ბის მო ძი ება, რად გან სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა წე ული დახ მა რე ბა არ იყო საკ მა რი სი

 ♦ ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბა არ იც ავს პან დე მი ის მარ თვის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბულ რე-
გუ ლა ცი ებს, მე ორე მხრივ, ზო გი ერთ და წე სე ბუ ლე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ-
კაც რით იც ავ ენ წე სებს, რაც ბავ შვე ბის სრულ იზ ოლ აცი აში გა მო იხ ატ ება. ორ ივე 
შემ თხვე ვა ეწ ინა აღ მდე გე ბა ბავ შვის სა უკ ეთ ესო ინ ტე რესს

 ♦ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა დაც გა მოვ ლინ და ვი რუ სის შემ თხვე ვა, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე-
ლა ბავ შვსა და თა ნამ შრო მელს და უდ ას ტურ და მოგ ვი ან ებ ით ვი რუ სი. სირ თუ ლე 
წარ მოქ მნა და წე სე ბუ ლე ბებ ში ვი რუ სის და დას ტუ რე ბის შემ დეგ თა ნამ შრომ ლე-
ბის ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის სა ჭი რო ებ ამ

 ♦ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი და ბავ შვე ბი ექ ვემ დე-
ბა რე ბი ან სა ვალ დე ბუ ლო ტეს ტი რე ბას 2 კვი რა ში ერ თხელ. თუმ ცა, რე გი ონ ებ ის 
მი ხედ ვით, ტეს ტი რე ბის დრო ულ ად ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბით, გარ კვე ული 
სირ თუ ლე გა მოვ ლინ და. და მა ტე ბით, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
თა ნამ შრომ ლე ბი ვერ მოხ ვდნენ ვაქ ცი ნა ცი ის პრი ორ იტ ეტ ულ პირ თა სი აში

 ♦ ქუ ჩა ში მცხოვ რე ბი და მო მუ შა ვე ბავ შვე ბის დაც ვი სა და COVID-19-ის შე საძ ლო 
გავ რცე ლე ბის აღ საკ ვე თად, თბი ლის ში შექ მნილ მა კრი ზი სულ მა ცენ ტრმა ვერ 
შეძ ლო თა ვი სი ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა. ცენ ტრი არ იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბავ შვე-
ბის სა ჭი რო ებ ებ ზე

 ♦ და წე სე ბუ ლე ბის გა რე ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და სო ცი ალ ური აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ-
მვას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა მო, გან სა კუთ რე ბით დამ ძიმ და ბავ-
შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა რე ობა

 ♦ სა ყო ველ თაო კა რან ტინ მა და სო ცი ალ ური აქ ტი ვო ბე ბის შეზღუდ ვამ გა არ თუ ლა 
ბავ შვე ბის ფსი ქო ემ ოცი ური მდგო მა რო ება. გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში,  ბაშ ვე ბი 
მე ტად გახ დნენ ინ ტერ ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი, რის გა მოც მათ ნა წილს თე რა-
პი ულ მომ სა ხუ რე ბებ ში ჩარ თვა დას ჭირ და 

 ♦ კო ვიდ ვი რუ სი სა და პან დე მი ის შე სა ხებ ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, სა-
ხელ მწი ფოს არ ჰქო ნია შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი მიდ გო მე ბი, რის გა მოც და-
წე სე ბუ ლე ბებ მა სა კუ თა რი რე სურ სე ბი თა და გა რე პი რე ბის დახ მა რე ბით შეძ ლეს 
ამ სა კითხთან გამ კლა ვე ბა. გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი აღ მოჩ ნდა ბავ შვე ბი-
სათ ვის გა სა გე ბი ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა
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 ♦ სა ყო ველ თაო კა რან ტი ნის გა მოცხა დე ბამ რის კის წი ნა შე და აყ ენა ბავ შვე ბის სა-
სი ცოცხლო მომ სა ხუ რე ბებ ზე წვდო მის სა კითხი. დღის ცენ ტრე ბი სა და უფ ასო 
სა სა დი ლო ებ ის და ხურ ვამ ბავ შვე ბის საკ ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა შე უძ ლე ბე ლი 
გა ხა და

 ♦ პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა მან და ტუ რის სამ-
სა ხუ რის ფსი ქო სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა რე გი ონ ში, რად გან მომ სა ხუ-
რე ბა ძი რი თა დად ონ ლა ინ რე ჟიმ ზე გა და ვი და, ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა კი, ყვე ლა 
ბავ შვს არ ჰქონ და

 ♦ საკ მა ოდ და ბა ლი იყო სო ცი ალ ური მუ შა კის ჩარ თუ ლო ბა პან დე მი ის მიმ დი ნა რე-
ობ ის დროს სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყო ფი ბავ შვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე-
ობ ის შე ფა სე ბის მი მარ თუ ლე ბით; შე სა ბა მი სად, ბავ შვე ბის უფ ლე ბა დარ ღვე ვის 
შე საძ ლო ფაქ ტე ბი სა და ბავ შვე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ებ ებ ის გა მოვ ლე ნა რიკ-
სის ქვეშ დად გა, ამ ას თა ნა ვე, პან დე მი ის პი რო ბებ ში ზო გი ერთ და წე სე ბუ ლე ბას 
სა ერ თოდ არ ჰყავ და სო ცი ალ ური მუ შა კი, რო დე საც მა თი რო ლი გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ალ ური იყო ის ეთი სერ ვი სე ბის შემ თხვე ვა ში, რო გო რი ცაა მი უს აფ არი ბავ-
შვე ბის ქვეპ როგ რა მა და სო ცი ალ ური საცხოვ რი სი.



91

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

რე კო მენ და ცი ები

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:

 ♦ გა დამ ზად დნენ ბავ შვთან მო მუ შა ვე სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი სპე ცი ალ ის ტე ბი 
ონ ლა ინ სივ რცე ში მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის სა კითხებ ზე

 ♦ შე მუ შავ დეს ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გია, რო მე ლიც აქ ცენ ტს გა აკ ეთ-
ებს გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის პი რო ბებ ში ბავ შვე ბის ინ ფორ მი რე ბა ზე მა თი ას აკ ის   
გათ ვა ლის წი ნე ბით და გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მათ რე ალ ურ ჩარ-
თუ ლო ბა ზე. ას ევე, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყ ოს ბავ შვებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე-
გი ის ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ენ ებ ზე  მი საწ ვდო მო ბა

 ♦ რე ლე ვან ტურ უწყე ბებ თან და აქ ტო რებ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით, შე იქ-
მნას კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ ის მარ თვის ინ სტი ტუ ცი ური მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა თუ ღო ნის ძი ებ ის გა ტა რე ბის დროს ბავ-
შვე ბის უფ ლე ბა ზე სა ვა რა უდო ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მს გა მო იყ ენ ებს 

 ♦ უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შტო სა და დო ნე ზე ის ეთი მე-
ქა ნიზ მის შექ მნა, რო მე ლიც, კრი ზი სულ სი ტი აცი ებ ში, რე ლე ვან ტუ რი გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბი სას თა ვის თავ ში მო იც ავს ბავ შვე ბის მო ნა წი ლე ობ ისა და მა თი 
აზ რის მოს მე ნის/გათ ვა ლის წი ნე ბის სა კითხებს.

სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო-
ბი სა და სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტროს:

 ♦ პან დე მი ის მარ თვის მიზ ნით შექ მნი ლი რე კო მენ და ცი ებ ისა და სტან დარ ტე ბის 
შემ თხვე ვა ში, გა ით ვა ლის წი ნოს და წე სე ბუ ლე ბე ბის სპე ცი ფი კა. კერ ძოდ, დი დი 
ზო მის და წე სე ბუ ლე ბე ბის, მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლე ბი სა და მი უს აფ არ ბავ-
შვთა თავ შე საფ რე ბის კონ კრე ტუ ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, ას ევე, ბავ შვე ბის სხვა დას-
ხვა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ებ ები (შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბი სა და სპე ცი ალ ური 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ებ ის მქო ნე ბავ შვებ ში, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი)

 ♦ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი მო ექ ცნენ ვაქ ცი ნა-
ცი ის პრი ორ იტ ეტ ულ პირ თა სი აში.

სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა 
დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს:

 ♦ შე იქ მნას პრო ფე სი ონ ალ ებ ის მი ერ და კომ პლექ ტე ბუ ლი მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი 
ჯგუ ფი, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ იქ ნე ბა პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის პრო ფე სი ულ და ინ ფორ მა ცი ულ მხარ და ჭე რა ზე, გლო ბა ლუ რი 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში



92

სპეციალური ანგარიში
კოვიდ-19-ის პანდემიის ბავშვთა უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში

 ♦ პან დე მი ის პი რო ბებ მში, ბავ შვის შე საძ ლო უფ ლე ბა დარ ღვე ვის მო მა ტე ბუ ლი 
რის კე ბის გა მო, გა იზ არ დოს ფსი ქო ლო გე ბის რა ოდ ენ ობა სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში და მოხ დეს მა თი გა დამ ზა დე ბა, ას ეთი სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე-
ვა ში, სერ ვი სის დის ტან ცი ურ მი წო დე ბა ზე 

 ♦ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, ონ ლა ინ სო ცი ალ ურ და სა რე აბ ილ იტ აციო სერ ვი სე ბის 
მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე-
ბი სრუ ლად აღ იჭ ურ ვოს ინ ტერ ნე ტი თა და შე სა ბა მი სი ტექ ნი კით; ას ევე, და წე-
სე ბუ ლე ბა ში ბავ შვე ბის იზ ოლ აცი ის სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, შე სა ბა მი სი ფი-
ნან სუ რი რე სურ სე ბი გა მო იყ ოს სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეზ ოს 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო სა აწყო ბად და ბავ შვე ბის სო ცი ალ ური აქ ტი ვო ბე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ სა ყო ფად

 ♦ მხო ლოდ უკ იდ ურ ესი სა ჭი რო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე შე იზღუ დოს სო ცი ალ ური მუ-
შა კის ვი ზი ტი და წე სე ბუ ლე ბა ში, ყვე ლა სხვა შემ თხე ვა ში, სო ცი ალ ური მუ შა კი 
ვი ზი ტებს უნ და ახ ორ ცი ელ ებ დეს ბავ შვთა რე ზი დენ ტულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში და 
უნ და ჰქონ დეს უშუ ალო და ხში რი კო მუ ნი კა ცია სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვა ში მყოფ 
არ ას რულ წლოვ ნებ თან.
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და ნარ თი

და ნარ თი 1 - კვლე ვის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ვი ზი ტე ბი და                      
შეხ ვედ რე ბი

კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი სა ჯა რო სკო ლე ბი და სკო ლა პან სი ონ ატ ები

 ♦ დუ შე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ  შა ტი ლის სკო ლა-პან სი ონი

 ♦ დუ შე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ბა რი სა ხოს სკო ლა-პან სი ონი

 ♦ დუ შე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა ღა როს კა რის სკო ლა-პან სი ონი

 ♦ ახ ალ ცი ხის №7 სკო ლა-პან სი ონი ქუ თა ის ის №45 სა ჯა რო სკო ლა-პან სი ონი

 ♦ ჭი ათ ურ ის №12 სა ჯა რო სკო ლა-პან სი ონი  

 ♦ სამ ტრე დი ის №15 სა ჯა რო სკო ლა-პან სი ონი 

 ♦ თბი ლი სის №198 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ თბი ლი სის №200 სა ჯა რო სკო ლა 

 ♦ თბი ლი სის №202 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ თბი ლი სის №203 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ გო რის №5 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ ხელ ვა ჩა ურ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ სა ლი ბა ურ ის №2 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ წალ კის №1 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ წალ კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა თრი ალ ეთ ის სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ მარ ნე ულ ის №5 სა ჯა რო სკო ლა

 ♦ ამ რახ ას ლა ნო ვის სა ხე ლო ბის მარ ნე ულ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ თა ზა-
კენ დის №1 სა ჯა რო სკო ლა.

სო ცი ალ ური საცხოვ რი სე ბი

 ♦ თბი ლი სის ორ ხე ვის სო ცი ალ ური საცხოვ რი სი.

კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი დე და თა და ბავ შვთა თავ შე საფ რე ბი

 ♦ ხა შურ ში ა(ა)იპ სა ზო გა დო ება  „ბი ლი კის” დე და თა და ბავ შვთა თავ შე სა ფა რი.
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კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა თავ შე საფ რე ბი

 ♦ თბი ლი სის ად ამი ან ით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა (თავ შე სა ფა რი)

 ♦ გო რის  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა (თავ შე სა ფა რი)

 ♦ სიღ ნა ღის  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა (თავ შე სა-
ფა რი)

 ♦ ბა თუ მის ად ამი ან ით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და-
წე სე ბუ ლე ბა (თავ შე სა ფა რი)

 ♦ ქუ თა ის ის  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა (თავ შე სა-
ფა რი).

კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე საფ რე ბი

კვლე ვის ფარ გლებ ში ვი ზი ტი გან ხორ ცი ელ და სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და 
ბავ შვზე ზრუნ ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით გან საზღვრულ მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ-
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მის ფარ გლებ ში რე გის ტრი რე ბულ ყვე ლა 
მი უს აფ არ ბავ შვთა თავ შე სა ფარ ში, რო გორც დღის ცენ ტში, ისე სადღე ღა მი სო თავ-
შე სა ფარ ში.

კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლე ბი

კვლე ვის ფარ გლებ ში ვი ზი ტი გან ხორ ცი ელ და სო ცი ალ ური რე აბ ილ იტ აცი ისა და ბავ-
შვზე ზრუნ ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით გან საზღვრულ ფარ გლებ ში რე გის ტრი რე ბულ 
უმ ეტ ეს ობა მცი რე სა ოჯ ახო ტი პის სახ ლში. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა ხუ ლე ბუ ლი ლი ცენ ზი რე ბუ ლი დი დი ზო მის და წე სე ბუ-
ლე ბე ბი

კვლე ვის ფარ გლებ ში ვი ზი ტი გან ხორ ცი ელ და ყვე ლა ლი ცენ ზი რე ბულ დი დი ზო მის და-
წე სე ბუ ლე ბა ში, გარ და ნი ნოწ მინ დის წმინ და ნი ნოს ობ ოლ, უპ ატ რო ნო და მზრუნ ვე ლო-
ბა მოკ ლე ბულ ბავ შვთა პან სი ონ ატ ისა.

შეხ ვედ რე ბი სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან

 ♦ სსიპ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა 
დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტოს სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი

 ♦ სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო

 ♦ სა ქარ თვე ლოს პრო კუ რა ტუ რა

 ♦ სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მან და ტუ რის სამ სა ხუ რი.
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შეხ ვედ რე ბი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლებ თან

 ♦ სა ქარ თვე ლოს ეს-ო-ეს ბავ შვთა სო ფე ლი

 ♦ ა(ა)იპ საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი, „სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სი”

 ♦ სა ზო გა დო ება „ბი ლი კი”

 ♦ სა ქარ თვე ლოს ბავ შვე ბი

 ♦ „ბავ შვი და გა რე მო“

 ♦ „დი ვა ინ ჩა ილდ ფა უნ დე იშ ენ ოფ ჯორ ჯია.“
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