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გაეროს ბავშვთა ფონდის რეგიონალური ოფისისა და ნორვეგიის ეროვნული კომიტეტის 

მხარდაჭერით განახორციელა წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის 

(WASH) პროგრამა სკოლამდელ დაწესებულებებში. გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში 

პარტნიორობას უწევს ხელისუფლებას საიმედო ინფორმაციისა და პოლიტიკის არჩევანის 

შეთავაზების გზით მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პროგრამა მიზნად ისახავს წყლის, 

სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას სკოლამდელ 

დაწესებულებებში და ამით ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების გაუმჯობესებას. WASH–ის 

სპეციფიურ მიზანს სკოლამდე დაწესებულებებში წარმოადგენს ამ დაწესებულებების აღსაზრდელ 

3–დან 6 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება  წყლის, სანიტარიულ 

და ჰიგიენურ პირობებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებით.  

საქართველოში წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის ნაკლებობის გამო პროგრამის საწყის ეტაპზე მიზანშეწონილად ჩაითვალა 

ყოვლისმომცველი ეროვნული კვლევის ჩატარება. კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა წყლის, 

სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებზე სრული მონაცემების შეგროვება საქართველოს 

სკოლამდელ დაწესებულებებში და პროგრამის შემუშავების საჭიროებისათვის საბაზისო 

მდგომარეობის განსაზღვრა.   ეს გულისხმობდა პოლიტიკის ჩამოყალიბებას, ადვოკატირების 

გაძლიერებას და რესურსების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებების გახმოვანებას.  

საქართველოში არსებული სულ 1,277 სკოლამდელი დაწესებულებიდან (მათგან 1,226 

საჯარო და 51 კერძო1) შეიქმნა 554 დაწესებულებისაგან შემდგარი ნიმუში. რეგიონებში შეიძლება 

გამოიყოს სამი გჯუფი (სტრატა) – რეგიონების, დასახლების ტიპის (ქალაქისა და სოფლის) და 

ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით.  კვლევაში გამოყენებული იყო რაოდენობრივი  

(დაწესებულებების დათვალიერება და ჰიგიენურ ქცევაზე დაკვირვება, გასაუბრება 

ხელმძღვანელებთან) და ხარისხობრივი მეთოდები (განხილვა 18 ფოკუს ჯგუფში – ფოკუს 

ჯგუფები შემდგარი იყო მშობლებისა და აღმზრდელებისაგან).       

 

მოკლე შეჯამება 

ზოგადი მდგომარეობა 

 მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობები 

სკოლამდელ დაწესებულებებში ზემოქმედებას ახდენს ბავშვების ჯანმრთელობასა და 

განათლებაზე.   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შეთანხმდნენ, რომ ადრეული ასაკის 

                                                           
1  შესაძლებელია საქართველოში არსებობდეს მეტი კეძო სკოლამდელი დაწესებულება, თუმცა 

მკვლევარების მიერ, რომლებიც იყენებდნენ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროს, გამოვლენილი იყო 51 ასეთი 

დაწესებულება.   
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ბავშვთა განვითარებისათვის საჭიროა სანიტარიისა და ჰიგიენის სათანადო პირობების 

უზრუნველყოფა. ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსი წარმოადგენს 

საქართველოს პარლამენტში არსებულ ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ხარისხისა და სტანდარტების უზრუნველყოფაზე. საქართველოში 

სკოლამდელი დაწესებულებები არასავალდებულო, მაგრამ გადამწყვეტი ეტაპია ბავშვის 

განვითარებისა და სოციალიზაციისათვის  - ამ მხრივ მათ მიერ გაწეული მომსახურება 

ფასდაუდებელია. წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობები საქართველოს სკოლამდელ 

დაწესებულებებში განსხვავდება ამ დაწესებულებების ტიპებისა და რეგიონების მიხედვით.  

ზოგადად, სოფლისა და ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში პირობები 

უფრო ცუდია, ვიდრე ქალაქის ან ძირითადად ქართველებით დასახლებულ ტერიტორიებზე 

არსებულ დაწესებულებებში. 

2007 წელს ჩატარებული ყოვლისმომცველი გამოკვლევის მიხედვით, სკოლამდელი 

დაწესებულებების 80% მნიშვნელოვან რეაბილიტაციას მოითხოვს, 24% კი ავარიულ 

მდგომარეობაშია. 0–დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების 15–17% 

გამოწვეულია დიარეული დაავადებებით, რაც გადაუდებელი შემთხვევების 20%–ს წარმოადგენს. 

2009–დან 2010 წლამდე სავარაუდოდ ინფექციური წარმოშობის დიარეის შემთხვევები 49%–ით 

გაიზარდა.  

 წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა სკოლამდელ დაწესებეულებებში 

ინიცირებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ და მას მხარს უჭერდა 

ფონდის რეგიონალური ოფისი,  ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფის კვლევა და 

საერთაშორისო კონსულტანტი; მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინათ საბაზისო სიტუაცია 

საქართველოში და განესაზღვრათ საჭიროებები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ პარაზიტული 

ინვაზიების ტენდენციის ზრდა წარმოადგენდა  რეალურ პრობლემას და ტესტირებამ 

პარაზიტებზე სკოლამდელ დაწესებულებში მოიკლო 2009–დან 2011 წლამდე.  ამასთანავე, არ 

არსებობს წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების ხარისხისა და უსაფრთხოების 

მონიტორინგის ეროვნული, რეგიონული თუ ადგილობრივი მექნიზმი. მონიტორინგის 

მექანიზმების ასეთი დეფიციტი კი იმას ნიშნავს, რომ მაშინაც, როცა წყლის მოწოდება ან 

სანიტარიულ–ჰიგიენური პირობებები უსაფრთხოდ გამოიყურება, შესაძლოა სინამდვილეში ასე 

არ იყოს.  

სკოლამდელი დაწესებულებების ადმინისტრირება საქართველოში:  
 საქართველოში 6 წლამდე ასაკის ბიჭების რაოდენობა მეტია, ვიდრე გოგონების და როგორც 

მოსალოდნელი იყო, ასეთივე თანაფარდობაა სკოლამდელ დაწესებულებებშიც; 

 აღმზრდებელებისა და თანაშემწეების საშუალო რაოდენობა თითოეულ ჯგუფზე შეადგენს 

2,55. საშუალო რაოდენობა ჯგუფზე მერყეობს 1–დან 2, 61–მდე (2,61 ქალაქისა და 2,42  – 

სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში); 

 მშობლებმა და მასწავლებლებმა ფოკუს ჯგუფებში განიხილეს სკოლამდელი 

დაწესებულებების თანამშრომელთა გადატვირთვა, გამოწვეული პასუხისმგებლობების 

სიმრავლითა და მინიმალური შტატით;  

 აღსაზრდელებსა და აღმზრდელებს შორის თანაფარდობა ყველაზე მაღალია ქვემო 

ქართლში და შეადგენს 27,43–ს, ხოლო ყველაზე დაბალია რაჭა–ლეჩხუმში და შეადგენს 8–

ს; 

 აღსაზრდელებსა და აღმზრდელებს შორის საშუალო თანაფარდობა 17,7–ის ტოლია 

(მაჩვენებელი გაზრდილია 2008 წელთან შედარებით);  
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 ქალაქებში და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ტერიტორიებზე 

არსებულ სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელებსა და აღმზრდელებს შორის 

თანაფარდობა ასევე მეტია ამ თანაფარდობის საშუალო მაჩვენებელზე (შესაბამისად – 18,89 

და 18,88); 

 სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 29,9%–ში მიუთითეს, რომ აღმზრდელებს 

გავლილი ქონდათ სპეციალური ტრენინგი ჰიგიენურ განათლებაში, როგორც სწავლების 

მეთოდოლოგიის ნაწილი; 

  ყველაზე მაღალი გადასახადი ყველა კატეგორიის სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის 

შეადგენს 11–25 ლარს, გარდა კერძო სკოლამდელი დაწესებულებებისა (რომლებშიც 

გადასახადი, ჩვეულებრივ, გაცილებით მაღალია);  

 საჯარო სკოლამდელ დაწესებულებებში გადასახადი თვეში 0–დან 30 ლარამდეა – საშუალო 

გადასახადი - თვეში 19 ლარი;  
 

 

წყალმომარაგების წყაროები 

  ერთობლივი მონიტორინგის პროგრამის განსაზღვრებების მიხედვით, კვლევაში 

ჩართული დაწესებულებების 94,5% სარგებლობს წყალმომარაგების გაუმჯობესებული 

წყაროებით (96,8%, თუ ჩავთვლით მეზობლად მდებარე ნაგებობების წყალმომარაგებასაც); 

 ამის მიუხედავად, აღსანიშნავია, რომ არ ტარდება წყლის ხარისხის ფართომასშტაბიანი 

ინსპექტირება;  საქართველოში არ არსებობს ზედამხედველობის ან მონიტორინგის რაიმე 

ორგანო; ეს კი იმას ნიშანვს, რომ მაშინაც, როცა წყალმომარაგება გაუმჯობესებულად ან 

უვნებლად ითვლება, შეიძლება რეალურად ასე არ იყოს. ბევრი მილსადენი საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყოლებული არ შეკეთებულა და საუკეთესო შემთხვევაშიც კი, წყლის 

ხარისხი შესაძლოა საეჭვო იყოს;   

 სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 50%–ში განაცხადეს, რომ მათი 

წყალმომარაგების წყარო შემოწმებულია;  

 სოფლის სკოლამდელი  დაწესებულებების 1,1%–ს საერთოდ არა აქვს წყალი (არც 

დაწესებულებაში, არც სამეზობლოში); 

 რაჭა–ლეჩხუმში, იმერეთსა და კახეთში განსაკუთრებით ბევრია ისეთი სკოლამდელი  

დაწესებულება, რომელსაც არა აქვს წყალმომარაგება;    

 სამეგრელოში, გურიაში, შიდა ქართლში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში საკმაოდ ბევრია 

სკოლამდელი  დაწესებულება, რომელსაც არა აქვს გაუმჯობესებული წყალმომარაგება;  

 აჭარა ერთადერთი რეგიონია, სადაც კვლევისას შემოწმებული დაწესებეულებების 100%–ს 

წყალი მილსადენით მიეწოდება;  

 აჭარაში, თბილისში, მცხეთა–მთიანეთსა და სამცხე–ჯავახეთში კვლევაში ჩართულ 

სკოლამდელ  დაწესებულებებს მთლიანად გაუმჯობესებული წყალმომარაგება აქვს; 

 
 

წყალმომარაგება 
 სოფლის სკოლამდელი  დაწესებულებების 8,5%–ში განაცხადეს, რომ წყალი კვირაში  

მხოლოდ ორიდან ოთხ დღემდე აქვთ, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი ქალაქის სკოლამდელი  

დაწესებულებებში 2,3%–ს შეადგენს;   

 ზოგიერთი სკოლამდელი  დაწესებულება წყლით მარაგდება კვირაში ორ დღეზე ნაკლები 

ხნის განმავლობაში. ასეა ქვემო ქართლის სკოლამდელი  დაწესებულებების 2,3%–ში, რაჭა–

ლეჩხუმში – 4,1%–ში და კახეთში – 3%–ში;  



11 
 

 თბილისში გამართული წყალმომარაგების სისტემა აქვს დათვალიერებული სკოლამდელი 

დაწესებულებების 100%–ს, ასევეა კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებშიც;     

 რაჭა–ლეჩხუმში გამართული წყალმომარაგება აქვს სკოლამდელი  დაწესებულებების 

მხოლოდ 69%–ს, ქვემო ქართლსა და მცხეთა–მთიანეთში – მხოლოდ 80%–ს;  

 ინტერვიუებიდან გამომდინარე, სამ რეგიონში მაღალია არაფუნქციონირებადი 

წყალმომარაგების სისტემების რაოდენობა: რაჭა–ლეჩხუმში (19,5%),  მცხეთა–მთიანეთში 

(8,4%) და ქვემო ქართლში (11,5%); 

 ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვების შედეგებით, უმოქმედო წყალმომარაგების სისტემების 

რაოდენობა კიდევ უფრო მაღალია: რაჭა–ლეჩხუმში (27,3%),  მცხეთა–მთიანეთში (14,3%) 

და ქვემო ქართლში (13,5%); 

 სკოლამდელი  დაწესებულებების 96%–ში განაცხადეს, რომ თუ წყალმომარაგების სისტემა 

ფუნქციონირებს, მოწოდებული წყლის რაოდენობა საკმარისია ყველანაირი 

გამოყენებისათვის;  

 წყალმომარაგების შეწყვეტები რაიონში  წარმოადგენს სისტემის უმოქმედობის (35%) ან 

მილსადენების გაყინვის (29%) მთავარ შედეგს ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში;   

 სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში წყალმომარაგების სისტემის უმოქმედობის 

მიზეზს ძირითადად მისი სიძველე (31%) და მილების გაყინვა (13%) წარმოადგენს;   

  სკოლამდელი  დაწესებულებების 50%–ზე ნაკლებს აქვს მისაღები სახის, ხელმისაწვდომი 

ალტერნატიული წყალმომარაგების წყარო იმ შემთხვევებისთვის, როცა ძირითადი წყარო 

არ მუშაობს;   

 სკოლამდელი  დაწესებულებების 75%–ს არასდროს მოუხდენია წყლის გაუვნებელყოფა, 

რადგან მათი 96% თვლის, რომ მოწოდებული წყალი უვნებელია (მიუხედავად იმისა, რომ 

ეს სრულად არ  არის დადასტურებული);  

 ფიზიკური უნარშეზღუდულობის მქონე ბავშვების დამოუკიდებელი წვდომა წყალზე 50%–

ზე ნაკლებია. 
 

სანიტარიული პირობები 
 ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებების 100%–სა და სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებების 86%–ს უზრუნველყოფილი აქვთ სანიტარიის გარკვეული ფორმა;  

 კვლევაში ჩართული სკოლამდელი დაწესებულებების 1,2%–ს (5) საერთოდ არ ჰქონდა სან–

კვანძი; 

 კვლევაში ჩართული სკოლამდელი დაწესებულებების 2,2%–ს (8) ჰქონდა საზიარო სან–

კვანძი; 

 ერთობლივი მონიტორინგის პროგრამის განსაზღვრებების მიხედვით, სოფლის 

სკოლამდელი დაწესებულებების 80,2%–ს და ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებების 

97,6%–ს აქვს  გაუმჯობესებული სანიტარიული სისტემები;  

 კვლევაში ჩართული სოფლის სკოლამდელი დაწესებულებების 19,8%–ის სანიტარიული 

სისტემები არ არის გაუმჯობესებული; 

 სკოლამდელ დაწესებულებებს რაჭა–ლეჩხუმში (35,1%) და მცხეთა–მთიანეთში (22,5%) აქვს 

ყველაზე მაღალი წილი მოუპირკეთებელი ტუალეტის ჯიხურების და შენობის გარეთ 

განლაგებული დაკიდებული ტუალეტების, სათლის (შესაბამისად 15,6% და 2,8%); 

 ზოგიერთი სან–კვანძი   საკმაოდ შორსაა სკოლამდელი დაწესებულებიდან (60 მეტრის 

დაშორებითაც კი), რაც შემაფაერხებელ გარემოებას წარმოადგენს მისი გამოყენებისათვის – 

განსაკუთრებთ ზამთრის ცივ დღეებში;  
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 დაკვირვების დროისათვის ქვემო ქართლში ფუნქციონირებდა ტუალეტების მხოლოდ 88%;  

 ზოგიერთ რეგიონში სუფთა იყო სან–კვანძების მხოლოდ 60% (მცხეთა–მთიანეთში და 

რაჭა–ლეჩხუმში);  

 ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებების 75%–ში და სოფლის 67%–ში 

აღსაზრდელებისათვის იყენებენ ღამის ქოთნებს;  

 სოფლის სკოლამდელი დაწესებულებების 9% ქოთნების არქონის გამო ასაკით ყველაზე 

პატარა აღსაზრდელები იძულებული არიან გამოიყენონ ტუალეტები; 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები 
 ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში გაიზარდა, ხოლო სოფლის სკოლამდელ 

დაწესებულებებში შემცირდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) ბავშვების 

რაოდენობა;    

 სკოლამდელი დაწესებულებების 80%–ს არ გააჩნია  შშმ ბავშვებისათვის მოსახერხებელი 

ტუალეტები; 

 სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 61%–ს აქვს შშმ ბავშვებისათვის 

ხელმისაწვდომი წყალი;  

 სკოლამდელი დაწესებულებების მხოლოდ 65%–ს აქვს ხელსაბანები შშმ ბავშვებისათვის; 

 

ხელების დაბანა  
 ქალაქის თითქმის ყველა (90%) და კერძო (100%) სკოლამდელ დაწესებულებებში ყველაზე 

უფრო ხშირად გამოიყენება ონკანები; ონკანების გამოყენება ნაკლებია სოფლის    

სკოლამდელ დაწესებულებებში (54%).  

 წყალი ხელმისაწვდომია ხელსაბანების უმრავლესობასთან (80%), თუმცა ასეთი 

ხელსაბანების რაოდენობა მცირდება 76%–მდე სოფლის და 73%–მდე ეთნიკური 

უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში, მიუხედავად ფუნქციონირებადი წყლის 

სისტემების მაღალი მაჩვენებლისა; 

 დაკვირვების მიხედვით, გოგონები რამდენადმე უფრო ხშირად იბანენ ხელს, ვიდრე 

ბიჭები; 

 კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებს ხელის დაბანის პრაქტიკის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი აქვს;  
 

ნარჩენების გატანა 
 დაკვირვების ქვეშ მყოფი ბავშვების 87%-ი ნაგავს გარეთ განთავსებულ ნაგავსაყრელში 

ყრის, როცა გარეთ თამაშობს, ხოლო 71% ნაგავს ყრის შენობის შიგნით განთავსებულ ნაგვის 

ურნებში;  

 ნაგავი გროვდება მინიმუმ ერთხელ დღეში ქალაქისა (71%) და სოფლის (77%) სკოლამდელი  

დაწესებულებების უმრავლესობაში;  

 იმ სკოლამდელი  დაწესებულებების 59,5%–ში, სადაც სწავლობს ეთნიკური 

უმცირესობების მეტი რაოდენობა,  ნაგავი გროვდება დღეში არანაკლებ ერთჯერ;   
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წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა საქართველოს 

სკოლამდელ დაწესებულებებში 

წინასიტყვაობა: რას წარმოადგენს წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების 

კვლევა სკოლამდელ დაწესებულებებში და რატომ არის იგი აუცილებელი?   

 

წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის გლობალური 

ინიციატივა (WASH)  სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებში წარმოადგენს მზარდ 

მოძრაობას, რომლის ეფექტურობა დასტურდება სულ უფრო მეტი ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ყურადღებისა და ფინანსური საშუალებების მოზიდვით, სკოლის რესურსების  

განვითარებით, პროექტების შემუშავებითა და დანერგვით მთელ მსოფლიოში; ამ პროექტებს 

შორისაა „მოწოდება მოქმედებისაკენ სკოლებში წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური 

პირობების უზრუნველსაყოფად“, რომელიც დაიწყო 2010 წლის აპრილში2. მოძრაობის მიზანს 

წარმოადგენს პროგრამა “WASH“–სადმი კეთილგანწყობილ სკოლებსა და სკოლამდელ 

დაწესებულებებში უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მათ შორის ჰიგიენისა და 

სანიტარიის ადექვატური პირობებისა და ჰიგიენური განათლების უზრუნველყოფა, რაც 

საშუალებას უქმნის ბავშვებს იყვნენ ჯანმრთელი და უფრო ყურადღებიანი მოსწავლეები.   

სკოლამდელ დაწესებულებას წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის სათანადო პირობებით 

აქვს წყლის ფუნქციონირებადი და სანდო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საკმარისი 

წყლის მიწოდებას სკოლამდელი დაწესებულების ყველა საჭიროებისათვის, განსაკუთრებით 

ხელების დასაბანად და სასმელად. სკოლამდელ დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს პრივატული, 

უვნებელი და სუფთა ტუალეტები ბავშვებისა და მასწავლებლებისათვის, ასევე რამდენიმე 

ხელსაბანი, მათ შორის ზოგიერთი ტუალეტთან ახლოს (მოსახერხებელი ხელის დაბანა 

დეფეკაციის შემდეგ).   ტუალეტები და ხელსაბანები უნდა პასუხობდეს თითოეული ბავშვის 

ორგანიზმის საჭიროებებს, მათ შორის მცირე ასაკის და შშმ ბავშვების მოთხოვნებს.  

ჰიგიენური განათლება ჩართული უნდა იყოს სკოლამდელი განათლების პროგრამაში, რათა 

მოხდეს კარგი ჰიგიენური პრაქტიკის, სანიტარიისა და წყლის გაუვნებელყოფის წახალისება. 

ასეთი ჩვევები განაპირობებს სახლშიც უფრო უსაფრთხო და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

ჩამოყალიბებას.  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის ზემოთმოყვანილი და სხვა სტანდარტები 

სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის უკვე კოდიფიცირებულია 2009 წლის 

რეკომენდაციებში, რომლებიც მომზადებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და 

გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ:  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის სტანდარტები 
დაბალშემოსავლიანი დასახლებების სკოლებში. ზოგიერთ ქვეყანას აქვს თავისი სახელმწიფო 

სტანდარტები, სხვები იმყოფებიან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს 

ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციებზე დაფუძნებული საკუთარი სტანდარტების განახლების 

ეტაპზე. 

                                                           
2“მოწოდება მოქმედებისაკენ სკოლებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების 

უზრუნველსაყოფად“ ინიცირებული იყო დუბაის საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების 

კონფერენციაზე 2010 წლის 5 აპრილს საერთაშორისო ორგანიზაციების – CARE, Dubai Cares, გაეროს 

ბავშვთა ფონდის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვებისა“ და 

სხვა ძირითადი პარტნიორების მიერ. http://www.unicef.org/wash/index_53232.html 
 

http://www.unicef.org/wash/index_53232.html
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საქართველოს არა აქვს განსაზღვრული სტანდარტები სკოლამდელ განათლებაზე. 

ასეთი სტანდარტების არსებობა მნიშვნელოვანი იქნებოდა კვლევის განმავლობაში მათი 

შესრულების ადექვატურობის შესაფასებლად. 2001 წელს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ  გამოსცა განკარგულება სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ჰიგიენის სტანდარტებზე. ქვემოთ ჩამოთვლილია წყლის, ჰიგიენისა და 

სანიტარიის სტანდარტები სკოლამდელი  დაწესებულებებისათვის (დანართ 1–ში ხელახლა 

მოცემულია ეს სტანდარტები და მითითებულია, თუ როგორ სრულდება ისინი საქართველოს 

სკოლამდელ დაწესებულებებში): 

1. ბავშვების რაოდენობა სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებების არც ერთ ასაკობრივ 

ჯგუფში არ უნდა აღემატებოდეს 25–ს ( (2-3, 4-5, და 5-6 წლის ჯგუფებში) 

2. ყოველ სკოლამდელ დაწესებულებას უნდა ყავდეს ერთი აღმზრდელი და ერთი 

თანაშემწე ყოველ 35 ბავშვზე;  

3.  ბაშვთა ბაგებს უნდა ყავდეთ ერთი აღმზრდელი და ერთი თანაშემწე ყოველ 25 

ბავშვზე;  

4. პირსახოცები და თეთრეული უნდა გაირეცხოს არანაკლებ ერთჯერ კვირაში;  

5. 4–6 წლის ბავშვებისათვის ხელსაბანის სიმაღლე იატაკიდან უნდა იყოს 0,5მ;  

6. თითოეულ ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალური პირსახოცი და თეთრეული;  

7. ტუალეტები (მათ შორის ჩარეცხვადი დასადგომიანი ტუალეტები) უნდა გაირეცხოს 

ცხელი წყლითა და საპნით ან რომელიმე სხვა სარეცხი საშუალებით ორჯერ დღეში;  

 8. 5–6 წლის ბავშვებისათვის უნდა იყოს ცალ–ცალკე ტუალეტები ბიჭებისა და 

გოგონებისათვის. თითოეულ ტუალეტში უნდა იყოს 4–4 ჩარეცხვადი (ან სხვა სახის) 

ტუალეტი გოგონებისა და ბიჭებისათვის და 4 ხელსაბანი;  

9. აღმზრდელებისათვის უნდა იყოს ცალკე ტუალეტი;  

 10. ბიჭები და გოგონები (დაბალი ასაკობრივი ჯგუფის) ცალ–ცალკე უნდა გაიყვანონ 

ტუალეტში;  

 11. ღამის ქოთნები უნდა გაირეცხოს ყოველი გამოყენების შემდეგ;  

 12. თითოეულ ბავშვს უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალური ქოთანი;  

13. ავეჯი უნდა გაიწმინდოს წყლითა და საპნით, სოდით ან სხვა სარეცხი საშუალებით 

არანაკლებ ერთჯერ კვირაში;  

14. წყლის მოხმარება იმ სკოლამდელ დაწესებულებებში, რომლებიც მუშაობს მთელი 

დღის განმავლობაში, უნდა შეადგენდეს 75 ლიტრს დღეში, ხოლო 24 საათიანი მუშაობის 

შემთხვევაში – 100 ლიტრს დღე–ღამეში; 

15. სკოლამდელ დაწესებულებებში ხელების დასაბანად და ჩასაბანად, აგრეთვე 

იატაკისა და სათამაშოების გასაწმენდად, გამოყენებული ინდა იქნას ცხელი წყალი; 
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 16. თუ დაწესებულება არ არის მიერთებული ცენტრალურ საკანალიზაციო 

სისტემასთან, მას უნდა ჰქონდეს გამართულად მოქმედი ადგილობრივი კანალიზაცია 

ადგილობრივი საწმენდი მოწობილობით3. 

 საქართველოს პარლამენტში არის აგრეთვე ადრეული ასაკის ბავშვთა 

განვითარების ეროვნული ალიანსი.  ეს არის პანელი, რომელშიც შედიან მეცნიერები, 

პარლამენტის წევრები, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 

აგერეთვე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები, პროფესიული 

გაერთიანებები, ადგილობრივი არასამთავრობო  ორგანიზაციები და საერთაშორისო 

პარტნიორები 4 .  ქარტიაში მითითებულია პრიორიტეტები: ასაკის შესაბამისი სრული 

იმუნიზაცია, ადრეული სტიმულაცია თამაშით, კომუნიკაციითა და სოციალური 

ინტერაქტივობით; ჯანსაღი კვების ჩვევების ადრეული განვითარება; უსაფრთხო საკვებისა და 

სუფთა წყლის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, გადამდები დაავადებების, 

პარაზიტული ინფექციებისა და ინვაზიების პრევენცია, ადრეული გამოვლენა და 

მკურნალობა, პირის ღრუსა და ინდივიდუალური ჰიგიენის დაცვა. ქარტიაში აგრეთვე 

ხაზგასმულია ალიანსის როლი მონიტორინგისა და შეფასების პროცესებში. 

სულ უფრო მზარდია იმ მტკიცებულებების რაოდენობა, რომლებიც ადასტურებს 

სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებეში წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური 

პირობების უზრუნველყოფის დადებით გავლენას როგორც ბავშვების ჯანმრთელობაზე, ასევე 

სწავლის შედეგებზე.   კვლევები აჩვენებს, რომ უსაფრთხო, ადექვატური წყალმომარაგება და 

სანკვანძები სკოლამდელ დაწესებულებში ამცირებს   დიარეისა და ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული სხვა დაავადებების სიხშირეს, განსაკუთრებით ბავშვებში. ამასთანავე, 

მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების 

უზრუნველყოფას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების 

საერთო კონტინგენტზე, ბიჭების და გოგონების კონტინგენტების შეფარდებაზე,  გაცდენებზე 

და სკოლამდელ მოსწრებაზეც კი. ეს აუმჯობესებს სკოლაში წასვლისათვის მზადყოფნას არა 

მარტო ჯანმრთელობის, არამედ აგრეთვე ღირსების შეგრძნების ჩამოყალიბებისა და 

თვითშეფასების კუთხითაც.  იმავდროულად, სკოლამდელ დაწესებულებებში არსებობს 

მკაფიო კავშირი სანკვანძების უსაფრთხოებას, პრივატულობასა და ბავშვების, 

განსაკუთრებით კი გოგონების უსაფრთხოებას შორის. 

 

 

 

                                                           
3შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს N 308/2001 წლის 16 აგვისტოს 

დადგენილება  სკოლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვილობის, ინფრასტრუქტურისა 

და ფუნქციონირების ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ.   
4 ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსის ქარტია 2007 წლის 26 იანვარს 

საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 

გადაწყვეტილებით, რაც მოყვა  ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების შესახებ ეროვნულ 

კონსულტაციას, რომელიც შედგა 2006 წლის დეკემბერში. 
www.parliament.ge/files/1062_16938_416437_AnnexIII.doc 
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ზოგადი მდგომარეობა: ზოგადი მდგომარეობა საქართველოს სკოლამდელ  

დაწესებეულებებში და წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების ყოვლისმომცველი 

კვლევის საჭიროება  

საქართველოს ტერიტორია შეადგენს 69 700 კმ2 შავი ზღვის სანაპიროზე და ესაზღვრება 

რუსეთის ფედერაციას, აზერბაიჯანს, სომხეთსა და თურქეთს. საქართველო პოსტსაბჭოთა 

ქვეყანაა და მისი მოსახლეობა 2002 წლის აღწერით 4,436,400 შეადგენს. მოსახლეობის 

უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია (83,8 %), ხოლო აზერბაიჯანელები (6,5%) და სომხები 

(5,7%) შეადგენენ ეთნიკურ უმცირესაბათა ყველაზე დიდ ჯგუფებს.  მნიშვნელოვან ასპექტს 

საგანმანათლებლო პოლიტიკსათვის წარმოადგენს სასკოლო ასაკის ბავშვების რაოდენობის 

შემცირების ტენდენცია. 1991 და 2005 წლებს შორის 0–დან 4–წლამდე ასაკის ბავშვების 

რაოდენობა  დაახლოებით 49%–ით შემცირდა, 0–დან 14–წლამდე ბავშვების კი – 44%–ით; ეს 

ციფრები სტაბილური გახდა 2005 წლისთვის 0–დან 4 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისთვის.  

მიუხედავად განათლებაზე გამოყოფილი ხარჯების ზრდისა უკანასკნელი რამდენიმე 

წლის განმვლობაში, საქართველო ამ მიმართულებით ხარჯავს მშპ (მთლიანი შიდა 

პროდუქტის) ნაკლებ წილს, ვიდრე განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა.  2009 წელს 

განათლებაზე გაღებული ხარჯი შეადგენდა 460 მილიონ ლარს, რაც მშპ–ს არაუმეტეს 2.96%–ს 

შეადგენდა.  ეს გაზრდილი მაჩვენებელია წინა წლებთან შედარებით:  2,63% 2007 წელს და 

2,55% 2008 წელს (მაჩვენებლები მოყვანილია საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო 

დეპარტამენტისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემების საფუძველზე). აქვე 

აღსანიშნავია, რომ 2006 და 2011 წლებს შორის საჯარო ხარჯები თითოეულ ბავშვზე (2–5 წლის 

ასაკისა გაიზარდა 73%–ით (ინფლაციის მაჩვენელებლების გაუთვალისწინებლად).5 

ეს მიუთითებს ხელისუფლების სურვილზე გააკეთოს ინვესტირება ადრეული ასაკის 

ბავშვთა განათლებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯები არ იზრდება ისე სწრაფად, როგორც 

უფრო ფართოდ აღებული ეკონომიკა გულისხმობს.   

საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა აგებულია შემდეგნაირად: 

არასავალდებულო სკოლამდელი განათლება (2 წელი), სავალდებულო განათლება (9 წელი: 6 

წელი პირველად განათლებაზე და 3 წელი საშუალო განათლების დაბალ საფეხურზე), 

საშუალო განათლების ზედა საფეხური (3 წელი) და უმაღლესი განათლება (4 წელი 

საბაკალავრო განათლების კურსი და 2 წელი – სამაგისტო კურსი). 

2005 წელს განხორციელებული სკოლამდელი განათლების რეორგანიზაცია მიზნად 

ისახავდა იმ სისტემის დეცენტრალიზაციას, რომელიც ადრე ცენტრალიზებულად 

იმართებოდა. ამის შედეგად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გახსნაზე, მათი 

წესდებების დამტკიცებაზე, რაიონების მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავებული მუშაობის 

რეჟიმის დადასტურებასა და დაფინანსებაზე, პასუხისმგებლობა დაეკისრა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ერთეულებს.  ცენტრალური ხელისუფლების როლი და ჩართულობა არ 

არის მკაფიოდ განსაზღვრული; სკოლამდელი განათლების მომსახურების პროვაიდერებზე არ 

არსებობს ლიცენზირების სტანდარტული პროცედურა 6 . ამას შედეგად მოყვება საგრძნობი 

განსხვავებები რეგიონებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების ტიპების მიხედვით.  

როგორც კვლევა აჩვენებს, საქარველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში წყლის, სანიტარიული 

                                                           
5http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Georgia/Georgia%20Consolidated%20Education%20Strategy% 
20and%20Action%20Plan%202007-2011.pdf 
6სკოლამდელი განათლება საქართველოში – ანალიტიკური შენიშვნები, 2011 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Georgia/Georgia%20Consolidated%20Education%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202007-2011.pdf
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Georgia/Georgia%20Consolidated%20Education%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202007-2011.pdf
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და ჰიგიენური პირობების ნორმებისგან გადახრა იწვევს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს, გაცდენებს, დიფერენციაციას ათვისების დონეებს შორის. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ ჩატარებულა წლის, სანიტარიული და 

ჰიგიენური პირობების ყოვლისმომცველი ეროვნული კვლევა სკოლამდელ 

დაწესებულებებში, საფუძვლიანი დაკვირვება აჩვენებს, რომ წყლისა და სანიტარიული 

პირობების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით საერთო მდგომარეობა არ არის სახარბიელო. 

სკოლამდელი დაწესებულებების 2007 წლის მიმოხილვამ აჩვენა, რომ მათგან 80%-ზე მეტი 

საჭიროებს მნიშვნელოვანი რეაბილიტაციას, ხოლო 24% ავარიულ მდგომარეობაშია. არ 

არსებობს WASH მომსახურების განახლებული სტანდარტები სკოლამდელი 

დაწესებულებებისათვის, არც შესაბამისი უწყებები ატარებენ პერიოდულ მონიტორინგს. 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰიგიენურ განათლებას არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება 

პედაგოგების მხრიდან, რადგან მათ არ ჰქონდათ საკმარისი სასწავლო ინსტრუქციები და 

დამხმარე მასალები სწავლების მეთოდების გასაუმჯობესებლად. 

საქართველოში 0-5 წლის ასაკის ბავშვების ჰოსპიტალიზაციის 15-17% გამოწვეულია 

დიარეული დაავადებებით, ასევე მათთანაა დაკავშირებული გადაუდებელი შემთხვევების 

20% (დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის 2010 გამოუქვეყნებელი მონაცემების 

მიხედვით). 2010 წელს 2009 წელთან შედარებით ენტერობიოზის სიხშირე ბავშვებს შორის 

გაიზარდა 49% -ით7, გარდა ამისა,  საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების 

მიხედვით, ენტერობიოზის სიხშირე ბავშვებს შორის გაიზარდა 3675–მდე (9 შემთხვევა ყოველ 

100 000 ბავშვზე) 2009 წელს 1438–დან (8 შემთხვევა ყოველ 100 000 ბავშვზე) 2008 წელს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქცევითი კვლევა ქვეყანაში არ ჩატარებულა, მცირე მასშტაბის 

შეფასებები და დაკვირვებები გვიჩვენებს, რომ 5 წლამდე ბავშვებს და მათ აღმზრდელებს 

დაბალი ცოდნა აქვთ წყლის, ჰიგიენისა და სანტარიის საკითხების შესახებ და არ იცავენ სწორ 

ჰიგიენურ პრაქტიკას. ეს შეიძლება ნაწილობრივ წარმოადგენდეს პარაზიტული დაავადებების 

სიხშირის გაზრდის მიზეზსაც. გარდა ამისა, გაეროს ბავშვთა უფლებების  კონვენციის (CRC) 

2008 წლის ივნისის ანგარიშის მიხედვით, ჰიგიენური პირობების დაუცველობა მთავარი 

რისკია ქართველი ბავშვებისათვის. 

იმისათვის, რომ გადაწყვიტოს წყლის, ჰიგიენისა და სანიტარულ პირობებთან 

დაკავშირებული ხარვეზები სკოლამდელ დაწესებულებებში და ამით გააუმჯობესოს ბავშვთა 

ჯანმრთელობა და მოსწრება სწავლაში, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისმა 

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და დსთ ქვეყნებში გაეროს ბავშვთა ფონდის 

რეგიონალური ოფისისა  და ნორვეგიის ეროვნული კომიტეტის მხარდაჭერით ინიცირება 

გაუწია WASH პროგრამას სკოლამდელ დაწესებულებებში. გაეროს ბავშვთა ფონდი ასევე 

პარტნიორობს საქართველოს ხელისუფლებასთან, მათ შორის საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნულ ცენტრთან და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსთან.  

WASH–ის მიზანი სკოლამდელი დაწესებულებების პროგრამაში ხუთ წლამდე ასაკის 

ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენურ 

პირობებზე მათი მოთხოვნების უზრუნველყოფის გზით.  

გრძელვადიანი შედეგების მიღწევა განათლებასა და ჯანდაცვის უზრუნველყოფაში 

მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს. ბავშვების ჯანმრთელობის, სანიტარიული და 

                                                           
7 ყოველწლიური სტატისტიკა, საქართველო, 2009, 2010. 
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ჰიგიენური პირობებისა და განათლების გაუმჯობესება საშუალებას მისცემს საქართველოს 

მომავალ წლებში ჰყავდეს უფრო ძლიერი მოსახლეობა.  

ასეთი მნიშვნელოვანი მიზნის მისაღწევად აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ როგორია 

მდგომარეობა მიმდინარე პერიოდისათვის და სად გადის ფინიშის ხაზი. საქართველოში 

WASH–თან დაკავშირებული ინფორმაციის დეფიციტის გათვალისწინებით, 

ყოვლისმომცველი ეროვნური კვლევა განისაზღვრება, როგორც ამ პროგრამის საწყისი 

წერტილი. კვლევის მთავარი მიზანი იყო საქართველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში 

წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების შესახებ მონაცემთა სრული სპექტრის 

შეგროვება, პროგრამის დაგეგმვისა და პოლიტიკის ფორმულირების საჭიროებების 

განსაზღვრა, ადვოკატირების გაძლიერება და რესურსების გადანაწილების შესახებ 

გადაწყვეტილებების გავრცელება. კვლევის შედეგები  განიხილება, როგორც საბაზისო და 

განაპირობებს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებას შემდეგ სფეროებში: განათლება, 

ჯანდაცვა და ინსფრასტრუქტურული განვითარება.  

პროგრამა WASH–ის ეს ანგარიში საქაართველოში შედგება შემდეგი ოთხი 

კომპონენტისაგან: 

1. მეთოდოლოგია სკოლამდელი დაწესებეულების კვლევაში 

2. WASH–ის შედეგები სკოლამდელი დაწესებულების კვლევაში; 

3. ქვეყნის ყველა რეგიონში ჩატარებულ რაოდენობრივ და ხარისხობრივ 

კვლევაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისათვის; 

4. WASH–ის სამუშაო გეგმა სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის.  

 

1. მეთოგოლოგია და მასალები 

კვლევის ჩასატარებლად გაეროს ბავშვთა ფონდის ოფისმა საქართველოში შეარჩია 

ქართული კომპანია (ანალიზისა და კონსულტაციის – ეისითი ჯგუფი) და საერთაშორისო 

კონსულტანტი. კვლევა ჩატარდა 2011 წლის დეკემბერში. საერთაშორისო ექსპერტმა გაეროს 

ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისისა და აისითი ჯგუფის დახმარებით მოახდინა WASH 

პროგრამის ადაპტირება საქართველოს სკოლების მონიტორინგის პაკეტთნ და მოამზადა 

კვლევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინსტრუმენტები. ნიმუშის დაგეგმვის, შერჩევისა 

და მონაცემების კოდირების პროცესები წარიმართა თანამშრომლობის საფუძველზე. 

კონსულტანტი ზედამხედველობას უწევდა კვლევის ინსტრუმენტების პრე–ტესტირებას,  მან 

ასევე ჩაუტარა ტრენინგი აისითი ჯგუფის საველე კოორდინატორებს კვლევის 

ინსტრუმენტებზე, მოცემული ანგარიშის შედგენამდე კი გააანალიზა კვლევის მონაცემები.   

ACT ჯუფმა მოამზადა სტრატიფიცირებული და კოდირებული შერჩევის მონაცემთა 

ბაზა, ჩაატარა ინტერვიუები, ფოკუს-ჯგუფები და დაკვირვებები, ადმინისტრირება გაუწია 

მონაცემების შეყვანას, გაფილტვრასა და შეწონვას, ასევე მონაცემების დამუშავებასა და 

ფორმატირებას. 

ტექნიკურ ანგარიშში, რომელიც მომზადებულია ACT ჯგუფის მიერ,  მოწოდებულია 

დეტალები WASH კვლევის მეთოდოლოგიისა და მასალების შესახებ.  

კვლევის, ფოკუს ჯგუფებისა და ინტერვიუების დროს შეგროვდა ინფორმაცია შემდეგ 

ძირითად საკითხებზე: 
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• ზოგადი ინფორმაცია სკოლამდელ დაწესებულებებზე; 

• წყალი (წყარო და ხარისხი); 

• სანიტარია; 

• ბავშვებისა და მათი აღმზრდელების ჰიგიენური ქცევა;  

• ნარჩენების გადაყრა და დრენაჟი; 

• სანკვანძების ექსპლოატაცია და ტექნიკური მომსახურება  

კვლევის მიზნის მისაღწევად გამოყენებული იყო როგორც რაოდენობრივი, ასევე 

ხარისხობრივი მეთოდები. რაოდენობრივი და ხარისხობრივი გამოკვლევისათვის 

მომზადებული და ველზე ტესტირებული იყო შემდეგი ინსტრუმენტები:  

 (1) კითხვარები პირდაპირი ინტერვიუებისათვის სკოლამდელი დაწესებულებების 

ხელმძღვანელებთან (554) 

 (2) კითხვარები სკოლამდელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურაზე 

დასაკვირვებლად (554) 

 (3) კითხვარები სკოლამდელი დაწესებულებების ბავშვებისა და მათი აღმზრდელების 

ჰიგიენურ ქცევაზე დასაკვირვებლად (277) 

 (4) ფოკუს ჯგუფები მშობლებისა და მასწავლებლებისათვის (18 ფოკუს ჯგუფი). 

რაოდენობრივ ინსტრუმენტებს მთლიანად ჰქონდა 1,321 ცვლადი სპეციფიური 

დეტალებით, რომლებიც მოცემულია ზემოთ ფრჩხილებში. 

ხარისხობრივი კვლევისათვის ჩატარებული იყო 18 ფოკუს ჯგუფი. სამიზნე სეგმენტად 

განსაზღვრული იყვნენ სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელები, ასისტენტები და 

მშობლები. ასეთი მიდგომით უფრო პერსონალიზებული გახდა რეალური მდგომარეობა და 

პრობლემები, რომელთა წინაშე დგას სკოლამდელი დაწესებულებები. ფოკუს ჯგუფები 

ასისტენტებთან, აღმზრდელებთან და მშობლებთან ჩატარდა: თბილისში, ბათუმში, 

ახალქალაქში, ზესტაფონში, წალენჯიხაში, ოზურგეთში, თელავსა და ქვემო ქართლში (ბოლო 

ჩატარდა თბილისში).  

საბაზისო კვლევა ჩატარდა საქართველოს ყველა საკრებულოში სკოლამდელი 

დაწესებულებების რაოდენობის, მათი ადგილმდებარეობისა და მმართველი შტატის შესახებ 

ინფორმაციის შესაგროვებლად.  ინფორმაცია შეჯერდა და შემოწმდა საქართველოს 

სტატისტიკის დეპარატამენტში და საკრებულოების ოფიციალურ ვებგვერდებზე არსებულ 

მონაცემებთან ერთად.   ამ წყაროებზე დაყრდობით,  საქართველოში სკოლამდელი 

დაწესებულებების რაოდენობა 2001 წლისათვის იყო 1,277, საიდანაც 1,226 საჯარო 

დაწესებულებაა, 51 კი – კერძო. 

სტრატიფიკაციისათვის გამოყენებული იყო შემდეგი კრიტერიუმები:  

1. რეგიონები – 11 სტრატა გამოიყო ყველა ნაწილში და დედაქალაქში  

2. დასახლების ტიპი – შეირჩა 2 სტრატა – ქალაქისა და სოფლის ტიპის დასახლებები   

3. ეთნიკური  კუთვნილება – აქ გამოიყო 2 სტრატა. საკრებულოები, რომლებიც 

მჭიდროდაა დასახლებული ეთნიკური უმცირესობებით, გამოიყო ერთ ჯგუფად, მეორე 
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ჯგუფში გაერთიანდა საკრებულოები, რომლებშიც ძირითადად ქართველი მოსახლეობა 

ცხოვრობს.  

მარტივი რანდომიზება წარმოადგენდა შერჩევის მეთოდს თითოეული სტრატასათვის.  

ყოველი სტრატას დარჩენილი ელემენტები დალაგებული იქნა შემთხვევითი რიგით და 

გადაეცა ველზე მომუშავე პერსონალს პასუხის გაუცემლობის ყოველი შემთხვევის 

ჩასანაცვლებლად.  

554 სამიზნე სკოლამდელი დაწესებულებისათვის მონაცემთა შესაგროვებლად 

გამოყენებული იყო ორი მეთოდი. ჩატარდა 554 პირდაპირი ინტერვიუ დაწესებულებების 

ხელმძღვანელებთან. იგივე რაოდენობით (554) დაკვირვება ჩატარდა სამიზნე 

დაწესებულებების ინფრასტუქტურაზე.  

ყველა სკოლამდელი დაწესებულება არ გამხდარა სამიზნე სპეციფიური ჰიგიენური 

შეფასებისათვის.  დაკვირვება ბავშვებისა და აღმზრდელების ჰიგიენურ ქცევაზე ჩატარდა იმ 

სკოლამდელი დაწესებულებების 50%–ში (227), სადაც გამოკითხული იყვნენ 

ხელმძღვანელები.  

რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, კერძოდ, შემდეგ 

რეგიონებში: თბილისი, აჭარა, გურია, იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი, კახეთი, მცხეთა–მთიანეთი, 

სამეგრელო–ზემო სვანეთი, სამცხე–ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი.  

საველე სამუშაოები ჩატარდა 2011 წლის 6–დან 26 დეკემბრამდე.   

გაუცემელი პასუხები დაფიქსირდა კვლევაში და შეადგინა მთლიანად 4,8%.  
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2. კონტინგენტი და ზოგადი პირობები სკოლამდელ 

დაწესებულებებში  
 

ა) სკოლამდელი ასაკის ბავშვების კონტინგენტი და აღმზრდელები  

სკოლამდელი დაწესებულებების მდგომარეობა განსხვავდება მათში ბავშვების 

კონტინგენტისა და დასწრების მიხედვით. სწავლის პროცესისა და სამომავლო 

პერსპექტივისათვის პრობლემას წარმოადგენს   რეგისტრაციის სისტემისა და დასწრების 

მონაცემთა აღრიცხვის არარსებობა. სკოლამდელი დაწესებულებების მდგომარეობებს შორის 

განსხვავება დამოკიდებულია დაწესებულების სიდიდეზე, აგრეთვე მასში ბავშვების 

რაოდენობაზე მდებარეობის მიხედვით. არის შემთხვევები, როცა დაწესებულება ვერ 

აკმაყოფილებს ყველა მომართვას.  

რეგიონალური სკოლამდელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და მათში 

ბავშვების რაოდენობა უფრო ხშირად არ იძლევა საშუალებას ჩამოყალიბდეს ცალკე კლასები 

ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებისათვის. ძნელია საგანმანათლებლო აქტივობების ჩატარება 

ერთდროულად სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან – ერთ კლასში განსხვავებული ასაკის ბავშვებს 

შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული ინტერესი და შესაძლებლობები, რასაც მოყვება 

მასწავლებელების ძალისხმევის ფუჭი ხარჯვა და სირთულეები ისეთი მნიშვნელოვანი საგნის  

სწავლაში, როგორიცაა ჰიგიენა.  

WASH ანგარიშის სქემა 1 და დანართი 3 აჩვენებს, რომ სკოლამდელი დაწესებულებების 

რაოდენობა კვლევის ნიმუშებში სტაბილური იყო 2009 –დან 2011 წლამდე, მცირედი, 5%–იანი 

ზრდით ქალაქებში და მცირედი კლებით სოფლად. ეთნიკურ უმცირესობების სკოლამდელი 

კონტინგენტის საშუალო რაოდენობა დაახლოებით ისეთივეა, როგორიც საჯარო 

სკოლამდელი დაწესებულებების კონტინგენტი. ცხრილ 1 და 1 ა–ში წარმოდგენილ სხვა 

ინფორმაციაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი:  

 კონტინგენტის მცირედი კლება აღინიშნებოდა თბილისის ეთნიკურ უმცირესობათა 

სკოლამდელ დაწესებულებებში 2001 წელს. თუმცა, ბავშვების რაოდენობა ცვალებადობს 

151–დან ქალაქის დაწესებელებში 31–მდე სოფლის დაწესებულებებში და თითოეულ 

ასაკობრივ ჯგუფში 25 ბავშვიან ნორმაზე 8   ოდნავ მაღალია. თბილისში  საშუალო 

კონტინგენტი 248,37–საც აღწევს, რაჭა–ლეჩხუმში კი ნორმაზე ნაკლებია (18). 

 გოგონების რაოდენობის ბიჭების რაოდენობასთან შეფარდება აჩვენებს, რომ ყველა 

სკოლამდელ დაწესებულებაში ბიჭები ოდნავ ჭარბობენ. თუ მხედველობაში მივიღებთ 

იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ბიჭების რაოდენობა ოდნავ მეტია გოგოების 

რაოდენობაზე, ეს შეფარდება იმსახურებს ყურადღებას.  

 ჯგუფების რაოდენობა სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერ მეტია ქალაქებში, ვიდრე 

სოფლად, მაგრამ სოფლებში ჯგუფები უფრო გადატვირთულია სივრცის სიმცირისა და 

მეტი აღმზრდელისათვის გასამრჯელოს გადასახდელად საჭირო ფინანსური 

რესურსების შეზღუდულობის გამო.  

                                                           
8განკარგულება N/308/N 
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 აღმზრდელებისა და მათი ასისტენტების საშუალო რაოდენობა ერთ ჯგუფზე შეადგენს 

2,55–ს.  თუმცა, ეს მაჩვენებელი მერყეობს 1–სა და 2,61–ს შორის მცირედი განსხვავებით 

ქალაქისა (2,61) და სოფლის (2,42) სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის. ფოკუს–

ჯგუფების მონაწილეები, განსაკუთრებოთ სოფლად, აღნიშნავდნენ, რომ  

აღმზრდელების რაოდენობა არ არ არის საკმარისი და ჩვეულებრივ გადატვირთულები 

არიან როგორც ბავშვებზე ზრუნვით, ასევე დალაგება–დასუფთავების მოვალეობებით.   

 ბავშვების რაოდენობა თითოეულ აღმზრდელზე ტოლი იყო 17,7–ის ყველა 

გამოკვლეული სკოლამდელი დაწესებულებისათვის, შეადგენდა 14–ს 20089 წლისთვის 

და ოდნავ მაღალი იყო ქალაქისა და ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ 

დაწესებულებებში (შესაბამისად 18,89 და 18,88). შეფარდება ყველაზე დაბალია რაჭა–

ლეჩხუმში (8). ეს შეფარდება არ არის მაღალი დსთ ქვეყნებთან შედარებით. ქვემო 

ქართლში აღინიშნება ბავშვების რაოდენობის აღმზრდელებთან შეფარდების ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი (27,43). 

 

სქემა 1: შეჯამებული ინფორმაცია სკოლამდელ დაწესებულებებზე   

სკოლამდელი 

დაწესებულებები 

საშუალო მაჩვენებლები  

სოფლის ქალაქის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესო

ბების 

სულ 

ჯგუფების რაოდენობა 1.52 4.93 3.05 2.29 2.7 3.02 

2–დან 3 წლამდე ასაკის 

ჯგუფები  

1.03 1.46 1.37 1.11 1.08 1.36 

გოგონების შეფარდება 

ბიჭებთან 

0.91 0.93 0.93 0.91 0.94 0.93 

ბავშვების რაოდენობა 

ერთ აღმზრდელზე  

14.36 18.89 17.84 12.53 

 

18.88 17.7 

საკმარისი პერსონალი10 76.2% 90.4% 81.7% 100% 82.6% 82.5% 

სკოლამდელი ბავშვების 

საშუალო რაოდენობა 

თითოეულ 

დაწესებულებაში 2011 

წლისთვის 

31.74 151.13 86.33 34.59 57.96 84.26 

სკოლამდელი ბავშვების 

საშუალო რაოდენობა 

თითოეულ 

31.85 149.21 83.55 31.50 74.33 82.13 

                                                           
9სკოლამდელი დაწესებულებები-ანალიტიკური შენიშვნები, 2011 
10 პასუხი „დიახ“ ინტერვიუებში – S14 
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დაწესებულებაში 2010 

წლისთვის 

სკოლამდელი ბავშვების 

საშუალო რაოდენობა 

თითოეულ 

დაწესებულებაში 2009 

წლისთვის 

30.93 141.86 77.78 31.4 73.29 76.55 

 

 

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების სისუფთავე  

კვლევაში სკოლამდელი დაწესებულებების სისუფთავე განიხილებოდა 6 

ინიდიკატორის მიხედვით: სამზარეულო, იატაკი, მაგიდების ზედაპირი, ჭერი, ფანჯრები და 

საწოლის თეთრეული. დაკვირვების ერთ–ერთ ხარვეზს წარმოადგენდა ის, რომ 

დაწესებულებებს ეგზავნებოდათ წინასწარი შეტყობინება მოსალოდნელი ვიზიტისა და ამ 

ვიზიტის მიზნების შესახებ. ამდენად, ეს არ არის რეალურად რანდომიზებული კვლევა და 

დაწესებულებებს ეძლეოდათ შესაძლებლობა დაესუფთავებინათ დაწესებულება და 

მოეტანათ დამხმარე საშუალებები, რაც არ შედის მათ რეგულარულ პრაქტიკაში.  სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი მაქსიმალურად ინდომებდნენ, რადგან იცოდნენ, როგორი 

იქნებოდა ყველაზე კარგი შედეგის მოლოდინი.  

როგორც დანართებში 4 და 4ა არის მითითებული, საქართველოს სკოლამდელი 

დაწესებულებები ძირითადად სუფთაა; ეს ჩანს ინტერვიუებიდან და დაკვირვებებიდან. 

ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებები, ზოგადად, უფრო სუფთაა ( შემთხვევათა 90%–ში),  

ვიდრე სოფლის (შემთხვევათა დაახლოებით 70%–ში).  კერძო დაწესებულებებში, საჯარო 

დაწესებულებებთან შედარებით,  სისუფთავის ოდნავ უფრო მაღალი დონე აღინიშნება. 

ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი დაწესებულებები, ზოგადად, უფრო სუფთაა, ვიდრე 

სოფლის სხვა სკოლამდელი დაწესებულებები. როგორც დანართ 4–ში ჩანს, სისუფთავის 

პრობლემები, მათ შორის საწოლის თეთრეულთან დაკავშირებული, უფრო მეტია რაჭა–

ლეჩხუმის, სამეგრელო–ზემო სვანეთისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონებში (ძალიან სუფთაა 

60%–ზე ნაკლები).  

ყველა ფოკუს–ჯგუფის რესპონდენტი როგორც მშობელი,  ასევე მასწავლებელი, 

კმაყოფილი იყვნენ სკოლამდელი დაწესებულებების დასუფთავებისა და მოწესრიგების 

პრაქტიკით. ხაზგასმული იყო, რომ იმ დაწესებულებებშიც კი, სადაც ცუდი 

ინფრასტრუქტურაა და ძნელია სისუფთავის შენარჩუნება, არა აქვთ სისუფთავესთან 

დაკავშირებული პრობლემები. თუმცა აღსანიშნავია, რომ გარკვეული კითხვები შეიძლება 

დაისვას ფოკუს–ჯგუფების მონაწილეთა გულწრფელობასთან  დაკავშირებით, რადგან 

სოფელში მცხოვრები ადამიანები, ჩვეულებრივ, იცნობენ ერთმანეთს და ამდენად, 

სავარაუდოდ, არ გამოთქვამენ მკაცრ კრიტიკას, რაც შესაძლოა აისახოს ამ ადამიანების 

ურთიერთობაზე.      

ზოგ სკოლაში შესაძლოა არ იყოს პირსახოცები (ასე იყო კვლევის ნიმუშში ჩართული 

სკოლების 4%–ში) ან საწოლის თეთრეული (დაახლოებით 20%–ში) ან შეიძლება არ იყოს მათი 

გარეცხვის საშუალება სამხრეცხაო მომსახურების ან სარეცხი მანქანის არქონის გამო.  ასეთ 
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შემთხვევებში  ეს ნივთები მშობლებს ან დაწესებულების თანამშრომლებს მიაქვთ გასარეცხად 

არდადეგების პერიოდში. მეორეს მხრივ, ასეთი პრაქტიკა შეიძლება შემოღებული იყოს თავად 

მშობლების მიერ, რადგან ისინი  ფიქრობენ, რომ უკეთესად შეუძლიათ ზრუნვა საკუთარი 

შვილების ჰიგიენაზე.  ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბავშვების სურვილი – ჰქონდეთ 

საკუთარი ნივთები (პირსახოცი ან ღამის ქოთანი საყვარელი ნახატით), რომლებსაც მათ გარდა 

არავინ გამოიყენებს. სარეცხი მანქანების დეფიციტის მიუხედავად, ფოკუს ჯგუფებში კვლევა 

აჩვენებს, რომ   ზოგიერთი სკოლამდელი დაწესებულება მიმართავს შემდეგ პრაქტიკას: 

აღმზრდელები შინ რეცხავენ პირსახორცებსა და საწოლის თეთრეულს.  მშობლებს შინ 

გასარეცხად პირსახოცები უფრო ხშირად მიაქვთ, ვიდრე თეთრეული (ნაწილობრივ იმიტომ, 

რომ დაწესებულებებს აქვთ ამის საშუალება, ნაწილობრივ კი იმიტომ, რომ ზოგი ბავშვი არ 

იძინებს შუადღისას).  

 

3. სასმელი წყლით მომარაგება და წყლის გამოყენება  

ათასწლეულის განვითარების მიზნები მოიცავს გაუმჯობესებული წყალმომარაგებისა 

და სანიტარიული პირობების ხელმისაწვდომობას.  

  

სასმელი წყლის გაუმჯობესებული და არაგაუმჯობესებულიწყაროების განმარტება11: 

სასმელი წყლის „გაუმჯობესებული“ წყარო:  სასმელი წყლის „არაგაუმჯობესებული“ წყარო: 

 წყალი მილსადენიდან შენობაში  დაუცველი წყარო 

 წყალი მილსადენიდან ეზოში/ნაკვეთზე   დაუცველი ჭა 

 საზოგადო მოხმარების ონკანი ან 

გამანაწილებელი 

 საზიდი პატარა ცისტერნით/ცილინდრით  

 ჭის წყალზე მიერთებული მილი ან 

ჭაბურღილი 

 ცისტერნა, განთავსებული საზიდ მანქანაზე 

 დაცული ჭა  ზედაპირული წყალი 

 დაცული წყარო   ბოთლის წყალი  

 შეგროვებული წვიმის წყალი   

 

კვლევაში ჩართული სკოლამდელი დაწესებულებების 94,5% აქვს გაუმჯობესებული წყლის 

წყარო.  ქალაქის დაწესებულებების 82,5% –ს აქვს  წყალი მილსადენიდან შენობის შიგნით 

(ქალაქის, ეთნიკური უმცირესობებისა და კერძო დაწესებულებების კატეგორიები), 3%–ს აქვს 

წყალი მილსადენიდან  ეზოში ან შემოგარენში (სქემა 2). სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებები წყალს იღებენ სხვადასხვა წყაროებიდან:  წყალი მილსადენიდან შენობის 

შიგნით არის დაწესებულებების 32,7%–ში,  წყალი მილსადენიდან  ეზოში ან შემოგარენში  – 

19,47%–ში, დაცული ჭა ან წყარო – 23%–ში. ეთნიკური უმცირესობების დაწესებულებები 

იყენებენ სხვადასხვა წყაროს იმის მიხედვით, თუ სად არის ეს დაწესებულებები – ქალაქად თუ 

სოფლად. სოფლის ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელ დაწესებულებებს აქვს წყალი 

                                                           
11http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n5/index_35533.htm და http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction 

 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n5/index_35533.htm
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction
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მილსადენიდან შენობაში  (49,4%) ან ეზოში/შემოგარენში (5,5%). ქალაქის ეთნიკურ 

უმცირესობათა სკოლამდელი დაწესებულებების 88,4%–ს აქვს წყალი მილსადენიდან  

შენობაში.   
 

 საქართველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში ჯერ კიდევ გვხვდება 

არაგაუმჯობესებული წყლის წყაროები. ქალაქში ასეთი წყალმომარაგება დაწესებულებების 

0,54%–შია (დაუცველი წყარო); სოფლად მდგომარეობა უარესია. სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებების 1,1%–ს საერთოდ არა აქვს წყალი (შენობაში ან შემოგარენში).  ამავე დროს, 

სოფლის დაწესებულებების 4,6%–ს აქვს არაგაუმჯობესებული წყლის წყარო. ეთნიკურ 

უმცირესობათა არც ერთი დაწესებულება არ არის, სადაც საერთოდ არ იყოს წყალი, თუმცა 

მათი 2,6% სარგებლობს არაგაუმჯობესებული წყლის წყაროთი.  ეს დაწესებულებები 

არასახარბიელო მდგომარეობაშია, მათში არ არის უზრუნველყოფილი საჭირო პირობები  

ჯანმრთელობისათვის და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარებისათვის. 

საგრძნობი განსხვავებებია სკოლამდელი დაწესებულებების წყალმომარაგებაში 

რეგიონების მიხედვით სქემა 4ა–ს მიხედვით. აჭარაში, თბილისში, სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო 

ქართლში ყველაზე მაღალია იმ დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებსაც წყალი აქვთ 

მილსადენიდან შენობის შიგნით (თბილისში 75%–დან  99%–მდე). სამეგრელო–ზემო სვანეთის 

(8,5%), გურიისა (2,5%) და შიდა ქართლის (6,4%) რეგიონებში ყველა მეტ დაწესებულებას აქვს 

არაგაუმჯობესებული წყლის წყარო. რაჭა–ლეჩხუმში ყველაზე მაღალია ისეთი სკოლამდელი 

დაწესებულებების  რაოდენობა, რომლებსაც საერთოდ არა აქვთ წყალი შენობაში ან 

შემოგარენში  (3,9%), იმერეთსა და კახეთში ასეთი დაწესებულებები შეადგენს 1,5%–ს.  

დაცული ჭები და წყაროები ყველაზე მეტად გამოიყენება სამეგრელო–ზემო სვანეთში (42,43%), 

შიდა ქართლში (25,36%) და იმერეთში (26,31%).  

აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს წყლის ხარისხის ზედამხედველობის ან მონიტორინგის 

საბჭო. ასეთი საბჭოს ან სააგენტოს არარსებობა ნიშნავს, რომ თითოეული იურიდიული პირი 

წყლის ხარისხის ტესტირებას ნებაყოფლობით ან ჩაატარებს ან არ ჩაატარებს. მხოლოდ ის, რომ 

წყლის წყარო ითვლება გაუმჯობესებულად, არ ნიშნავს, რომ მილსადენი სისტემის 

გაუმართაობა ან რაიმე სახის დაბინძურება (მათ შორის, არასათანადო სანიტარიული 

პირობებით გამოწვეულიც) არ შეუქმნის საფრთხეს ბავშვებისა და აღმზრდელების 

ჯანმრთელობას.    
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სქემა 2: სასმელი წყლის ძირითადი წყაროები  

 

 

 როგორც სქემა 2–ზეა ნაჩვენები, სოფლისა და რამდენიმე საჯარო სკოლამდელ 

დაწესებულებაში საერთოდ არ არის ხელმისაწვდომი წყალი. ეს დიდ პრობლემას 

წარმოადგენს, რის გამოც ასეთი დაწესებულებები პირველ რიგში უნდა გახდნენ სამიზნე 

გაუმჯობესებისათვის. ამასთანავე, ყველა კატეგორიის სკოლამდელ დაწესებულებას (გარდა 

კერძოსი) გააჩნია არაგაუმჯობესებული წყალმომარაგება, როგორც წყლის ძირითადი წყარო. 

ეს ნიშნავს, რომ მათ არ აქვთ უსაფრთხო სასმელი წყლის წყარო და მოწოდებული წყლის 

გასაუვნებელყოფად უნდა მოხდეს წყლის ადუღება, დაქლორვა და ა.შ. იქაც კი, სადაც 

წყალმომარაგება გაუმჯობესებულია, წყლის რეალური უვნებლობის დასადასტურებლად არ 

ჩატარებულა ფართომასშტაბიანი  შემოწმება.  
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სულ

მილსადენი სკოლის შენობაში მილსადენი შემოგარენში დაცული ჭა/დაცული წყარო

არაგაუმჯობესებული წყალი არ არის
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სქემა 2ა: წყლის წყაროები რეგიონების მიხედვით 

 

აჭარა ერთადერთი რეგიონია, სადაც კვლევაში ჩართული სკოლამდელი 

დაწესებულებების 100%–ს წყალი მიეწოდება მილსადენით შენობაში. თუ გავიხსენებთ, რომ 

წყლის ხარისხის კონტროლი იშვიათად ხდება, ზემოთაღნიშნული მაჩვენებელი არ ნიშნავს, 

რომ წყალი სრულიად უვნებელია ან ყოველთვის ხელმისაწვდომია.  რაჭა–ლეჩხუმში, 

იმერეთსა და კახეთში ზოგ სკოლამდელ დაწესებულებას საერთოდ არა აქვს წყალმომარაგება.   

ყველა რეგიონი მოითხოვს ყურადღებას, თუმცა რაჭა–ლეჩხუმი მაინც უნდა გახდეს 

პრიორიტეტული იმის გამო, რომ აქ სკოლამდელი დაწესებულებების 3,9%–ს არ აქვს წყალი. 

ამას გარდა, სამეგრელოს, გურიის, შიდა ქართლის, იმერეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

მნიშვნელოვანია იმ სკოლამდელი დაწესებულებების წილი, რომლებსაც 

არაგაუმჯობესებული წყლის წყაროები გააჩნიათ. მხოლოდ აჭარის, თბილისის, მცხეთა-

მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის ნიმუშში შერჩეულ სკოლამდელ დაწესებულებებში არის 
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მთლიანად გაუმჯობესებული წყლის წყაროები.  ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ რეგიონებში არ 

არსებობს სკოლამდელი დაწესებულება გაუმჯობესებული წყლის წყაროს გარეშე.   მეტიც, ეს 

არ ნიშნავს იმას, რომ წყლის ხარისხი ნამდვილად დადასტურებულია. მილსადენები შეიძლება 

იყოს უსაფრთხო წყლის წყარო, თუმცა, ბევრი მილი არ შეკეთებულა საბჭოთა დროიდან და 

ამის გამო შესაძლებელია მათი საშუალებით ხდებოდეს უხარისხო წყლის მიწოდება. 

ამასთანავე, როდესაც საუბარია გაუმჯობესებულ და არაგაუმჯობესებულ წყლის წყაროებზე, 

მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიწოდებული წყლის რეალური ხარისხი, რაზეც არ არის ხოლმე 

ლაპარაკი, არამედ აგრეთვე შემოგარენში არსებულ ან საზოგადო მომხმარების ონკანამდე 

მანძილიც, რისი გათვალისწინებაც არ ხდება. ეს, რა თქმა უნდა, საფრთხეს უქმნის 

სკოლამდელი დაწესებულებების მდგრად წყალმომარაგებას.   

წყალი, როგორც მითითებულია, ყოველთვის ხელმისაწვდომია ქალაქის სკოლამდელი 

დაწესებულებების 94,5%–ში. წყლის მოწოდება ხდება დღე–ღამეში 24 საათის განმავლობაში 

(74,3%) ან სამუშაო საათებში (9,5%), რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის სკოლამდელი 

დაწესებულებების მხოლოდ 83,3%–ს აქვს ხელმისაწვდომი წყალი მთელი სამუშაო დღის 

განმავლობაში.  წყალი ყოველთვის ხელმისაწვდომია სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებების 87,8%–ში. ეს არის ძირითადად 24 საათიანი წყალმომარაგება (83.2%) ან 

წყალმომარაგება სამუშაო საათებში (6.2%), რაც იმას ნიშნავს, რომ წყალი სამუშაო საათებში 

ხელმისაწვდომია სკოლამდელი დაწესებულებების 89,4%–სათვის, რაც რეალურად უფრო 

მაღალია, ვიდრე ქალაქის დაწესებულებებისათვის. თუმცა, ქალაქის სკოლამდელი 

დაწესებულებების 8,5%–ს წყალი კვირაში 2–4 დღის განმავლობაში მიეწოდება, ხოლო 

სოფლად – დაწესებულებების მხოლოდ 2,3%–ს.  ასეა, ძირითადად, კახეთის, ქვემო ქართლის 

და შიდა ქართლის რეგიონებში. ზოგიერთ სკოლამდელ დაწესებულებას წყალი მიეწოდება 

ორი დღეზე ნაკლებჯერ კვირაში. ასე ხდება ქვემო ქართლის სკოლამდელი დაწესებულებების 

2,3%–ში, რაჭა-ლეჩხუმის – 4,1%–ში და კახეთის – 3%–ში. წყლის სტაბილური მიწოდების 

არქონა საფრთხეს უქმნის როგორც თანამშრომლების, ისე ბავშვების ჯანმრთელობას.   

სასმელი წყლის მთავარი წყარო კვლევის დროისათვის ფუნქციონირებდა 

სკოლამდელი დაწესებულებების 94,9%–ში და ნაწილობრივ ფუნქციონირებდა 1,7%–ში, 

როგორც მითითებულია კვლევაში. თუმცა, როგორც ეს მითითებულია სქემა 3–ში, 

ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვებამ აჩვენა, რომ უფრო მეტ (2%) სკოლამდელ დაწესებულებაში 

წყლის სისტემები შემოწმების დროისათვის არ ფუნქციონირებდა და მხოლოდ 5,4%–ს ჰქონდა 

მხოლოდ ნაწილობრივ ფუნქციონირებადი წყალმომარაგება. ამასთანავე, ფუნქციონირებადი 

წყლის წყაროს შემთხვევაშიც, თუ დაწესებულებას არ მიეწოდება წყალი სრულად სამუშაო 

საათებში, ან თუნდაც ყოველ სამუშაო დღეს,  საფრთხე ექმნება სკოლამდელი დაწესებულების 

სანიტარიულ პირობებსა და უსაფრთხოებას.  ამ მხრივ განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს 

ოთხი რეგიონი: ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი, კახეთი და შიდა ქართლი.  

ფაქტობრივად, არსებობს კონკრეტული ადგილები და სკოლამდელი 

დაწესებულებების ტიპები წყალმომარაგების ნაკლებად ფუნქციონირებადი სისტემებით, 

ვიდრე საშუალოდ რეგიონებშია, გარდა თბილისისა. დედაქალაქში დათვალიერების 

დროისათვის ფუნქციონირებადი წყალმომარაგების სისტემა ჰქონდა კვლევისათვის 

შერჩეული სკოლამდელი დაწესებულებების 100%–ს, ისევე, როგორც კერძო დაწესებულებებს.  

თუმცა, რაჭა-ლეჩხუმში ფუნქციონირებადი წყლის სისტემა ჰქონდა დაწესებულებების 69%–ს, 

ქვემო ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში კი  – 80%–ს თითოეულში. მიუხედავად იმისა, რომ 

იმერეთის რეგიონში ფუნქციონირებადი სისტემის მქონე დაწესებულებები 89%–ს შეადგენს 
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და უფრო ახლოსაა საშუალო მაჩვენებელთან, ეს რიცხვი ჯერ კიდევ დაბალია. სასმელი წყლის, 

სანიტარიისა და ჰიგიენისათვის საჭირო ფუნქციონირებადი წყალმომარაგების სისტემის 

არარსებობა მძიმე საშიშროებას უქმნის აღსაზრდელებისა და აღმზრდელების 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.    

თავდაპირველად საჭიროა იმის გაცნობიერება, რომ არსებობს სკოლამდელი 

დაწესებულებების განსაკუთრებით პრობლემური ადგილები და ტიპები. სოფლის 

(განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების) სკოლამდელი დაწესებულებები ნაკლებად 

სახარბიელო მდგომარეობაშია წყლისა და სანიტარიულ–ჰიგიენური პირობების 

თვალსაზრისით. მათი ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული. ქვემო ქართლის, იმერეთის, 

რაჭა-ლეჩხუმის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში სკოლამდელ 

დაწესებულებებს სასმელი წყლის წყაროს უფრო ნაკლებგანვითარებული ინფრასტრუქტურა, 

უარესი მიწოდება და წყაროს ტიპი აქვს. ისინი აშკარად მოითხოვს ყურადღებას და 

გაუმჯობესებას.    

 

სქემა 3: სასმელი წყლის წყაროს ფუნქციონირება 

 

 

კვლევის მიხედვით, სამ რეგიონში არ ფუნქციონირებდა წყლის სისტემების საკმაოდ 

დიდი ნაწილი, კერძოდ: რაჭა–ლეჩხუმში  (19,5%), მცხეთა–მთიანეთში (8,4%) და ქვემო 

ქართლში (11,5%). სკოლამდელი დაწესებულებების 40,2%–ში, სადაც წყლის სისტემა სერთოდ 

ან ნაწილობრივ არ მუშაობდა, სისტემის დამონტაჟებიდან გასული იყო ერთი თვიდან 10 

წლამდე პერიოდი. არაფუნქციონირებადი წყლის სისტემები სკოლამდელ დაწესებულებებში 

სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენს.   
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ინფრასტრუქტურის შესწავლის შემდეგ გაირკვა, რომ შემდეგ რეგიონებში 

არაფუნქციონირებადი სისტემების რაოდენობა კიდევ უფრო მაღალია: რაჭა–ლეჩხუმი (23,7%), 

მცხეთა–მთიანეთი (14,3%) და ქვემო ქართლი (13,5%). ეს იმაზე მიუთითებს, რომ არსებობს 

გარკვეული განსხვავება დაწესებულებების ხელმძღვანელების პასუხებსა და კვლევაში 

მონაწილე დამკვირვებელების მოსაზრებებს შორის. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს კვლევისა 

და დაკვირვების სხვადასხვა დროს ჩატარებით ან პროექტის ფარგლებში სკოლამდელი 

დაწესებულებებისათვის, რეალურის ნაცვლად, დადებითი იმიჯის შექმნის სურვილით.  

როდესაც წყლის სისტემა ფუნქციონირებადია, ის უზრუნველყოფს საკმარისი წყლის 

მიწოდებას ყველა საჭიროებისათვის სკოლამდელი დაწესებულებების 96%–ში.  აქედან 

გამომდინარე, ფუნქციონირებადი წყლის სისტემის შემთხვევებშიც კი რჩება 4% სკოლამდელი 

დაწესებულებებისა, რომლებშიც   წყალმომარაგების მოცულობა არ არის საკმარისი. მთავარი 

მიზეზი, რის გამოც ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში წყლის სისტემები პერიოდულად 

არ ფუნქცონირებს, არის უბანში წყლის მოწოდების შეწყვეტა  (35%) და  მილების გაყინვა (29%), 

ხოლო სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში –  სისტემის სიძველე (30,7%),  მილების 

გაყინვა (13,3%), სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი (12,6%) და არასწორი საწყისი 

დაგეგმარება (11,1%). 

სკოლამდელი დაწესებულებების 50%–ს გააჩნია წყლის ალტერნატიული წყარო იმ 

შემთხვევებისთვის, თუ მთავარი სისტემა არ ფუნქციონირებს. ალტერნატიულ წყაროებს 

ყველაზე ხშირად წარმოადგენს დაცული ჭები (21,8%), წყალი მილსადენებით მეზობლებიდან 

(10,7%), დაცული წყაროები (10,1%), ან წყალი მილსადენებით შემოგარენში/ეზოში (7%). 

ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში უფრო ხშირად  იყენებენ წყლის სხვადასხვა  წყაროს, 

მაგრამ ძირითადად – წყლის რეზერვუარებს (12,1%), ხოლო სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებები უფრო ხშირად იყენებენ ჭებს (27,7%).   

მშობლებისა და მასწავლებლების მონაწილეობით გამართულ ფოკუს–ჯგუფებში 

განხილვისას წყლის მოწოდების პრობლემა არ იყო აღნიშნული. გამონაკლისს წარმოადგენდა 

შემთხვევები, როცა ხდებოდა რაიონის წყალმომარაგების მილების დაზიანება ავარიის გამო ან 

შემთხვევით.  სოფლად ფოკუს–ჯგუფების მონაწილეები  პირიქით, აღნიშნავდნენ  

წყალმომარაგების სისტემის ცუდ მუშაობას. ადმინისტრაცია ცდილობდა მომზადებულიყო 

მსგავსი პრობლემებისთვის, რის გამოც ისინი მიუთითებდნენ წყლის ბაკების არსებობაზე ან 

წყლის ალტერნატიული სისტემების ხელმისაწვდომობაზე.   მხოლოდ ძალიან იშვიათად 

მიუთითებდნენ რესპონდენტები წყლის მოწოდების დაბალ ხარისხზე.  

სკოლამდელ დაწესებულებებს წყალი სხვადასხვა მიზნებისათვის მიეწოდება.  წყალი 

გამოიყენება სასმელად, საჭმლის მოსამზადებლად, დასალაგებლად, ტუალეტებისთვის,  

ყველა სხვა სახის საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით და ასევე სარწყავად. სკოლამდელი 

დაწესებულებების მხოლოდ 70%–ში მიუთითებენ ცხელი წყლის გამოყენებაზე ხელების 

დასაბანად, 68,7%–ში ამბობენ, რომ ცხელი წყალი გამოიყენება ჩასაბანად  დეფეკაციის შემდეგ. 

ყველაზე ხშირად წყალი გამოიყენება ჭურჭლის, თეფშების, დანა–ჩანგლის,  ჭიქების 

გასარეცხად და სამზარეულოს დასასუფთავებლად (93%). მოწოდებული წყლის რაოდენობა 

საკმარისია ყველა მიზნისათვის მთლიანად სკოლამდელი დაწესებულებების 96,3%–ში.  ამ 

მხრივ არსებობს უმნიშვნელო განსხვავება სოფლის (95,3%) და ქალაქის  (97,5%) სკოლამდელ 

დაწესებულებებში. 
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წყალი არასოდეს არ დაუმუშავებიათ  სკოლამდელი დაწესებულებების 75%–ში, 

რადგან წყლის წყარო ითვლება უსაფრთხოდ დაწესებულებათა 95,8%–ში.  სკოლამდელი 

დაწესებულებების 13,2%–ში წყალს ყოველთვის ასუფთავებენ, ხოლო 10,1%–ში – ხანდახან. 

გასუფთავების შემთხვევაში ყველაზე ხშირად  გამოყენებული მეთოდია დაქლორვა, 

დუღილი, ამის შემდეგ გაჩერება და გაფილტვრა. წყლის დაქლორვას შეიძლება შედეგად 

მოყვეს კანის დაზიანება, თუმცა ეს კვლევის პერიოდში არ შესწავლილა. სკოლებში, სადაც 

წყალს არ ასუფთავებენ,  წყლის წყაროს ხარისხი განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. 

წყლის წყაროს ხარისხი  უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მოწმდება სკოლამდელი 

დაწესებულებების მხოლოდ 50%–ში. აქედან გამომდინარე, იმ სკოლამდელი 

დაწესებულებების წილი, სადაც წყლის წყარო უსაფრთხოდ ითვლება, გაცილებიც დიდია იმ 

დაწესებულებებთან შედარებით, სადაც წყლის ხარისხის რეალური შემოწმება ხდება.  

ამასთანავე, უფლებამოსილი ორგანო იცვლება რეგიონის მიხედვით და მათი შერჩევა ხდება 

უფრო ხშირად დაწესებულების ხელმძღვანელობის, ვიდრე სამთავრობო სტრუქტურების 

მიერ.  

წყლის მოსამარაგებელი კონტეინერები სათანადოდაა თავდახურული და აქვს სუფთა  

სახელურები იმ სკოლამდელი დაწესებულებების 94,7%–ში, სადაც გამოკითხვა ჩატარდა.  

ადგილებზე ვიზიტისას დაწესებულებების  95%–ში დაფიქსირდა სათანადოდ თავდახურული 

წყლის კონტეინერები. ამ შემთხვევაში აღინიშნება თანხვედრა დაკვირვებებსა და ანგარიშებს 

შორის. სქემა 4 გვიჩვენებს  წყლის კონტეინერის სისუფთავის შესწავლის შედეგებს. როგორც 

ქვემოთაა მითითებული, ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებში ყველაზე 

დაბალია სათანადოდ თავდახურული კონტეინერების წილი. სოფლისა და ეთნიკური 

უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში  ყველაზე მაღალია სათანადოდ 

არათავდახურული კონტეინერების წილი. 

 

სქემა 4: წყლის შენახვა  

% სულ სოფლის ქალაქის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესობების 

სათანადოდ 

თავდახურული 
95,1% 94,3% 96,3% 95% 100% 87,5% 

არასათანადოდ 

თავდახურული 
2,1% 3,7% 0,2% 2,2% 0% 4,6% 

*აღსანიშანვია, რომ იქ, სადაც პროცენტები არ არის მითითებული, სკოლამდელ დაწესებულებში არ 

გამოიყენებოდა წყლის კონტეინერები.  
 

ყველა სკოლამდელი დაწესებულებების 74,3%–ში  იყენებენ საკუთარ მრავალჯერადი 
ან ერთჯერადი გამოყენების ჭურჭელს წყლის დასალევად (სქემა 5); ეს საშუალო მაჩვენებელი 

ნაკლებია ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის (65%). სასმელი 

ჭურჭელი საერთოა ქალაქის დაწესებულებების 21,9%–სა და სოფლის დაწესებულებების 

22,8%–ში.  საზიარო ჭურჭელი უფრო მეტად გამოიყენება ეთნიკური უმცირესობების 

სკოლამდელ დაწესებულებებში (32,2%).  ასეთი დაწესებულებების წილი ასევე უფრო მაღალია 
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რაჭა-ლეჩხუმში (65%), სამცხე-ჯავახეთში (56%), აჭარაში (57%), შიდა ქართლსა (36%) და 

თბილისში (35%). ზოგიერთ ბავშვს თვითონ მოაქვს საკუთარი წყლის ბოთლი სახლიდან, 

ძირითადად ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში (3,5%). სასმელი წყლის დალევა 

პირდაპირ ონკანიდან ან წყლის კონტეინერიდან არ არის მიღებული პრაქტიკა იმ 

სკოლამდელი დაწესებულებების დიდ უმრავლესობაში, სადაც გამოკითხვა ჩატარდა – ეს 

მიუთითებს კარგ ჰიგიენურ ცოდნაზე / ქცევაზე ან / და კარგ ზედამხედველობაზე 

სკოლამდელი დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან. თბილისში ყველაზე მაღალია იმ 

პირების წილი, რომლებიც წყალს პირდაპირ ონკანიდან სვამენ (7%). 

 

სქემა 5: სასმელი წყლის დასალევად გამოყენებული ჭურჭელი 

 

ფოკუს–ჯგუფების ზოგიერთი მონაწილე აღნიშნავს ბავშვების მიერ სასმელი წყლის 

სახლიდან მოტანის პრაქტიკას. როგორც რესპონდენტები ხსნიან, ეს განპირობებულია 

ბავშვების სურვილით – ქონდეთ საკუთარი ბოთლი, თუმცა ზოგიერთი მშობელი ფიქრობს, 

რომ ასე უფრო ადვილია ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილება და ჰიგიენური წესების 

დაცვა.   

კვლევამ აჩვენა, რომ ჰიგიენის ნივთები, რომლებსაც გამოიყენებენ ბავშვები 

სკოლამდელ დაწესებულებებში,  მოწოდებულია ნაწილობრივ დაწესებულების და 

ნაწილობრივ მშობლების მიერ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და 

სკოლამდელი აღზრდის კავშირები ზოგიერთი დაწესებულებისათვის უზრუნველყოფს 

ისეთი ჰიგიენური საშუალებების მოწოდებას, როგორიცაა საპონი და ტუალეტის ქაღალდი, 

ზოგი დაწესებულება კი თავად იღებს პასუხისმგებლობას ასეთ საშუალებებზე.  ზოგიერთ 

74.09% 74.45% 73.71%

88.24%

65.33%
74.29%

0.55% 1.62% 1.07% 2.94% 0.00% 1.15%

21.88% 22.83% 23.10%

5.88%

32.14%

22.41%

3.48% 1.10% 2.12% 2.94% 2.54% 2.15%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

საკუთარი ჭურჭელი მრავალჯერადი გამოყენებისთვის ერთჯერადი ჭურჭელი (მაგალითად, პლასტმასის ჭიქა)

საზიარო ჭურჭელი (მაგ, ფინჯანი, ჩამჩა ან ბოთლი) საკუთარი ბოთლი
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კლასში (2-3 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში) აქვთ უპირატესად მშობლების მიერ მოწოდებული 

სველი ხელსახოცების  გამოყენების პრაქტიკა. 

ყველაზე მცირეწლოვანი აღსაზრდელები  ვერ სვამენ წყალს დამოუკიდებლად 
ონკანიდან ან წყლის კონტეინერიდან სკოლამდელი დაწესებულებების უმრავლესობაში (99% 

-ზე მეტი სქემა 6–ის მიხედვით). ამის მთავარ მიზეზად ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები 

ბავშვების მცირე ასაკს მიიჩნევენ, რის გამოც ისინი წყლის დასხმის დროს სველდებიან.  4–5 

წლის ყველა აღსაზრდელის 61% (80% -ზე მეტი ამ ასაკობრივ ჯგუფში) სასმელ წყალს 

მომვლელების დახმარების გარეშე იყენებს, რადგან სასმელი წყლის ობიექტების 

უმრავლესობა, როგორც მოწოდებული ინფორმაციიდან ჩანს, მოსახერხებელია.   ყველაზე 

დიდი წილი სკოლამდელი დაწესებულებებისა, სადაც  მცირეწლოვან ბავშვებს შეუძლიათ 

მიწვდნენ წყალს დამოუკიდებლად,  ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებსა 

და სოფლებზე მოდის, ყველაზე დაბალი წილი კი – კერძო დაწესებულებებზე.  

 

სქემა 6: წყლის დამოუკიდებელი წვდომა ყველაზე მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის  

 

შშმ ბავშვებისათვის საქართველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში საკმაოდ ბევრი 

სირთულეა როგორც წყლის, ასევე სანიტარიული კვანძების წვდომის თვალსაზრისით (სქემა 

7).  ყველა კატეგორიას შორის ამ ბავშვების წვდომა წყალზე 50%–ს შეადგენს. აქაც ეთნიკური 

უმცირესობებისა და სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებში წვდომის პროცენტი ყველაზე 

დაბალია. ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში წყლის წვდომის მაჩვენებელი შშმ 

ბავშვებისათვის ყველაზე მაღალია. წყლის ხელმისაწვდომობა არ უნდა გახდეს 

შემაფერხებელი გარემოება ბავშვის სწავლისა და სოციალური განვითარებისათვის მის 

თანატოლებთან ერთად.  
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სქემა 7: წყლის ხელმისაწვდომობა შშმ ბავშვებისათვის 

 

ინტერვიუების მიხედვით, სკოლამდელი დაწესებულებების თითქმის 100%–ის 

სამზარეულოებს მიეწოდება სასმელი წყალი.   ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი 

აღინიშნება რაჭა-ლეჩხუმსა და სამცხე-ჯავახეთში (ორივეში 92,2%). საჯარო სკოლამდელ 

დაწესებელებებში მეტია სამზარეულოების მომარაგება სასმელი წყლით (99,2%), ვიდრე კერძო 

დაწესებულებებში (94,1%). ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი დაწესებულებების 98%–

ს აქვს სასმელი წყალი სამზარეულოებში. სასმელი წყლით მომარაგებული სამზარეულოების 

ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი მოდის კერძო დაწესებულებების კატეგორიაზე 

(სქემა 8). თუმცა, როგორც ზემოთაა მითითებული, ყველა სკოლამდელი დაწესებულების 

მხოლოდ 50%–ს აქვს უფლებამოსილი  ორგანოს მიერ დამოწმებული წყლის წყარო, თუმცა არ 

არის ცნობილი, რამდენად ფართოა ასეთი შეფასება. 
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სქემა 8: სასმელი წყლით მომარაგებული სამზარეულოები  

 

 

სამზარეულოები, რომლებსაც არ მიეწოდება სასმელი წყალი,  მნიშვნელოვანი 

რისკების წინაშე დგას. წყალი აუცილებლად უნდა ადუღდეს ან დამუშავდეს გამოყენებამდე 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. არასასმელი წყლის გამოყენებას სამზარეულოებში 

სასმელების განსაზავებლად, ბოსტნეულისა და ხილის გასარეცხად ან მრავალი სხვა 

მიზნისათვის შეიძლება შედეგად მოყვეს ავადმყოფობა.  ასეთი წყლით შესაძლებელია 

გავრცელდეს დიარეული ან ბაქტერიული ინფექციები. სკოლამდელი დაწესებულებების 

უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ აქვთ სასმელი წყალი სამზარეულოში, თუმცა ჯერ კიდევ 

ბევრია ისეთი დაწესებულებების რიცხვი, სადაც ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. კერძო 

სკოლამდელი დაწესებულებების 5%–ს და ეთნიკური უმცირესობების დაწესებულებათა 2%–

ს არ გააჩნია სასმელი წყალი სამზარეულოებში. რამდენიმე რეგიონში სასმელი წყალი 

სამზარეულოებში აქვს სკოლამდელი დაწესებულებების 100%–ს, ესენია: თბილისი, იმერეთი, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლში. რაჭა-ლეჩხუმისა და სამცხე-

ჯავახეთის სკოლამდელი დაწესებულებების 8%–ს არ გააჩნია  სასმელი წყალი სამზარეულოში. 

რეგიონებს, სადაც სკოლამდელი დაწესებულებების სამზარეულოებში სასმელი წყლის 

ნაკლებობაა, მიეკუთვნება აჭარა (5%), გურია (3%), მცხეთა (3%) და კახეთი (1%). იმის გამო, 

რომ არასასმელი წყლის გამოყენება ჯანმრთელობის სერიოზულ რისკებს ქმნის, ეს საკითხი, 

რა თქმა უნდა, იწვევს შეშფოთებას. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, იმის გამო, რომ წყლის 

ხარისხის შემოწმება რეალურად არ ტარდება, სასმელი წყლის გარეშე დარჩენილი 

დაწესებულებების წილი შესაძლებელია უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე ინტერვიუების დროს 

აღირიცხა.  
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4. სანკვანძები და ბავშვების სანიტარიული ქცევა  

თითქმის ყველა სკოლამდელ დაწესებულებას აქვს სანიტარიული კვანძი (100% 

ქალაქში და 98% სოფელში). მხოლოდ სოფლის 8 სკოლამდელ დაწესებულებას (2,2%) აქვს 

საერთო ტუალეტი სხვა დაწესებულებასთან, ხოლო  ნიმუშში შერჩეულ 5 დაწესებულებას 

(1,2%) საერთოდ არ აქვს ტუალეტი.  საერთო ტუალეტები გარკვეულ პრობლემას 

წარმოადგენს, მაგრამ  არ არის ისე საშიში, როგორც ტუალეტის არქონა. ტუალეტების გარეშე 

ბავშვები და მომვლელები იძულებული არიან მიმართონ ღია დეფეკაციას, რაც საშიშია 

როგორც მათთვის, ასევე  მთლიანად დასახლებისათვის, განსაკუთრებით, თუ მოხდა ჩაჟონვა 

ადგილობრივ წყალსადენებში.  ქალაქის დაწესებლებებიდან არც ერთს არ აქვს საერთო 

ტუალეტი და არც ერთი არ არის ტუალეტის გარეშე.  ფაქტობრივად, ასევეა კერძო და 

ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი  დაწესებულებებისთვის – ყველას აქვს ტუალეტი 

და არც ერთი ტუალეტი არ არის საზიარო.    

გაუმჯობესებული და არაგაუმჯობესებული სანიტარიული კვანძების განსაზღვრება 

მოწოდებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის საერთო 

პროგრამის მიერ (JMP)12: 

"გაუმჯობესებული" სან–კვანძი  : "არაგაუმჯობესებული" სან–კვანძი  : 

 ჩარეცხვადი ტუალეტი  „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი, რომელიც 

მიერთებულია სადმე სხვაგან 

 ჩარეცხადი ტუალეტი, რომელიც 

მიერთებულია კანალიზაციის სისტემაზე  

 „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი 

დასადგომის გარეშე 

 ჩარეცხვადი ტუალეტი, რომელიც 

მიერთებულია სეპტიკურ რეზერვუარზე 

 სათლი 

 ჩარეცხვადი ტუალეტი, რომელიც 

მიერთებულია „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტზე 

 დაკიდებული ტუალეტი ან 

დაკიდებული „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი 

 „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი 

კეთილმოწყობილი ვენტილაციით (VIP) 

 არ არის ტუალეტი, ბუჩქები/მინდორი  

 „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი 

კეთილმოწყობილი დასადგომით 

 

 კომპოსტიური ტუალეტი  

 სპეციალური დანიშნულების ტუალეტი  

 

სანიტარიული პირობების შემდგომ განხილვამდე  მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

ზემოთმოცემული სანიტარიული კატეგორიები შემუშავებულია ათასწლეულის 

განვითარების მიზნებთან ერთად გლობალური გამოყენებისათვის.  ისინი განსაზღვრულია 

კონკრეტულად იმისათვის, რომ თვალი მივადევნოთ პროგრესს მიზან 7–თან დაკავშირებით 

(2015 წლისთვის იმ ადამიანების რაოდენობის განახევრება, ვინც უვნებელი სასმელი წყლისა 

                                                           
12http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n5/index_35533.htm და http://www.wssinfo.org/definitions-

methods/introduction/ 

 

http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n5/index_35533.htm
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction/
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction/
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და ძირითადი სანიტარიული პირობების გარეშე ცხოვრობს)13. ეს არ ნიშნავს, რომ ტერმინები 

არ არის სასარგებლო პროგრესის გასაზომად.  ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებელია ვიცოდეთ, 

სად არის საქართველოს საწყისი წერტილი სანიტარიული პირობების უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით. საქართველოში არ არის ღია დეფეკაციის ფართოდგავრცელებული 

პრაქტიკა.  ყველაზე გავრცელებულ "არაგაუმჯობესებულ" სანკვანძს წარმოადგენს 

„თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტი დასადგომის გარეშე. სანიტარიული მდგომარეობა ბევრად არ 

გაუმჯობესებულა ათასწლეულის განვითარების მიზნების ფარგლებში შემოთავაზებული 

ზომებით;  უფრო ხშირად ასეთ ტუალეტებს გაუკეთდა დასადგომები.  

სანიტარიული მდგომარეობის თვალსაზრისით სქემა 9 გვიჩვენებს, რომ სკოლამდელი 

დაწესებულებების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ხელმისაწვდომია გაუმჯობესებული სან–

კვანძები, რაც დასტურდება დაკვირვებისას.  ინტერვიუებშიც იგივეა მითითებული (87,84%), 

რაც იმას ნიშნავს, რომ სკოლამდელი დაწესებულებების 12,16%–ს ჯერ კიდევ აქვს 

არაგაუმჯობესებული სან-კვანძები. ასეთი ობიექტები საფრთხეს უქმნის ბავშვებს, 

თანამშრომლებს და ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს მაჩვენებელი მერყეობს სოფლის 

დაწესებულებებისთვის 80,2%–სა და ქალაქის დაწესებულებებისთვის 97,6%–ს შორის. კერძო 

სკოლამდელი დაწესებულებების 100%–ს აქვს გაუმჯობესებული სან–კვანძი ჩარეცხვადი 

ტუალეტების სახით.  ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი დაწესებულებების 10,2%–ს  

ჯერ კიდევ აქვს არაგაუმჯობესებული სან–კვანძები („თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტები 

დასადგომის გარეშე).  

 

სქემა 9: სან–კვანძები 

 

  

                                                           
13http://www.wssinfo.org/definitions-methods/introduction/ 
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ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვებისას მიღებული ციფრები თითქმის ემთხვევა 

დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან ინტერვიუების შედეგად მიღებულ მონაცემებს. 

დაკვირვებებმა ასევე აჩვენა, რომ სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში ყველაზე მეტია 

არაგაუმჯობესებული სან–კვანძების წილი  (19,8%).  კერძო სკოლამდელი დაწესებულებები 

ერთადერთი კატეგორიაა 100% გაუმჯობესებული სან–კვანძებით. ეს ძირითადად იმითაა 

განპირობებული, რომ კერძო სკოლამდელი დაწესებულებების დიდი ნაწილი საცხოვრებელ 

ბინებშია განთავსებული.  

 

ყველაზე მაღალი წილი „თურქული/ჩეჩმა“ ტუალეტებისა დასადგომის გარეშე და გარეთ 

განლაგებული დაკიდებული ტუალეტებისა აღინიშნება რაჭა–ლეჩხუმში (35,1%) და მცხეთა–

მთიანეთში (22,5%) – შესაბამისად 15,6% და 2,8%.  სქემა 9ა აჩვენებს არაგაუმჯობესებული სან–

კვანძების განაწილებას რეგიონებში (თბილისის გარდა) იმ დაწესებულებებში, რომლებსაც 

აქვთ არაგაუმჯობესებული ტუალეტები და აგრეთვე საზიარო ტუალეტები დაწესებულებების 

უმრავლესობაში. სკოლამდელ დაწესებულებებს იმერეთსა და კახეთში აქვთ 

არაგაუმჯობესებული სან–კვანძების ყველაზე მეტი წილი (შესაბამისად 10,3% და 16,1%).  

 

სქემა 9ა: არაგაუმჯობესებული სან–კვანძები რეგიონების მიხედვით  

 

 

 

 მდებარეობა (სქემა 10): ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში ტუალეტების 97,3% 

განლაგებულია შენობის შიგნით, ხოლო სოფელში საშუალოდ 61,5%; სოფლად ტუალეტების 

35,1% შენობების გარეთ მდებარეობს.  აჭარისა და თბილისის სკოლამდელი დაწესებულებების 

100%–ში ტუალეტები განლაგებულია შენობის შიგნით. კახეთის (45,3%), რაჭა-ლეჩხუმისა 
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(50,7%) და მცხეთა-მთიანეთის (37%) რეგიონებში ყველაზე მეტი ტუალეტი მდებარეობს 

შენობის გარეთ. რაჭა-ლეჩხუმის სკოლამდელი დაწესებულებების 11,7%–ს აქვს საზიარო 

ტუალეტი სხვა დაწესებულებასთან. შიდა ქართლში ყველაზე მეტია ისეთი სკოლამდელი 

დაწესებულებების წილი, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს ტუალეტი, კერძოდ – 2,1%. 

 

სქემა 10: ტუალეტების განლაგება რეგიონების მიხედვით  
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დაწესებულების 

შენობაში 
100 87 100 80 55 60 38 76 92 81 74 77 

დაწესებულების 

შენობის გარეთ 
0 8  16 45 37 51 27 12 21 30 28 

საერთო ტუალეტი 

სხვა 

დაწესებულებასთან 

0 5 0 3 0 3 12 1 0 0 0 2 

დაწესებულებას არ 

აქვს ტუალეტი 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 

 

 დაშორება: როდესაც ტუალეტები განლაგებულია შენობის გარეთ, ჩარეცხვადი 

ტუალეტების უმრავლესობა მდებარეობს 15 მეტრის დაშორებით მთავარი შენობიდან. 

გაუმჯობესებული სან–კვანძების უმრავლესობა მდებარეობს შენობიდან 30 მეტრის 

დაშორებით, ხოლო არაგაუმჯობესებული ტუალეტები, უმეტესად „თურქული/ჩეჩმა“ ტიპის 

ტუალეტები დასადგომის გარეშე, მდებარეობს 30 მეტრის ან მეტის დაშორებით შენობიდან, 

რაც შემაწუხებელს, მოუხერხებელსა და დროის არადამზოგველს ხდის მათ ბავშვებისა და 

აღმზრდელებისათვის, განსაკუთრებით ზამთარში. ზოგიერთი ტუალეტის დაცილება 

სკოლამდელი დაწესებულების შენობიდან შეადგენს 60 მეტრსა და მეტს. ეს შეიძლება იყოს 

დამატებითი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გზავნიან მშობლები ბავშვებს სკოლამდელ 

დაწესებულებაში. ეს ასევე შესაძლებელია წარმოადგენდეს ბავშვთა სასუნთქი სისტემის 

დაავადებების მიზეზს. მთიან რეგიონში და ღარიბ სოფლებში განლაგებული სკოლამდელი 

დაწესებულებების ტუალეტები კიდევ უფრო დაშორებულია მთავარი შენობიდან.  

კვლევაში ჩართული საშუალო შეფარდება – აღსაზრდელების რაოდენობა/ტუალეტების 

რაოდენობაზე კარგი მაჩვენებელია იმისა, თუ რამდენად შეესაბამება ტუალეტების რაოდენობა 

სკოლამდელი დაწესებულების კონტინგენტს. სქემა 11 ასახავს ბავშვების რაოდენობის 

ტუალეტების რიცხვთან შეფარდებებს ინდივიდუალურად, როგორც ინტერვიუებიდან 

მიღებულ შედეგს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული 

თანაფარდობაა 25–დან 30–მდე 14 . მიუხედავად მოწოდებული თანაფარდობისა, ბევრ 

                                                           
14 შემდგომი მსჯელობისათვის ცალკე ტუალეტების უზრუნველყოფაზე გოგონებისათვის, იხილეთ  Birdthistle I, 

Dickson K, Freeman M, Javidi L (2011) რა გავლენა აქვს ცალკე ტუალეტების უზრუნველყოფას გოგონებისათვის 
დაწყებით და საშუალო სკოლებში კონტინგენტის რაოდენობაზე, დასწრებასა და მოსწრების მაჩვენებლებზე? 
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ტუალეტში არ არის ტიხრები ცალკეულ ტუალეტებს შორის, ამდენად, თუ პრივატულობა 

იქნება მხედველობაში მიღებული, ზემოთაღნიშნული შეფარდება შეიძლება ზუსტად არ 

ასახავდეს  რეალურ სიტუაციას.  საქართველოს სახელმწიფო სტანდარტი  გულისხმობს ცალ–

ცალკე ტუალეტებს 5–6 წლის ბიჭებისა და გოგონებისთვის. ასეთი ცალკე ტუალეტები ნაკლებ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვიდრე სან–კვანძების უსაფრთხოება. თუმცა, დადგენილებაში არ 

არის ნახსენები ბავშვების რაოდენობის ტუალეტების რიცხვთან შეფარდება. დაწესებულების 

ყველა ბავშვის რაოდენობის საერთო ტუალეტების რიცხვთან შეფარდება გაცილებით 

დაბალია (20-25). ეს შეიძლება იმაზე მიუთითებდეს, რომ სქესის მიხედვით ტუალეტების 

გამოცალკევების კრიტერიუმები საქართველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში არ 

კმაყოფილდება.  

 

სქემა 11: ბავშვების რაოდენობის ტუალეტების რიცხვთან შეფარდების საშუალო 

მონაცემები 

შეფარდება სულ ქალაქის სოფლის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესობების 

ბავშვების რაოდენობის 

ტუალეტების რიცხვთან 

შეფარდების საშუალო 

მონაცემები 

24 25 21 24 20 25 

 

ამას გარდა, გოგონები,  ინტერვიუების მიხედვით, ცალკე დადიან ტუალეტში 

სკოლამდელი დაწესებულებების 95%–ში.  როგორც ხარისხობრივი კვლევიდან ჩანს, 

სკოლამდელ დაწესებულებებს არ აქვს ცალ–ცალკე ტუალეტები გოგონებისა და 

ბიჭებისათვის, რაც გამოწვეულია იმით, რომ დაწესებულებებში მცირე რაოდენობით 

ტუალეტებია და მთელი კლასი იძულებულია გამოიყენოს ერთი და იგივე ტუალეტი. ფოკუს 

ჯგუფების მონაწილეები აღნიშავდნენ, რომ სოფლის სკოლამდელი დაწესებულებების 

უმეტესობაში  ტუალეტები არ არის ერთმანეთისგან ტიხრებით გამოყოფილი, რაც 

შეუძლებელს ხდის მათ გამოცალკევებას.  მეორეს მხრივ, მონაწილეები აცხადებენ, რომ 

ბავშვები არ მიდიან ტუალეტში მარტო და ცალ–ცალკე დროა გამოყოფილი ბიჭებისა და 

გოგონებისთვის. მსგავსი სიტუაციაა კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებშიც, სადაც 

ტუალეტების რაოდენობა კიდევ უფრო ნაკლებია, ვიდრე საჯაროში, რადგან ყველაზე ხშირად 

ასეთი დაწესებულებები განლაგებულია საცხოვრებელ სახლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

საკითხი არ არის მიჩნეული არსებითად ფოკუს ჯგუფების მონაწილეების მხრიდან, როგორც 

მშობლები, ასევე მასწავლებლები ამჯობინებენ ცალ–ცალკე ტუალეტების არსებობას, რათა 

ადრეული ასაკიდანვე ბავშვებში გამომუშავდეს ტუალეტების სათანადო წესით გამოყენების  

ჩვევა. ასეთი მიდგომა თანხვედრაში იქნება სახელმწიფო სტანდარტებთანაც.  

                                                           
მტკიცებულებების სისტემატური მიმოხილვა. ლონდონი: EPPI-ცენტრი, სოციალური მეცნიერების კვლევის 

განყოფილება, განათლების ინსტიტუტი, ლონდონის უნივერსიტეტი.  
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სან–კვანძების ზოგადი მდგომარეობა შესწავლილი იყო როგორც ინტერვიუების, ასევე 

დაკვირვების საშუალებით. სქემა 12 აჩვენებს ამ ობიექტების ფუნციონირებას, სისუფთავეს, 
ტუალეტის ქაღალდის ხელმისაწვდომობას და ღამის ქოთნების გამოყენებას ცალკე ითახებში.  

სქემა 12: სან–კვანძების მდგომარეობა 

% სულ სოფლის ქალაქის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესობების 

ფუნქციონირება   88.5% 87.1% 90.2% 88.1% 98.5% 76.6% 

სისუფთავე 86.8% 71.4% 92.9% 86.5% 96.2% 69.3% 

ტუალეტის ქაღალდი 

თითოეულ ჯიხურში  

94.3% 

 

84.1% 

 

98.3% 

 

94.1% 100.0% 

 

88.0% 

ღამის ქოთანი ცალკე 

ოთახში 

71.0% 58.5% 

 

83.4% 

 

70.7% 77.4% 

 

83.0% 

 

 როგორც კვლევამ აჩვენა, სან–კვანძები ფუნქციონირებდა ყველგან (საშუალოდ, ყველა 

სკოლამდელი დაწესებულების დაახლოებით 88%–ში), ოდნავ დაბალი მაჩვენებლით 

ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში  (77%). 

სან–კვანძების სისუფთავე დამაკმაყოფილებლად შეფასდა ქალაქის სკოლამდელ 

დაწესებულებებში. სისუფთავის ხარისხი უფრო დაბალია სოფლისა და ეთნიკური 

უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში (დაახლოებით 70%). სქემა 12ა–ს მიხედვით, 

სკოლამდელი დაწესებულებების სან–კვანძები ნაკლებად სუფთაა რაჭა–ლეჩხუმსა და მცხეთა–

მთიანეთში, ვიდრე სხვა რეგიონებში (60%–ზე ნაკლები). 

 

სქემა 12ა: ტუალეტების მდგომარეობა რეგიონებში  
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ფუნქციონირება   95% 96% 95% 85% 84% 82% 84% 91% 81% 80% 95% 88% 

სისუფთავე 99% 79% 99% 89% 74% 59% 57% 73% 70% 77% 93% 87% 

ტუალეტის 

ქაღალდი 

თითოეულ 

ჯიხურში  

96% 97% 100% 96% 74% 86% 69% 97% 100% 92% 96% 94% 

ღამის ქოთანი 

ცალკე ოთახში 
55% 61% 81% 68% 77% 77% 68% 60% 73% 79% 70% 71% 
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 ტუალეტის ქაღალდი ხელმისაწვდომია თითოეულ ჯიხურში საშუალოდ ყველა 

სკოლამდელი დაწესებულებების 94%–ში, ეს მაჩვენებელი 10%–ით დაბალია სოფლის 

დაწესებულებებში. სკოლამდელი დაწესებულებების უმრავლესობაში ღამის ქოთნები 

გამოიყენება ცალკე ოთახში, იმ ოთახის გარეთ, სადაც ყველაზე მცირე ასაკის ბავშვები 

იმყოფებიან (91,7% ქალაქში), თუმცა მაჩვენებელი უფრო დაბალია სოფლის დაწესებულებებში  

(81,3%) და აჭარის, გურიის, სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონებში (85% და ნაკლები). 

 

მცირეწლოვან ბავშვებს (2-3 წლის ასაკის) ესაჭიროებათ მომვლელების დახმარება 

ტუალეტში წასასვლელად  სკოლამდელი დაწესებულებების დაახლოებით 70%–ში, როგორც 

ეს ნაჩვენებია  სქემა 14–ში. შემთხვევათა 30%–ში  მათ აქვთ ხელმისაწვოდომობა ტუალეტებზე. 

ღამის ქოთნები მოთავსებულია ცალკე ოთახებში (როგორც ნაჩვენებია სქემა 14–ში, ღამის 

ქოთნებს იყენებენ ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებების 75%–ში და სოფლის 

სკოლამდელი დაწესებულებების 67%–ში). საფენები გამოიყენება აჭარისა (6%) და ქვემო 

ქართლის (5%) სკოლამდელი დაწესებულებების მცირე ნაწილში. ღამის ქოთნები ნაკლებად 

გამოიყენება აჭარისა (67%) და გურიის (68%) სკოლამდელ დაწესებულებებში. 

 

 

სქემა 13: მცირეწლოვანი ბავშვების მიერ ტუალეტების, ღამის ქოთნებისა და /ან საფენების 

გამოყენება  

 სულ სოფლის ქალაქის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესობების 

ტუალეტები 28% 34% 23% 29% 6% 11% 

ღამის ქოთნები 71% 67% 75% 70% 87% 89% 

საფენები 1% 0% 1% 0% 6% 0% 

 

სქემა 13ა: მცირეწლოვანი ბავშვების მიერ ტუალეტების, ღამის ქოთნებისა და /ან საფენების 

გამოყენება რეგიონების მიხედვით 
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ტუალეტები 34% 32% 25% 38% 21% 15% 28% 31% 20% 17% 30% 28% 

ღამის ქოთნები 67% 68% 93% 78% 81% 85% 77% 73% 80% 92% 91% 82% 

საფენები 6% 0% 4% 0% 2% 4% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 

**აღსანიშანვია, რომ პროცენტები 100%–ის ზევით დამატებულია იმ სკოლამდელი 

დაწესებულებებისთვის, რომლებსაც რამდენიმე მომწოდებელი ყავს 
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სქემა 14: ტუალეტების ხელმისაწვდომობა დამოუკიდებლად ყველაზე მცირეწლოვანი 

ბავშვებისათვის 

 

 უფრო მეტად სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში მცირეწლოვან ბავშვებს არ აქვთ 

სხვა არჩევანი, გარდა ტუალეტის გამოყენებისა (9%).  მხოლოდ ქალაქის რამდენიმე 

დაწესებულებაში არის მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის მოსახერხებელი ტუალეტები. 

რეგიონების სკოლამდელ დაწესებულებებში მცირეწლოვან ბავშვებს ესაჭიროებათ 

მომვლელების/ასისტენტების დახმარება ტუალეტში წასასვლელად (სქემა 14ა დაფუძნებულია 

დაკვირვებებზე); ეს პრაქტიკა ვრცელდება ყველა რეგიონზე და თბილისზეც კი, თუმცა 

განსაკუთრებით გამოხატულია სამცხე–ჯავახეთში, მცხეთა–მთიანეთში, შიდა ქართლში და 

სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონებში (დაახლოებით 80%).  

 

სქემა 14ა: მხოლოდ ტუალეტების ხელმისაწვდომობა   
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დიახ 30% 38% 41% 31% 29% 23% 27% 24% 20% 39% 23% 30% 

არა 70% 62% 59% 69% 71% 77% 73% 76% 80% 61% 77% 70% 

32.60% 28.68% 30.69%
23.53%

30.99% 30.40%

67.40% 71.32% 69.31%
76.47%

69.01% 69.60%
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 ღამის ქოთნების მოწოდება ხდება, ჩვეულებრივ, მშობლების (55,7%), 

ცენტრალური/ადგილობრივი ხელისუფლების  (23,2%) და თვითონ სკოლამდელი 

დაწესებულებების მიერ (19,9%). სქემა აჩვენებს განსხვავებას  სხვადასხვა სტრატას შორის, რაც 

დაკავშირებულია მშობლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების სოციალურ–ეკონომიკურ 

პირობებთან. ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერა მეტია სოფლებში და ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. 

 

 

სქემა 15: ღამის ქოთნების მოწოდება  

% სულ სოფლის ქალაქის საჯარო კერძო ეთნიკური 

უმცირესობების 

მშობლები 63 53 72 63 68 57 

ცენტრალური/ადგილობრივი 

ხელისუფლება 

23.5 35 15 24 7 46 

სკოლამდელი დაწესებულება 10 17 22 29 29 18 

*აღსანიშანვია, რომ პროცენტები 100%–ის ზევით დამატებულია იმ სკოლამდელი 

დაწესებულებებისთვის, რომლებსაც რამდენიმე მომწოდებელი ყავს  

სქემა 16: შშმ ბავშვების დამოუკიდებელი წვდომა ტუალეტებზე  
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კონკრეტული საკითხები დგას შეზღუდული ფიზიკური და გონებრივი 
შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მდგომარეობის თვალსაზრისით, კერძოდ, მათთვის 

ხელსაბანების ხელმისაწვდომობის კუთხით. დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან 

ინტერვიუები აჩვენებს, რომ  შშმ ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა 403–დან 476–მდე ქალაქის 

დაწესებულებებში და შემცირდა 124-დან 107-მდე სოფლის დაწესებულებებში 2009-2011 

წლებში. ეს წარმოადგენს საშუალოდ 2–ს კვლევაში ჩართულ ყოველ დაწესებულებაზე. სქემა 

16ა ჯამურად ასახავს შშმ ბავშვებისათვის სასმელი წყლის, ტუალეტისა და ხელსაბანი 

მოწყობილობების ხელმისაწვდომობას კვლევის შედეგების მიხედვით.  

საქართველოს სკოლამდელი დაწესებულებების უმრავლესობას (80%) არ აქვს 

ტუალეტები, მოსახერხებელი შშმ ბავშვებისათვის, როგორც ეს ჩანს კვლევის ჯგუფის 

ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვებიდან.  დაწესებულებების გამოკითხული ხელმძღვანელების 

75,3%–მა აღიარა ეს ფაქტი. აღნიშნული გარემოება მნიშვნელოვან ბარიერს ქმნის შშმ ბავშვების 

ჩართვისათვის სკოლამდელ პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების კონვენციის (რომელსაც 

საქართველოც შუერთდა) 23–ე მუხლში  მითითებულია, რომ შშმ ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ 

განსაკუთრებული ზრუნვა და მხარდაჭერა სრულფასოვანი და დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის. საქართველოს სკოლამდელ დაწესებულებებში ეს აშკარად ასე არ ხდება. 

 

სქემა 16ა: წყლის, ტუალეტებისა და ხელსაბანების წვდომის ნაკლებობა შშმ ბავშვებისათვის  

 

 

 სავარაუდოდ, მეტი ოჯახია დაინტერესებული გაგზავნოს თავისი შშმ ბავშვები 

სკოლამდელ დაწესებულებებში, თუმცა წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენურ პირობებზე 

შეზღუდული წვდომა რისკის ქვეშ აყენებს მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.   
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სქემა 17: მოსახერხებელი ტუალეტები შშმ ბავშვებისათვის რეგიონებში  
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არის 15% 8% 53% 21% 22% 0% 19% 32% 12% 14% 17% 25% 

არ არის 85% 92% 47% 79% 78% 100% 81% 68% 88% 86% 83% 75% 

 

ფოკუს ჯგუფებში ჩართული იყვნენ შეზღუდული ფიზიკური/გონებრივი 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები და მომვლელები იმ სკოლამდელი 

დაწესებულებებიდან, სადაც ეს ბავშვები დადიან. არც ერთ ამ დაწესებულებას არ გააჩნია 

სპეციალური ჰიგიენური/დასაბანი მოწყობილობა შშმ ბავშვებისათვის. შშმ ბავშვები ისეთივე 

მოწყობილობებით სარგებლობენ, როგორც ბავშვები შეზღუდული შესაძლებლობების გარეშე. 

შშმ ბავშვების დახმარება დაბანისას ან ტუალეტით სარგებლობისას სკოლამდელი 

დაწესებულების შტატისაგან დამატებით რესურსს მოითხოვს. განსაკუთრებული 

საჭიროებების მქონე ბავშვების სწორი მოვლისათვის მნიშვნელოვანია სპეციალური 

გაიდლაინებით სარგებლობა და მათი შემოტანა WASH–ის არეალში.  

ფოკუს ჯგუფების რესპონდენტები ასევე აღნიშნავდნენ  შეზღუდული 

ფიზიკური/გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სწავლებასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს: რთული და ზოგჯერ შეუძლებელია შშმ ბავშვების ჩართვა სწავლის პროცესში, 

თუმცა მოთხოვნებიც ასეთი ბავშვებისთვის უფრო დაბალია. შშმ ბავშვების ინტეგრირების 

პრაქტიკაც კლასებში განსხვავებულია: ეს პროცესი იწყება კლასთან შეჩვევით, რასაც მოსდევს 

კომუნიკაციის უნარ–ჩვევების გაუმჯობესება შემდგომში რეგულარულ გაკვეთილებზე 

დასასწრებად.  ფოკუს ჯგუფებში მიუთითებდნენ, რომ მომვლელები არ გადიან შშმ ბავშვების 

მოვლისათვის საჭირო ტრენინგს.  მონაწილეები თვლიან, რომ ასეთი ტრენინგი საჭიროა 

ჩაირთოს მომვლელების მომზადების საერთო პროგრამაში, განსაკუთრებით იმ 

დაწესებულებებში, სადაც შშმ ბავშვები დადიან.    

მშობლები, ისევე როგორც აღმზრდელები, ზოგადად მგრძნობიარენი არიან 

შეზღუდული ფიზიკური/გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სხვა ბავშვებთან 

ერთად სწავლის მიმართ.  უფრო მეტიც, ისინი საუბრობენ დიამეტრალურად შცვლილ 

დამოკიდებულებაზე და აღქმაზე სკოლამდელ დაწესებულებაში ერთად ყოფნისადმი და 

მიუთითებენ, რომ ეს საკითხი გაცილებით ცუდად წყდებოდა წინა წლებში, რაც იწვევდა 

მაღალი ხარისხის უკმაყოფილებას. ამჟამად მთავარ პრობლემად იკვეთება ადამიანური 

რესურსების დეფიციტი  იმ ბავშვების ინდივიდუალურად დასახმარებლად, რომლებიც 

განსაკუთრებულ ყურადღებას და მზრუნველობას მოითხოვენ.  

 

 

5. ჰიგიენური ქცევა, განათლება და პირობები 
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ჰიგიენური ქცევა განისაზღვრება სანიტარულ ნაგებობებთან ხელმისაწვდომობით, 

კრიტიკულ მომენტებში ხელს დაბანის ჩვევით,  ასევე  განისაზღვრება წყლის, საპონისა და სხვა 

საწმენდი საშუალებების არსებობით. საქარველოში წყლის,  სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების უზრუნველყოფის (WASH)  გლობალური ინიციატივის კვლევის საშუალებით, 

რომელიც მოიცავდა ინტერვიუებსა და გარეგან დაკვირვებას,  გამოკვლეული იქნა ჰიგიენური 

ქცევის ორივე  სახეობა: სანიტარული კვანძები და ჰიგიენური განათლება და ჩვევები  

სქემა 18 განხილულია ხელსაბანი მოწყობილობები. ყველაზე მნიშვნელოვანი 

მახასიათებლები, რომელთაც ხაზი უნდა გაესვას არის შემდეგი:   

 ქლაქის ყველა (90%) და კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებში (100%) ონკანები 

მაქსიმალურად არის გამოყენებული, ხოლო ნაკლებადაა გამოყენებული სოფლისა და 

ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში (შესაბამისად 54% და 48%).  

 გამოყენების სიხშირით, სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში (26%) მეორე 

ადგილზეა ავტონომიური, ცალკე მდგომი ხელსაბანები, ხოლო  ეთნიკურ 

უმცირესობათა სკოლამდელ დაწესებულებებში (46%) პირველ რიგში გამოიყენება 

სათლები. ფაქტიურად ხელის დასაბანად ეთნიკურ უმცირესობათა სოფლების 

სკოლამდელ დაწესებულებებში 66% როგორც პირველადი წყარო, გამოიყენება 

სათლები ან ტაშტები. აღნიშნული მდგომარეობა შეშფოთების საგანს წარმოადგენს, 

ვინაიდან სათლებისა და ტაშტების გამოყენებას მივყავართ ბავშვების მიერ წყლის არა 

უსაფრთხო გამოყენებისაკენ, რაც გამოწვეულია სკოლამდელ დაწესებულებებში 

არსებული მძიმე პირობების გამო.  

 ხელსაბანების (HWF) უმეტესობა მოწყობილია ტუალეტების შიგნით, ტუალეტებთან ან 

საკლასო ოთახებში.  ხელსაბანები ტუალეტების შიგნით, ტუალეტებთან ან საკლასო 

ოთახებში თითქმის ოთხჯერ მეტი რაოდენობითაა  ქალაქების სკოლამდელ 

დაწესებულებებში, ვიდრე სოფლებში. 

 მოქმედი და უფუნქციო ხელსაბანების საშუალო რაოდენობა თითქმის ტოლია სოფლის 

სკოლამდელ დაწესებულებებში (2), მაშინ,  როცა მოქმედი ხელსაბანების საშუალო 

რაოდენობა უფრო მაღალია ქალაქებისა (10) და ეთნიკური უმცირესობების (5) 

სკოლამდელ დაწესებულებებში. 

 წყალი ხელმისაწვდომია ხელსაბანების უმეტესი რაოდენობისათვის (საშუალოდ 80% -

ზე მეტისათვის), მაგრამ პროცენტის ეს მაჩვენებელი 76% -მდე მცირდება სოფლის 

სკოლამდელ დაწესებულებებში და 73%  - მდე ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ 

დაწესებულებებისათვის, მიუხედავად მოქმედი წყალმომარაგების სისტემების 

მაღალი მაჩვენებელისა, რომელიც მოცემულია სქემაში 5.   არსებულის ერთერთი ახსნა 

მდგომარეობს იმაში, რომ ონკანები ნაკლებადაა გამოყენებული სოფლისა და 

ეთნიკური უმცირეცობების სკოლამდელ დაწესებულებებში, ხოლო სათლები და 

ავტონომიური, ცალკე მდგომი ხელსაბანები ყოველთვის სავსე არ არის.  

 ხელსაბანები ზოგადად საკმაოდ სუფთაა ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში 

(დაკვირვების თანახმად 80% და ზევით), გარდა სოფლის სკოლამდელი 

დაწესებულებებისა, სადაც მაჩვენებელი მცირდება 78% - მდე.  

 ხელსაბანებთან საპონზე და სუფთა, ინდივიდუალურ პირსახოცებზე 

ხელმისაწვდომობა ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში აღწევს 90%-ს და ზევით. 

საწმენდი საშუალებები არ არის ადვილად ხელმისაწვდომი. ეთნიკური 

უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებებში მხოლოდ 59%-ს აქვთ ისინი გამოსაჩენ 
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ადგილას, ხოლო სოფლის სკოლამდელ დაწესებულებებში მხოლოდ 26%-ს, ქალაქების 

სკოლამდელ დაწესებულებებში კი 48% -ს. ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ 

დაწესებულებებში კიდევ უფრო ნაკლებს აქვთ საწმენდი საშუალებები  ტუალეტებთან 

და ხელსაბანებთან (44%).  

ფოკუსური ჯგუფების ზოგიერთმა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, 

რომ ხელსაბანების რაოდენობა ზოგიერთ სკოლამდელ დაწესებულებაში ითვლება, რომ 

დაბალია, ხელსაბანების რაოდენობის გაზრდის საჭიროება არ არსებობს, რადგანაც ხელის 

დასაბანად ბავშვები აღმზრდელებს მიჰყავთ და მათი რაოდენობაც ძალიან დაბალია 

(იგივეა ტუალეტების შემთხვევაშიც).  

ფოკუსური ჯგუფების დისკუსიებმა გამოავლინეს, რომ სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ცხელი წყლის არ არსებობა პრობლემაა. რის გამოც თანამშრომლებს 

უხდებათ წყლის გაცხელება სხვადასხვა გზით (შეშის ღუმელზე სამზარეულოში ან 

ოთახებში) და ამ საშუალებით ბავშვებისათვის ხელების დაბანა. გარდა იმისა, რომ 

ბავშვებს არ შეუძლიათ ხელსაბანების დამოუკიდებლად გამოყენება თავიანთი ასაკის 

გამო, ონკანებში ცხელი წყლის არ არსებობა დამატებით შეზღუდვებს ქმნის (პრობლემის 

გადაწყვეტის ერთერთი საშუალება იქნება ავტონომიურ ხელსაბანებში წყლის ჩასხმა).   

 

სქემა 18: ხელსაბანები  

 სულ  სოფელ

ი 

ქალაქ

ი 

საზოგადოებრივ

ი 

Pკერძ

ო 

ეთნიკური 

უმცირესობებ

ი 

აღწერა       

ონკანი 69.7

% 53.8% 89.9% 68.4% 100.0% 
47.5% 

ავტონომიური  1.0% 26.4% 5.0% 17.7%  0% 4.8% 

სათლი/ტაშტი 11.7

% 16.3% 5.8% 12.2%   0% 
50.8% 

Lმდებარეობა 

(საშუალებების) 

     
 

ტუალეტის 

შიგნით ან მასთან 

ახლოს 

6.2 

 

2.2 

 

9.2 

 

6.4 

 

2.2 

 4.6 

საკლასო ოთახში 5.3 1.9 7.3 5.4 1.8 5.1 

გარე ტუალეტთან 

არც თუ ისე 

ახლოს  

1.6 1.4 

 

2.1 

 

1.6 

 

1.3 

 2.0 

მოქმედი 

(საშუალებები) 

     
 

დიახ 6.3 2.0 10.6 6.5 2.7 5.2 

NOარა 3.2 1.8 4.3 - - 4.0 

წყალი 

ხელმისაწვდომია 
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დიახ ყველა 

ხელსაბანისათვის 

83.3

% 

76.4% 92.1% 82.8% 97.1% 
73.2% 

არა 9.6% 13.5% 4.6% 9.9% 2.9% 20% 

სისუფთავე       

სუფთა 91.6

% 

81.9% 94.8% 91.3% 100.0% 
72.3% 

უსუფთაო 0.2% 0.5% 0.2% 0.3% 0% 2.4% 

საპონი ყველა 

ხელსაბანთან 

     
 

დიახ 94.7

% 

89.2% 96.8% 94.5% 100.0% 
92.5% 

არა 2.8% 5.1% 1.9% 2.9% 0% 1.5% 

სუფთა 

ინდივიდუალურ

ი პირსახოცი 

     

 

Yდიახ 99.0

% 

98.9% 99.1% 99.0% 100.0% 
94.6% 

არა 1.0% 1.1% 0.9% 1.0% 0% 5.4% 

საწმენდი 

საშუალებები  

     
 

დიას 93.4

% 

90.5% 97.1% 93.1% 100.0% 
58.3% 

Nარა 6.6% 9.5% 2.9% 6.9% 0.0% 41.7% 

* ციფრები შესაძლებელია დაემატოს 100% ზემოთ ხელსაბანებისათვის, რადგანაც ზოგიერთ 

სკოლამდელ დაწესებულებას  ისინი ბევრი აქვს  

 

დანართ 5 - ში მოცემულია იგივე ინფორმაცია, რაც სქემაში 18, ოღონდ რეგიონულ 

ჭრილში. მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და კახეთის რეგიონების სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ონკანების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, ასევე ყველაზე დაბალია  

მოქმედი ხელსაბანების მაჩვენებელი (მათ შორის სამეგრელო- ზემო სვანეთისა და სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონებში). სკოლამდელ დაწესებულებებში ხელსაბანებში არ არის წყალი და 

ასევე არ არის საპონი (მცხეთა-მთიანეთის სკოლამდელ დაწესებულებების 19%-ში საპონი არ 

იყო ხელმისაწვდომი) და საწმენდი საშუალებები (რაჭა-ლეჩხუმის სკოლამდელ 

დაწესებულებების 35%). 

შემდეგი ასპექტი, რაც კვლევამ გამოიკვლია, იყო სკოლამდელ დაწესებულებებში 

ყველაზე პატარა აღსაზრდელთათვის ხელსაბანების ხელმისაწვდომობა.   

სქემა 19, უჩვენებს ხელსაბანებთან ხელმისაწვდომობის კონტრასტულ სურათს 

სოფლისა და ქალაქის სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთათვის. ქალაქების 

სკოლამდელ დაწესებულებების აღსაზრდელლთა ნახევარზე მეტს აქვს ხელმისაწვდომობა 

ხელსაბანებთან (ასევეა ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაშიც), მაშინ როცა სოფლის 

სკოლამდელ დაწესებულებების აღსაზრდელთა მხოლოდ ერთ მესამედს აქვს  ხელსაბანებთან 

ხელმისაწვდომობა. მეორეს მხრივ სოფლებისა და ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელ 

დაწესებულებების აღსაზრდელთა მეორე მესამედს საერთოდ არა აქვს ხელმისაწვდომობა 
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შესაბამის ხელსაბანებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელსაბანები მათი სიმაღლისათვის არ არის 

შექმნილი. ხელსაბანებთან ხელმისაწვდომობის არ ქონა არის ძირითადი შეშფოთების საგანი 

ბავშვებისა და მათი მომვლელების ჰიგიენისა და ჯანმრთელობის კუთხით.   

 

სქემა 19: ხელსაბანების ხელმისაწვდომობა დაბალი ასაკის სკოლამდელ დაწესებულებების 

აღსაზრდელთათვის.  

 

 

კვლევის შემდეგი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო სკოლამდელ დაწესებულებების 

აღსაზრდელთა ხელის დაბანის ჩვევებზე დაკვირვება ჭამის წინ და ტუალეტით სარგებლობის 

შემდეგ. კვლევა მოიცავდა გოგონების, ბიჭებისა და შერეულ საკვლევ ჯგუფებზე დაკვირვებას, 

რომელთაც ენიჭებოდა ქულები 1-დან 3-მდე და დაფუძვნებული იყო ხელების დაბანის ხუთ 

ტექნიკაზე: წყლის გამოყენება, ორივე ხელის დაბანა, საპონის გამოყენება, ხელების გახეხვა 

სამჯერ მაინც, ხელების გაშრობა ჰაერის საშრობის საშუალებით ან სუფთა ინდივიდუალური 

პირსახოცით. 1 არის საუკეთესო ქულა ყველა ხერხის გამოყენებისათვის, ქულა 2 უჩვენებს 

მინიმუმ პირველი სამი ხერხის გამოყენებას, ხოლო ქულა 3 უჩვენებს, რომ პირველი სამი 

ხერხიდან ერთი არ არის გამოყენებული ან ბავშვმა ხელები საერთოდ არ დაიბანა. 

დაკვირვების ერთერთი სუსტი მხარე იყო ის რომ, ბავშვები ავლენდნენ თავიანთი ქცევის 

საუკეთესო მხარეს, რადგანაც იცოდნენ, რომ მათ აკვირდებოდნენ. მათი ქცევები დაკვირვების 

დროს შესაძლოა არ იყოს იგივე, რაც მათ ყოველდღიურობას წარმოადგენს. სქემა 20 უჩვენებს 

საშუალო ქულებს სხვადასხვა კატეგორიებისთვის, ხოლო სქემა 20ა უჩვენებს საშუალო 

ქულებს ასაკობრივ და გენდერულ ჭრილში:  

52.96%

34.86%

42.77% 44.12%

49.11%

42.82%

20.90%

26.23%
23.53%

32.35%

14.21%

23.88%24.54%

34.22%
30.19%

23.53%

34.16%
29.92%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

დიახ, ყოველთვის ზოგან არსად
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 გოგონებისა და ბიჭების სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში საშუალო ქულებს შორის 

მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის: გოგონები ხელის დაბანის ტექნიკას ცოტათი უფრო 

უკეთ ფლობენ ვიდრე ბიჭები ყველა ასაკობრივ ჯგუფში (საშუალოდ მხოლოდ 0,09 

ქულით); 

 3-4 წლიან ასაკობრივ ჯგუფებს, როგორც ქალაქში ასევე სოფელში აქვთ ქულა 2 (კარგი, 

მაგრამ არა საუკეთესო), ალბათ იმიტომ, რომ მათ ეხმარებოდათ მომვლელები; 

 დიდი განსხვავება არ არის ხელების დაბანის საშუალო ქულებს შორის ქალაქისა და 

სოფლის სკოლამდელი დაწესებულებების სხვა ასაკობრივი ჯგუფების აღსაზრდელთა 

შორის  (სოფლების აღსაზრდელები მცირედით ნაკლებ ქულებს უჩვენებენ, საშუალო 

ქულები 0,04 - ით მეტია ვიდრე ქალაქის აღსაზრდელების საშუალო ქულები); 

 კერძო სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელებს საჯარო სკოლამდელი 

დაწესებულებების აღსაზრდელებთან შედარებით აქვთ უფრო დაბალი საშუალო ქულები 

ყველა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის (1,27 3,00-დან), ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ 

კერძო სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელებს ჰყავთ ნაკლები ბავშვები 

მოსავლელად. ამის გამო მათ შესაძლებლობა აქვთ უკეთესი ზედამხედველობა გაუწიონ 

ბავშვებს ხელის დაბანის დროს.  

 ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ დაწესებულებების აღსაზრდელებს 4-5 წლის 

ასაკობრივ ჯგუფში ხელების დაბანაში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჰქონდათ (საშუალო 

ქულები 1,66 და 1,59 ბიჭებისა და გოგონების ჯგუფებში), მაგრამ უფრო ნაკლები შერეული 

ჯგუფებისათვის (1,23).  რითაც ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელ დაწესებულებებს 

უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ ხელის დაბანაში ვიდრე ყველა სხვა კატეგორიებს გარდა 

კერძო დაწესებულებებისა.  

 

 

სქემა 20: ძირითადი ქულები სხვადასხვა კატეგორიებისთვის 
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სქემა 20ა: ხელის დაბანის ქულები გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში 

 

 

 

როგორც ზოგადი შეფასება, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სკოლამდელი 

დაწესებულებების აღსაზრდელებს აქვთ ხელების დაბანის ტექნიკის სერიოზული ცოდნა; ამ 

ტექნიკებს უკეთესად იყენებენ ბიჭები, როგორც ქალაქის ასევე სოფლების სკოლამდელ 

დაწესებულებებში და ნაკლებად იყენებენ კერძო დაწესებულებების აღსაზრდელები. 

ინტერვიუების თანახმად, სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების თითქმის 100% 

მიეჩვია ხელების დაბანას დანიშნულ დროს, ჭამის წინ, რაც ხელს უწყობს ჩვევის დანერგვას. 

თუმცა ძნელია განვსაზღვროთ დღის განმავლობაში ხელის დაბანის შემდგომი სიხშირე და 

სისტემატიურობა, რადგანაც დამკვირვებლების ყოფნამ ალბათ პოზიტიური გავლენა 

მოახდინა როგორც ბავშვების ასევე აღმზრდელების დამოკიდებულებაზე.  

ფოკუსური ჯგუფების დისკუსიების მონაწილეთა პასუხები ბავშვების ხელების 

დაბანის სიხშირესთან დაკავშირებით სხვადასხვანაირია. ხელების დაბანა ჭამის წინ და ჭამის 

შემდეგ, სპეციფიკური მასალებით (პლასტელინი) თამაშის შემდეგ, ეზოში სეირნობის/თამაშის 

შემდეგ და რაიმე მიზეზით ხელების დასვრის შემდეგ, მოჩნეულია ჩვეულებრივად ყველა 

სკოლამდელ  დაწესებულებაში. თუკი ხელების დაბანა „დაგეგმილია“, მაგალითად სადილის 

წინ ან ეზოში თამაშის შემდეგ, ბავშვების 2-3 ბავშვიანი მცირე ჯგუფებით გაყავთ ხელის 
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დასაბანად რიგრიგობით.  ზოგადად ბავშვების მიერ ხელების დაბანა დამოუკიდებლად 

ჩვეულებრივ ხდება  4-5-6  წლის ასაკის ჯგუფებში, თუმცა აღმზრდელთა უმეტესობა 

ამჯობინებს ისევ დაეხმარონ მათ ხელების დაბანაში, რომ არ დაისველონ ტანსაცმელი. 

გარემონტებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მოწყობილია კომფორტული 

ნიჟარები, რომლებიც მორგებულია ბავშვების სიმაღლეს. მაგრამ ზოგიერთ ინსტანციაში 

ფოკუსურ ჯგუფებში არნიშნეს, რომ ონკანები არაადექვატურად დიდებია ნიჟარებითან 

შედარებით და ხელების დაბანისას ბავშვები სველდებიან.  

ჰიგიენასთან დაკავშირებული სხვა ქცევები მოცემულია სქემებში 21ა-21გ: 

 

სქემა 21ა: ნაგვის ჩაყრა სანაგვე ყუთში შენობის შიგნით 

 

სქემა 21ბ: ნაგვის ჩაყრა სანაგვე ყუთში შენობის გარეთ 
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სქემა 21გ: ცხვირსახოცის გამოყენება დაცემინების დროს.  

 

 

 კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგებიდან (და ასევე სხვა უფრო ფართე 

ჰიგიენური დაკვირვებებისაგან) აღსანიშნავია: 

 ბიჭებს აქვთ მცირედით უფრო უკეთესი ქულები ყველა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებაში, მაგრამ არა ცხვირსახოცის ხმარებაში (და როგორც ზემოთ იყო 

აღნიშნული, ხელების დაბანაში); 

 ბავშვების  87%  ნაგავს ყრის სანაგვე ყუთის გარეთ, როცა ისინი ეზოში თამაშობენ, 

მაგრამ შენობაში ყოფნისას მათი 71%   ნაგავს ყრის სანაგვე ყუთში, ამ საკითხში ყველაზე 

მაღალი ქულები აქვთ ქალაქისა და კერძო  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, 

ხოლო ქულები სოფლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არის საკმაოდ 

დაბალი (დაახლოებით  62% გოგონებისათვის, ხოლო ბიჭები, შენობის შიგნით სწორად 

ყრიან ნაგავს მაშინ როცა შენობის გარეთ მათთვის ეს მაჩვენებელი არის 10%). 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ნაგვის ყოველგვარ არასწორ დაყრაზე,   ნაგვის 

ადეკვატური გადაყრა ჩვევაა, რომელიც უნდა იქნეს სოციალიზირებული. ძალიან 

ბევრი ბავშვი  არასწორად ყრის ნაგავს; 

  კერძო   სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებს აქვთ საუკეთესო 

მაჩვენებელი ნაგვის  სწორად გადაყრაში (100% შენობის შიგნით და 45,45% შენობის 

გარეთ); 

 საუკეთესო ჰიგიენური მაჩვენებელი აქვთ აღმზრდელებს: (i) ბავშვების დახმარებაში 

დეფეკაციის შემდეგ საჯდომის გაწმენდაში, (ii) განავლოვანი მასებისა და შარდის 

გადაღვრაში და (iii) სადეზინფექციო საშუალებებით ქოთნების გარეცხვაში, ყოველი 

დეფეკაციისა და შარდის გამოყოფის შემდეგ.  საუკეთესო ქულები მიიღო ქალაქების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 81%-მა, ხოლო კერძო სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების 100%-მა. მაშინ, როცა სოფლის სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებს საუკეთესო ქულების დაბალი მაჩვენებელი აქვთ (62%). 
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 ცემინებისას ცხვირსახოცს უმეტესად გოგონები იყენებენ ყველა საჯარო სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებაში, მაგრამ ნაკლებად იყენებენ ეთნიკური უმცირესობების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. 

 

2011 წელს სანიტარული ინსპეცსია ჩაუტარდათ ქალაქის 63,8% და სოფლის 57,1% 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას. მაჩვენებელი უფრო მაღალია ეთნიკური 

უმცირესობების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის, შესაბამისად 84% და 

91%. 80%-ზე  მეტ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ინსპექტირება ჩაატარეს 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივმა სპეციალისტებმა. მსგავსი სანიტარული 

ინსპექტირება არ ჩატარებულა ორი რეგიონის უმეტეს   სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებაში: კახეთში (66,2%) და რაჭა-ლეჩხუმში (57,8%). ინსპექტირება ძირითადად 

მოიცავდა სანიტარული პირობების (ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 90%) 

და ასევე საკვები პროდუქტების (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 4,7% 

ქალაქად და 6,9% სოფლად)   შემოწმებას. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთი 

მესამედი შემოწმდა ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, უფრო ნაკლები წყლის 

ხარისხზე. წყლის ხარისხის ინსპექტირების რაოდენობების დაბალი მაჩვენებელი ბადებს 

ეჭვს, არის თუ არა ე.წ. „გაუმჯობესებული წყაროებო“ უსაფრთხო. ბავშვების 

ჯანმრთელობა შემოწმდა მხოლოდ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 50%-ში 

რაჭა-ლეჩხუმსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში. 

კვლევისას გამოკითხულმა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დირექტორებმა 

აღნიშნეს, რომ სანიტარული ინსპექტირების შდეგად გაუმჯობესდა სანიტარული 

მდგომარეობა (67,5% ქალაქის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და 83,7% 

სოფლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში), რადგან შეძენილი იქნა საწმენდ 

სადეზინფექციო საშუალებები (30%-ზე ნაკლებ სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში).  ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა თქმით, სანიტარულ ჰიგიენური 

ნორმები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პერიოდულად კონტროლდება 

სანიტრული ინსპექციის სააგენტოს მიერ.  ფოკუს ჯგუფების კვლევებმა უჩვენა, რომ 

მშობლები პრაქტიკულად არ არიან დაინტერესებული აღნიშნული საკითხებით, თუმცა 

ზოგჯერ თვითონვე მიჰყავთ ბავშვები ტუალეტში, რომ ნახონ პირობები და დარწმუნდნენ, 

რომ ტუალეტი სუფთაა.  

ჰიგიენის მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის აღმზღდელთა ტრეინინგი და 
აღსაზრდელთა განათლება ჰიგიენის საკითხებზე. სქემა 22 -ის მიხედვით  2011 წელს 

დაახლოებით 71-75%-მა აღმზრდელმა ქალაქის, სოფლისა და საჯარო სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებაში მიიღო საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიის 

სახელმძღვანელო. აღმზრდელთა პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს 

სახელმძღვანელოები, ორჯერ მეტად გაიზარდა ყველა სტრატაში 2009 -დან 2011 წლამდე 

და მიაღწია 70%-ზე მეტს, გარდა ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებისა (64%).  კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მათი 

პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც მიიღო სახელმძღვანელო ჯერ კიდევ   20%-ზე ნაკლებია. 

უფრო მეტიც, ჩატარდა აღმზრდელთა ტრეინინგები სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების კატეგორიებისათვის, მაგრამ  სოფლის, ეთნიკური უმცირესობებისა და 

კერძო  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ამღზრდელთა მონაწილეობა ამ 

ტრეინინგებში იყო ძალიან დაბალი.  



56 
 

სქემა 22:  აღმზრდელთა საშუალო რაოდენობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

მიხედვით, რომელთაც გაიარე სასწავლო კურსები განათლების მეთოდოლოგიაში და % 

რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს სახელმძღვანელო 2009-2011 წლების პერიოდში.  

 
ქალაქი სოფელი 

ეთნიკური 

უმცირესობა 

საჯარო  კერძო 
სულ 

აღმზრდელები, რომელთაც 

გაიარეს ტრეინინგი  2009 

წელს  

2.3 04 1.4 1.3 0.7 1.2 

აღმზრდელები, რომელთაც 

გაიარეს ტრეინინგი  2010  

წელს 

2.5 0.5 1.5 1.4 1.0 1.4 

აღმზრდელები, რომელთაც 

გაიარეს ტრეინინგი  2011 15 

წელს 

2.8 0.5 0.1 1.5 1.0 1.5 

მიიღეს სახელმძღვანელო 

2009 (დიახ %) წელს 
33% 28% 54% 32% 0% 30% 

მიიღეს სახელმძღვანელო 

2010 წელს (დიახ %) 
52% 59% 64% 58% 3% 56% 

მიიღეს სახელმძღვანელო 

2011 წელს  (დიახ %) 
75% 71% 64% 75% 18% 73% 

 

 

გარდა ამისა, როგორც დირექტორებმა აღნიშნეს, აღმზრდელთა მხოლოდ 29,9%-მა 

გაიარა ტრეინინგი ბავშვთა პირადი ჰიგიენის გსწავლების საკითხების შესახებ, რაც 

მოცემულია სქემაში 23. განსხვავება ქალაქისა (36%) და სოფლის (25%)  სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებს შორის არის 10%; ეს პროცენტული მაჩვენებელი ეცემა 9%-მდე 

ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელ დაწესებულებებისათვის, რომელთაც მნიშვნელოვანი 

დახმარება სჭირდებათ აღმზრდელთა ტრენირებისათვის ბავშვების პირადი ჰიგიენის 

სწავლების საკითხების შესახებ. უფრო მეტიც, კერძო სკოლამდელ დაწესებულებებში ბევრად 

უფრო ნაკლებია აღმზრდელთა ტრეინინგების რაოდენობა, ვიდრე საჯარო სკოლამდელ 

დაწესებულებებში (21%).  მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში  აღმზრდელთა უმეტესობას არა აქვს ტრეინინგები გავლილი პირადი 

ჰიგიენის სწავლების საკითხებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ შესაძლებელია იყოს 

შეუსაბამობები ბავშვებისათვის მიწოდებული ჰიგიენის საგანმანათებლო საკითხებში. 

მნიშვნელოვანია, რომ  საკითხზე უფლებამოსილი პირი იყოს ექსპერტი. აუცილებელია 

ტრეინინგებისათვის უფრო მეტი ყურადღების დათმობა.  

სქემა 23: ჰიგიენის ტრეინინგებისა და სახელმძღვანელოების საჭიროებები აღმზრდელთათვის 

                                                           
15მოცემულია საშუალო ქულები  
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% 
ქალაქი სოფელი 

ეთნიკური 

უმცირესობა 

საჯარ

ო  

კერძ

ო 
სულ 

აღმზრდელებს გავლილი აქვთ 

ტრეინინგები ბავშვების 

პირადი ჰიგიენის განათლების 

საკითხების შესახებ  (დიახ %) 

36 25 9 30 21 30 

 საჭიროა დამატებითი 

სახელმძღვანელოები 

აღმზრდელთათვის რომ 

ასწავლონ ბავშვებს პირადი 

ჰიგიენის საკითხები (დიახ %) 

76 88 66 83 68 83 

 

 

ჰიგიენური ნორმების სწავლება არის  ზოგადი კურიკულუმის ნაწილი 

აღმზრდელთათვის, მაგრამ ხელახალი ტრეინინგებისა და უნარების განახლების გარეშე, 

რომელიც განამტკიცებს ახალ თანამონაწილეობრივ და ვიზუალურ საგანმამათლებლო 

მეთოდებს, აღმზრდელები როგორც წესი ეყრდნობიან ფორმალურ გაკვეთილებს, რაც 

არაეფექტურია ჰიგიენული ქცევების შეცვლისათვის გრძელვადიან პერსპექტივაში.  

უმეტეს შემთხვევაში დირექტორები თვლიან, რომ აღმზრდელთათვის დამატებითი 

სახელმძღვანელოები და ინსტრუქტაჟი აუცილებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი 

დარწმუნებული არ არიან, რომ მათ დაწესებულებაში ბავშვები იღებენ ადექვატურ 

განათლებას პირადი ჰიგიენის საკითხებში. პირადი ჰიგიენის საკითხებში ტრეინინგი 

უაღრესად მნიშვნელოვანია  ბავშვების ჯანმრთელობისა და განვითარებისათვის. 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება არის მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი საფეხური როცა 

ისინი იწყებენ ამ უნარებისა და ჩვევების ჩამოყალიბებას. თუკი აღმზრდელთა უმეტესობა არ 

არის გადამზადებული ასეთი სწავლებისათვის და დირექტორები თვლიან, რომ მათ 

სჭირდებათ დამატებითი ინსტრუქციები და სახელმძღვანელოები, საკითხი მიჩნეული უნდა 

იქნეს პრიორიტეტულად. დირექტორებმა ეს საკითხი ნათლად მონიშნეს როგორც საჭიროება. 

კითხვაზე, საჭიროა თუ არა აღმზრდელთათვის დამატებითი  სახელმძღვანელოები 

ჰიგიენური ნორმების სწავლებისათვის, გამოკითხულ დირექტორთა უმეტესობა (საშუალოდ 

83%) ამის საჭიროებას ხედავს (ასე ფიქრობს სოფლის სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებათა დირექტორების 88%, ქალაქების  დაწესებულებათა დირექტორებისაგან 76% 

განსხვავებით, რომლებთაც ხელი მიუწვდებათ უფრო მეტ მასალასა და ტრეინინგებზე).  

ხელების საპნით დაბანას, კბილების ჯაგრისით გახეხვას, სხეულისა და თმების მოვლასა 

და ჰიგიენას ასწავლიან ბავშვებს ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, საშუალოდ  

90% (სოფლის) და 100% (ქალაქის). ჰიგიენის სწავლების მეთოდებში მნიშვნელოვანი 

განსხვავება არ არის ქალაქისა თუ სოფლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში: 

უმეტესობა იყენებს ფორმალურ გაკვეთილებს, რომლებიც შერწყმულია პრაქტიკულ და 

სადემონსტრაციო აქტივობებთან (საშუალოდ  80%), რასაც მოჰყვება ინტერაქტიული მეთოდი 

(თამაშობები, მოთხრობების მოყოლა, ხატვა, სიმღერები და ა.შ.), როგორც სოფლის, ისე 
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ქალაქის 58 % სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. ვიზუალური მასალები კედლებსა და 

სხვა ადგილებში ორჯერ ნაკლებადაა გამოყენებული სოფლად (19%)  ვიდრე ქალაქად (39%). 

ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვებმა უჩვენა, რომ ზოგიერთი სკოლამდელი დაწესებულება, 

რომელთა აღმზრდელებმაც გაიარეს ტრეინინგები ახალ მეთოდოლოგიაში, თავიანთ 

ჯგუფებში იყენებენ ახალ ცოდნას, მაგრამ ეს პროცესი ძირითადად სპონტანურია ან 

დაფუძვნებულია წინა გამოცდილებაზე. ჰიგიენური ქცევის ნორმების სწავლებისათვის 

გამოიყენება შემდეგი აქტივობები: ხატვა, ზღაპრები, ლექსები, გმირების მაგალითები 

კომიქსებიდან. ბავშვებს ასწავლიან ასევე ჰიგიენური ქცევის მნიშვნელობას რაციონალური 

გზით, მათივე ასაკის შესაბამისად („მუცელი არ გეტკინება“; „ექიმი აღარ მოვა შენთან“). 

ბავშვებს ასევე შაქებენ ხელების დაბანის შემდეგ. ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების დროს, 

აღმზრდელებმა გამოხატეს ინტერესი ჰიგიენური ქცევის ნორმების სწავლების შესახებ მეტი 

ინფორმაციის მიღების თაობაზე ტრეინინგების, სპეციალური ვიზუალური მასალების ან 

მეთოდური წიგნების საშუალებით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე იყენებს ვიზუალურ მასალებს, რომლებზედაც გამოსახულია  

ბავშვები, რომლებიც ხელებს იბანენ. ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვებმა ასევე უჩვენა, რომ 

აღმზრდელებს ტრეინინგები არ გაუვლიათ ნაწლავური და პარაზიტული ინფექციების 

შესახებ, რომლებსაც ისინი თვლიან თავიანთი პროფესიისათვის აუცილებელ და საჭირო 

ცოდნად. ძალიან ძნელია დაიცვა ბავშვები, როცა ამისი ცოდნა არ არსებობს.  

 

6. ჯანმრთელობა და შედეგების ინდიკატორები 

 

კვლევა არ ითვალისწინებდა ხუთი წლის ასაკის ქვემოთ ბავშვების  

ჯანმრთელობის მდგომარეობაში ცვლილებების გაზომვას შერჩეულ სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში. თუმცა, კვლევამ შემოიტანა ზოგიერთი შეკითხვა, 

რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს შეიქმნას საბაზისო ინფორმაცია გარკვეულ 

ჯანმრთელობისა და საგანმანათლებლო საკითხებთან დაკავშირებით სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში: 

    

 ჰელმინტური ინფექცია; 

 იმუნიზაციის სტატუსი და რეგულარული შემოწმება; 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გავრცელებული 

დაავადებები, რომლებიც დაასახელეს რესპოდენტებმა; 

 ჯანმრთელობის შემოწმება; 

 ბავშვები ფიზიკური და გონებრივი შეზღუდვებით.  

 

სქემა  24 და 25 უჩვენებს 2009 – 2011 წლებში ჰელმინტებზე ტესტირებისა და 
მკურნალობის განვითარებას საჯარო, სოფლის, ქალაქის და ეთნიკური უმცირესობების 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში.  
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სქემა 24: ტესტი პარაზიტებზე  

 

 

 კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს პარაზიტებზე ტესტირების ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელი აქვთ მთელი წლის განმავლობაში. ეთნიკურ უმცირესობათა  

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, პარაზიტებზე ტესტირების ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელია 2009 და 2010 წლებში, მაგრამ 2011 წელს დაბალი მაჩვენებლებით მესამე 

ადგილზეა. საინტერესოა, რომ 2011 წელს ტესტირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო 

ქალაქების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, რის გამოც  უფრო დაბალი რისკის ქვეშ 

იმყოფებოდა ვიდრე სოფლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. 2011 წელს 

ტესტირების მაჩვენებელი ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

კატეგორიებისათვის ეცემა 50%–ის ქვემოთ. ეს მნიშვნელოვანი შეშფოთების საგანია, ვინაიდან 

პარაზიტული ინფექციები ზრდის პროცესში იყო. თუმცა ამის მიზეზი დიდწილად იყო 

ტესტირებისათვის დაფინანსების არ ქონა.  
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სქემა 25: არაფერი გაკეთებულა პარაზიების საწინააღმდეგოდ.  

 

 

ციფრები უჩვენებენ ორ საწინააღმდეგო მიმართულებას: ტესტირებისა და 

მკურნალობის ზოგადი ზრდა 2009–2010 წლებში და  დრამატული დაცემა 2010–2011 წლებში. 

2011 წელს ტესტირების დონე უფრო დაბალი იყო, ვიდრე 2009 წელს (29,8%).  ორივე 

მიმართულების ძირითადი მიზეზები კავშირშია ამგვარი სამედიცინო საქმიანობისათვის 

გამოყოფილ მთავრობის ბიუჯეტთან.  გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF დაეხმარა მთავრობას 

ტესტირების დაფინანსებაში მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ წელს მთავრობამ 

აღარ გამოჰყო თანხები  ამისათვის. 2011 წელს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

უმრავლესობას (69,9%) არ ჩაუტარებიათ რაიმე ტესტირება და მკურნალობა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ბევრ მათგანს ჰქონდა რისკის შემთხვევები წყლისა და სანიტარული 

მდგომარეობის გამო. არსებული სიტუაციით ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ეთნიკურ 

უმცირესობათა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, რადგანაც მათ განიცადეს სამჯერ 

მეტი შემცირება ერთი წლის განმავლობაში. ერთადერთი დადებითი საკითხი, რომელიც 

აღსანიშნავია, იყო ის, რომ სკოლამდელმა დაწესებულებებმა, რომელთაც უზრუნველყვეს 

ტესტირება, ასევე დაახლოებით 100% უზრუნველყვეს ინფიცირებულ ბავშვთა მკურნალობა.  

შეიძლება ითქვას, რომ სოფლად ბავშვებში შესაძლოა გაზრდილიყო ჰელმიტური 

ინფექციების რაოდენობა, რადგანაც ისინი ცხოვრობენ და თამაშობენ ნატურალურ გარემოში, 

რომელიც ხელს უწყობს ასეთი ინფექციების განვითარებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ მათ ჩაუტარდეთ ტესტირება და სათანადო 

მკურნალობა.  მშობლებისა და აღმზრდელთა უმეტესობა არ არიან მოწადინებული 
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უმკურნალონ ბავშვებს დაავადების ადრეულ საფეხურზე, რადგანაც მათთვის ცნობილი არაა 

ასეთი ინფექციების ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე. უმეტეს სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებაში ჰელმიტებზე ტესტირებები ჩატარდა ადგილობრიცი სამედიცინო 

ცენტრების სპეციალისტების მიერ. 2011 წელს  ჰელმიტური ინფექციები გამოუვლინდა სულ 

1095 აღსაზრდელს (კვლევისათვის შერჩეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში) და 

უმეტესმა მათგანმა მიიღო ჭიის საწინააღმდეგო მედიკამენტი წელიწადში ერთხელ 

მისაღებად.  ასეთ ბავშვთა რაოდენობა თითქმის ტოლია, როგორც სოფლის ისე ქალაქის 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. თუმცა დირექტორებმა 64,2% განაცხადეს, რომ 

2011 წელს არვითარ პარაზიტულ ინფექციებს არ ჰქონია ადგილი, შესაძლებელია მათ ამის 

შესახებ ინფორმაცია არც ქონდათ. უფრო მეტიც, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

0,62%–მა განაცხადა, რომ წლის განმავლობაში დაინფიცირდა 100 ან მეტი, ხოლო 3,75%–მა კი 

განაცხადა რომ დაავადდა 20 ან მეტი აღსაზრდელი. ეს შემთხვევათა საკმაოდ დიდი 

რაოდენობაა და ნათელია, რომ დაფიქრების საგანს წარმოადგენს.  

ფოკუს ჯგუფების რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ პარაზიტები ყველაზე 

გავრცელებული და  ჯანმრთელობის ჩვეულებრივი პრობლემაა, მაგრამ ისინი ამას 

„ნორმალურად“ თვლიან ბავშთა მცირე ასაკისა და მათი ქცევების  (ჭუჭყიანი ხელები, 

რომელსაც პირში იდებენ, მიუხედავად ხშირი დაბანისა) გამო. რესპოდენტები ამბობენ, რომ 

ზოგი  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აგზავნიდა ბავშვებს პარაზიტებზე ტესტირების 

ჩასატარებლად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში (სანიტარული ინსპექცსიის 

სააგენტო და ადგილობრივი პოლიკლინიკები) და მშობლების თანხმობით, ბავშვებზე 

გაიცემოდა უფასო მედიკამენტები. აღინიშნა, რომ ზოგიერთმა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებამ ეს მხოლოდ ერთხელ გააკეთა, სხვები ამას პერიოდულად აკეთებდნენ, ხოლო 

ზოგს ეს საერთოდ არ გაუკეთებია. მშობლები და მასწავლებლები ვერ ხსნიან მიზეზს, თუ 

რატომ. ერთის მხრივ ეს „უბიძგებს“ მშობლებს უფრო ყურადღებით მოეკიდონ თავიანთი 

შვილების ჯანბრთელობის მდგომარეობას, ხოლო  მეორეს მხრივ ეს მნიშვნელოვანია და უფრო 

პრაქიკული დაკავებული და ღარიბი მშობლებისათვის, რომელთაც დროისა და ფულის 

პრობლემა აქვთ.  

შერჩეული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დირექტორებს ასევე დაესვა 

შეკითხვები  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ. 
სქემა 26 გვიჩვენებს მათი პასუხების შეჯამებას.  

 

სქემა 26: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების იმუნიზაციის სტატუსი, რომელიც 

მოწმდება ყოველწლიურად. 

% 
სულ სოფელი ქალაქი საჯარო კერძო 

ეთნიკური 

უმცირესობები 

შემოწმებული 

იმუნიზაციის 

სტატუსი 

74.3% 75.9% 72.2% 74.8% 61.8% 76.1% 

სკოლამდელი 

აღზრდის 
27.5% 13.7% 46.1% 26.7% 52.4% 10.3% 
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დაწესებულებების 

მიერ 

ადგილობრივი  

ჯანდაცვის 

ცენტრის ან სხვა 

ჯანდაცვის 

პროფესიონალების 

მიერ 

72.2% 86.3% 53.2% 73.0% 47.6% 89.7% 

სხვების მიერ  0.3% 0% 0.7% 0% 0% 0% 

 

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაახლოებით სამი მეოთხედი ამოწმებს 

თავიანთი აღსაზრდელების იმუნიზაციის სტატუსს, ხოლო უფრო ნაკლები რაოდენობა კერძო 

დაწესებულებებისა (62%). ქალაქისა და კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ამას 

აკეთებენ, როგორც თვითონ (დაახლოებით 50%), ასევე ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრების 

მეშვეობით (50%-მდე). იმ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომლებიც იმუნიზაციის სტატუსს  ყოველწლიურად ამოწმებენ დაბალია 

კახეთისა (47%)  და შიდა ქართლის (55%) რეგიონებში, ასევე სამცხე-ჯავახეთის (68%) 

რეგიონში და თბილისში (71%).  დიდი ქალაქების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

ეს პრაქტიკა ნაკლებადაა გამოყენებული, რადგან აქ მშობლებს უფრო მეტი საშუალება აქვთ 

რეგულარულად მიმართონ ჯანდაცვის სპეციალისტებს. იმუნიზაციის სტატუსის შემოწმება 

ადგილობრივი მთავრობის ჯანდაცვის დეპარტამენტის  პასუხისმგებლობაა, მაგრამ  

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ზოგჯერ თავის თავზე იღებენ ინიციატივას 

შეამოწმონ იმუნიზაციის სტატუსი.  

რესპოდენტების მიერ დასახელებული აღსაზრდელთა დაავადებები: სპეციფიკური 

კითხვები აღსაზრდელთა დაავადებების შესახებ არ დასმულა, გარდა სეზონური ინფექციური 

(გრიპი) დაავადებებისა, რომელიც ბავშვთა გაცდენების ძირითადი მიზეზია  ზამთარში;  2011 

წელს ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა 412 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში. 

კვლევას არ შეუძლია დასკვნების გაკეთება  გაცდენილი დღეების რაოდენობის შესახებ, 

რომელიც დაკარგეს აღსაზრდელებმა სეზონური თუ სხვა დაავადებების გამო. გარდა ამისა, 

ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებმა არ გამოავლინა ჯანმრთელობის რაიმე სერიოზული 

პრობლემები  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. რესპოდენტებმა ვერ გაიხსენეს  

დიარეასა ან ნაწლავური დაავადებების სერიოზული შემთხვევები, ვერც მშობელთა და ვერც 

მასწავლებელთა ფოკუს ჯგუფებში. ამ კუთხით განსხვავება არ არის საჯარო, თუ კერძო 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის არც ქალაქებში და არც სოფლად. ფოკუს 

ჯგუფების რესპოდენტებმა აღნიშნეს ასევე თმის პარაზიტების (ტილები) შემთხვევების 

შემცირება წლის განმავლობაში. როგორც ითქვა, წინა წლებთან (ძირითადად 90 -იანები) 

შედარებით აღნიშნული პრობლემა ძალიან შემცირდა თმის მოვლის გაუმჯობესებული 

საშუალებებისა და ტილების საწინააღმდეგო უფრო ეფექტური სამედიცინო მკურნალობის 

გამო. 
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება:  წინა განყოფილებაში აღნიშნული იყო, რომ 

სოფლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთ მესამედზე მეტი, ადგილობრივი 

ჯანდაცვის განყოფილებების მიერ გადიოდა  ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

ყოველწლიურ შემოწმებას. 2011 წელს, ყოველწლიურად შემოწმებული აღსაზრდელთა 

პროცენტული რაოდენობა 35%-ზე ნაკლები იყო; შემოწმებული სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების საშუალო რეგიონული მაჩვენებელი შემდეგია: სამცხე-ჯავახეთი (6%), 

კახეთი (13%),  თბილისი (71%), მცხეთა-მთიანეთი (27%) და გურია (30%). სავარაუდოდ, 

თბილისში უმეტესობა მშობლებისა თვითონვე ატარებს თავიანთ შვილებს სამედიცინო 

შემოწმებებზე.  

 

7. ნარჩენების გატანა და ჩამდინარე წყლები (დრენაჟი) 

ძირითადი განსხვავება ნარჩენების გატანში მდგომარეობს იმაში, არსებობს თუ არა იქ 

ნაგვის გატანის სამსახური. ასეთი მომსახურეობა არის უმეტეს ქალაქში, მაგრამ იშვიათად  

არსებობს სოფლად. ქალაქების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები იყენებენ 

ნარჩენების  რეგულარული გატანის სამსახურების მომსახურეობას თავიანთი ნარჩენების 

გასატანად (49,7%), რაც მოცემულია სქემაში 27. სამწუხაროდ სოფლების სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების მხოლოდ 12,4% აქვს მსგავსი მომსახურეობის გამოყენების 

საშუალება.  

სქემა 27: ნარჩენების გატანის პირველადი არჩევანი 
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ქალაქებისა და ეთნიკური უმცირესობების (ქალაქებში) სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებები ნაგავს ყრიან სანაგვე ბუნკერებში თავიანთი შენობების ტერიტორიაზე ან მის 

გარეთ (შესაბამისად 39% და 28%).  

 სოფლებისა და ეთნიკური უმცირესობების (სოფლებში) სკოლამდელი აღზრდის 

უმეტეს დაწესებულებაში ნაგვის შეგროვება და გატანა ხდება დაწესებულებების 

თანამშრომლების მიერ   (შესაბამისად 31,2% and 28,4%); ნაგავს ასევე წვავენ ან მარხავენ 

დაწესებულების ეზოში (შესაბამისად 28,2% და 21%). 

 ქალაქებისა (71%) და სოფლების (77%)  სკოლამდელი აღზრდის უმეტეს 

დაწესებულებაში ნარჩენების გატანა ხდება დღეში ერთხელ მაინც. დანარჩენ სკოლამდელი 

აღზრდის  დაწესებულებაში ნარჩენების გატანა ხდება ან ყოველ მეორე დღეს ან კვირაში 

ერთხელ. ნარჩენების გატანა დღეში ერთხელ მაინც, ხდება კერძო დაწესებულებების 88%-ში, 

ხოლო საჯარო სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების მხოლოდ 74%-ში. თუმცა, 

ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების მხოლოდ 59,5%-ში 

ხდება ნარჩენების ყოველდღიური გატანა.  

 მკვლევარები აკვირდებოდნენ ასევე  ტუალეტების მდგომარეობას: ტუალეტები 

ორმოზე („თურქული ჩეჩმა“), კომპოსტიური ტუალეტი, სეპტიკური რეზერვუარი; უმეტესი 

მათგანი არ იყო სავსე ან გადავსებული. ქალაქის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების 

ნალექი მიერთებულია და გაიტანება ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემით (90%-ზე მეტი), 

ხოლო სოფლად, ტუალეტები ორმოზე („თურქული ჩეჩმა“), კომპოსტიური ტუალეტები და 

სეპტიკური რეზერვუარების ნალექი არ იყო გატანილი. დირექტორები თვლიან, რომ ნალექი 

გააქვთ უსაფრთხოდ (90% და მეტ სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში).  

 რაც შეეხება ჩამდინარე წყლებს, სქემა 28 უჩვენებს, რომ მოქმედი სადრენაჟო სისტემები 

ძირითადად ფუნქციონირებს ქალაქებისა და ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი 

აღზრდის  დაწესებულებებში (შესაბამისად 94% და 75%), ხოლო ნაკლებად ფუნქციონირებს 

სოფლად (დაახლოებით 56%). ქალაქების  ეთნიკური უმცირესობებისა და ქართული 

სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების სადრენაჟო სისტემების 94% მოქმედია. თუმცა 

სოფლის ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების სადრენაჟო 

სისტემები ფუნქციონირებს უფრო მაღალი მაჩვენებლით (59%) ვიდრე ქართული 

სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების სადრენაჟო სისტემები (55%). სკოლამდელი 

აღზრდის  დაწესებულებების ეზოები და მოედნები უფრო სუფთაა ქალაქად ვიდრე სოფლად. 

ეს ასევე დამოკიდებულია ამინდის პირობებზეც.  
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სქემა 28: დრენაჟი და მოწის სისუფთავე 

 

 

 

 

8. სანიტარიისა და ჰიგიენის კვანძების  (WASH)  ტექნიკური მომსახურეობა 

შეკითხვები სანიტარიისა და ჰიგიენის WASH კვანძების  (ონკანები, ხელსაბანები, 

ტუალეტები, მილები და ა.შ.) ტექნიკური მომსახურეობისა და მათი საწმენდ სადეზინფექციო 

საშუალებების შესახებ დაესვა დირექტორებს, როგორც მათზე პასუხისმგებელ პირებს. სექცია 

3-ში გაანალიზებულია წყლის კვანძების ფუნქციონირება და სისუფთავე. 

 სანიტარიისა და ჰიგიენის კვანძების  მართვას,  ტექნიკური მომსახურეობასა და 

შეკეთებაზე პასუხისმგებლობა სხვადასხვანაირია. რაიონის ან მუნიციპალური  

ხელისუფლება პასუხისმგებელია ინფრასტრუქტურის შეკეთებასა და რეაბილიტაციაზე. 

თვითონ  სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებები პასუხისმგებელი არიან სანიტარიისა და 

ჰიგიენის კვანძების  მართვასა და  ტექნიკური მომსახურეობზე. თუმცა დირექტორების 54%-

მა განაცხადა, რომ ყველაფერზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტი და 47%-მა 

პასუხისმგებლობა თვითონ სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებს დააკისრა. ეს 

სრულიად არ ასახავს გაყოფილ პასუხისმგებლობებს, რაც თვითოეულს გააჩნია.   
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სქემა 29: სანიტარიისა და ჰიგიენური WASH კვანძების მართვა და ტექნიკური მომსახურეობა 

% სულ სოფელი ქალაქი საჯარო  კერძო ეთნიკური 

უმცირესობები 

სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების წყლის სისტემის მართვას,  ტექნიკური 

მომსახურეობასა და შეკეთებაზე პასუხისმგებელი ერთეულები. 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 0% 0% 

რაიონის ან 

მუნიციპალური  

ხელისუფლება 

54.2% 61.2% 45.1% 56.4% 0% 51.3% 

თვითონ 

სკოლამდელი 

აღზრდის  

დაწესებულება 

42.7% 36.4% 50.7% 40.3% 100% 13.6% 

სკოლამდელი 

აღზრდის  

დაწესებულებების 

გაერთიანება 

1.1% 0.2% 0% 1.0% 0% 2.9% 

სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებების სანიტარული კვანძების მართვას,  

ტექნიკური მომსახურეობასა და შეკეთებაზე პასუხისმგებელი ერთეულები. 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

1.4% 1.2% 1.7% 1.5% 0% 0% 

რაიონის ან 

მუნიციპალური  

ხელისუფლება 

51.7% 59.0% 42.4% 58.3% 0% 56.2% 

თვითონ 

სკოლამდელი 

აღზრდის  

დაწესებულება 

45.2% 38.8% 53.4% 43.0% 100% 40.6% 

სკოლამდელი 

აღზრდის  

დაწესებულებების 

გაერთიანება 

1.1% 0% 1.6% 0.8% 0% 2.9% 
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რესპოდენტების 89% ქალაქად და 71% სოფლად იზიარებს იმ აზრს, რომ სანიტარული 

კვანძები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში კარგ მდგომარეობაშია (რეგულარული 

ტექნიკური მომსახურეობა და შეკეთება). მათ დასუფთავებაზე ჩვეულებრივ 

პასუხისმგებლები არიან აღმზრდელთა თანაშემწეები (ყველა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების 61,6%). ისინი წმენდენ ტუალეტებს სადეზინფექციო საშუალებებით, 

ჯაგრისით, ცივი წყლით და სარეცხი საშუალებებით დღეში ორჯერ ან სამჯერ, ქალაქისა თუ 

სოფლის უმეტეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში.  სადეზინფექციო საშუალებებით, 

ჯაგრისით, ცივი წყლითა და სარეცხი საშუალებებით დღეში ორჯერ ან სამჯერ ირეცხება ასევე 

ღამის ქოთნები ქალაქის უმეტეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში და თუ საჭიროა 

სოფლის დაწესებულებებშიც. ორივე ტიპის  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში 

განსაკუთრებულად ირეცხება სათამაშოები როცა საჭიროება მოითხოვს, მაგრამ არა 

გარკვეული გრაფიკით.  

 

 

ა) სანიტარიისა და ჰიგიენური WASH კვანძების  შეკეთება/განახლება 

 

სანიტარიისა და ჰიგიენური კვანძების  შეკეთება/განახლების კუთხით 2009 წლის 

შემდეგ, არსებობს განსხვავებები შერჩეულ  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, 

მაგრამ ზოგადად სოფლებისაგან  განსხვავებით, უფრო მეტი სარემონტო/განახლების 

სამუშაოები შესრულდა ქალაქების, ეთნიკური უმცირესობებისა და კერძო სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში, რამაც პრიორიტეტად გახადა სოფლის დაწესებულებების 

შენობებისა და ოთახების გარემონტება/განახლება. სქემა 30 ხაზს უსვამს შემდგომ სარემონტო 

პრიორიტეტებს თვითოეული სტრატას მიხედვით და სქემა 30ა უჩვენებს შედეგებს 

რეგიონებისათვის:    

 ქალაქების ბევრმა საჯარო და კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებამ 

აქცენტი გააკეთა შენობის შიგნით ახალი ტუალეტების აშენებაზე (შესაბამისად 

41,9% და 44,8%) და ახალი ხელსაბანების მოწყობაზე (შესაბამისად 3,6% და 

6,9%). დაახლოებით 6,9%-მა დაამონტაჟა გათბობა და თბილი წყალი. თუმცა 

კერძო დაწესებულებების  0%-მა  დაამონტაჟა თბილი წყალი. 

 სოფლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 36%-მა განაახლა ან 

ააშენა ახალი ტუალეტები და ხელსაბანები შენობის შიგნით;   სხვა სანიტარიისა 

და ჰიგიენური კვანძების  შეკეთება/განახლების სამუშაოები ჩატარდა 12%-ზე 

ნაკლებ სოფლის დაწესებულებებში. ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში ჩატარდა უფრო მეტი სანიტარიისა და ჰიგიენური 

კვანძების  შეკეთება/განახლების სამუშაოები ვიდრე  საშუალოდ სულ, კერძოდ 

ახალი ტუალეტები ან გაუმჯობესებული ტუალეტები შენობის გარეთ.  

 თბილისი, იმერეთი და აჭარა იყო ძირითადი რეგიონები, სადაც ჩატარდა 

სანიტარიისა და ჰიგიენური კვანძების  შეკეთება/განახლების სამუშაოები.  
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 სქემა 30: განახლება  2009 წლის შემდეგ 

 სოფელი 
% 

ქალაქი 

% 

საჯარო  
% 

კერძო  
% 

ეთნიკური 

უმცირესობები 

სულ 

ახალი ტუალეტები 

შენობის შიგნით 

36.0% 47.6% 41.9% 44.8% 41.5% 42.1% 

ახალი  ან 

გაუმჯობესებული 

ტუალეტები 

შენობის გარეთ 

6.9% 2.68% 4.8% 3.45% 23.7% 4.7% 

ახალი ხელსაბანები 4.6% 3.1% 3.6% 6.9% 41.5% 3.8% 

თბილი წყალი 6.3% 3.7% 2.4% 0% 22.4% 2.3% 

 

სქემა 30ა: განახლება  2009 წლის შემდეგ რეგიონების მიხედვით 
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ახალი ტუალეტები 

შენობის შიგნით 

8% 9.6% 29% 13% 11% 5% 4% 9% 2% 5% 5% 

ახალი  ან 

გაუმჯობესებული 

ტუალეტები 

შენობის გარეთ 

0% 10% 22% 47% 9% 5% 4% 0% 4% 0% 0% 

ახალი ხელსაბანები 5.6% 6.2% 18% 58% 0% 5% 0% 12% 0% 0% 0% 

თბილი წყალი 9.8% 0% 30% 30% 19% 4% 0% 19% 9% 17% 13% 

 

 

9. მშობელთა და მასწავლებელთა კმაყოფილება სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებითა და სანიტარიისა და ჰიგიენური კვანძებით, მათი მონაწილეობა 

დაწესებულების ინსტიტუციონალურ ცხოვრებაში 

 

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილე მშობლები ძირითადად კმაყოფილები არიან 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიერ მიწოდებული სერვისებით მათ მიერ 

აღნიშნული შემდეგი მიზეზების გამო: ბავშვთა პირადი განვითარების შესაძლებლობები, 

საკომუნიკაციო უნარების გაუმჯობესება, აღმზრდელთა მხრიდან თბილი დამოკიდებულება, 

კარგი/მისაღები საკვები. მშობლებს, რომლებთაც სამსახურები აქვთ უძნელდებათ ბავშვების 
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წინ და უკან ტარება, თუმცა მაინც ამჯობინებენ ატარონ ბავშვები, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში შემოთავაზებული განვითარების შესაძლებლობების გამო. ღარიბი 

ოჯახებისათვის (განსაკუთრებით სოფლად) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება არის 

ადგილი, სადაც მათი ბავშვებისათვის გარანტირებული სითბო და საკვებია. ეს ნიშნავს, რომ 

ზოგჯერ სოფლის  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პირობები (თუმცა უარესი 

ვიდრე ქალაქის დაწესებულებებში) უკეთესია ვიდრე სახლებში.   

გამოკითხული დირექტორების მიერ იდენტიფიცირებული სანიტარიისა და 

ჰიგიენური WASH პრიორიტეტები განსხვავდება ქალაქისა და სოფლის დაწესებულებებს 

შორის: ქალაქების დაწესებულებათა დირექტორები პრიორიტეტს ანიჭებენ სანიტარული 

კვანძების რეაბილიტაციას (51%), შემდეგ თითქმის იგივე პროცენტით დამატებითი 

ხელსაბანების მოწყობას და ბავშვების ჰიგიენური განათლების გაუმჯობესებას (36%). სოფლის 

დირექტორებს აქვთ პრიორიტეტების უფრო მრავალფეროვანი სია, ალბათ იმიტომ, რომ მათ 

უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ჩაატარონ სარემონტო/განახლების სამუშაოები: 

დამატებითი ხელსაბანების მოწყობა და ნაგვის ურნები არის პირველი პრიორიტეტები (66%), 

რასაც მოჰყვება სანიტარული კვანძების რეაბილიტაცია და ბავშვების ჰიგიენური განათლების 

გაუმჯობესება (59.8%). 

ყველა ფოკუს ჯგუფმა ხაზი გაუსვა, რომ პრობლემაა თანამშრომელთა ძალიან ცოტა 
რაოდენობა და მათი ზედმეტად დატვირთული გრაფიკი (პასუხების საპირისპიროდ, 

რომელიც მოცემულია სქემაში 1 -ინტერვიუ-საკმარისი თანამშრომლები). კვლევამ უჩვენა, 

რომ თანაშემწეებს აქვთ დავალებათა საკმაოდ ფართე არეალი, გარდა იმისა, რომ უნდა 

დაეხმარონ აღმზრდელებს რეგულარულ საგანმანათლებლო აქტივიბებში: ბავშვებისათვის 

საკვების დარიგება, მათთვის ჭამაში დახმარება, ბავშვებისა და ოთახების/ტუალეტების 

სისუფთავის დაცვა. რადგან თვითოეულ კლასში 30-35 ბავშვია, თანაშემწეებს უჭირთ 

ყველაფერ ამასთან გამკლავება, ამიტომ მათ აღმზრდელები ეხმარებიან. სახელმწიფო 

სტანდარტი შემდეგია: 35 აღსაზრდელზე 1 აღმრზდელი და 1 თანაშემწე. ნათელია, რომ ისინი 

ძალიან გადატვირთულები არიან და ნორმები უნდა შეიცვალოს. თუმცა აუცილებელია იყოს 

დაფინანსება დამატებით თანამშრომლებისათვის ხელფასის გადასახდელად. უფრო მეტიც, 

აღმოჩნდა, რომ რადგანაც ბავშვების რაოდენობა ძალიან დიდია და აღმზრდელთა და 

თანაშემწეთა გრაფიკი ზედმეტად გადატვირთული, სკოლამდელი დაწესებულებების 

მზარეულები და დირექტორებიც კი ეხმარებიან მათ. რესპოდენტის მიერ შემოთავაზებული 

პრობლემის ერთერთი გადაჭრის გზა არის შტატისათვის დამლაგებლის დამატება. 

აღმზრდელები და მათი თანაშემწეები ამბობენ, რომ შეუძლიათ თავი გაართვან ბავშვების 

დახმარებას ხელების დაბანასა და ტუალეტის გამოყენებაში, მაგრამ ეს უდიდესი ძალისხმევის 

საფასურად კეთდება და სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ უწევთ დიდხანს დარჩენა და 

მუშაობა, სხვაგვარად ისინი ვერ შეძლებენ თავიანთი მოვალეობების შესრულებას. კერძო 

სკოლამდელ დაწესებულებებს ამ კუთხით უფრო ნაკლები პრობლემა აქვთ ბავშვთა ცოტა 

რაოდენობის გამო.   

სქემა 31 გვიჩვენებს მიმდინარე საფასურის სტრუქტურას გამოკვლეულ სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებისათვის, მათ შორის რეგიონებშიც.  საინტერესოა, რომ არც ერთ 

ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას არა აქვს გადასახადი 

თვეში 50 ლარის ზემოთ. ყველაზე დიდი პროცენტი ფასისა ყველა კატეგორიისათვის არის  11-

25 ლარი თვეში გარდა კერძო დაწესებულებებისა (ბევრად მაღალი საფასურით).   
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სქემა  31: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფასი  

დაწესებულებებ

ის %  

სულ  სოფელი ქალაქი საჯარ

ო  

კერძ

ო 

ეთნიკური 

უმცირესობე

ბი 

1-10 ლარი 31.5% 43.5% 16.1% 32.8% 0.0% 2.0% 

11-25 ლარი 42.1% 47.8% 34.7% 43.8% 0.0% 63.6% 

26 – 50 ლარი 12.3% 2.2% 25.2% 12.6% 5.9% 31.4% 

51- 75 ლარი 5.7% 0.0% 12.8% 5.3% 14.7% 0.0% 

76-100 ლარი 1.4% 0.0% 3.3% 0.4% 26.5% 0.0% 

> 101 ლარი  5.9% 4.9% 7.2% 4.0% 52.9% 0.0% 

 

 

სქემა 31ა: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფასი რეგიონების მიხედვით 
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1-10 ლარი 20% 84% 1% 22% 93% 34% 34% 6% 4% 0% 49% 32% 

11-25 ლარი 
32% 11% 0% 55% 7% 66% 38% 87% 

96

% 

43

% 
49% 42% 

26 – 50 ლარი 
36% 0% 48% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 

52

% 
2% 12% 

51- 75 ლარი 0% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 6% 

76-100 ლარი 0% 0% 3% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 

> 101 ლარი  12% 0% 11% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 6% 

 

  

 სოფლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (90,8%) ფასი 25 ლარზე 

დაბალია, მაგრამ არა ეთნიკური უმცირესობების დაწესებულებებისათვის, რომელთა ფასიც 

ვარირებს 11 დან 50 ლარის ფარგლებში. კერძო დაწესებულებებს უფრო მაღალი ფასი აქვთ 100 

ლარი და ზევით.  

 ზოგად სიღარიბეს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების ფინანსურ შესაძლებლობებზე, რომ ჩაატარონ სარემონტო/განახლებითი 
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სამუშაოები. ვარაუდი დაფუძვნებულია მოსაზრებაზე, რომ თუ თემის ან მშობლების 

ფინანსები შეზღუდულია, უფრო ძნელი იქნება დამატებითი ფინანსების მოპოვება 

სკოლამდელი დაწესებულების წყლის, სანიტარული და ჰიგიენური ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის. მშობლების შემოსავლის დონე, რომელთა შვილებიც 

რეგისტრირებულები არიან სკოლამდელ დაწესებულებებში, გავლენას ახდენს მათ 

შესაძლებლობაზე დაეხმარონ სკოლამდელი დაწესებულებისათვის დაფინანსების მოძიებაში 

მისთვის აუცილებელი გაუმჯობესების მოსახდენად. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვერ იპოვიან 

დახმარების რაიმე გზას ან გამოიყენონ ის მცირედი რაც მათ აქვთ დასახმარებლად, არამედ 

ნიშნავს, რომ ნალკები საშუალებებია ამის გასაკეთებლად. დაბალმა შემოსავალმა შეიძლება 

თავი შეაკავებინოს მშობელს დაარეგისტრიროს ბავშვი სკოლამდელ დაწესებულებაში ფასის 

გამო. ამიტომ, სიღარიბე მოცემულ კვლევის ფარგლებში არ არის მთელი თემის სიღარიბის 

დონის მაჩვენებელი. კვლევამ თავს უფლება მისცა გამოეკვლია სკოლამდელ დაწესებულებაში 

რეგისტრირებული მოსახლეობის სიღარიბის დონე რომელიც ეფუძვნებოდა გარკვეული 

სოციალური სერვისების საზღვრებს.   

 სკოლამდელ დაწესებულებაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სიღარიბის დონე 

დადგენილი იქნა დირექტორებთან ინტერვიუების დროს. ეს არ ასახავს მთელი რეგიონის 

მოსახლეობის სიღარიბის დონეს, მაგრამ თანაფარდობაში არის რეგისტრირებულ ბავშვებთან, 

რომლებიც სიღარიბის სამ კატეგორიას მიეკუთვნებიან. პირველი კატეგორია სიღარიბის 

ზღვარს მიღმა მყოფთა ჩარჩოშია მოქცეული 57 000 ქულით (მაქსიმალური ქულა 

სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ბაზაში, რომლის ქვემოთაც მყოფი მოსახლეობა  

მთავრობისაგან იღებს ფულად დახმარებას და ჯანმრთელობის დაზღვევას). სიღარიბის მეორე 

კატეგორიას მიეკუთვნება ოჯახები   რომელთა ქულებიც მოთავსებულია 57 000 და 70 000 

შორის და მთავრობისაგან იღებენ ჯანმრთელობის დაზღვევას. მესამე კატეგორიიაში მყოფთა 

სიღარიბე დირექტორებისათვის ცნობილია, მაგრამ მათ არ იციან მათი ქულები სოციალურად 

დაუცველთა მონაცემთა ბაზაში.  

  სქემა 32 უჩვენებს შერჩეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში იმ ბავშვების 

პროპორციულ რაოდენობას, რომლებიც მოხვედრილი არიან სიღარიბის ზღვას ქვემოთ 

მყოფთა 57 000 ქულიან ჩარჩოში, სკოლამდელ დაწესებულებაში მყოფ ბავშვთა მთელ 

რაოდენობასთან შეფარდებით. 2010-2011 წლებში, გურიის რეგიონში შერჩეულ  სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში ყველაზე მაღალი იყო  პროპორციული რაოდენობა იმ 

ბავშვებისა, რომლებიც მოხვედრილი არიან სიღარიბის ზღვას ქვემოთ მყოფთა ჩარჩოში (17,6% 

2011 წელს).  მეორე ადგილზეა რაჭა-ლეჩხუმი იმ ბავშვთა პროპორციულ რაოდენობით, 

რომლებიც მოხვედრილი არიან სიღარიბის ზღვას ქვემოთ მყოფთა ჩარჩოში და 2010-2011 

წლებში რეგისტრირებული არიან სკოლამდელ დაწესებულებებში. პროპორციის მაჩვენებელი 

იზრდება 2009 წლიდან, როცა რაჭა-ლეჩხუმში ეს მაჩვენებელი რეგიონებს შორის  ყველაზე 

მაღალი იყო  (7,5%).  2009-2010 წლებში,  ყველაზე დაბალი  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ 

ბავშვთა პროპორციული მაჩვენებელი იყო კახეთში,  2011 წლამდე (2%) პროცენტული 

მაჩვენებელი აქ თითქმის არ არსებობდა.   2011 წელს  პროპორციული მაჩვენებელი ყველაზე 
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დაბალი ქონდათ  სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლს (1,9%).  2010-2011 წლებში, თბილისში 

მკვეთრად გაიზარდა სკოლამდელ დაწესებულებებში რეგისტრირებულ იმ ბავშვთა 

პროპორციული მაჩვენებელი, რომელთა ოჯახები მოხვდნენ სიღარიბის ზღვარს მიღმა 

ჩარჩოში (1,7% -დან 7,8%-მდე).   თუმცა 2010 წელს თბილისში იყო უფასო საჯარო 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ყველასათვის, ამდენად ასეთი მკვეთრი ზრდა, 

შეიძლება  ასახავდეს ბავშვებს, რომლებიც ჯერ კიდევ დადიან სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში, მაგრამ აქვთ სოციალური დახმარება, ნაცვლად თბილისის 

მუნიციპალიტეტის რეგისტრაციის საფასურისა.  

  

. 

სქემა 32: მთელს საქართველოში შერჩეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

რეგისტრირებულ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთ ოჯახების (57 000) ბავშვთა 

პროპორციული რაოდენობა,  დირექტორთა პასუხების მიხედვით 
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სიღარიბის 

ზღვარს ქვემოთ 

მყოფ ბავშვთა % 

(<57 000 ქულა) 

2011 წელს 

5.9% 17.6

% 

7.8% 3.6% 2.0% 4.3% 10.6

% 

7.9% 1.9% 1.9

% 

5.0

% 

სიღარიბის 

ზღვარს ქვემოთ 

მყოფ ბავშვთა % 

(<57 000 ქულა) 

2010 წელს 

6.7% 16.0

% 

1.7% 3.7% 0.1% 4.4% 8.8% 5.2% 1.2% 1.8

% 

3.7

% 

სიღარიბის 

ზღვარს ქვემოთ 

მყოფ ბავშვთა % 

(<57 000 ქულა) 

2009 წელს 

5.1% 4.0% 0.9% 4.1% 0.1% 3.4% 7.5% 1.8% N/A 2.0

% 

3.1

% 

 

სქემა 32ა: იმ ბავშვთა პროპორციული მაჩვენებელი, რომლებიც  სწავლობენ უფასოდ, ბავშვთა 

მთლიან რაოდენობასთან შეფარდებით  
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% უფასოდ 

სიღარიბის 

გამო 2011 წელს 

5.3% 17.4

% 

16.3

% 

7.1% 3.2% 12.0

% 

1.7% 14.2% 3.4

% 

2.8

% 

4.3

% 

% უფასოდ 

სიღარიბის 

გამო 2010 წელს 

7.2% 16.0

% 

0.7% 4.6% 1.8% 8.2% 0.4% 7.5% 2.9

% 

2.9

% 

4.0

% 

% უფასოდ 

სიღარიბის 

გამო 2009 წელს 

6.7% 19.9

% 

16.8

% 

11.6

% 

3.3% 10.3

% 

1.1% 15.3% 3.8

% 

3.3

% 

5.6

% 

მთლიანი % 

უფასოდ  2011 

წელს 

8.6% 21.6

% 

16.8

% 

14.0

% 

4.0% 15.2

% 

4.3% 17.6% 8.6

% 

5.7

% 

8.4

% 

მთლიანი % 

უფასოდ  2010 

წელს 

8.3% 16.1

% 

8.1% 5.9% 2.2% 12.3

% 

1.5% 9.2% 7.1

% 

3.9

% 

4.7

% 

მთლიანი % 

უფასოდ  2009 

წელს 

7.9% 20.0

% 

17.0

% 

13.8

% 

3.7% 15.1

% 

2.2% 17.1% 8.4

% 

4.4

% 

6.4

% 

 

  

მსგავსად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისა, ბავშვები, რომლებიც  

სკოლამდელი დაწესებულების ბიუჯეტთან პირდაპირ არიან დაკავშირებული, არიან 

ბავშვები, რომლებიც სიღარიბის გამო დაწესებულებაში უფასოდ დადიან.  სქემა 32ა უჩვენებს 

იმ ბავშვების პროპორციულ რაოდენობას, რომლებიც სიღარიბის გამო უფასოდ დადიან,  

შერჩეულ სკოლამდელი აღზღდის დაწესებულებებში რეგისტრირებულ ბავშვთა  

რაოდენობასთან შეფარდებით (გამოყენებულია სიღარიბის სამივე კატეგორია) და  იმ 

ბავშვების მთლიან პროპორციულ რაოდენობას, რომლებიც სიღარიბის გამო უფასოდ დადიან,  

შერჩეულ სკოლამდელი აღზღდის დაწესებულებებში რეგისტრირებულ ბავშვთა მთლიან 

რაოდენობასთან შეფარდებით. ბავშვებმა, რომლებიც  უფასოდ დადიან, შეიძლება გაჭიმონ 

მწირი ბიუჯეტი მდგრადობის წერტილის მიღმა. ბავშვეთა რაოდენობამ, რომლებიც   დადიან 

უფასოდ, შეიძლება გავლენა მოახდინოს სკოლამდელი დაწესებულების შემოსავალზე და 

შესაბამისად სარემონტო/განახლებითი სამუშაოების გადახდისუნარიანობაზე. იმ ბავშვების 

პროპორციული რაოდენობა, რომლებიც სიღარიბის გამო სკოლამდელ დაწესებულებაში 

უფასოდ დადიან იზრდება გურიაში და უმაღლეს რაოდენობას მიაღწია 2011 წელს (21,6%). 
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ამის გამო აქვთ მათ ასევე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ (57 000) რეგისტრირებულ ბავშვთა 

უმაღლესი მაჩვენებელი. მაღალი მაჩვენებელით მეორე ადგილზეა სამეგრელო-ზემო სვანეთი 

(17,6%). 2011 წელს, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იმ ბავშვებისა, რომლებიც სიღარიბის გამო 

სკოლამდელ დაწესებულებაში უფასოდ დადიან იყო კახეთში. ამით აიხსნება ის, რომ კახეთში 

არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვების ყველაზე დაბალი  მაჩვენებელი, რომლებიც  

რეგისტრირებული არიან შერჩეულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. თუმცა რაჭა-

ლეჩხუმში მაჩვენებელი ბავშვების რაოდენობისა, რომლებიც სიღარიბის გამო სკოლამდელ 

დაწესებულებაში უფასოდ დადიან  სიდაბლით მეორე ადგილზეა, რაც საკვირველს ხდის იმას, 

რომ აქ ბავშვების პროპორციული რაოდენობა, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არიან, 

სიმაღლით მეორე ადგილზეა. ეს უჩვენებს, რომ არსებობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ 

ბავშვთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომლებიც არ სარგებლობენ კუთვნილი უფასო 

სწავლებით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში (ან დირექტორებმა არ იციან 

სიღარიბის მაჩვენებელი ციფრები). როდესაც ბავშვები უფასოდ დადიან დაწესებულებაში, 

შტატი იძულებულია გამონახოს ინოვაციური გზები რომ გაჭიმოს ფონდები დაწესებულების 

ყველა საჭიროებისათვის.  

ფოკუს ჯგუფების რესპოდენტები სხვადასხვაგვარად ხსნიან ადექვატურობას 

მიღებულ სერვისსა და სწავლების საფასურს შორის. ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში 

ადამიანები ფიქრობენ, რომ საფასური უფრო დაბალია, ვიდრე მიღებული სერვისი, თუმცა 

იგივე რესპოდენტები ხაზს უსვმენ ასევე, რომ ადამიანები უბრალოდ ვერ გადაიხდიან უფრო 

მეტს. სიტუაცია ცოტათი უფრო განსხვავებულია დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით 

თბილისში, სადაც რესპოდენტები ჩივიან გაზრდილი საფასურის გამო და უკმაყოფილებას 

გამოთქვამენ ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ზოგადად,  რესპოდენტები თბილისშიც 

კმაყოფილები არიან სკოლამდელ დაწესებულებაში არსებული სერვისებით.  ძირითადი 

უკმაყოფილების მიზეზი მოდის 2011 წელს სწავლების საფასურის დრამატულად ზრდის 

გამო. რესპოდენტები საფასურის გაზრდის წინააღმდეგი არიან, მიუხედავად ყოველგვარი 

მიზეზისა (მაგ.: ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება). თბილისელი რესპოდენტები ხაზს 

უსვამენ ფაქტს, რომ საფასური უკვე საკმაოდ მძაფრად გაიზარდა უკანასკნელ წლებში და 

სკოლამდელ დაწესებულებებს მცირე პრობლემები აქვთ ინფრასტრუქტურასთან 

დაკავშირებით. სკოლამდელი დაწესებულებები რეგიონებში (განსაკუთრებით სოფლად) 

დაბალი დაფინანსებისა და გაზრდილი საფასურის წინაშე დგანან, ასეთი პირობების გამო 

მშობლებმა შიძლება  გამოიყვანონ ბავშვები სკოლამდელ დაწესებულებებიდან, რასც ხელს 

შეუშლის გასაუმჯობესებელი სამუშაოებისათვის შემოსავლების დაგროვებას, რასაც 

ეფუძვნება საფასურის გაზრდა. ამავდროულად ზოგიერთი მათგანი ეჭვობს, რომ დამატებითი  

5 ან 10 ლარი რაიმე საგრძნობ ცვლილებას მოიტანს ინფრასტრუქტურის სერიოზური 

რეცონსტრუქციისათვის. დამატებითი კონტრიბუცია, რაც მშობლებისათვის სეიძლება იყოს 

მისაღები, არის ინვესტივია ბავშვის განათლებაში (მაგ.: ინგლისური ენის მასწავლებლის 

დაქირავება სკოლამდელი დაწესებულებისათვის).   

მშობელეთა მონაწილეობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 
ინსტიტუციონალურ ცხოვრებაში  სრულიად განსხვავებულია დაწესებულებების მხედვით. 

ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკაა მათი ჩართვა სხვადასხვა 

ღონისძიებების/ზეიმების/დღესასწაულებისათვის ბავშვების მომზადების პროცესში:  

სპეციალური ტანსაცმლის მოძებნაში, საკლასო ოთახის მორთვაში,  მასწავლებელთა 

დახმარება ზოგიერთ ტექნიკურ საკითხში. მშობელთა მონაწილეობა თბილისისა და ბათუმის 
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სკოლამდელ დაწესებულებაში ამოიწურება მსგავსი აქტივობებით. ნაწილობრივ ეს 

განპირობებულია ამ დაწესებულებებში უკეთესი პირობების/სიტუაციის და ნაწილობრივ 

მშობელთა დაკავებული გრაფიკის გამო. სოფლებში მშობლები შესაძლოა უფტო ჩართულები 

იყვნენ სკოლამდელი დაწესებულების ტექნიკური პრობლემების გადაჭრის საკითხებში. არის 

შემთხვევები, როცა მშობლებს ეხერხებათ ესა თუ ის სამუშაო და ეხმარებიან სკოლამდელ 

დაწესებულებას, მაგალითად ელექტროობის, წყლის სისტემის, ავეჯის შეკეთებაში და ა.შ. 

თუმცა ასეთი ბევრი შემთხვევა არ დასახელებულა ფოკუს ჯგუფების შეხვედრებზე. 

სკოლამდელ დაწესებულებებში არსებობს ასევე მშობელთა კომიტეტები, რომელთა 

ძირითადი მოვალეობა არის ზეიმების ორგანიზება.  მშობელთა კომიტეტებს სოფლებში სხვა 

ფუნქციებიც აქვთ: კომიტეტის ერთერთი წევრი აგროვებს ფულს მშობლებისაგან და იხდის 

მთლიან გადასახადს ბანკში, რომელიც მდებარეობს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ცენტრში. 

 ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების შედეგებმა და ხარისხობრივმა კვლევამ უჩვენა, რომ 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს არა აქვთ რაიმე მიზეზით ფულის შეგროვების 

პრაქტიკა. ეს დადასტურებულია როგორც აღმზრდელების ასევე მშობლების მიერ.  

აღმზრდელები ხსნიან, რომ არსებობს კანონი, რომელიც უკრძალავს მათ მშობლებისაგან 

ფულის შეგროვებას. თუმცა არის შემთხვევები, როცა მშობლები აძლევენ რაიმე საჩუქარს ან  

დონაციას სკოლამდელ დაწესებულებას თავიანთი ნებასურვილით (მაგ.: სათამაშოები).  

ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებმა უჩვენა ასევე, რომ მშობელთა გაერთიანებების ან ჯგუფების 

შექმნა იმისათვის, რომ ლობირება გაუწიოს განსაკუთრებულ საკითხებს ან პრობლემებს 

უკიდურესად იშვიათია. ასეთი იშვიათი შემთხვევები იქნა იდენტიფიცირებული სოფლების 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებზე მშობლებთან და 

მასწავლებლებთან, სადაც მშობლები მივიდნენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პრობლემებით 

(მაგ.: მუსიკის მასწავლებლის შტატის დაშვება, წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და 

ა.შ.) ასეთი პრაქტიკის სიმცირე შეიძლება ახსნილი იქნას ორი ძირითადი მიზეზით: პირველი, 

მშობლები ცდილობენ თავიდან აიცილონ ასეთი ინიციატივები, რადგან თვლიან, რომ ეს 

სკოლამდელი დაწესებულების ადმინისტრაციის უპატიცვემულობაა, ანდა პოტენციური 

მიზეზი, სკოლამდელი დაწესებულებისათვის უფრო მეტი პრობლემების შექმნისა. მეორე, 

ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის ისედაც ცნობილია 

ეს პრობლემები და თვითონვე გადაწყვეტენ თუკი ამის სურვილი და შესაბამისი ფინანსები 

ექნებათ. კვლევამ ვერ აღმოაჩინა ინტერესთა ჯგუფის რაიმე მიზეზით შექმნის ვერცერთი 

შემთხვევა  დიდ ქალაქებში.  

 

 

10. ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში 

  

ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება გადამწყვეტი ეტაპია ჯანმრთელობისათვის, 

სოციაბელურობისა და კომუნიკაბელურობისათვის, შემეცნებითი განვითარებისათვის, 

განათლების პოტენციისათვის და პოზიტიური ჩვევების ფორმირებისათვის, რაც მთელი 

ცხოვრება გრძელდება. ის ეხმარება ასევე მშობლების როლის მხარდაჭერას. სკოლამდელი 
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აღზრდის დაწესებულებების სანიტარულ ჰიგიენური WASH სიტუაციის გარდა 

მნიშვნელოვანია გამოკვლეული იქნას  ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება სხვადასხვა 

კატეგორიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და სხვადასხვა რეგიონში.  

 საქართველოს მთავრობა ერთგულია ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების 

პრინციპებისა და მიდგომებისა16. მთავრობა მხარს უჭერს ამ მიდგომებს ბავშვთა უფლებების 

მხარდაჭერის გზით, იმისათვის რომ „გადარჩნენ, იყვნენ ფიზიკურად ჯანმრთელები, 

გონებრივად ფხიზელნი, ემოციურად დაცულები, სციალურად განვითარებულნი, და შეძლონ 

სწავლა“ 17 . ბაზა უკვე შექნმილია განსახორციელებლად, დეტალურად შესასწავლად, და 

ზოგადად ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარებისათვის, მათ შორის წყლის სანიტარიისა და 

ჰიგიენის გასაუმჯობესებლად. ამისათვის საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე, 2007 წლის 26 

იანვარს შეიქმნა „ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსი“. 

საქართველოს ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსი (ალიანსი) არის 

საპარლამენტო ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია სკოლამდელ განათლებაზე. ალიანსის 

წევრები არიან პარლამენტის წევრები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის, განათლების და მეცნიერების სამინისტროების, აკადემიური-სამეცნიერო 

დაწესებულებების პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლები, განვითარების სფეროში 

მოღვაწე ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები18.   

 საქართველოს ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსი მხარს 

უჭერს ეროვნული მთავრობის ძალისხმევას უზრუნველყოს შესაძლებლობები მაღალი 

შედეგების მისაღწევად ადრეული ასაკის ბავშვთა გადარჩენისა და განვითარებისათვის. 

ალიანსის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ყველა ბავშვისათვის (0-6 წლის ჩათვლით) 

უზრუნველყოს შემეცნებითი და სოციალურ-ემოციური განვითარების პოტენციალის სრული 

რეალიზაცია, სკოლისათვის მზაობა და მსოფლიოში მიღებული ადრეული ასაკის ბავშვთა 

ძირითადი უფლებების დაცვა.  

 ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსი იმართთება 

საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით, საქართველოს 

კანონმდებლობით და 2007-2009 ეროვნული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმით ადრეული 

ასაკის ბავშვთა განვითარების შესახებ. ეროვნული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა მოიცავს 

შემდეგ პრიორიტეტებს, მათ შორის: ადრეული სტიმულაცია თამაშობებით, კომუნიკაცია და 

სოციალური ინტეგრაცია, ჯანსაღი კვების ჩვევების ადრეული დანერგვა, უსაფრთხო 

საკვებთან და სუფთა წყალთან ხელმისაწვდომობა, პრევენცია/ადრეული 

გამოვლინება/გადამდებ დაავადებათა მართვა/პარაზიტული  ინფექციები/პირის ღრუსა და 

პირადი ჰიგიენა.  

 თუმცა ეროვნული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა მონიტორინგსა და შეფასებას 

გულისხმობს როგორც მის თანა კომპონენტს, სავარაუდოა, რომ სტრატეგიის შესასრულებლად 

                                                           
16ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნული ალიანსის ქარტია შეიქმნა   2007 წლის 26 

იანვარს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
17 ეროვნული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების შესახებ. 2009-

2011 
18კონსულტაციები ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების შესახებ ჩატარდა 2006 წლის დეკემბერში. 
www.parliament.ge/files/1062_16938_416437_AnnexIII.doc 

file:///C:/Users/npruidze/AppData/Local/Temp/notes271F03/www.parliament.ge/files/1062_16938_416437_AnnexIII.doc
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ზემოთ ჩამოთვლილი მოიცავს ასევე საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების სანიტრული კვანძებსა და წყლის ხარისხის ინსპექტირებას.  

 ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების მნიშვნელოვანი ნაწილებია: ადრეული 

სტიმულაცია თამაშობებით, კომუნიკაცია და სოციალური ინტეგრაცია. WASH კვლევამ 

ჩაატარა ინტეგრირებული გამოკითხვა აქვს თუ არა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს 

ეზოები, სათამაშოები და სტიმულაციის სხვა ფორმები. სქემა 33 უჩვენებს, რომ სკოლამდელი 

დაწესებულებების ნახევარზე ნაკლებს (გარდა კერძო დაწესებულებებისა) არა აქვს ეზო 

მოწყობილი საქანელებითა და სხვა სათამაშოებით. ეთნიკური უმცირესობების სკოლამდელ 

დაწესებულებებს კიდევ უფრო ნაკლები საქანელები და სხვა სათამაშოები აქვთ (70%).  თუმცა 

კერძო დაწესებულებებს ეზოები საერთოდ არა აქვთ (21%). 
 

  

სქემა 33: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ეზოებით, საქანელებითა და 

სათამაშოებით.  

 

 
სქემა 33ა გვაძლევს წარმოდგენას სკოლამდელ დაწესებულებებში ეზოების, 

საქანელებისა და სათამაშოების ვარიაციების შესახებ რეგიონულ ჭრილში. მცხეთა-მთიანეთი 

ერთადერთი რეგიონია, სადაც ყველა შერჩეულ სკოლამდელ დაწესებულებას აქვს  ეზოები 

ბავშვების სათამაშოდ. აჭარის რეგიონს აქვს ყველაზე მაღალი რიცხვი სკოლამდელი 

დაწესებულებისა, რომელთაც არა აქვთ ეზოები.    (22%), ქვემო ქართლი არ ჩამორჩება მას 

(15%).  თბილისში ყველაზე მაღალია რიცხვი იმ სკოლამდელი დაწესებულებებისა, რომელთაც 

აქვთ ეზოები, საქანელები და სხვა სათამაშოები (57%).  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო ქართლის 

სკოლამდელ დაწესებულებებს აქვთ დიდი რაოდენობით ეზოები საქანელებისა და სხვა 

სათამაშოების გარეშე.  
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ეზო საერთოდ არ არის
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სქემა 33ა: რეგიონები ეზოებით, საქანელებითა და სათამაშოებით 

 

 

  

 ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება არ ნიშნავს მოლოდ სივრცესა და სათამაშოებს. 

იგი ასევე გულისხმობს სწავლას, რომ ბავშვებს ჩამოუყალიბდეთ პოზიტიური ჩვევები და 

სტიმულაციის გზით სწავლებას. სქემა 34 უჩვენებს, რომ უმეტესობას სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებისა აქვთ ყოველდღიური განრიგი. თუმცა კერძო სკოლამდელ 

დაწესებულებებს ძირითადად არა აქვთ ასეთი განრიგი (5,9%).  ქალაქის თითქმის ყველა  

სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებას აქვს ყოველდღიური განრიგი, ხოლო სოფლის 

სკოლამდელ დაწესებულებებს არა  (4,1%). 

  

 

სქემა 34: განრიგები სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებში 
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ეზო საქანელით და სხვა სათამაშოებით ეზო საქანელისა ან სხვა სათამაშოების გარეშე

ეზო საერთოდ არ არის
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სქემა 34ა უჩვენებს ყოველდღიური განრიგის ვარირებას რეგიონების მიხედვით. 

თბილისში ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას აქვს განრიგი, მაშინ როცა რაჭა-

ლეჩხუმის სკოლამდელი დაწესებულებების 16%  განრიგი არ გააჩნია. გურიის სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების უმეტესობასაც ასევე არა აქვთ განრიგი ბავშვებისათვის (8%). 

როდესაც სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებს ბავშვებისათვის განრიგები არ გააჩნიათ, 

მათთვის ძნელი იქნება ჩამოუყალიბონ ბავშვებს პოზიტიური ჩვევები. უფრო მეტიც, 

შესაძლებელია ბავშვებს მოგვიანებით ცხოვრებაში გაუჭირდეთ დროის მენეჯმენტის 

კონცეფციის სოციალიზაცია.   
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სქემა 34ა: განრიგები სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებში რეგიონების მიხედვით

 

  

 

 ამას გარდა, არსებობს შესაძლებლობების ვარიაციები რეგიონებზე დაფუძვნებით. 

საქართველოს რეგიონებში (დედაქალაქის გარეთ) ხშირად არის  ინფრასტრუქტურისაგან და 

ბავშვთა რაოდენობისაგან გამოწვეული სირთულეები. ეს ნიშნავს, რომ ცალკე ჯგუფები 

თვითოეული ასაკობრივი ჯგუფისათვის არ არსებობს და მასწავლებლებს უწევთ 

გადაანაწილოს თავისი შესაძლებლობები სწავლების სხვადასხვა სტილზე. ფოკუს ჯგუფების 

დისკუსიებისას აღინიშნა, რომ ეს იწვევს წინააღნდეგობებს საგანმანათლებლო 

აქტივობებისათვის ასაკობრივ ჯგუფებში სხვადასვა ინტერესებისა და შესაძლებლობების 

გამო. ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების კუთხით ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ 

ეფექტური გაკვეთილის მომზადებისათვის შესაძლებლობები ლიმიტირებულია. 

რესპოდენტებმა აღნიშნეს, რომ ეს ზღუდავს მასწავლებლების რესურსების  ეფექტურობას, რაც 

აისახება სწავლის შედეგებზეც. ქვეყნისათვის, რომელმაც ადრეული ასაკის ბავშვთა 

განვითარების ფარგლებში აქცენტები გააკეთა სკოლამდელი განათლების სტილზე, ეს 

შეიძლება იყოს დაფიქრების საგანი.  
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11. რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში სანიტარიისა და ჰიგიენის საკითხების შესახებ 

 

რეკომენდაცია 1 – სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფის (WASH)  

გლობალური ინიციატივიის მცდელობები უნდა იყოს ნაწილი ყოვლისმომცველი 

მცდელობებისა, რომლებიც მიმართულია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვასა და 

განათლებისკენ და რომელსაც კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთავრობა ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად (მუნიციპალიტეტები და რაიონები, სკოლამდელო 

განათლების დაწესებულებები, დონორები, არასამთავრობო და პარტნიორი ორგანიზაციები)   

 შეიქმნას სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფის (WASH)  

ეროვნული სტრატეგია ან პროგრამა19, (i) რმელიც გააერთიანებს სკოლამდელ სანიტარიისა 

და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფას (WASH) და ჯანმრთელობის დაცვას  (ii) 

უზრუნველყოს ხელსაყრელი გარემო ყველა დაინტერესებული მხარისათვის ისეთ 

სექტორებში, როგორიცაა განათლება, კვება, ბაცშვთა უფლებების დაცვა, წყალი, 

ჯანმრთელობის დაცვა და დააფინანსოს ერთობლივი მუშაობა მდგრადი სკოლამდელი  

სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების გაუმჯობესებისათვის. 

 შეიქმნას ცენტრალური საკოორდინაციო ორგანო ერთიანი სტნდარტების, ნორმების და 

მოთხოვნების შესამუშავებლად და განსახილველად, სკოლამდელი  სანიტარიისა და 

ჰიგიენის პირობების გაუმჯობესებისათვის. განსაკუთრებული ყერადღება გაამახვილოს  

სერვისების სტანდარტზე, სკოლამდელი  სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების ნორმების 

დიზაინზე, რომელიც დაკავშირებული იქნება მიწოდებული წყლის რაოდენობასა და 

ხარისხთან და სანიტარულ კვანძებთან (ტუალეტები და ხელსაბანები), მათი მიწოდების 

სანდოობასთან (სისტემების ფუქციონირება) და ობიექტების მისაწვდომობასთან 

(მანძილი, უსაფრთხოება, მოხერხებულობა, პირადულობა და ხალხმრავლობა). ორგანოს 

შეუძლია ინტეგრირება გაუკეთოს ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების ეროვნულ 

ალიანსსა და რეგიონალურ და მუნიციპალურ მთავრობებს, რესურსების გაზიარებისა და 

კოორდინირებისათვის.  

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის უნდა შეიქმნას სახელმძღვანელოები და 

გაიდლაინები წყლის შეგროვებასა და შენახვასთან, ნარჩენებისა და ფეკალიების 

უსაფრთხო გატანასთან დაკავშირებით.    

 პრიორიტეტი უნდა მიეცეს ეროვნული სტანდარტებით წყლის ხარისხის ინსპექტირებას  

სკოლამდელ  დაწესებულებებში. 

                                                           
19მოდელი, რომელიც წარდგენილი იქნა გაეროს ბავშვთა განვითარების ფონდის  UNICEF  მიერ , და 

მიღებული და შეთვისებული დოკუმენტში „წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა სკოლაში“, დაიწყო დუბაის 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების კონფერენციაზე  2010 წლის 5აპრილს, გაეროს ბავშვთა 

განვითარების ფონდის  UNICEF, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის WHO და სხვა პარტნიორების 

მიერ. http://www.unicef.org/wash/index_53232.html 
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 კერძოდ  კვლევის შედეგად განხილული იქნას და სინათლეზე იქნას გამოტანილი 

სკოლამდელი  დაწესებულებების ჰიგიენის ეროვნული სტანდარტები და ნორმები 
(დეკრეტი N308/N).  

 უზრუნველყოს მექანიზმები ეროვნული და რეგიონალური კოორდინაციისა და 

მართვისათვის, ერთობლივი დაგეგმისათვის, სკოლამდელ სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების უზრუნველყოფის (WASH) პროგრამების დაფინანსებისა და 

შესრულებისათვის სკოლამდელო დაწესებულებების გაერთიანებებთან და 

მუნიციპალური და რაიონის მთავრობებთან ერთად. 

 

 
 

რეკომენდაცია 2: ჩართოს ისინი ვინც ქმნის პოლიტიკას ეროვნულ, რეგიონის და ადგილობრივ 

დონეებზე და  ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეები სკოლამდელ სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების უზრუნველყოფის (WASH) მხარდასაჭერად. 

 

 განისაზღვროს ძირითადი მოთამაშეები, ვინც დგას სკოლამდელ სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების უზრუნველყოფის (WASH) გაუმჯობესების უკან.  

 საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების სექტორებიდან შეიქმნას ეროვნული 

ადვოკატირების ჯგუფი, რათა ხელი შეუწყოს სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების  უზრუნველყოფის (WASH) პლათფორმის განვითარებას, რასაც უნდა 

დაეფუძვნოს პოლიტიკური ნება და გახდეს ჯანმრთელობის დაცვის, განათლებისა და 

სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფის (WASH) სექტორის 

გეგმების/ინვესტირების/ქმედებების განუყოფელი ნაწილი.   

  ფასილიტაცია გაუწიოს რეგიონულ და რაიონის   სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების  უზრუნველყოფის (WASH) პროგრამებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვას (i) რაიონის 

პრიორიტეტებსა და საშუალებებზე დაფუძვნებით, (ii) იმ მექანიზმების გამოყენებით, 

რომლებიც უზრუნველყოფს სკოლამდელი დაწესებულების თანამშრომლების, 

მშობლების, ადმინისტრაციის წევრებისა და პრაქტიკოსების ჩართულობას დაგეგმვისა და 

ბიუჯეტირების პროცესში, (iii) ერთიანი ხედვით გაითვალისწინოს ბალანსი სანიტარული 

ნაგებობების მშენებლობას, რეკონსტრუქცია/შეკეთებასა და ჰიგიენური ქცევა და 

განათლებას  შორის. 

 წაახალისოს კერძო სექტორის, სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებების, 

რელიგიური ორგანიზაციების, სამთავრობო, არასამთავრობო, დონორი ორგანიზაციების 

და სხვა განვითარების სექტორის პოტენციური ჩართულობა და პარტნიორობა კვების, 

ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში, სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების  უზრუნველყოფის (WASH) საკითხებზე მუშაობისას.   
 

 

 

რეკომენდაცია 3: პრიორიტეტად დასახოს  სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების  

უზრუნველყოფის (WASH) გაუმჯობესება რაჭა-ლეჩხუმში, მცხეთა-მთიანეთში, კახეთსა და 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში მდებარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 
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 ეროვნული და ადგილობრივი რესურსების მობილიზება სანიტარიისა და ჰიგიენური 

(WASH) კვანძების გასაუმჯობესებლად, საპნითა და სარეცხი საშუალებებით 

უზრუნველყოფა და სანიტარული ინსპექტირების გაზრდა ზემოთხსენებულ სამ 

რეგიონში. 

 ადგილობრივ ლიდერებთან, სკოლამდელი დაწესებულების ადმინისტრაციასთან, შტატის 

წევრებთან და მშობლებთან მუშაობა, ინოვაციური და რენტაბელური გზების საპოვნელად, 

სკოლამდელ დაწესებულებებში სანიტარიისა და ჰიგიენური (WASH) კვანძების 

ხელმისაწვდომობის, გამოყენებისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად (ადგილობრივი 

წყლის წყაროების, ადგილობრივი სამშენებლო მასალების პოვნა; სანიტარიისა და 

ჰიგიენური (WASH) კვანძების დიზაინი, აშენება/განახლება და შეკეთება ადგილობრივ 

პირობებთან შესაბამისად). 
 

რეკომენდაცია 4: ხელი შუწყოს სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების  უზრუნველყოფის 

(WASH) შესახებ და ჰიგიენის სწავლისათვის კარგი გარემოს შქმნას (ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა  და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრები)  

 შეაფასოს და შეასრულოს სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების  უზრუნველყოფის (WASH) 

შესაფერისი შესაძლებლობის განვითარების მიდგომა, რომელიც ეფუძვნება კარგ 

საერთაშორისო პრაქტიკას, ასევე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საჭიროებათა 

კვლევა (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების 

პროფესიონალი მობილური ტრენერები; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

კლასტერების ტრეინინგები ერთი ან მეტი მუდმივი ტრენერის მიერ…). 

 შეადგინოს ახალი ერთიანი სასწავლო გეგმა (კურიკულუმი) ჰიგიენისა და ჯანდაცვის 

სწავლების კომპონენტისა და სკოლამდელი დაწესებულებების მასწავლებელთა 

სერთიფიცირებისათვის. მათ შორის, ბავშვთა განათლებისა და სწავლების მეთოდოლოგია 

ჰიგიენისა და ჯანდაცვის ეფექტური სწავლებისათვის, ბავშვთა ფიზიკური, შემეცნებითი 

და სოციო-ემოციონალური განვითარებისათვის20.  

 შეადგინოს და გამოუშვას სახელმძღვანელოები და სხვა საგანმანათლებლო მასალები 

სკოლამდელ დაწესებულებებში ჰიგიენის სწავლებისათვის. 

 დანერგოს მონიტორინგის სისტემა ჰიგიენის სწავლების ხარისხის შესამოწმებლად 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სკოლამდელი დაწესებულების ადმინისტრაციასთან 

და პროფესიონალებთან თანამშრომლობით. 

 

                                                           
20მაგალითები მოყვანილია: „სკოლებში  სანიტარიისა და ჰიგიენის WASH  ეფექტური პროგრამირების 

შესახებ“ თავი 4, 2007. გაეროს ბავშვთა განვითარების ფონდი UNICEF, საერთაშორისო ხსნის 

კომიტეტი IRC.  
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რეკომენდაცია 5: გამოიკვლიოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ხელმისაწვდომობა 

და ხელი შეუწყოს გონებრივი და ფიზიკური შეზღუდვების მქონე ბავშვთა სანიტარულ 

ჰიგიენურ (WASH) საჭიროებათა მოგვარებას.  

 

 გამოიკვლიოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა სანიტარულ ჰიგიენული 

საჭიროებები შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებისათვის სანიტარული კვანძების 

ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების კუთხით (ონკანები, ტუალეტები, წყლის 

კონტეინერები, ხელსაბანები....) და ასევე ჰიგიენური განათლების მეთოდების 

დანერგვის კუთხით, რათა ხელი შეუწყოს კარგი ჰიგიენური ქცევების ჩამოყალიბებას 

მშობლებისა და სპეციალისტების კონსულტაციების გათვალისწინებით.  

 

რეკომენდაცია 6: სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების   (WASH) სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების პროგრამების მონიტორინგი ანგარიშვალდებულებისა და პროგრესის 

შესაფასებლად. 

 მინიტორინგისა და შეფასების გაძლიერება და სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების   (WASH) შესწავლა ინტერვენციის ყველა დონეზე. ეს გულისხმობს 

სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) სასარგებლო მონაცემების შეგროვებას, რომელმაც 

შეიძლება მიგვიყვანოს უკეთეს ადვოკატირებასთან და აქედან გამომდინარე 

ფოკუსირებულია ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ბალაბსზე.  

 დაადგინოს პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, რომელიც შეაგროვებს ინფორმაციას 

ჯანმრთელობისა და იმუნიზაციის, ასევე სანიტარიისა და ჰიგიენის მდგომარეობის 

შესახებ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. 

 სტატისტიკის ეროვნულ დეპარტამენტში შეიქმნას განახლებადი მონაცემთა ბაზა 

ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სანიტარულ ჰიგიენური კვანძების 

მონაცემებით (დაფარვა, სერვისების სტანდარტი, ჰიგიენური ქცევა, წყლით გადამდები 

დაავადებები, ჰელმიტური ინფექციები....), რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა 

დაინტერესებული მხარისათვის და ინფორმაციას მისცემს გადაწყვეტილების 

მიმღებთ. შეიქმნას შესაძლებელი ბმული (ლინკი) გლობალურ სისტემებთან 

(JMP/EMIS/HMIS/GLAAS).  

 სტატისტიკის ეროვნულ დეპარტამენტში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

მონაცემთა ბაზის გასაუმჯობესებლად და რელევანტური და ზუსტი მონაცემების 

შესაგროვებლად პარტნიორულ კვლევებში ჩაერთოს აკადემიური ინსტიტუციები, 

არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციები. 

  შეიქმნას სკოლამდელი სანიტარიისა და ჰიგიენის მონიტორინგის პაკეტი და 

ინდიკატორები, რაც ხელს შეუწყობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

სანიტარულ და ჰიგიენური კვანძების მონიტორინგს, გამოყენებასა და მართვას, 

განათლებას, პოპულარიზაციასა და ტრეინინგებს ეროვნულ, რეგიონის და 

ადგილობრივ დონეებზე.  

 უზრუნველყოს, რომ მონიტორინგი მოიცავდეს სოციალურ, გარემოსდაცვით და 

ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასებებს.  
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დანართი 1: სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფასთან (WASH) 

დაკავშირებული სკოლამდელი ჰიგიენის ეროვნული სტანდარტებისა და ნორმების  (დეკრეტი 

N308/N) და კვლევის შედეგების შედარებითი გრაფიკი. 

სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების 

უზრუნველყოფასთან (WASH) 

დაკავშირებული სკოლამდელი ჰიგიენის 

ეროვნული სტანდარტები და ნორმები  

(დეკრეტი N308/N) 

კვლევის შედეგები 

1. ბავშვების რაოდენობა ერთ სკოლაში 

უნდა იყოს  25 ყველა ასაკობრივი 

ჯგუფისათვის (2-3 ასაკის. 4-5 ასაკის, 

5-6 ასაკის) 

ვარირებს 31-დან (სოფლად) 151- მდე 

(ქალაქად) 

სულ საშუალოდ: 84 

2. სკოლამდელ დაწესებულებაში 35 

ბავშვზე უნდა იყოს 1 აღმზრდელი და 

1თანაშემწე 

ჯამური საშუალო მაჩვენებელი არის 1 - 17 

ბავშვზე, ვარიირებს 16 -დან (სოფლად) 19 - 

მდე (ქალაქად) და ეთნიკური უმცირესობების 

სკოლამდელ დაწესებულებებში 

3. ბაგებში 25 ბავშვზე უნდა იყოს 1 

აღმზრდელი და 1 თანაშემწე 

ასევე 25-ის ქვემოთ 

4. პირსახოცები და თეთრეულები უნდა 

გაირეცხოს კვირაში ერთხელ მაინც 

პირსახოცები: კვირაში ერთხელ 89% ყველგან 

და  თვეში ორჯერ  11% სოფლად. 

თეთრეული: კვირაში ერთხელ ქალაქად 54% 

და  სოფლად 36%; კვირაში ორჯერ ქალაქად 

36% და  სოფლად 26% . 

5. ხელსაბანის სიმაღლე 4-დან 6 

წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის იყოს 

0.5 მეტრი 

არ არის 

6. თვითოეული ბავშვისათვის უნდა 

იყოს ინდივიდუალური პირსახოცი 

და თეთრეული 

ინდივიდუალური პირსახოცი: 97% ყველაში 

თეთრეული: ფოკუს ჯგუფების მიხედვით 

უმეტესად.  

7. ტუალეტები (მათ შორის ჩასარეცხი 

ტუალეტები) უნდა გაირეცხოს 

ცხელი წყლით და საპნით ან სხვა 

რაიმე სარეცხი საშუალებით დღეში 

ორჯერ. 

2-3 -ჯერ დღეში 21  ცხელი წყლით: 57% 

ქალაქად; 32% სოფლად; სარეცხი 

საშუალებებით: 49% ქალაქად; 32% სოფლად 

საჭიროების შემთხვევაში ცხელი წყლით: 26% 

ქალაქად; 40% სოფლად; სარეცხი 

საშუალებებით: 29% ქალაქად; 44% სოფლად. 

8. 5-დან 6 წლამდე ასაკის 

ბავშვებისათვის უნდა იყოს 

ცალცალკე ტუალეტები გოგონებისა 

და ბიჭებისათვის. თვითოეულ 

ტუალეტს უნდა ჰქონდეს 4-4 

საშუალოდ გოგონები ინდივიდუალურ 

ტუალეტზე: 45 (52 სოფლად) 

საშუალოდ ბიჭები ინდივიდუალურ 

ტუალეტზე: 51 (57 სოფლად) 

                                                           
21კვლევა არ ასხვავებს ორჯერ და სამჯერ დღეში. 
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ჩასარეცხი (ან სხვა ტიპის) ტუალეტი 

გოგონებისა და ბიჭებისათვის, 4 

ხელსაბანი  

9. აღმზრდელებს უნდა ჰქონდეთ 

განცალკევებული ტუალეთი.  

საშუალოდ აღმზრდელები ინდივიდუალურ 

ტუალეტზე: 13 

10. დაბალი ასაკის ჯგუფების გოგონები 

და ბიჭები  ცალცალკე უნდა 

წაიყვანიონ ტუალეტში 

დაკვირვებისას 92% შემთხვევაში 

11. ქოთნები უნდა გაირეცხოს ყოველი 

ხმარების შემდეგ 

ცივი და ცხელი წყლით: 29% ქალაქად და 27% 

სოფლად 

12. თვითოეული ბავშვისათვის უნდა 

იყოს ინდივიდუალური ქოთანი 

91% ქალაქად და 73% სოფლად 

13. ავეჯი უნდა გაიწმინდოს წყლითა და 

საპნით, სოდით ან სხვა სარეცხი 

საშუალებებით ყოველ დღე, 

გაირეცხოს კვირაში ერთხელ.  

N/A. მაგრამ დაკვირვებები, ინტერვიუები და 

ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები უჩვენებს 

ოთახების საერთო სისუფთავეს.  

14. წყლის მოხმარება:  მთელი დღის 

განმავლობაში მომუშავე 

სკოლამდელი 

დაწესებულებებისათვის – 75 ლიტრი 

დღეში; 24 საათის განმავლობაში 

მომუშავე სკოლამდელი 

დაწესებულებებისათვის – 100 

ლიტრი დღეში 

N/A. მაგრამ დაკვირვებები, ინტერვიუები და 

ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები უჩვენებს, რომ 

უმეტეს სკოლამდელ დაწესებულებაში წყალი 

საკმარისია.  თუმცა ბევრი სკოლამდელი 

დაწესებულება მუშაობს წყლის გარეშე მთელი 

დღის განმავლობაში, რომ არაფერი ვთქვათ 

ყოველდღიურ შემთხვევებზე. ამგვარად ამ 

საკითხში სკოლამდელი დაწესებულებები 

სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ.  

15. სკოლამდელი დაწესებულებები 

უნდა იყენებდნენ ცხელ წყალს 

ბავშვების  (ხელების, საჯდომის და 

ა.შ,) დასაბანად და იატაკის, 

სათამაშოების და ა.შ გასაწმენდად. 

ხელები: 68%  ქალაქად და 72% სოფლად 

საჯდომი: 76% ქალაქად და 59% სოფლად 

სათამაშოები: 64% ქალაქად და 72% სოფლად 
 

16. უნდა არსებობდეს მოქმედი 

ცენტრალური საკანალიზაციო 

სისტემა; თუკი ცენტრალური 

სისტემა არ არსებობს, უნდა იყოს 

ადგილობრივი საკანალიზაციო 

სისტემა, ადგილობრივი საწმენდი 

მოწყობილობით 

ცენტრალური სისტემა: 92% ქალაქად; 45% 

სოფლად 

სეპტიკური რეზერვუარები სოფლად:17% 

არ არსებობს ადგილობრივი კანალიზაცია 

სოფლად: 34% 

 

 

დანართი 2: გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ შეთავაზებული სამოქმედო გეგმა 

სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების უზრუნველყოფისათვის (WASH) საქართველოს 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის.  
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ქმედება მოთხოვნები მოსალოდნელი შედეგი 

დაეხმაროს 

საქართველოს 

მთავრობას 

სკოლამდელი 

სანიტარიისა და 

ჰიგიენის პირობების 

უზრუნველყოფის 

(WASH)  ეროვნული 

სტრატეგიის ან 

პროგრამის 

შემუშავებისათვის 

განსაზღვრული რეალისტური 

მიზნები, შესაბამის 

კვლევებისა და მონაცემების 

საფუძველზე  
 

მონიტორინგის შესაფერისი 

სისტემები ხვადასხვა 

მხარეების მკვეთრად 

განსაზღვრული ფუნქციებით, 

პასუხისმგებლობებით და 

ანგარიშვალდებულებებთან 

ერთად.   
 

უზრუნველყოს ხელსაყრელი 

გარემო ყველა 

დაინტერესებული 

მხარისათვის ისეთ 

სექტორებში, როგორიცაა 

განათლება, კვება, ბავშვთა 

უფლებების დაცვა, წყალი, 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

დააფინანსოს ერთობლივი 

მუშაობა მდგრადი 

სკოლამდელი  სანიტარიისა 

და ჰიგიენის პირობების 

გაუმჯობესებისათვის. 

აკადემიკოსთა, პროფესიონალთა, 

სამთავრობო ინსტიტუციებისა 

(ეროვნული, რეგიონული, 

ადგილობრივი) და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელი, ერთიანი 

სტრატეგიის შესაქმნელად 

საქართველოს სკოლამდელი 

აღზრდის  დაწესებულებებში 

სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების  (WASH) 

გაუმჯობესებისათვის. 

დაეხმაროს და 

უზრუნველყოს 

ერთიანი ორგანოს 

შექმნა, ეროვნული 

ნორმების 

შესაქმნელად ან 

გასაუმჯობესებლად: 

სკოლამდელი  

დაწესებულებების 

ჰიგიენის ეროვნული 

სტანდარტები და 

ნორმები (დეკრეტი 

N308/N).  

გამოიყენოს კვლევის 

შედეგები პოლიტიკის 

ინფორმირებულობისათვის 
 

შექმნას ადექვატური 

სტანდარტები ბავშვების, 

შტატის წევრებისა და თემის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და 

კეთილდღეობისათვის, რაც 

დამოკიდებულია: 
 

- წყლის რაოდენობასა და 

ხარისხზე 

- სანიტარული კვანძების 

ადექვატურობასა და 

უსაფრთხოებაზე 

(ტუალეტები და 

ხელსაბანები). 

სკოლამდელ დაწესებულებებში 

სანიტარიისა და ჰიგიენის 

პირობების  (WASH) 

გაუმჯობესებისათვის  მინიმალური 

მოთხოვნების ჩარჩო, ბაზისური 

ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და 

კეთილდღეობის მისაღწევად.   

 

უფლებამოსილი დაწესებულება, 

საქართველოს სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ახალი და 

გაუმჯობესებული სტანდარტების 

ზედამხედველობის, 

მონიტორინგისა და 

აღსრულებისათვის.  
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- ინფრასტრუქტურის 

ფუნქციონირებასა და 

საიმედოობაზე 

- ობიექტების 

მისაწვდომობაზე (მანძილი, 

უსაფრთხოება, 

მოხერხებულობა, 

პირადულობა და 

ხალხმრავლობა) 

-ობიექტების 

მისაწვდომობაზე მცირე 

ასაკის და შშმ ბავშვებისათვის  

- სახელმძღვანელოებსა და 

გაიდლაინებზე წყლის 

შეგროვებასა და შენახვასთან, 

ნარჩენებისა და ფეკალიების 

უსაფრთხო გატანასთან 

დაკავშირებით.  

 - წყლისა და სანიტარული 

კვანძების ხარისხის 

მონიტორინგის მექანიზმზე. 

მონაცემთა ბაზა, სადაც 

განსაზღვრული იქნება სხვადასხვა 

სკოლამდელი დაწესებულების 

სანიტარულ ჰიგიენური (WASH) 

საჭიროებები 

შექმნას სკოლამდელი 

დაწესებულებების 

სანიტარულ 

ჰიგიენური (WASH) 

პროგრამების 

ერთიანი დაგეგმვის, 

დაფინანსებისა და 

შესრულების 

მექანიზმები 
 

 

 

 

 

წლიური ან მრავალწლიანი 

გეგმები და ბიუჯეტები, 

ძირითადი სანიტარიისა და 

ჰიგიენური (WASH) 

ინფრასტრუქტურის 

შკეთებისა და 

განვითარებისათვის. 
 

ეროვნული და ადგილობრივი 

რესურსების მობილიზება, 

სანიტარიისა და ჰიგიენური 

(WASH) კვანძების 

გასაუმჯობესებლად, 

საპონითა და სარეცხი 

საშუალებებით 

უზრუნველყოფა და 

სანიტარული ინსპექტირების 

გაზრდა. პორგრამებში 

დონორების ჩართვა და 

სკოლამდელ 

დაწესებულებებში 

სანიტარიისა და ჰიგიენური 

სკოლამდელი სანიტარულ 

ჰიგიენური (WASH) 

პროგრესისსტატისტიკური 

მომაცემები. 
 

მთავრობებს შორის 

თანამშრომლობა რესურსების 

ეფექტურად გამოყოფისათვის. 
 

 

დონორების ქსელი, რომლებიც 

ინვესტირებას უკეთებს ადამიანთა 

უსაფრთხოებას WASH- ის 

საშუალებით 
 

ადგილობრივად განსაზღვრული 

სპეციფიკური გეგმები,  მოცემული 

WASH- ის კონტექსტისათვის 
 

 

სტრატეგია შშმ ბავშვებისათვის, 

რომლებიც სკოლამდელ 

დაწესებულებებში 

არაპროპორციულად დაუცველნი 
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(WASH) მოთხოვნების 

დაფინანსება   
 

 

ადგილობრივი/რაიონული 

სკოლამდელი სანიტარიისა 

და ჰიგიენური (WASH) 

გეგმების შემუშავება, 

სკოლამდელი 

დაწესებულებების საბაზისო 

მონაცემების,  სანიტარიისა და 

ჰიგიენური (WASH) 

პრიორიტეტების 

თანამონაწილეობრივი 

დაგეგმვისა და 

ბიუჯეტირების გამოყენებით. 

 

კიირდინაცია გაუწიოს 

სკოლამდელი სანიტარიისა 

და ჰიგიენური (WASH) 

საჭიროებების კვლევას შშმ 

ბავშვებისათვის, მათთვის 

ხელმისაწვდომი სანიტარული 

კვანძების შესაქმნელად და 

საგანმანათლებო მეთოდების 

კვლევას, კარგი ჰიგიენური 

ქცევების დასამკვიდრებლად, 

აღმზრდელთა და მშობელთა 

კონსულტაციების 

გათვალისწინებით 

 

არიან არაადექვატური სანიტარულ 

ჰიგიენური WASH 

ინფრასტრუქტურის გამო.  

შესაძლებლობების 

განვითარება 

(ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა  

და მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ცენტრებთან 

პარტნიორობით) 
 

 

 

 

 

შეაფასოს და ხელი შეუწყოს 

შესაფერის WASH -ის 

შესაძლებლობების გაზრდის 

მიდგომებს (ტრეინინგი 

სერვისამდე და სერვისის 

დროს) მასწავლებელთა და 

აღმზრდელთათვის.  
 

შეადგინოს ახალი ერთიანი 

სასწავლო გეგმა 

(კურიკულუმი), ჰიგიენისა და 

ჯანდაცვის სწავლების 

კომპონენტისა და 

სკოლამდელი 

შესაფერისი ტრეინინგები და 

რესურსები ხელმისაწვდომია 

მასწავლებელთა/აღმზრდელთათვის 

ბავშვებისათვის ცოდნის 

გადასაცემად 
 

ყველა ასაკისა და შესაძლებლობის 

ბავშვებს საშუალება აქვთ გაიგონ 

სწორი ჰიგიენისა და 

წყლის/სანიტარული პირობების 

აუცილებლობა.  
 

მონიტორინგისა და შეფასების 

სისტემის შექმნა,  ქვეყანაში 
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დაწესებულებების 

მასწავლებელთა 

სერთიფიცირებისათვის 

(ბავშვთა ინიციატივა და 

თანამონაწილეობა) მათ 

შორის, არსწორი ჰიგიენა და 

არაუსაფრთხო წყალი, საკვები 

და სანიტარული პრაქტიკა და 

ჩვევები,   დიარეით 

მიმდინარე დაავადებებისა და 

ჰელმიტური ინფექციების 

პრევენცია.  

 

ხელი შეუწყოს ბავშვთა 

განათლებისა და სწავლების 

მეთოდოლოგიის მიღებას, 

ჰიგიენისა და ჯანდაცვის 

ეფექტური სწავლებისათვის, 

ბავშვთა ფიზიკური, 

შემეცნებითი და სოციო-

ემოციონალური 

განვითარებისათვის22 

 

დაეხმაროს 

სახელმძღვანელოებისა და 

სხვა საგანმანათლებლო 

მასალების შედგენასა და 

გამოშვებაში,  სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ჰიგიენის 

სწავლებისათვის. 

 

შესთავაზოს მონიტორინგის 

სისტემა, ჰიგიენის სწავლების 

ხარისხის შესამოწმებლად, 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან, 

სკოლამდელი 

დაწესებულების 

ადმინისტრაციასთან და 

პროფესიონალებთან 

თანამშრომლობით. 

ჰიგიენისა და ჯანდაცვის 

განათლების მიმდინარეობის 

შესამოწმებლად 

                                                           
22მაგალითები მოყვანილია: „სკოლებში  სანიტარიისა და ჰიგიენის WASH  ეფექტური პროგრამირების 

შესახებ“ თავი 4, 2007. გაეროს ბავშვთა განვითარების ფონდი UNICEF, საერთაშორისო ხსნის 

კომიტეტი IRC. 
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სანიტარიისა და 

ჰიგიენის (WASH) 

პირობების 

მონიტორინგი 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებებში 

დაეხმაროს სტატისტიკის 

ეროვნულ დეპარტამენტს 

შექმნას რეგულარულად 

განახლებადი მონაცემთა 

ბაზა, ყველა სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულების 

სანიტარულ ჰიგიენური 

კვანძების მონაცემების 

საფუძველზე (დაფარვა, 

სერვისების სტანდარტი, 

ჰიგიენური ქცევა, წყლით 

გადამდები დაავადებები, 

ჰელმიტური ინფექციები....). 
  

უზრუნველყოს მონაცემთა 

ბაზის გავრცელება ყველა 

დაინტერესებული 

მხარისათვის. 

 

სტატისტიკის ეროვნულ 

დეპარტამენტში, 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების მონაცემთა 

ბაზის გასაუმჯობესებლად და 

რელევანტური და ზუსტი 

მონაცემების შესაგროვებლად, 

პარტნიორულ კვლევებში 

ჩაერთოს აკადემიური 

ინსტიტუციები, 

არასამთავრობო და სათემო 

ორგანიზაციები. 

 

შეიქმნას სკოლამდელი 

სანიტარიისა და ჰიგიენის 

მონიტორინგის პაკეტი და 

ინდიკატორები23 (მათ შორის 

კვლევის შაბლონები, 

სახელმძღვანელოები, 

სტანდარტები,  გაიდლაინები) 

რაც ხელს შეუწყობს 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებებში 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების შესახებ 

ეროვნული მონაცემთა ბაზის 

გაუმჯობესება  
 

ადამიანებისა და ინსტიტუციების 

რიცხვის გაზრდა, რომელთაც აქვთ 

ინფორმაცია საქართველოს 

სკოლამდელ დაწესებულებებში  

WASH -ის შესახებ  
 

მონიტორინგის სპეციფიკური 

პაკეტი მოცემული რეგიონური და 

ადგილობრივი კონტექსტისათვის, 

რომ უზრუნველყოს ადექვატურობა 

და იყოს ადვილად შესრულებადი.  

                                                           
23იხ. საერთაშორისო ხსნის კომიტეტის IRC ინდიკატორები WASH სკოლაში:  

http://www.schools.watsan.net/home/projects_and_case_studies 
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სანიტარულ და ჰიგიენური 

საკითხების მონიტორინგს 

ეროვნულ, რეგიონის და 

ადგილობრივ დონეებზე. 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებებში 

სანიტარიისა და 

ჰიგიენის პირობების 

უზრუნველყოფის 

(WASH) მისიის 

ადვოკატირება 

გამოავლინოს ადგილობრივი, 

რეგიონალური, ეროვნული 

და საერთაშორისო ლიდერები 

WASH პროგრესის 

განსახორციელებლად 
 

შექმნას ადვოკატირების 

ეროვნული ჯგუფი და 

მიაწოდოს მათ ინფორმაცია 

და მონაცემები, რომ დაიცვან 

WASH სკოლამდელ 

დაწესებულებებში 
 

წაახალისოს კერძო სექტორის, 

სკოლამდელ 

დაწესებულებათა 

გაერთიანებების, რელიგიური 

ორგანიზაციების, და სხვა 

განვითარების სექტორის 

წარმომადგენლების 

პოტენციური ჩართულობა 

კვების, ჯანდაცვისა და 

განათლების სფეროებში, 

სკოლამდელი სანიტარიისა 

და ჰიგიენის პირობების  

უზრუნველყოფის (WASH) 

საკითხებზე მუშაობისათვის.   

ინფორმირებული და 

თავდადებული ადამიანების 

ძლიერი ქსელი, თემის 

ჩართულობის ორგანიზებისათვის 

და საჭიროების შემთხვევაში 

მთავრობის ადვოკატირებისათვის.  

საქართველოს 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულებების 

საიმედო მონაცემთა 

ბაზის შექმნა 

სანიტარული და 

ჰიგიენის (WASH) 

ინფრასტრუქტურისა 

და ჰიგიენური 

ქცევების შესახებ  

შემდგომი კვლევის 

საკითხები, რომლებიც 

შეშფოთებას იწვევენ და 

წარმოჩინდა სკოლამდელ 

დაწესებულებებში WASH-ის 

კვლევის მიმდინარეობისას: 

 

-ჰელმიტური ინფექციებისა  

და დიარეული დაავადებების 

გავრცელება სკოლამდელ 

დაწესებულებებში ( 

გამოკვლეული უნდა იქნას 

კავშირი ფეკალური მასით 

სპეციფიკური რისკების საკითხებზე 

ნათელი მონაცემები, რაც 

უზრუნველყოფს ადვოკატირების, 

პოლიტიკის დაგეგმვის და 

პროგრამების ეფექტურ შესრულებას 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
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ხელის დაბინძურებას, 

არაგაუმჯობესებულ 

სანიტარულ კვანძებსა და 

დიარეულ დაავადეებს შორის, 

განისაღვროს, როგორ 

შეიძლება მისი პრევენცია) 

 -საერთო ტუალეტები, 

„თურქული ჩეჩმა“ 

კეთილმოწყობილი 

დასადგომის გარეშე, საზიარო 

და დაკიდებული 

ტუალეტები, საერთო წყლის 

თასები უფრო დიდ საფრთხეს 

ქმნის წყლით გადამდები 

დაავადებების თუ 

პარაზიტული ინფექციების 

გავრცელებისათვის, ვიდრე 

სხვა ნებისმიერი ტიპის  

ტუალეტი და თასები.   

-სანიტარული კვანძები და 

ჰიგიენური განათლება 

ეთნიკურ უმცირესობათა 

სკოლამდელ 

დაწესებულებებსა და მთიან 

სოფლებში. 

-პარაზიტებზე ტესტიებისა და 

მკურნალობის გავლენა 

ბავშვების ჯანმრთელობაზე. 
 

შეგროვილი მონაცემების 

შეფასება და 

დაინტერესებული 

მხარეებისათვის მიწოდება, 

პროგრამების 

შესაძლებლობებისა და 

ეფექტურობის გაუმჯობესება. 
 

 

 

 

დანართი 3: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საერთო ინფორმაცია რეგიონების 

მიხედვით 
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ქა
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შ
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დ
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ქა
რ

თ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

ჯგუფების 

რაოდენობ

ა 

3.9 1.7 7.4 2.4 2.1 1.8 1.5 1.8 2.6 3.5 2.6 3.0 

2-3 წლის 

ასაკობრივ

ი  

ჯგუფების 

რაოდენობ

ა 

1.1 1 1.6 1.6 1.2 1.1 1.5 1.1 1.1 1.3 1.0 1.4 

გოგონების 

ბიჭებთაბ 

შეფარდება 

      
0.9       

                                 
0.9       

 
1.0 

      
0.9 

1.0 
 
0.9       

      
0.9       

      
0.9       

1.0 
      
0.9       

1.0 
      
0.9       

ბავშვების 

რაოდენობ

ა  ერთ 

აღმზრდე

ლზე 

15.
8 

12.3 18.3 20.0 17.0 9.7 7.9 15.6 16.4 27.4 18.6 17.7 

საკმარისი 

შტატი24 

87

% 
72% 

100

% 
81% 84% 86% 61% 

80

% 
76% 71% 79% 84% 

აღსაზრდე

ლთა 

საშუალო 

რაოდენობ

ა 

თვითოეუ

ლი 

დაწესებუ

ლებისათვ

ის 2011  

12
0.7 

40.8 
248.
4 

57.3 45.7 32.8 18.0 43.5 80.4 
105.
6 

73.8 84.3 

აღსაზრდე

ლთა 

საშუალო 

რაოდენობ

ა 

თვითოეუ

10
8.9 

38.7 
269.
7 

54.3 42.6 35.4 19.2 42.7 75.6 
104.
5 

69.6 82.1 

                                                           
24დიახ პასუხი ინტერვიუების ფაილში S14 
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ლი 

დაწესებუ

ლებისათვ

ის 2010 

აღსაზრდე

ლთა 

საშუალო 

რაოდენობ

ა 

თვითოეუ

ლი 

დაწესებუ

ლებისათვ

ის  2009  

10
0.9 

35.8 
263.
2 

36.0 42.6 32.6 21.2 41.4 73.5 
103.
1 

68.2 76.6 

 

 

დანართი 4: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სისუფთავე 

% სულ სოფელი ქალაქი საჯარო  კერძო ეთნიკური 

უმცირეცობები 

სამზარეულო  

სუფთა 83.9% 77.6% 92.0% 83.4% 97.1% 78.4% 

ნაწილობრივ 15.4% 21.2% 8.0% 15.9% 2.9% 21.7% 

იატაკი  

ძალიან კარგი 81.6% 59.8% 90.2% 81.1% 98.7% 71.2% 

ნაწილობრივ 16.6% 36.4% 8.9% 17.1% 1.3% 15.5% 

მაგიდის 

ზედაპირი 
 

ძალიან კარგი 90.3% 83.0% 93.2% 90% 100% 83.9% 

ნაწილობრივ 9.1% 15.2% 6.7% 9.4% 0% 12.6% 

ჭერი  

ძალიან კარგი 74.7% 53.0% 83.3% 74.0% 98.7% 49.9% 

ნაწილობრივ 22.0% 38.4% 15.6% 22.7% 1.3% 43.9% 

ფანჯრები  

ძალიან კარგი 81.3% 61.2% 89.2% 80.7% 100% 60.4% 

ნაწილობრივ 17.3% 35.0% 10.3% 17.8% 0% 35.7% 
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თეთრეული  

ძალიან კარგი 65.52% 48.4% 72.2% 65.1% 79.5% 60.7% 

ნაწილობრივ 8.7% 12.7% 7.1% 9.0% 0% 8.5% 

 

 

დანართი 4ა: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საერთო სისუფთავე რეგიონების 

მიხედვით  
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ი
 

შ
ი

დ
ა 

ქა
რ

თ
ლ

ი
 

სუ
ლ

 

სამზარე

ულო 

 

სუფთა 
98% 77% 99% 80% 85% 71% 81% 80% 

64

% 

84

% 
83% 84% 

ნაწილობ

რივ 
2% 20% 1% 20% 15% 23% 8% 20% 

36

% 

16

% 
17% 15% 

იატაკი 

ძალიან 

კარგი 
85% 80% 99% 85% 60% 81% 57% 51% 

65

% 

81

% 
85% 82% 

ნაწილობ

რივ 
15% 20% 1% 12% 37% 16% 41% 46% 

26

% 

15

% 
14% 17% 

მაგიდის ზედაპირი 

ძალიან 

კარგი 
93% 89% 98% 90% 87% 87% 77% 68% 

83

% 

95

% 
93% 90% 

ნაწილობ

რივ 
7% 11% 2% 9% 13% 13% 18% 31% 

16

% 
5% 7% 9% 

ჭერი       

ძალიან 

კარგი 
88% 65% 95% 78% 64% 62% 47% 42% 

42

% 

61

% 
67% 75% 

ნაწილობ

რივ 
12% 32% 5% 19% 33% 29% 51% 51% 

48

% 

30

% 
27% 22% 

ფანჯრებ

ი 
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ძალიან 

კარგი 
85% 69% 99% 86% 69% 70% 69% 46% 

53

% 

78

% 
79% 81% 

ნაწილობ

რივ 
15% 31% 0% 11% 28% 30% 28% 51% 

41

% 

21

% 
19% 17% 

თეთრეუ

ლი 
 

ძალიან 

კარგი 
71% 64% 72% 77% 54% 83% 30% 29% 

24

% 

85

% 
75% 66% 

ნაწილობ

რივ 
6% 11% 1.5% 13% 9% 14% 23% 22% 

15

% 
4% 14% 9% 
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ემ

ო
 

ქა
რ

თ
ლ

ი
 

შ
ი

დ
ა 

ქა
რ

თ
ლ

ი
 

ტიპი            

ონკანი 97.6% 74.4% 100% 76.6% 41.4% 57.4% 37.7% 67.4% 60.0% 64.7% 67.1% 

ავტონო

მიური 

ხელსაბა

ნი 

2.4% 13.0%  14.6% 46.9% 8.4% 19.5% 12.9% 20.3% 2.1% 28.9% 

სათლი/

ტაშტი 
 15.3%  4.4% 14.7% 31.1% 11.4% 15.6% 19.6% 40.1% 2.1% 

მდებარეობა (საშუალებები) 

ტუალე

ტების 

შიგნით 

ან 

ძალიან 

ახლოს 

6.4 2.8 15.3 3.5 4.2 3.5 4.7 2.5 3.3 7.4 3,1 

საკლასო 

ოთახებშ

ი 

7.6 2.0 10.5 4.6 2.3 1.0 . 2.2 4.8 3.5 4,3 

გარე 

ტუალე

ტებთან 

არც ისე 

ახლოს  

2.6 1.4 2.3 1.5 1.4 1.8 1.3 1.2 . 1.9 1,8 

მოქმედი (საშუალებები) 

დიახ 7.3 3.6 17.6 4.0 2.9 3.3 3.2 2.3 3.4 8.2 3,7 

არა . 1.7 5.3 2.7 3.2 2.5 1.7 2.8 3.3 3.1 . 

ხელმისაწვდომი წყალი 

დიახ 

ყველა 

ხელსაბა

ნთან 

97.6% 92.3% 100% 83.3% 64.9% 65.9% 53.6% 90.3% 
72.1
% 

75.6% 91.4% 

არა 
2.4% 2.5% .0% 10.8% 17.6% 25.7% 7.5% 4.2% 

19.6
% 

20.1% 8.6% 

სისუფთავე 

სუფთა 
96.2% 84.6% 99.8% 92.1% 89.3% 72.9% 61.4% 78.1% 

70.1
% 

83.0% 93.2% 
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დანართი 5: ხელსაბანები რეგიონების მიხედვით  

 

 

არ არის 

სუფთა 
- - - - .8% - - - 5.4% .8% - 

საპონი ყველა ხელსაბანთან 

დიახ 
95.5% 95.2% 100% 96.9% 91.7% 74.6% 73.4% 82.7% 

92.5
% 

97.1% 96.2% 

არა 4.5% 4.8%  1.2% 3.5% 18.9% 2.7% 10.5% 3.0% .6% .8% 

სუფთა ინდივიდუალური პირსახოცი 

დიახ 100% 97.5% 97.3% 98.5% 100% 100% 92.2% 100% 100% 100% 100% 

არა .0% 2.5% 2.7% 1.5% .0% .0% 7.8% .0% .0% .0% .0% 

სარეცხი საშუალებები 

დიახ 
97.4% 97.3% 98.6% 94.1% 94.2% 85.7% 64.9% 95.7% 

96.1
% 

95.7% 81.4% 

არა 2.6% 2.7% 1.4% 5.9% 5.8% 14.3% 35.1% 4.3% 3.9% 4.3% 18.6% 


