


� საქართველოში რეგისტრირებული ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების არსებული რესურსების, 
სტრუქტურისა და მუშაობის სისტემის მოკვლევა;

� საქართველოში რეგისტრირებული ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების გამოწვევებისა და საჭიროებების 
იდენტიფიცირება.



ადამიანური რესურსები
გამოკითხულ 
ორგანიზაციათა 36% 
აცხადებს, რომ 
ორგანიზაციას აქვს 
სამსახურში მიღების 
არაფორმალური 
პროცედურები, 
რომლებიც არ არის 
დოკუმენტირებული. 



სამუშაო სივრცე 

„საქართველოში ორგანიზაციები მდგრადები არ არიან იმის გამო, რომ არა აქვთ 
სივრცე. კარგად იწყებენ საინიციატივო ჯგუფები, მეგობრები, მაგრამ კაფეებში 
შეხვედრა არ არის ნაყოფიერი.“



გავლენა ახალგაზრდული პოლიტიკის დღის წესრიგზე და 

თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებთან
გამოკითხულ ორგანიზაციათა 57% აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ფლობს გარკვეულ უნარ-ჩვევებს, 
მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხილვაში და ზოგჯერ იწვევენ მონაწილეობის 
მისაღებად ადგილობრივი პოლიტიკის განხილვებში.

 22%-ის განცხადებით, ორგანიზაცია გავლენას ახდენს ადგილობრივ და სხვა დონეზე ახალგაზრდული 
პოლიტიკის შემუშავებაზე და ხშირად ეძლევა შესაძლებლობა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკის 
განსაზღვრის, განხორციელების, მონიტორინგის და შეფასების პროცესში. 

21% კი ამბობს, რომ ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინოს ახალგაზრდული 
პოლიტიკის დღის წესრიგზე.



� ახალგაზრდული ორგანიზაციების მდგრადობა;

� ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული გამოწვევები;

� ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული გამოწვევები;

� კომპეტენციების ნაკლებობა;

� ორგანიზაციული განვითარება;

� სამუშაო სივრცის პრობლემა;

� ახალგაზრდული პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები;

� ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიის არარსებობა;

� საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე ახალგაზრდული საქმიანობის და ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების მიმართ. 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების წინაშე არსებული გამოწვევები





ახალგაზრდობის კვლევა

კვლევის ძირითადი მიგნებები 

სამოქალაქო აქტიურობა და პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესება; 

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდული პროგრამები და სერვისები;

საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან წვდომა; 

დასაქმება და მასთან დაკავშირებული საკითხები; 

გართობისა და დასვენების შესაძლებლობები; 

მოხალისეობა; 

სპორტული აქტივობები; 

მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულება ; 

ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობა 

მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები 
 

ახალგაზრდობის საჭიროებები და 
გამოწვევები, მუნიციპალურ და 
რეგიონულ დონეზე ! - ქვეყნის 
მასშტაბით ჩატარებული კვლევა 
შეისწავლის ახლაგაზრდების 
საჭიროებებს, გამოწვევებს და 
ინტერესებს, რეგიონებსა და 
მუნიციპალიტეტებში.



ახალგაზრდობის კვლევა

რესპონდენტების უმრავლესობა (66%) აცხადებს, რომ გასული 12 თვის 
განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. 
მათგან 48%-ს წარმოადგენს 14-17 წლის ახალგაზრდები, 36% - 18-25 წლის 
ახალგაზრდები, ხოლო 17%-ს - 26-29 წლის ახალგაზრდები.

გამოკითხული ახალგაზრდების 35% ამბობს, რომ მათ 
მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ინფორმაცია არ ჰქონდა, ხოლო 
21%-ის განცხადებით, არავის მიუწვევია 3 მსგავს აქტივობაში 
ჩასართავად, ასევე, 19% ამბობს, რომ არ იყო მისთვის საინტერესო 
ღონისძიება, ხოლო 16%-ის თქმით, არ ჰქონდათ თავისუფალი დრო.



ახალგაზრდობის კვლევა

იმ შემთხვევაში, როცა გამოკითხული ახალგაზრდები ბოლო 12 თვის 
განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაერთვნენ (34%), 
36% ამბობს, რომ ჰკითხეს აზრი, 34% ამბობს, რომ აქტიურად იყო 
ჩართული, ასევე 34%-ის განცხადებით, ინფორმაცია მიაწოდეს, 13% 
ამბობს, რომ ფორმალურად/სიმბოლურად იყო ჩართული, ხოლო 11%-
ის განცხადებით, მათმა ჩართულობამ გავლენა მოახდინა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე.

თითქმის ყოველ მეოთხე გამოკითხულ ახალგაზრდას (24%) მიუმართავს 
მუნიციპალიტეტისთვის რაიმე პროექტის ან/და ინიციატივის 
განხორციელების მიზნით, ხოლო უმრავლესობას (76%) - არა



ახალგაზრდობის 
კვლევა

ახალგაზრდული საქმიანობის 
სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 
ყველაზე დიდი გამოწვევაა: 
სამეგრელო-ზემო სვანეთში (25%) 
რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთი 
(22%), ქვემო ქართლში (20%).



ახალგაზრდობის ინდექსი 

2019 წლის მონაცემებით საქართველოში 688,792 ათასი 15-29 წლის ახალგაზრდა 
ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის 18.5%-ს შეადგენს. უკანსკნელ ათწლეულებში 
ახალგაზრდების რიცხოვნობა მუდმივად იკლებდა, ხოლო 2014-დან 2019 წლამდე - 98,011 
ათასით (12.5%-ით) შემცირდა2 . არსებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ 
ახალგაზრდები მრავალი პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგანან ყველა 
მიმართულებით, იქნება ეს დასაქმება, განათლება, მონაწილეობა, ჯანმრთელობა, ჯანსაღი 
ცხოვრება, დანაშაულის პრევენცია თუ სხვა. ახალგაზრდა მოსახლეობის კლება და მათ 
წინაშე არსებულ გამოწვევებთან გამკლავება საჭიროებს ეფექტიანი ახალგაზრდული 
პოლიტიკის გატარებას, რაც შეუძლებელია მტკიცებულებებისა და სანდრო ინფორმაციის 
გარეშე



ახალგაზრდობის ინდექსი 

ახალგაზრდობის ინდექსი ხელს უწყობს ახალგაზრდების მდგომარეობის შესახებ 
სრულყოფილი ინფორმაციის შეგროვებას, რათა პოლიტიკის მიმღებმა თუ სხვა 
დაინტერესებულმა მხარეებმა შეაფასონ ახალგაზრდული პოლიტიკის ზეგავლენა, 
მიღწეული პროგრესი და, მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, მიიღონ შესაბამისი 
სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ახალგაზრდების სრულფასოვანი 
განვითარებისა და მათი პოტენციალის სრულად რეალიზების მიზნით. 



ახალგაზრდობის ინდექსი 




