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საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმი 

ძირითადი გზავნილები 

21 დეკემბერი 2018 წელი  

2018 წლის 21 დეკემბერს წამყვანი ახალგაზრდული ორგანიზაციების ორგანიზებით და 

UNFPA, UNICEF და UNIDO-ს მხარდაჭერით ჩატარდა საქართველოს ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციათა მე-9 ფორუმი1. ფორუმს ესწრებოდა საქართველოში მოქმედი 182 

ახალგაზრდული, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდული მიმართულებით 

მომუშავე სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლები.  მე-9 ფორუმის მიზანი იყო 

სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის 

კონსტრუქციული  დიალოგის ხელშეწყობა  ახალგაზრდულ სფეროში არსებული პროცესებისა 

და გამოწვევების შესახებ. 

როგორც ცნობილია, 2014 წლის 2 აპრილს საქართველოს  მთავრობის N533 განკარგულებით 

დამტკიცდა „საქართველოს სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი“. 

საქართველოს ხელისუფლების მიერ შემუშავებული ხედვა აღიარებს ახალგაზრდების 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ქვეყნის დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარებისთვის. საქართველოს სახელმწიფოს ახალგაზრდულმა პოლიტიკამ უნდა 

უზრუნველყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი 

ინკლუზიური გარემოს შექმნა, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი შესაძლებლობების 

რეალიზებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას.  

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის N349 განკარგულებით დამტკიცდა 

ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, კონკრეტული და დროში გაწერილი 

პროგრამები, პროექტები და ღონისძიებები, რომელთაც უნდა უზრუნველეყოთ 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება. თუმცა, სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

პროგრესის შეფასება საკმაოდ დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა როგორც ახალგაზრდული  

 

                                                           
1 www.youth.ge  
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ორგანიზაციებისთვის და ახალგაზრდული სფეროს ექსპერტებისთვის, ასევე სახელმწიფო 

სტრუქტურებისთვის.  

მიუხედავად ამ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ჩარჩოს და სამოქმედო გეგმის მიღებისა, 

ახალგაზრდები დღემდე მრავალი საჭიროებისა და გამოწვევის წინაშე დგანან ყველა სფეროში, 

იქნება ეს დასაქმება, ფორმალური თუ არაფორმალური განათლება, გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში ჩართულობა, აქტიური მონაწილეობა და მოქალაქეობა, ჯანმრთელობა და 

ცხოვრების ჯანსაღი წესი, მოხალისეობა, დანაშაულის პრევენცია თუ სხვა. ხშირად 

ახალგაზრდების მდგომარეობა გაცილებით უარესია, ვიდრე მოსახლეობის სხვა ჯგუფებისა. 

ამას ადასტურებს მრავალი კვლევა, მათ შორის „ახალგაზრდობის გლობალური განვითარების 

ინდექსი და ანგარიში 2016“2, სადაც საქართველოში ახალგაზრდობის განვითარების ხარისხი 

„საშუალოდ“ არის შეფასებული და ქვეყანა გლობალურ რეიტინგში 104-ე ადგილს იკავებს (180 

ქვეყანას შორის).  

ქვემოთ მოყვანილი მონაცემები არასრულია, მაგრამ იმ საგანგაშო მდგომარეობას ასახავს, 

რომელშიც საქართველოს 15-29 წლამდე ახალგაზრდები არიან:  

• ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონე 25.8%-ია (2016 წელი, საქსტატი);  

• 37,2% არ სწავლობს, არ მუშაობს და არ გადის ტრენინგს (NEET ახალგაზრდები);  

ახალგაზრდა ქალებში ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე ახალგაზრდა 

მამაკაცებში - 42.7% და 32.0%   (2014 წლის მოსახლეობის აღწერა, საქსტატი);   

• რეგიონებში ახალგაზრდების უმეტეს ნაწილს მხოლოდ საშუალო ზოგადი განათლება 

აქვს მიღებული და ეს მაჩვენებელი მერყეობს 31,3%-დან 46,3%-მდე. ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი ქვემო ქართლსა და კახეთში დაფიქსირდა, შესაბამისად 46,3% და 45,6%, 

ხოლო აჭარაში ეს მაჩვენებელი დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით ყელაზე დაბალია 

– 31,3%. მხოლოდ დაწყებითი ან საბაზო განათლება მიღებული აქვს ქვემო ქართლის 

ახალგაზრდების 35,9%-ს. ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რეგიონებს შორის. 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა თბილისში (17,9%) (2013 წელი UNICEF); 

• 9,4%-მა ნაადრევად შეწყვიტა სწავლა (შეწყვიტა ანუ არ დაუსრულებია სწავლა 

რომელიმე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში) სხვადასხვა სასწავლო 

დაწესებულებაში, აქედან სკოლა მიატოვა ახალგაზრდების 4,3%, მათგან 60,9% 

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდაა. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  

 

                                                           
2  Global Youth Development Index and Report 2016 - https://bit.ly/2dr01rz  
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სწავლა შეწყვიტა 3%, მათი უმრავლესობა (69,0%) ქალაქში ცხოვრობს (2013 წელი, 

UNICEF);  

• 49,3%-მა არ იცის აივ ინფექციის პრევენციის გზები (2015 წელი, საქსტატი);  

• საქართველოში შვიდიდან ერთ ქალს ცხოვრების განმავლობაში ოჯახში ძალადობა 

განუცდია (2017, საქსტატი); 

• მოზარდთა შობადობის კოეფიციენტი 44-ია - ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი 

რეგიონში (2016, NCDC); 

• 2016 წელს ახალგაზრდების მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

რაოდენობა იყო 125 165;  

• ახალგაზრდების 21%-ს აქვს მიგრაციის ძლიერი სურვილი (2016 წელი, საქსტატი, 

მიგრაციის სამთავრობო კომისია);  

• მშობლებისგან მიღებული ფინანსური მხარდაჭერა შემოსავლის ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდების 62%-სთვის (2016 წელი, საქსტატი); 

• 15 წლის მოსწავლეთა 3%-მა აღნიშნა რომ მოიხმარა მარიხუანა და ჰაშიში ცხოვრების 

განმავლობაში, 2.4%-მა  - კი -  ბოლო ერთი თვის განმავლობაში (ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებულ ქცევის კვლევა სკოლის სტუდენტებს შორის (HBSC) საქართველოში, 

2018); 

• 10-17 წლის ასაკის ბავშვები 50% არ მოიხმარს საჭირო რაოდენობის პროტეინს, 

ვიტამინებს, რკინით მდიდარ საკვებს, ისინი ძირითადად მოიხმარენ შემწვარ 

კარტოფილს (ეროვნული ნუტრიციული კვლევა საქართველოში, ევროპის კავშირი 

საქართველოში, ელკანა, ოქსფამი, 2015 წელი); 

• ახალგაზრდა პრობაციონერების 42.6%-ისთვის ნარკოტიკული საშუალებების 

პირველად მოხმარების ასაკი  18-24 წელია (2017 წელი, საქართველოს პროკურატურა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო).   

 

კომპეტენციების (ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები და ღირებულებები) 

შესაძენად, რომელიც ესაჭიროებათ ახალგაზრდებს ღირსეული და წარმატებული 

ცხოვრებისთვის, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული საქმიანობის დანერგვა და 

განვითარება, რაც წარმოადგენს საგანმანათლებლო საქმიანობას ახალგაზრდებთან და 

ახალგაზრდებისთვის, და ხორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და 

სამსახურებრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდების განვითარებასა 

და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და ინტეგრაციას. 

ახალგაზრდულ საქმიანობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალურ 

განათლებას.  
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უფრო კონკრეტულად:  

• ახალგაზრდული საქმიანობა მოიცავს სკოლის შემდგომ თავისუფალი დროის 

ორგანიზებასა და გართობასთან ერთად სამომავლო ცხოვრებისთვის აუცილებელი 

კომპეტენციების განვითარებას;  

• ამზადებს ახალგაზრდებს უსაფრთხო, წარმატებული და ღირსეული ცხოვრებისათვის; 

• წარმოადგენს პრევენციის საშუალებას, რათა ახალგაზრდები არ აღმოჩნდნენ 

ჩართული ასოციალურ ქცევასა და დანაშაულში;  

• ქმნის ახალ შესაძლებლობებს იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც ნაადრევად 

შეწყვიტეს სწავლა, რათა მათ შეძლონ მიაღწიონ წარმატებას ცხოვრებაში;  

• ეხმარება ახალგაზრდებს ისეთი უნარების (ე.წ. soft skills) შეძენაში, რომელზეც დღეს 

შრომის ბაზარზე უფრო მეტი მოთხოვნაა, ვიდრე კონკრეტულ ცოდნაზე;  

• ხელს უწყობს ახალგაზრდების მონაწილეობას მათთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათ სამოქალაქო აქტიურობას და სხვ. 

ახალგაზრდული საქმიანობა ავსებს ფორმალურ და ფორმალურს გარე (არაოფიციალურ -

informal education) საგანმანათლებლო კონტექსტს (ოჯახი, სამსახური, სკოლა და ა.შ.) და 

სთავაზობს ახალგაზრდებს ხელშესახებ უპირატესობებს სწავლების მრავალფეროვანი 

შესაძლებლობებით. ახალგაზრდული საქმიანობის უპირატესობებზე მეტყველებს თუნდაც ის 

მზარდი ინტერესი, პრაქტიკა და მხარდაჭერა, რომელსაც მის მიმართ იჩენენ განვითარებული 

ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა გაერო, ევროპის კავშირი, ევროპის 

საბჭო (ევროკავშირის ევროპული საბჭოს და წევრი სახელმწიფოების მთავრობების 

წარმომადგენლების რეზოლუცია (2010/C 327/01) ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ3456. 

 

 

                                                           
3 ევროკავშირის ევროპული საბჭოს მითითებები (conclusions) ხარისხიანი ახალგაზრდული საქმიანობის წვლილის შესახებ 

ახალგაზრდების განვითარებაში, კეთილდღეობასა და სოციალურ ინკლუზიაში (2013/C 168/03); 
4 ევროკავშირის ევროპული საბჭოს მითითებები (conclusions) ახალგაზრდული საქმიანობის გაძლიერების შესახებ კოჰეზიური 

საზოგადოებების უზრუნველყოფის მიზნით (2015/C 170/02); 
5 გაეროს უშიშროების საბჭოს 2015 წლის 9 დეკემბრის რეზოლუცია 2250 (2015) - ახალგაზრდები, მშვიდობა და უსაფრთხოება; 
6 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (CM/Rec(2017)4) წევრი სახელმწიფოებისადმი ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ და 

სხვ.) 
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის მოქმედი ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების მე-16 თავი („განათლება, ტრეინინგი და ახალგაზრდობა“) ითვალისწინებს 

მხარეებს შორის ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში გამოცდილების გაზიარებას და 

თანამშრომლობის ხელშეწყობას, რომლის ერთ-ერთ მიზანს ახალგაზრდული საქმიანობის,  

ახალგაზრდული მუშაკებისა და არაფორმალური განათლების სისტემის შემდგომი 

განვითარება წარმოადგენს. ნიშანდობლივია, რომ ასოცირების დღის წესრიგის დოკუმენტით 

(2017-2020) ახალგაზრდული პოლიტიკისადმი სტრატეგიული მიდგომის გაძლიერება ერთ-

ერთ პრიორიტეტადაა განსაზღვრული.  

ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდების გაძლიერება 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პრიორიტეტია. 2018 წელს გაეროს გენერალურმა 

მდივანმა წარადგინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ახალგაზრდული სტრატეგია 

2030. სტრატეგია მიზნად ისახავს გაზარდოს გავლენა და გააფართოოს სამოქმედო 

ღონისძიებები  გლობალურ, რეგიონულ და ქვეყნის დონზე, რათა უზრუნველყოს 

ახალგაზრდების საჭიროებებზე რეაგირება, ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი 

უფლებების განხორციელება, ახალგაზრდების ჩართულობა და მონაწილეობა მდგრადი 

განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგის განხორციელების, განხილვის და შემდგომი 

განვითარების პროცესებში, ისევე როგორც სხვა შესაბამის ეროვნულ და გლობალურ 

პროცესებში. 

ბოლო პერიოდში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 

სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 

ხორციელდებოდა პროგრამები (ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების საპილოტე 

პროგრამა, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება, მოხალისეობის 

პროგრამა და სხვ.), რომლებიც ამ სფეროში ძირეული და სისტემური ცვლილებების 

განხორციელების საფუძველი უნდა გამხდარიყო. საქართველოს მთავრობაში მიმდინარე 

სტრუქტურული ცვლილებების ფონზე, მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ის დადებითი 

დინამიკა, რომელიც ახალგაზრდული სფეროს განვითარებაში შეიმჩნეოდა ბოლო პერიოდში 

და უფრო მეტად გაიზარდოს მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდების 

ყოველმხრივი განვითარების ხელშეწყობისთვის.  
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სფეროს განვითარებისა და ახალგაზრდების 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აქტუალურად მიგვაჩნია, რომ: 

1. გაძლიერდეს სექტორთაშორისი კოორდინაციის მექნიზმია ახალგაზრდულ სფეროში 

და გაძლიერდეს თანამშრომლობა სახელმწიფო, საერთაშორისო, არასამთავრობო და 

კერძო  სექტორებს შორის ახალგაზრდების განვითარებისთვის;  

2. მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად მკაფიოდ განისაზღვროს ის 

უწყება, რომელიც ახალგაზრდული სფეროს განვითარებაზე იქნება პასუხისმგებელი;  

3. დაინერგოს ახალგაზრდებსა და შესაბამის სახელმწიფო უწყებას/მექანიზმს შორის 

დიალოგის მდგრადი პლატფორმა, რათა გადაწყვეტილებები ახალგაზრდების შესახებ  

მიღებული იყოს ახალგაზრდებთან ერთად; 

4. განახლდეს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი მდგრადი განვითარების 

მიზნების ჭრილში და შემუშავდეს მისი განხორციელების ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა, რაც ახალგაზრდების ყოველმხრივი განვითრების ხელშეწყობის წინაპირობაა; 

5. დაინერგოს ახალგაზრდული პოლიტიკისა და მისი სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო და ინსტრუმენტი (ეროვნული 

ახალგაზრდული ინდექსი), რათა გაიზომოს ახალგაზრდების მდგომარეობის 

გაუმჯობესების კუთხით მიღწეული პროგრესი და განხორციელდეს შესაბამისი 

ინტერვენციები; 

6. გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

ქოლგა ორგანიზაციის გაძლიერების მიზნით; 

7. მოხდეს ახალგაზრდული საქმიანობის აღიარება, მხარდაჭერა და ამ სფეროს მიმართ 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ეს ასევე მოიცავს ახალგაზრდული მუშაკების 

პროფესიის დანერგვას, რაც ითვალისწინებს მაღალი კვალიფიკაციის 

პროფესიონალების მუშაობას ახალგაზრდებთან (მინიმუმ, სახელმწიფო ბიუჯეტით 

დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში). ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტი და 

პროფესია თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა ფორმით; 
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მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ახალგაზრდებთან, რათა  ერთად განვავითაროთ 

ახალგაზრდული სფერო. ამასთან, არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანია, თუ შევქმნით ვალდებულებას, რომ ახალგაზრდებისთვის საქმე ვაკეთოთ 

ახალგაზრდებთან ერთად, რაც  უზრუნველყოფდა შედეგზე ორიენტირებული 

ახალგაზრდული პოლიტიკისა და საქმიანობის განვითარებას. 

პატივისცემით, 

“2018 წლის ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-9 ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფის  სახელით" 

 

ნინო წულაია 

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა  

ნაციონალური საბჭოს  ხელმძღვანელი  

+995593199333 

ninitsulaia@gmail.com  
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დანართი N1 

 

2018 წლის ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-9 ფორუმის საორგანიზაციო ჯგუფი:  

 საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო; 

 მშვიდობისა და განვითარების აკადამია; 

 არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრი “მზიანი სახლი”;  

 სიქა-საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია; 

 ახალგაზრდული ასოციაცია “დრონი”;  

 ასოციაცია “ათინათი”;  

 სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო;  

 ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის;  

 საქართველოს გოგონა სკაუტების ასოციაცია “დია”;  

 World Vision საქართველო;  

კონსულტაციებში ფორუმის დაგეგმვასთან დაკავშირებით მონაწილეობდნენ: 

 საქართველოს განათლების,მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ახალგაზრდული 

პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი;  

 საქართველოს პარლამენტის  სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი; 

 UNFPA; 

 UNICEF;  

 UNIDO; 


