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საქართველოს მთავრობასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს 

შორის  

 3. სტრუქტურული დიალოგი: გადაწყვეტილების მიღება, კოორ-

დინაცია და იმპლემენტაცია ახალგაზრდების მონაწილეობით 

 4. კომუნიკაცია 

 5. ახალგაზრდული საქმიანობა და არაფორმალური განათლება 
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 7. ანგარიშვალდებულება 

H. დასკვნა 

 

 

A. შესავალი და მიმოხილვა 

გრძელვადიანი დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების თვალ-

საზრისით, საქართველოს ახალგაზრდობა ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშ-

ვნელოვანესი ფასეულობაა.  ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებ-

თან შესაბამისობაში საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლი-

ტიკა არეგულირებს იმ საკითხთა ფართო სპექტრს, რომელიც შეეხება 

ახალგაზრდების განვითარებას ბავშვობიდან მოზარდობის პერიოდში. 

 

1. რას ემსახურება საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა 

ახალგაზრდობის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით, 

აუცილებელია ახალგაზრდობის, მისი როლისა და საჭიროებათა შესახებ 

მკაფიო და  ერთიანი ხედვა. ამ ხედვის საფუძველზე შესაძლებელია 

ჩამოყალიბდეს შესაბამისი მიდგომები და მექანიზმები, რომლებიც 

ახალგაზრდობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება.  
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უნდა  შემუშავდეს ყოვლისმომცველი სახელმწიფო ახალგაზრდული 

პოლიტიკა, რომლის მიზანია, ერთი მხრივ, ახალგაზრდული პოლიტიკის 

იმ ელემენტების წარმოჩენა და გაძლიერება, რომელიც უკვე არსებობს და 

წარმატებით ხორციელდება, ხოლო მეორე მხრივ, არსებული ხარვეზების 

აღმოფხვრა  და  იმ  მეთოდების  გაუმჯობესება,  რომლებსაც   არსებული  

პოლიტიკა იყენებს ახალგაზრდობის წინაშე მდგარ საჭიროებათა დაკ-

მაყოფილებისათვის. ეს პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საქართველოს მთავ-

რობას  ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესრულებასა და 

მათ ეფექტიან განხორციელებაში, აგრეთვე, ახალგაზრდობის აქტიურ მო-

ნაწილეობას ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში 

რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარებასა და ამ მიმართულებით 

ინიციატივის ახალი ინსტრუმენტის გამოყენებაში. 

ახალგაზრდობის წინაშე არსებულ ბევრ გამოწვევათა (მაგალითად, 

დანაშაულის პრევენცია, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, ახალგაზრდების 

დასაქმება) დაძლევა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი სექტორის, ან თუნდაც 

მთავრობის ძალისხმევით. აუცილებელია, შემუშავდეს ყოვლისმომცველი 

და სექტორთაშორისი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა, რათა 

შესაძლებელი გახდეს ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე 

სამინისტროების, სახელმწიფო სტრუქტურების, ახალგაზრდების, 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის, ასევე, 

საერთაშორისო, ეროვნული და ადგილობრივი აქტორების ძალისხმევის 

კოორდინაცია. აუცილებელია, შეიქმნას ახალგაზრდებსა და 

საქართველოს მთავრობას შორის სტრუქტურული დიალოგის 

მექანიზმები, რომელთა მიზანია სათანადო შემთხვევებში ახალგაზრდების 
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მონაწილეობის უფლების რეალიზაცია იმ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს მათზე. 

კოორდინაციის გაუმჯობესების, ასევე, პროგრამებისა და სტრატეგიების 

შემუშავების გზით, სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა მაქსიმა-

ლურად გამოიყენებს იმ შედეგებს, რომელთა მიღწევაც უკვე არსებული 

რესურსებითაა შესაძლებელი. შედეგზე  ორიენტირებული სტრატეგია 

თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მიზნის ეფექტიან მიღწევას. 

 

2. სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა შემუშავდა სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდს 

(UNICEF) შორის არსებული პარტნიორობის საფუძველზე, რომელიც შემ-

დგომში გაფართოვდა და მოიცვა სხვა სამინისტროები, ახალგაზრდული 

ორგანიზაციები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საერ-

თაშორისო ორგანიზაციები და მკვლევარები. დაინტერესებულ ჯგუფებთან 

კონსულტაციების შემდეგ დაიწყო იმ ინფორმაციისა და იდეების 

შეგროვების პროცესი, რომელიც საფუძვლად დაედო პოლიტიკას, 

კერძოდ:  

 ახალგაზრდული პოლიტიკის მექანიზმებისა და განვითარების სფეროში 

არსებული საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი; 

 ახალგაზრდობის საკითხებზე ეროვნული კონსულტაცია და 57 სამუშაო 

შეხვედრა  ახალგაზრდების სხვადასხვა ჯგუფთან საქართველოს მასშტა-

ბით (კონსულტაციებს უძღვებოდნენ ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

კვალიფიციური წარმომადგენლები); 
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 საქართველოს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე  (ქარ-

თველ მკვლევართა  მიერ) ჩატარებული კვლევების ანალიზი; 

 იმ არსებული სამთავრობო სტრატეგიებისა და პროგრამების ანალიზი, 

რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდებთან; 

 ახალგაზრდული პოლიტიკის მხარდაჭერის თვალსაზრისით ადგილობ-

რივი თვითმმართველობის ორგანოთა შესაძლებლობების ანალიზი. 

ინფორმაციისა და იდეების შეგროვების  შემდგომ, მომზადდა სახელ-

მწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სადისკუსიო დოკუმენტი, რომელშიც 

განზოგადებული სახით წარმოდგენილ იქნა   მოძიებული მასალა და 

მიგნებები. ამის შემდგომ ჩატარდა სახელმწიფო  ახალგაზრდული პო-

ლიტიკის ეროვნული კონფერენცია, რომლის მიზანი იყო სტრატეგიული 

ხედვისა და მეთოდოლოგიის დახვეწა და პოლიტიკის დოკუმენტის 

პირველი სამუშაო ვერსიის მომზადება. კონფერენციაში საქართველოს 

მასშტაბით მონაწილეობდა 120 წარმომადგენელი, მათ შორის, ახალგაზ-

რდები, არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების, სამინის-

ტროების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები და მკვლევარები. სახელმწიფო ახალგაზრდული პო-

ლიტიკის პროექტი გაეცნო საზოგადოებას. მასში შეტანილ იქნა ცვლი-

ლებები საზოგადოების მხრიდან გამოთქმული კომენტარების საფუძ-

ველზე, გადაისინჯა სამინისტროების მიერ და დასამტკიცებლად წარედ-

გინა საქართველოს მთავრობას. სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლი-

ტიკის ამოქმედების შემდეგ დაიწყება პროცესი, რომლის მიზანია დროში 

გაწერილი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელშიც ასახული იქნება 

პროგრესის ინდიკატორები, შუალედური ეტაპები და ბიუჯეტი. 
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3. სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკის ხედვა 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ხედვა  ითვალისწინებს ისეთი 

გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები ცხოვრობენ სრულფასოვანი 

ცხოვრებით, არიან საზოგადოების აქტიური  წევრები,  იჩენენ შემწყნა-

რებლობას და ზრუნვით ეპყრობიან სხვა ადამიანებს, არიან დამოუკიდებ-

ლები და აქვთ თავიანთი პოტენციალის სრულად რეალიზების შე-

საძლებლობა. 

 

4. სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკის მისია 

საქართველოს სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკის მისიაა ერთო-

ბლივი მუშაობის გზით  უზრუნველყოს: 

 საზოგადოებაში  უსაფრთხო, ჯანსაღი და მასტიმულირებელი ატმოსფე-

როს შემდგომი განვითარება, შესაბამისი და ადეკვატური ინფრასტრუქ-

ტურით, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ მაქსიმალური მხარდაჭერა;  

 ყველა ახალგაზრდამ მიიღოს შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათ-

ლება, იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრებით, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს 

ოჯახის, თემისა და სახელმწიფოს ცხოვრებაში, დასაქმდეს და ისარგებ-

ლოს თავისი უფლებებითა და თავისუფლებებით; 

 ყველა ახალგაზრდამ, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა,  სქესისა, 

ენისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, 

ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილებისა, ოჯახური მდგომარეობისა 

(მაგალითად, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების შემ-

თხვევაში), ეკონომიკური, ქონებრივი ან სხვა მდგომარეობისა, ისარგებ-

ლოს თანაბარი შესაძლებლობებით, და აუცილებლობის შემთხვევაში, ამ 
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ახალგაზრდებს გაეწიოთ პირდაპირი დახმარება აღნიშნული შესაძლებ-

ლობებით სარგებლობისათვის. 

 

5. კანონები და სტრატეგიული დოკუმენტები  

სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკა ემყარება შემდეგ კანონებსა და 

სტრატეგიულ დოკუმენტებს: 

კანონები: 

მონაწილეობა 

საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსა-

ხურის შესახებ“  

საქართველოს კანონი „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსა-

ხურის შესახებ“  

საქართველოს კანონი „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავა-

დების მოსაკრებლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „კულტურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“  

საქართველოს კანონი „შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების 

შესახებ“  

საქართველოს კანონი „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელ-

მწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ“ 

განათლება, სამსახური და მობილობა  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ 
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საქართველოს შრომის კოდექსი 

საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შე-

სახებ“ 

საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიების და მათი განვითა-

რების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

ჯანმრთელობა  

საქართველოს კანონი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „პაციენტის უფლებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ 

ანგარიშვალდებულება  

საქართველოს კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“  

სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა 

საქართველოს კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

სოციალური დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ 
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საქართველოს კანონი „საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ“ 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

საქართველოს კანონი „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაც-

ვის შესახებ“ 

სტრატეგიული დოკუმენტები: 

 საქართველოს მთავრობის პროგრამა (2008-2012): ერთიანი საქართველო 

სიღარიბის გარეშე 

 საქართველოს სტრატეგიული განვითარების „ათპუნქტიანი გეგმა“ – 

მოდერნიზაციისა და დასაქმებისათვის (2011-2015) 

 ბავშვთა ფიზიკური განათლების ეროვნული სტრატეგია 

 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგია „ხელმისაწვდომი, 

ხარისხიანი ჯანდაცვა“ (2011-2015) 

 ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის სამოქმედო გეგმა (2012-2015) 

 საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ეროვნული სტრატეგია 

(2006) 

 აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა (2011-2016) 

 შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია  

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო 

სტრატეგია 

 საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების 

მიმართ „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ და შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმა (2010) 

 სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგია (2009) 

 არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია (2012) 
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 ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის სამოქმედო გეგმა (2012-2015) 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის 

2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. 

 ინკლუზიური განათლების სამოქმედო გეგმა (2010) 

 საქართველოს რეგიონული განვითარების სახელმწიფო სტრატეგია (2010-

2017) 

 ზოგადი განათლების რეფორმების სტრატეგია (2010- 2015) 

 ზოგადი, უმაღლესი და პროფესიული განათლების საკვალიფიკაციო ჩარ-

ჩო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №8 

„არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და 

პროცედურების დამტკიცების შესახებ“  

 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 აპრილის №762 განკარგულებით 

დამტკიცებული ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის სამოქმედო გეგმა 

(2012-2015).  

 

 

 

6. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებები, აქტორები 

და მექანიზმები 

სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკა მოიცავს  პოლიტიკურ პრიო-

რიტეტებსა და სტრატეგიებს, რომლებიც  ეხება შემდეგ ოთხ მიმარ-

თულებას: 

მიმართულება 1: მონაწილეობა 

მიმართულება 2: განათლება, სამსახური და მობილობა 

მიმართულება 3: ჯანმრთელობა 
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მიმართულება 4: სპეციალური დახმარება და დაცვა 

ამ დოკუმენტში განმარტებულია მთავარ აქტორთა როლი და ვალდე-

ბულებები, ასევე, სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გადასინჯვის, 

განხორციელებისა და შეფასების მექანიზმები. 

  

7. სახელმწიფო  ახალგაზრდული პოლიტიკის პრინციპები  

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განმარტებისა და განხორცი-

ელებისას გამოიყენება ქვემოთ მოცემული პრინციპები. მომავალში ამ 

პრინციპების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ყველა იმ სამთავრობო 

დოკუმენტის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც დაკავშირებულია  

ახალგაზრდობასთან. 

მტკიცებულებებსა  და გამოცდილებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების 

მიღება: პოლიტიკა ექვემდებარება განხორციელებას, შეფასებასა და 

გადასინჯვას მაღალხარისხიანი კვლევის შედეგების საფუძველზე და იმ 

ახალგაზრდების შეხედულებებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, 

რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს პოლიტიკა.  

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება: პოლიტიკის განხორციელე-

ბაში ჩართული უწყებები ღიად და საჭირო პერიოდულობით  ცვლიან 

ჩატარებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაციას.  

პარტნიორობა და თანამშრომლობა: ამ პოლიტიკის ყველა აქტორი იღებს 

ვალდებულებას, იმუშაოს ერთობლივად,  სათანადოდ შეაფასოს თითოე-

ული პარტნიორის მიერ შეტანილი წვლილი. 

უფლებების პატივისცემა: პოლიტიკა აღიარებს და განამტკიცებს ახალ-

გაზრდების სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ და ეკო-

ნომიკურ უფლებებს, რომლებიც ასახულია საერთაშორისო და ქართულ 
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კანონმდებლობაში და ამ  უფლებათა დარღვევის შემთხვევაში, 

ახალგაზრდებს ეხმარება პრობლემის მოგვარებაში და შესაბამისი ზომების 

მიღებაში. 

ხელმისაწვდომობა: პოლიტიკით გათვალისწინებული მომსახურებები და 

ღონისძიებები ხელმისაწვდომი იქნება ახალგაზრდებისთვის მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით, რეგიონებისა და რთულად მისადგომი დასახლებების 

ჩათვლით, აგრეთვე, უცხოეთში მცხოვრები ახალგაზრდა თანამემამუ-

ლეებისათვის. 

თანასწორობა: პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ ყველა ახალგაზრდა, 

მიუხედავად სქესისა, ეკონომიკური მდგომარეობის, ეთნიკური წარმო-

შობის, შესაძლებლობების, გეოგრაფიული ადგილსამყოფელის თუ რე-

ლიგიური მრწამსისა, თანასწორად სარგებლობდეს არსებული შესაძლებ-

ლობებით. სპეციალური ყურადღება დაეთმობა იმ განსხვავებულ მიდ-

გომებს, რომლებსაც  პოლიტიკა ითვალისწინებს ახალგაზრდა ქალებისა 

და მამაკაცების მიმართ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქარ-

თველოს მოქალაქეები იქნებიან ამ დოკუმენტით განსაზღვრული აქ-

ტივობების ისეთივე ბენეფიციარები, როგორც საქართველოს დანარჩენი 

ახალგაზრდობა. 

ინკლუზიურობა და სოციალური ერთიანობა:  პოლიტიკა ხელს შეუწყობს 

პატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და კარგი ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებას საქართველოში არსებულ სხვადასხვა სოციალურ და 

იდენტურობის მქონე ჯგუფებს შორის, ასევე ახალგაზრდებს - როგორც 

ჯგუფსა და დანარჩენ საზოგადოებას შორის.  

ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობა: პოლიტიკის შემუშავებისა და 

განხორციელებისას მხედველობაში იქნება მიღებული ის ფაქტი, რომ 
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ახალგაზრდები როგორც განვითარების, ისე კულტურის თვალსაზრისით, 

განსხვავდებიან საზოგადოების სხვა ჯგუფებისაგან და მათთან 

ურთიერთობა უნდა დამყარდეს  მათი ასაკის, შესაძლებლობებისა და 

ინტერესების გათვალისწინებით. 

პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა: პოლიტიკა ხელს შეუწყობს ახალ-

გაზრდების, ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ახალგაზრდული მუშაკე-

ბისა და სპეციალისტების, აგრეთვე, იმ  უწყებების კომპეტენციისა და შე-

საძლებლობათა გაძლიერებას, რომლებიც ემსახურებიან ახალგაზრდებს. 

 

8. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დეფინიციები 

ქვემოთ მოცემული დეფინიციები უზრუნველყოფს სახელმწიფო ახალ-

გაზრდული პოლიტიკით გათვალისწინებული ღონისძიებების ერთგვა-

როვან გაგებას: 

ახალგაზრდა ნიშნავს 14-25 წლის პირს. თუმცა, სახელმწიფო ახალგაზ-

რდული პოლიტიკა, ასევე, არეგულირებს იმ ახალგაზრდების  საკითხებს, 

რომლებიც ქმნიან სხვა ასაკობრივ ქვეჯგუფებს. კერძოდ, სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკა არეგულირებს 0-18 წლის ასაკის ბავშვთა 

დაცვის საკითხებს, 12-19 წლის მოზარდთა რეპროდუქციული ჯან-

მრთელობის საკითხებს და 14-17 წლის არასრულწლოვანთა  მართლმსა-

ჯულებასთან დამოკიდებულების საკითხებს.   

ახალგაზრდული საქმიანობა ნიშნავს საგანმანათლებლო მუშაობას ახალ-

გაზრდებთან და ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ხორციელდება ფორ-

მალური განათლების, ოჯახური და სამსახურეობრივი კონტექსტის მიღმა. 

ახალგაზრდული საქმიანობის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების 

კეთილდღეობას, ასევე საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობასა და 
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ინტეგრაციას. ახალგაზრდული საქმიანობა სრულდება მოხალისე 

მუშაკების ან პროფესიონალი ახალგაზრდული მუშაკების მიერ, 

სხვადასხვა არასამთავრობო ან სახელმწიფო ორგანიზაციებში, ახალგაზ-

რდულ ცენტრებსა და ახალგაზრდულ სამსახურებში. 

ფორმალური განათლება არის საგანმანათლებო დაწესებულებაში მიღე-

ბული განათლება. 

არაფორმალური განათლება ნიშნავს სწავლას ფორმალური საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებების ფარგლებს გარეთ და არის მონაწილეობითი 

და ნებაყოფლობითი პროცესი, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლეზე 

და, შესაბამისად, მჭიდროდაა დაკავშირებული ახალგაზრდების საჭი-

როებებთან, მისწრაფებებსა და ინტერესებთან. ეს არის მიზნობრივი და 

ხშირად სტრუქტურირებული პროცესი, რომელიც ეფუძნება სწავლის მიზ-

ნებს და სასწავლო რესურსებს. არაფორმალური განათლება მიზნად 

ისახავს ჯანსაღად მოაზროვნე ახალგაზრდა პიროვნებების ჩამოყალიბე-

ბას, რომელთაც შეუძლიათ განავითარონ პასუხისმგებლიანი და შემოქმ-

ედებითი მიდგომა გამოწვევების დაძლევის პროცესში და აქტიური მონა-

წილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მნიშვნელოვანი ელე-

მენტებია თანატოლთა ურთიერთგანათლება, სწავლის უსაფრთხო გარე-

მო, მიდგომებისა და მიზნობრივი ჯგუფების მრავალფეროვნება. თუ ფორ-

მალური განათლება აქცენტს აკეთებს შემეცნებით სწავლაზე, არა-

ფორმალური განათლება, შემეცნებით ასპექტებთან ერთად, ითვალისწი-

ნებს სწავლის ემოციურ, სულიერ, სოციალურ და პრაქტიკულ ელემენტებს. 

სტრუქტურული დიალოგი არის ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებს სახელ-

მწიფო, რათა უზრუნველყოს ადგილობრივ (სათემო/მუნიციპალურ/რე-

გიონულ) და ცენტრალურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
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ახალგაზრდების სისტემატური მონაწილეობა მათდამი კეთილგანწყობილ 

გარემოში. ის შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს, მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულონ შესაბამისი საკითხების ფორმულირებაში და აწვდის 

მათ ინფორმაციას მონაწილეობის შესაძლებლობათა შესახებ. 

სტრუქტურული დიალოგი  მოქნილი პროცესია, რამდენადაც 

ახალგაზრდებს შეუძლიათ თავად განსაზღვრონ თავიანთი მონაწილეობის 

(ან არმონაწილეობის) ხარისხი და მონაწილეობის პირობები (მაგალითად, 

მონაწილეობის ხანგრძლივობა ან ტიპი). ამგვარი დიალოგის ფარგლებში 

ახალგაზრდები იღებენ ინფორმაციას მონაწილეობის შედეგების შესახებ, 

ფასდება მათ მიერ შეტანილი წვლილი და განიმარტება ზოგიერთი მათი 

იდეის განუხორციელებლობის მიზეზები. 

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ისეთი გაერთიანებაა, სადაც ხელმძღვა-

ნელი პირებისა და წევრების უმრავლესობა ახალგაზრდაა. 

B. პოლიტიკის მიმართულება 1: მონაწილეობა  

 

1. სამოქალაქო უფლებები და ვალდებულებები  

ახალგაზრდები აქტიურად მონაწილეობენ საქართველოს პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში და გადამწყვეტი როლი ენიჭებათ ქვეყნის დემოკრატიული 

მომავლის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, ახალ-

გაზრდების მხოლოდ მცირე ნაწილია აქტიურად ჩართული, მათ უმეტე-

სობას კი გაცნობიერებული არ აქვს სამოქალაქო ცხოვრებაში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებული უფლებები და ვალდებულებები. 

რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფ ახალგაზრდებს და 

ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლებს დაბრკოლებები ექმნებათ 

სამოქალაქო ცხოვრებაში მონაწილეობის თვალსაზრისით და მათი 



17 
 

ამგვარი გამიჯნულობა საფრთხეს უქმნის სოციალურ სოლიდარობას. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის საკითხებზე მიმდინარე 

ეროვნული კონსულტაციების პროცესში განისაზღვრა სამოქალაქო-

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის კომპონენტები, კერძოდ: 

გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 

ახალგაზრდების მობილიზაცია, პოლიტიკურ პროცესებსა და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა. 

საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს შორის სამო-

ქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციულობის 

ხარისხის ამაღლებას. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

1.1 ხელს უწყობს ახალგაზრდების სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდე-

ბულებების სფეროში ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას, რაც 

გაზრდის ინფორმირებულობის  ხარისხს. 

1.2 ხელს უწყობს ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შორის ეროვნულ, რელი-

გიურ, სექსუალურ და სხვა უმცირესობათა შესახებ  ინფორმაციის მიწო-

დებას, რათა  გაუმჯობესდეს  ამ ჯგუფების  მიმართ  შემწყნარებლობის 

ხარისხი. 

2. გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობები და უნარ-ჩვევები 

საქართველოს მთავრობა, როგორც ბავშვის უფლებების შესახებ გაეროს 

კონვენციისა და ახალგაზრდების ადგილობრივ და რეგიონალურ ცხოვრე-

ბაში მონაწილეობის შესახებ ევროპული ქარტიის მხარე, აღიარებს 

ახალგაზრდების მონაწილეობის უფლებას მათთან დაკავშირებულ  გადა-

წყვეტილებათა მიღების პროცესში.  
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საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს, რომ ახალგაზრდებს გააჩნდეთ 

მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის შესაძლებლობა და უნარ-ჩვევები  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

2.1 მიაწვდის ახალგაზრდებს ინფორმაციას გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მათი აქტიური ჩაბმის შესაძლებლობათა შესახებ; 

2.2 წაახალისებს ისეთი სასწავლო პროგრამების რაოდენობების გაზრდას, 

რომლებიც ორიენტირებულია ზოგად საგანმანათლებო და უმაღლეს სა-

განმანათლებო დაწესებულებების თვითმართველობებში წარმოდგენილი 

ახალგაზრდების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაზე. 

3. ახალგაზრდების მიერ შემუშავებული პროექტები 

ახალგაზრდებს შეუძლიათ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

შეიმუშავონ პროექტები, რომლებიც ეფექტურია მათი თანატოლების საჭი-

როებათა დაკმაყოფილების თვალსაზრისით. თავიანთი პროექტების 

იმპლემენტაციის პროცესში ახალგაზრდები იძენენ მთელ რიგ მნიშვნე-

ლოვან უნარ-ჩვევებს. ახალგაზრდების მიერ შემუშავებული პროექტები 

სასარგებლოა როგორც ამგვარი პროექტების ბენეფიციარების, ისე 

მთელი საზოგადოებისათვის. საქართველოს ახალგაზრდებს სურთ, უფრო 

აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო ახალგაზრდული 

პოლიტიკის ფარგლებში არსებულ სტრატეგიათა განხორციელებაში. 

მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდები და ახალგაზრდული ორგანიზაციები 

ხშირად მოკლებულნი არიან ეფექტური მონაწილეობის უნარ-ჩვევებს და 

საშუალებებს. თავიანთი სამუშაოს შესრულებაში მათ ბარიერს უქმნის 

სოციალური და გარე ფაქტორებიც. საქართველოს მთავრობა აფინანსებს 
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და გააგრძელებს ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში მოქმედი სტუდენტური თვითმმართველობების პროექტებს. 

საქართველოს მთავრობა მხარს დაუჭერს ახალგაზრდების მიერ ინიცი-

ირებულ პროექტებს.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

3.1 დაეხმარება ახალგაზრდებს იმ უნარ-ჩვევებისა და საშუალებების 

განვითარებაში, რომლებიც აუცილებელია პროექტების წარმატებით გან-

ხორციელებისათვის. 

3.2 წაახალისებს საგრანტო პროგრამებს, რომლებში მონაწილეობაც შეუძ-

ლიათ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს. 

3.3 ხელს შეუწყობს აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას, რაც 

უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირებას ადგილობ-

რივ დონეებზე. 

3.4 საჭიროების შემთხვევაში მოახდენს ცვლილებების ინიციირებას არ-

სებულ კანონმდებლობაში  ახალგაზრდების მიერ ინიციირებული პროექ-

ტების ხელშეწყობის მიზნით და შეცვლილი გარემოებებისა და ახალ-

გაზრდების  საჭიროებათა  გათვალისწინებით. 

3.5 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული ინიციატივების გაშუქებას, რაც 

გააძლიერებს ახლად შექმნილი ახალგაზრდული ჯგუფების მოტივაციას, 

ახალგაზრდების მიღწევათა შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების ინფორ-

მირებას და წაახალისებს დონორებს ახალგაზრდული პროექტების მხარ-

დასაჭერად. 

4.  მოხალისეობა  

მოხალისეობა არაფორმალური განათლების ფარგლებში მოქმედი 

ეფექტური ინსტრუმენტია, რომლის მიზანია ყოფითი ცხოვრებისა და და-
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საქმების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება. ამასთან, მოხალისეობა ჩართუ-

ლობის კონსტრუქციული ფორმაა დაუსაქმებელი ადამიანებისათვის, 

რომელიც ეხმარება მათ შრომითი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში. 

მიუხედავად ამისა, მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში 

მოხალისეთა რიცხვი ძალზედ დაბალია. საქართველოს მთავრობა ქმნის 

ახალ პოლიტიკას ამ სფეროში, რომელიც ხელს შეუწყობს მოხალისეობის 

მოტივაციის ზრდას და რომლის შედეგად მოხალისეობა სარგებლობას 

მოუტანს არა მარტო ახალგაზრდებს, არამედ მთელ საზოგადოებას. 

საქართველოს მთავრობა მხარს დაუჭერს ახალგაზრდების ინტელექ-

ტუალურ და სოციალურ განვითარებას მოხალისეობის დანერგვის გზით.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

4.1 განსაზღვრავს მოხალისეობის კონცეფციას და როგორც მოხალი-

სეების, ისე მოხალისეთა მიმღები ორგანიზაციების უფლებებსა და 

მოვალეობებს. 

4.2  მოახდენს საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზს, რათა უზრუნ-

ველყოს მოხალისეთა მიერ გაწეული შრომის წახალისება და პოპულა-

რიზაცია. 

 

5. კულტურა, შემოქმედებითი საქმიანობა და დასვენება  

ახალგაზრდები პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ანიჭებენ  კულტურული 

საქმიანობის,  გართობისა და დასვენების შესაძლებლობებს. კულტურულ 

და შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეობა ხელს უწყობს ახალგაზ-

რდებს შორის იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რაც მათ გამოადგებათ 

თავიანთი ცხოვრების ყველა ასპექტში და  მოამზადებს მათ კულტურისა და 

ტურიზმის სექტორებში დასაქმებისათვის. ამასთან, ეროვნული იდენტობის 
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შენარჩუნების მიზნით, ახალგაზრდები უნდა იყვნენ წახალისებული 

თავიანთი კულტურისა და ტრადიციების გამოყენებაში. უცხოეთში 

მცხოვრებმა ახალგაზრდა თანამემამულეებმა, ასევე, უნდა მიიღონ 

ინფორმაცია ქვეყნის კულტურული ცხოვრების შესახებ და შეძლონ მასში 

მონაწილეობის მიღება და საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან 

კავშირების შენარჩუნება. ასევე, მნიშვნელოვანია ოკუპირებულ ტერიტო-

რიებზე მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართვა ქვეყნის კულტურულ ცხოვ-

რებაში და ოკუპაციის შედეგად გამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ 

ახალგაზრდებს  შორის  ურთიერთობათა  გაღრმავება. 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს  ახალგაზრდების ჩაბმას კულ-

ტურულ, შემოქმედებით და დასვენების ღონისძიებებში. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა:  

5.1 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩაბმას კულტურული და ეროვნული 

მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვისა და მოვლა-შენახვის ღონისძიებებში. 

5.2 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისთვის კულტურული, შემოქმედებითი 

და რეკრეაციული პროგრამების რაოდენობებისა და მასშტაბების 

გაზრდას. 

5.3 გაზრდის შემოქმედებითი კონკურსების რაოდენობას ზოგადსაგან-

მანათლებო და უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულებებს  შორის. 

5.4 უცხოეთში მცხოვრებ  ახალგაზრდა თანამემამულეებს  მისცემს შესაძ-

ლებლობას, მიიღონ ინფორმაცია ქვეყნის კულტურული ცხოვრების 

შესახებ და შეძლონ მასში მონაწილეობის მიღება და საქართველოში 

მცხოვრებ ახალგაზრდებთან კავშირების შენარჩუნება. 

5.5 უზრუნველყოფს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა 

ახალგაზრდებმა მიიღონ ინფორმაცია ქვეყნის კულტურული ცხოვრების 
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შესახებ და შეძლონ მასში მონაწილეობის მიღება და ქვეყნის დანარჩენ 

რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან ურთიერთობების გაღრმავება. 

C. პოლიტიკის მიმართულება 2: განათლება, დასაქმება და მობილობა  

1. საგანმანათლებო დაწესებულებიდან სამსახურზე გადასვლის სისტემა 

განათლების სექტორში განხორციელებული ფუნდამენტური რეფორმების 

პარალელურად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა 

საგანმანათლებო დაწესებულების დამთავრების შემდეგ ეფექტურად 

მოახერხონ სამსახურის პოვნა. სამთავრობო პოლიტიკაში გათვალის-

წინებული იქნება ახალგაზრდების მოთხოვნა, რომელიც შეეხება 

საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში დასაქმებისთვის აუცილებელი 

უნარ-ჩვევების განვითარებას,  დასაქმების შესაძლებლობების შექმნას და 

სამუშაო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობათა უზრუნველყოფას. 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების კვალიფიკა-

ციის ზრდას და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა:  

1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფს მოსწავლე-

ების ინფორმირებას უმაღლესი განათლების მიღებისა და დასაქმების 

შესაძლებლობათა შესახებ. 

1.2 ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს პროფესიული ორიენტაციის განსაზღვრაში. 

საჭიროების შემთხვევაში ჩაატარებს კვლევას მოთხოვნადი და კონკუ-

რენტული პროფესიების განსაზღვრის მიზნით და აცნობებს ახალგაზრდებს 

და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ამგვარი კვლევის შედეგების 

შესახებ. 

1.3 წაახალისებს აქტიურ თანამშრომლობას შესაბამის სამინისტროებს, არა-

სამთავრობო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის, რათა განხორციელ-
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დეს ინოვაციებზე ორიენტირებული პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუ-

წყობს ახალგაზრდების საგანმანათლებლო სისტემიდან სამსახურზე გა-

დასვლას. 

2. განათლების სფეროში წარმატების მიღწევის თანაბარი შესაძლებ-

ლობები 

განათლების სისტემიდან სამსახურზე გადასვლა ყველა ახალგაზრდის 

წინაშე არსებული გამოწვევაა. სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, 

საქართველოს მთავრობა ყველა ახალგაზრდას თანაბრად შეუწყობს 

ხელს, მიიღოს ხარისხიანი განათლება და განივითაროს ისეთი უნარები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობს მომავალში მათ დასაქმებას. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობე-

ბისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების გაძლიერება განათლებისა და 

დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით. 

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ახალგაზრდებს 

არა აქვთ განათლების მიღების ისეთივე შესაძლებლობები, როგორიც სა-

ქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს. 

საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ ყველა ახალგაზრდამ, 

განურჩევლად ეკონომიკური მდგომარეობის, გეოგრაფიული ადგილსამ-

ყოფლის, ეთნიკური წარმოშობის, ან შესაძლებლობებისა, მიიღოს ისეთი 

ზოგადი განათლება, რომელიც მოამზადებს მათ უმაღლეს სასწავლებ-

ლებში ჩასაბარებლად და დასაქმებისათვის.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა:  

2.1 გააუმჯობესებს საშუალო განათლების ხარისხს, რომელიც მოამზადებს 

მოსწავლეებს უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში მისაღებად ზო-
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გადსაგანმანათლებლო დაწესებულების გარეთ სწავლის საჭიროების გა-

რეშე. 

2.2 ხელს შეუწყობს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებ 

ახალგაზრდებს, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ახალ-

გაზრდებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებს, 

რომ მონაწილეობა მიიღონ უმაღლეს და პროფესიულ საგანმა-

ნათლებლო პროგრამებში. 

2.3 უზრუნველყოფს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ახალგაზრდებისათვის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების ხელ-

მისაწვდომობას. 

 

3. ეკონომიკური შესაძლებლობები და ცხოვრების პირობები რეგიონებში 

მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის  

რეგიონებსა და რთულად მისადგომ ადგილებში მცხოვრებ ახალგაზ-

რდებს ისეთივე მომსახურებები და შესაძლებლობები სჭირდებათ, რო-

გორიც მათ ქალაქში მცხოვრებ თანატოლებს. უმაღლესი განათლების 

მქონე პირებს რეგიონებში დასაქმების ნაკლები შანსი აქვთ და ამიტომ 

ისინი საცხოვრებლად იმ ქალაქში რჩებიან, სადაც განათლება მიიღეს და 

იქ იწყებენ სამსახურის ძებნას. ცხოვრების ხარისხი არის კიდევ ერთი 

მიზეზი, რისთვისაც ახალგაზრდები საცხოვრებლად ქალაქებს ირჩევენ. 

საქართველოს მთავრობა გაზრდის ძალისხმევას რეგიონებში მცხოვრები 

ახალგაზრდების ეკონომიკური და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესე-

ბისათვის. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა:  
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3.1 ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო დაწესებულებების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის გაზრდას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯო-

ბესებისა და რეგიონებში საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნის 

გზით. 

3.2  მხარს დაუჭერს ტრენინგების/სწავლების დაწყებას ან გაუმჯობესებას რე-

გიონებისთვის მოთხოვნად პროფესიებში. 

3.3  ხელს შეუწყობს რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას, რაც შექმნის 

ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობებს. 

3.4  ხელს შეუწყობს რეგიონებში კულტურულ-გასართობი პროგრამების გან-

ხორციელებას ახალგაზრდებისათვის.  

 

4. სტუდენტთა მობილობა   

საქართველოში ბევრ ახალგაზრდას სურს, ისწავლოს საზღვარგარეთ 

მოქმედ უნივერსიტეტებში. უცხო ქვეყნებში განათლების მიღების შემდეგ 

სტუდენტები  მნიშვნელოვან ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს იძენენ, რაც ზრდის 

მათ შრომით კონკურენტუნარიანობას. ამასთან, უცხო ქვეყნებში მიღებული 

განათლება მათ საზღვარგარეთ დასაქმების შანსსაც აძლევს. კანონის 

თანახმად, მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლეს 

სასწავლებელში ნებისმიერ საფეხურზე სწავლის ერთი წლის შემდეგ. 

საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ სტუდენტებს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ხელი მიუწვდებოდეთ საქართველოს 

სტუდენტებისათვის გათვალისწინებულ  სტიპენდიებზე. 

D. პოლიტიკის მიმართულება 3: ჯანმრთელობა 

1. ჯანსაღი ცხოვრების  წესი 
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საქართველოში ბევრი ახალგაზრდა მისდევს ცხოვრების არაჯანსაღ წესს, 

რომელიც ძირითადად ყალიბდება ბავშვობისა და მოზარდობის პერი-

ოდში. ცხოვრების არაჯანსაღი  წესი მოიცავს: ალკოჰოლის ჭარბ მოხმა-

რებას, თამბაქოსა  და ნარკოტიკების გამოყენებას, აზარტულ თამაშებს, 

მთვრალ მდგომარეობაში და უსაფრთხოების ღვედების გარეშე ავტომო-

ბილის მართვას, არასწორ კვებას და არასაკმარის ფიზიკურ აქტივობას. 

ახალგაზრდებს შორის მწვავე პრობლემად რჩება თამბაქოსა და ნარ-

კოტიკების მოხმარება. ასევე, სწრაფად იზრდება ჭარბწონიანობის მაჩ-

ვენებელი, რაც ჰიპოდინამიით და არაჯანსაღი კვებითაა განპირობებული. 

ამ პრობლემის მოგვარებას მთავარ დაბრკოლებას უქმნის ის გარემოება, 

რომ მოქალაქეები, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდები, არ ფლობენ 

საკმარის ინფორმაციას ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, ნაკლებად 

სარგებლობენ  პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით.  

 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის  ცხოვ-

რების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

3.5 ხელს შეუწყობს სხვადასხვა ასაკის ახალგაზრდებს შორის კვლევების 

ჩატარებას ცხოვრების ჯანსაღი წესის რისკ-ფაქტორების გამოვლენისა 

და ანალიზის მიზნით. 

3.6 გააძლიერებს იმ მოქმედი კანონების მარეგულირებელ მექანიზმებს, 

რომელთა მიხედვითაც აკრძალულია, რომ უბიძგო ბავშვს ცხოვრების 

არაჯანსაღი  წესისაკენ. 

3.7 ხელს შეუწყობს  ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ახალგაზრდების ინ-

ფორმირებულობის დონის გაზრდას, რაც მათ მისცემს საშუალებას, 
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გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი და წაახალისებს მათ, შეცვალონ 

თავიანთი ქცევა. 

3.8 გააუმჯობესებს ახალგაზრდებისათვის  პრევენციულ სერვისებზე ხელმი-

საწვდომობას.  

3.9 წაახალისებს ახალგაზრდებისთვის ფინანსურად ხელმისაწვდომ 

რეკრეაციულ-სპორტულ აქტივობებში ჩაბმის შესაძლებლობას, 

რისთვისაც ხელს შეუწყობს  სპორტული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა 

და დასაქმების ადგილებში, და ხელს შეუწყობს იქ დასაქმებული 

პირების ჯანსაღი უნარ-ჩვევების გაძლიერებას. 

2. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა   

ახალგაზრდებს სჭირდებათ ინფორმაცია არა მარტო რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის საკითხებზე, არამედ მასთან დაკავშირებული უფლებებისა 

და მომსახურებების შესაძლებლობების შესახებ. რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობისა და თანამედროვე კონტრაცეფციის შესახებ ინფორმაციის 

არსებობა ხელს  უწყობს ახალგაზრდებს შორის აბორტებისა და სქეს-

ობრივი გზით გადამდები ინფექციების  შემცირებას. ჯანდაცვის სამ-

სახურებით სარგებლობის თვალსაზრისით, არასრულწლოვნები და 

ახალგაზრდები ამ სფეროშიც აწყდებიან ფინანსურ და ინფრასტრუქტუ-

რულ სირთულეებს. მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო და-

წესებულებებში არ არსებობს სქესობრივი განათლება, რაც იწვევს სწორედ 

სქესობრივი ცხოვრების, კონტრაცეფციის მიმართ არასწორ დამო-

კიდებულებას, სტიგმას და სხვ. 
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საქართველოს მთავრობა გააუმჯობესებს რეპროდუქციული ჯანმრთე-

ლობის  სამსახურების  ხარისხს და არასრულწლოვნებისა და ახალგაზ-

რდებისათვის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

2.1 პრიორიტეტულ მნიშვნელობას მიანიჭებს ახალგაზრდებისადმი 

კეთილგანწყობილ გარემოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახუ-

რების განვითარებას. 

2.2 გააუმჯობესებს  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურების 

გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას. 

2.3 გააუმჯობესებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახურებში 

მოღვაწე სპეციალისტთა  უნარ-ჩვევებს და შესაძლებლობებს. 

2.4 როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური განათლების გზით, გაზ-

რდის მოზარდებისა და ახალგაზრდების ინფორმაციულობის ხარისხს  

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, რეპროდუქციულ სფეროში მათი უფ-

ლებების (მათ შორის, აივ-ინფექციის პრევენციასთან დაკავშირებული 

უფლებების) შესახებ.   

3. ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

სახელმწიფო ახალგაზრდული საკონსულტაციო მექანიზმის ფარგლებში 

გამოკითხულმა ახალგაზრდებმა დაასახელეს ბევრი ფაქტორი, რომელიც 

ხელს უწყობს ფსიქიკური დარღვევების განვითარებას.  ამ ფაქტორებს 

შორისაა საკუთარ თავში ჩაკეტვა, აგრესია, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი და 

დაუსაქმებლობა. საჭიროებების არსებობის მიუხედავად, თემების დონეზე 

სუსტად არის განვითარებული ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის  და 

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის სამსახურები, 
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თუმცა ქვეყანაში მოქმედებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსურ ხელმისაწვდომობას.  

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს სამსახურებს, რომელთა მი-

ზანია  ახალგაზრდების ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

3.1 შესაბამისი კვლევების ხელშეწყობით და სტატისტიკური ინფორ-

მაციული ნაკადების გაძლიერებით შეაგროვებს და გააანალიზებს ახალ-

გაზრდების ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველ ინფორ-

მაციას. 

3.2 იზრუნებს ახალგაზრდებზე მორგებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სერვისების  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე.  

 3.3 შეამცირებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიან-

თა სტიგმატიზაციას, მენტალური და ემოციური ჯანმრთელობის შესახებ 

ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის ფართო მასების  ინფორმი-

რებულობის დონის ამაღლებით და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯო-

ბესების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარებით. 

3.4 საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით წაახა-

ლისებს მედია საშუალებების იმ სტანდარტებსა და გზამკვლევებს,  რომ-

ლებიც არეგულირებენ ბავშვთა და მოზარდთა საკითხების და მათთან 

დაკავშირებული სიუჟეტების მომზადებას. 

3.5 ხელს შეუწყობს ინიციატივებს, რომელთა მიზანია ფსიქიკური პრობ-

ლემების მქონე ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაცია. 

3.6 ხელს შეუწყობს აღნიშნულ სფეროში ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, 

სოციალური მუშაკების,  ოჯახის ექიმების და, ასევე, ჟურნალისტების, 

მასწავლებლების  ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლებას. 
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E. პოლიტიკის მიმართულება 4: სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა 

1. სოციალური დახმარება 

ბოლო წლებში ქვეყანაში სოციალური დაცვის სისტემაში მიღწეულ იქნა 

მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც აისახება სახელმწიფო საბიუჯეტო დანა-

ხარჯებში. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიზნობრივი სო-

ციალური დახმარების პროგრამის ამოქმედება, რომელიც გულისხმობს 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენას და მათ უზრუნველყოფას 

საარსებო შემწეობით და/ან ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტით. აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად, 

ყველა სახელმწიფო სოციალური პროგრამის მიზნობრივი ჯგუფის 

დაფინანსებისათვის მნიშვნელოვანია შესაბამისი მიზნობრივი ჯგუფების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინება. მიუხედავად 

იმისა, რომ ახალგაზრდების ჯგუფები მოცული არიან ზემოაღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში, მათ გააჩნიათ სპეციფიკური საჭიროებები.   

საქართველოს მთავრობა იზრუნებს კვლევების გაძლიერებაზე და  სოცი-

ალური დახმარების პროგრამებით გათვალისწინებული  შესაძლებლობე-

ბის გაზრდაზე, რათა უკეთ დააკმაყოფილოს  სიღარიბეში მცხოვრები 

ახალგაზრდების საჭიროებები. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

1.1 წაახალისებს კვლევითი ანალიზის გაკეთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ 

რა ზეგავლენას ახდენს სიღარიბე ახალგაზრდებზე. 

1.2 ხელს შეუწყობს მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და სხვა სოციალურ 

პროგრამებში ღარიბ ოჯახებში მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებათა 
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გათვალისწინებას; ხელს შეუწყობს, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომელთა 

მიმართაც დასრულდა სახელმწიფო მზრუნველობა, ხელი მიუწვდებოდეთ 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების და სხვა სოციალურ პროგრამებზე. 

1.3 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა ოჯახებისთვის მიზნობრივი სოციალური 

დახმარებისა და სხვა სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობას. 

1.4 ხელს შეუწყობს საინფორმაციო კამპანიებს  ქვეყანაში არსებული სოცია-

ლური შემწეობებისა და მომსახურებების შესახებ. 

2. პრევენციული ღონისძიებები იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სპე-

ციალური მხარდაჭერა ესაჭიროებათ 

მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდები, ის ახალგაზრდები, რომელ-

თა მიმართაც დასრულდა სახელმწიფო მზრუნველობა, უსახლკარო,  კა-

ნონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები  და შეზღუდული შე-

საძლებლობების მქონე ახალგაზრდები განსხვავებული საჭიროებებისა და 

რისკების წინაშე დგანან. 

ყველა ამ ახალგაზრდას სჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა იმის გარდა, 

რასაც სახელმწიფო პროგრამები და სერვისები, და, ასევე, ოჯახი სთავა-

ზობს. ამ მხარდაჭერის გარეშე ისინი შესაძლოა უფრო სავალალო შედე-

გების წინაშე აღმოჩნდნენ, კერძოდ, ჩაიდინონ დანაშაული, გაირიცხონ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, გახდნენ ძალადობის ან 

ექსპლუატაციის მსხვერპლნი, დარჩნენ დაუსაქმებელნი, სახლ-კარის გა-

რეშე,  გამოიყენონ ალკოჰოლი ან ნარკოტიკი, ან გახდნენ მათზე დამოკი-

დებულნი, გაუჩნდეთ მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 

პრობლემები და აღმოჩნდნენ საზოგადოებისგან გარიყულნი.  

საქართველოს მთავრობა ამჟამად ახორციელებს სისხლის სამართლის 

სისტემის (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ჩათვლით)  
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და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმას, რომლის მიზანია უზრუნველყოს 

ამ სისტემებში მოხვედრილი ახალგაზრდების საჭიროებათა უფრო 

ეფექტიანად დაკმაყოფილება და პრევენციული ღონისძიებების გატარება. 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია (გან-

საკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც შეეხება პრევენციის მეორე და მესამე 

დონეს) წარმოადგენს პირველ მნიშვნელოვან ნაბიჯს პრევენციული 

ღონისძიებების განსაზღვრის სფეროში კოორდინირებული მიდგომის 

შემუშავების თვალსაზრისით. 

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს პრევენციული ღონისძიებების განხორ-

ციელებას იმ ახალგაზრდებისათვის, რომელთაც სპეციალური მხარდაჭე-

რა ესაჭიროებათ, განსაკუთრებით, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ 

მყოფი ახალგაზრდებისთვის, ასევე, იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთა 

მიმართაც დასრულდა სახელმწიფო მზრუნველობა, ასევე უსახლკარო, 

კანონთან კონფლიქტში მყოფი  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  

ახალგაზრდებისთვის. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

2.1 იზრუნებს იდენტიფიკაციის, რეფერირებისა და რეაგირების მექანიზ-

მების შესაბამისობაში მოყვანაზე იმ ახალგაზრდების მიმართ, რომელთაც 

ესაჭიროებათ სპეციალური მხარდაჭერა; უზრუნველყოფს ამ ახალგაზ-

რდების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციას. 

2.2 განათლებისა და  დასაქმების პროგრამების განხორციელებისა და 

ახალგაზრდების მოხალისეთა სამუშაოში, სპორტულ, სოციალურ და კულ-

ტურულ ღონისძიებებში ჩართვის გზით, ხელს შეუწყობს იმ ახალგაზრდების 

რეინტეგრაციას, რომლებსაც სჭირდებათ სპეციალური მხარდაჭერა.  
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2.3 იზრუნებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების  იდენ-

ტიფიცირებაზე, აღრიცხვაზე, საჭიროებების შეფასებასა და  შესაბამისი  

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე.  

 

 

3. უფლებები, ძალადობა და სასტიკი მოპყრობა 

პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ 

მყოფი ბავშვების  ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდის ხელშეწყობას, მცირე 

საოჯახო ტიპის ან მინდობით აღზრდაში გადაყვანას, გაშვილებას და, 

როგორც ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები, ხელს შეუწყობს ბავშვთა 

ძალადობისგან დაცვას. ამასთან, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფე-

რირების) პროცედურები ეხმარება  ბავშვთა მიმართ  ძალადობის საჩივ-

რებზე რეაგირების ეფექტიანობის გაზრდას.  

საქართველოს მთავრობა გაზრდის ახალგაზრდების ინფორმაციულობის 

დონეს მათი უფლებების შესახებ, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის 

არაძალადობრივი და უსაფრთხო კულტურის ჩამოყალიბებას და სპეცი-

ალური დაცვითა და მხარდაჭერით უზრუნველყოფს იმ ახალგაზრდებს, 

რომლებიც ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლნი არიან. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

3.1 წაახალისებს სასწავლო კურსების ჩატარებას ზოგადსაგანმანათლებ-

ლო და უმაღლეს სასწავლებლებში, რითაც ხელს შეუწყობს ბავშვთა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ ცოდნის ამაღლებას.  

3.2 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის ინფორმირებუ-

ლობის დონის გაზრდას ბავშვისა და ადამიანის უფლებების, ძალადობისა 
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და იმ  სამსახურების შესახებ, რომლებიც მოქმედებს ძალადობისა და 

სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლთა დახმარების მიზნით. 

3.3 მიაწვდის ბავშვებს და ახალგაზრდებს ინფორმაციას გარემოზე მავნე 

ზემოქმედების საფრთხეებისა და ასეთ საფრთხეებზე რეაგირების ზომების 

შესახებ. 

3.4 ხელს შეუწყობს ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლ 

ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტების კვალიფიკაციის გაზრდას. 

ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს იმ პირებს, რომლებიც 

მუშაობენ დისკრიმინაციის საფრთხის წინაშე მდგარ  ახალგაზრდებთან.  

3.5 განავითარებს უკვე არსებულ სარეაბილიტაციო სამსახურებს (კრიზი-

სული ცენტრი, თავშესაფარი), რომელთა სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ 

ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი ახალგაზრდები. 

3.6 ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები ხელს 

უწყობს  ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი ახალგაზრდების 

დროულ ჩართვას რეფერალურ მექანიზმში. 

F. მთავარი აქტორების როლი და ვალდებულებები 

1. საქართველოს სამთავრობო დაწესებულებები და უწყებები პასუხისმგე-

ბელნი არიან სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში 

სპეციფიკური სტრატეგიების დაგეგმვაზე, განხორციელებასა და შეფასე-

ბაზე, დროში გაწერილ სამოქმედო გეგმაში მითითებული ვალდებულე-

ბების მიხედვით. შესაბამის სამინისტროში არსებულ შესაბამის უწყებას 

დაევალება, კოორდინაცია გაუწიოს სამინისტროს მუშაობას სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების კუთხით. სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებისას, აღნიშნული სამინის-

ტროები სხვა სამინისტროებთან, სამთავრობო უწყებებსა და არასამთავ-
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რობო ორგანიზაციებთან კოორდინაციას დაამყარებენ თავად, ან სამინის-

ტროთაშორისი სამუშაო ჯგუფებისა და ახალგაზრდობის საკითხებზე 

სამინისტროთაშორისი კომისიის მეშვეობით და მონაწილეობას მიიღებენ 

ახალგაზრდებთან გამართულ სტრუქტურულ დიალოგში იმ საკითხებზე, 

რომლებიც მათი კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება. სამინისტროები 

გაითვალისწინებენ, რომ მათ მიერ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული სტრატეგიები და პროგრამები შესაბამისობაში იყოს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის პრინციპებთან და 

სულისკვეთებასთან, მაშინაც კი, თუ ისინი მითითებული არაა სახელმწიფო 

ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. 

2. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, 

სხვა სამინისტროებთან ერთად, ნაკისრი ვალდებულებების გარდა, კოორ-

დინაციას გაუწევს ახალგაზრდობის საკითხებზე  სამინისტროთაშორის 

კომისიას და დაესწრება სამინისტროთაშორისი სამუშაო ჯგუფის ყველა 

შეხვედრას. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სა-

მინისტრო თავმჯდომარეობს  სტრუქტურული დიალოგის შესახებ სამუშაო 

ჯგუფს და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროსთან ერთად თანათავმჯდომარეობს სახელმწიფო ახალგაზ-

რდული პოლიტიკის საკითხებზე ცენტრალური და ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოთა  საკოორდინაციო მექანიზმს. საქართველოს 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ასევე, კოორდი-

ნაციას უწევს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების 

თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის კვლევას და მისი ამსახველი 

წლიური ანგარიშის შედგენასა და გავრცელებას. 
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3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები რეგიონულ და 

მუნიციპალურ დონეზე პასუხისმგებელნი არიან ადგილობრივ დონეზე 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში კონკრეტული 

სტრატეგიების შემუშავებაზე, განხორციელებასა და შეფასებაზე, დროში 

გაწერილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესაბამისად. ისინი, ასევე, დახმარებას გაუწევენ შესაბამის სამინისტროებს, 

შეაფასონ, თუ რა ზეგავლენა იქონია ადგილობრივ დონეზე იმ 

სტრატეგიებმა, რომლებიც ეროვნულ დონეზე განხორციელდა.  ისინი დახ-

მარებას გაუწევენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს იმ პროცედურების განხორციელებაში, რომლებიც 

აუცილებელია ახალგაზრდებთან ადგილობრივ დონეზე სტრუქტურული 

დიალოგის წარმართვისათვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოები გაითვალისწინებენ, რომ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული სტრატეგიები და პროგრამები შესაბამისობაში იყოს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის პრინციპებთან და სულის-

კვეთებასთან, მაშინაც კი, თუ ისინი მითითებული არაა სახელმწიფო 

ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. 

4. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტი  

დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად და ახალგაზრდობის 

საკითხებზე სამინისტროთაშორის კომისიასთან კოორდინაციით (რომლის 

წევრიცაა ეს კომიტეტი) შეიმუშავებს იმ კანონებს, რომლებიც აუცილე-

ბელია სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელები-

სათვის. ის, ასევე, მონაწილეობს სტრუქტურული დიალოგის შესახებ 

სამუშაო ჯგუფში. 
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5. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და 

იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩათვლით, რომლებიც მუშაობენ 

ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, დაგეგმავენ, განახორ-

ციელებენ და შეაფასებენ ქმედებებს, რომლებიც ხელს უწყობს ან ავსებს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკით გათვალისწინებულ კონკრე-

ტულ სტრატეგიებს და დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 

დასახულ  ღონისძიებებს. მათ, ასევე, შეუძლიათ მოითხოვონ დაფინანსება 

ან გააფორმონ კონტრაქტები კონკრეტულ სამინისტროებთან ისეთ 

მომსახურებათა გაწევის მიზნით, რომლებიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. როგორც ჯგუფს, მათ 

შეუძლიათ უზრუნველყონ თავიანთი საქმიანობის კოორდინაცია 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 

მეშვეობით და შეარჩიონ წარმომადგენლები სტრუქტურული დიალოგის 

შესახებ სამუშაო ჯგუფში. ადგილობრივ დონეზე მუშაობისას ისინი დაამ-

ყარებენ კოორდინაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში 

ახალგაზრდობის საკითხებზე შექმნილ ცენტრალურ ორგანოსთან. არც 

ერთი ეს ფუნქცია  არ ზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დამოუკიდებლობას პროგრამების შემუშავების, საზოგადოებასთან კომუ-

ნიკაციის ან სამთავრობო სტრუქტურებთან ადვოკატირების კამპანიების 

განხორციელების თვალსაზრისით.  

6. საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, ფონდების, საერთაშორისო სამთავრობო ორგანიზაცი-

ების (მაგალითად, გაერო, ევროკავშირი, ნატო) და უცხო ქვეყნის სამ-

თავრობო სამსახურებისა და საელჩოების ჩათვლით, აწარმოებენ ტექნი-

კურ და ფინანსურ მხარდაჭერას და დაფინანსებას, რაც ხელს უწყობს, ან 
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ავსებს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკით გათვალისწინებულ 

კონკრეტულ სტრატეგიებს და დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შესა-

ბამისად დასახულ ღონისძიებებს. ისინი იზრუნებენ, რომ ახალგაზრდებთან 

დაკავშირებით განხორციელებული სტრატეგიები და პროგრამები 

შესაბამისობაში იყოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის პრინ-

ციპებსა და სულისკვეთებასთან, მაშინაც კი, თუ ისინი მითითებული არაა 

სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. როგორც ჯგუფი, ისინი 

თავიანთი საქმიანობის კოორდინაციას ახალგაზრდულ საკითხებზე ახორ-

ციელებენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამი-

ნისტროსთან ერთად. 

7. კერძო სექტორი, საწარმოების, ბანკების, საინფორმაციო და საკომუ-

ნიკაციო ტექნოლოგიათა პროვაიდერების, ჯანდაცვის კერძო დაწესებუ-

ლებებისა და სადაზღვევო კომპანიების ჩათვლით, ძალზე მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს სახელმწიფო ახალგაზდული პოლიტიკის განხორციე-

ლების საქმეში. კერძო სექტორი ასაქმებს ახალგაზრდებს, აძლევს მათ 

სესხს, ჰყიდის მათზე საქონელსა და მომსახურებებს, უზრუნველყოფს მათ 

საკომუნიკაციო საშუალებებითა და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობით და 

ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ახალგაზრდული საქმიანობის 

განხორციელებას. სამოქმედო გეგმის მომზადებისას, კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებთან დაიწყება დილოგი, რათა განისაზღვროს მათი 

როლი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებისა და 

საკოორდინაციო მექანიზმების განვითარებაში.  

8. მედია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ახალგაზრდებისათვის ინფორ-

მაციის მიწოდების, შემეცნების ამაღლებისა და ისეთი ქცევის ნორმების 

დანერგვის თვალსაზრისით, რომლებიც მათზე პოტენციურად ახდენს 
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ზეგავლენას. მედია შეიძლება იქცეს ახალგაზრდობის პლატფორმად, რო-

დესაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია  პროდუქტს ან როდესაც მათი საქმი-

ანობა მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა. მედიას, ასევე, შეუძლია ნე-

გატიური ზეგავლენის მოხდენა და სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლი-

ტიკის მიზნების ხელყოფა. საქართველოში მედია საშუალებების უმეტესი 

ნაწილი კერძო მფლობელობაშია და ისინი სახელმწიფო ახალგაზრდულ 

პოლიტიკასთან ითანამშრომლებენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ემსახურება, ან 

თუ ამას კანონმდებლობა მოითხოვს. რაც შეეხება ზოგადად კერძო 

სექტორს, მედიასთან დაიწყება დიალოგი მისი როლის განსაზღვრის 

მიზნით სახელმწიფო ახალგაზრდობის პოლიტიკის განხორციელებასა და 

საკოორდინაციო მექანიზმების შემუშავებაში. 

9. მკვლევარები  აწარმოებენ კვლევას ახალგაზრდობის საკითხებზე და 

გაავრცელებენ კვლევის შედეგებს, რომლებიც შესაძლებელია გამოყე-

ნებულ იქნეს პოლიტიკის შემუშავებისა და შეფასების მიზნით. ინარჩუნებენ 

რა დამოუკიდებლობას, დაასრულებენ რა თავიანთ სამუშაოს 

გულმოდგინედ და კეთილსინდისიერად, მკვლევარები ზრდიან შანსს, რომ 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა პოზიტიურ გავლენას მოახდენს 

ახალგაზრდების ცხოვრებაზე.  

G. გადაწყვეტილების მიღების, კოორდინაციისა და იმპლემენტაციის მე-

ქანიზმები 

1. გადაწყვეტილების მიღება, კოორდინაცია და იმპლემენტაცია საქართვე-

ლოს მთავრობის მიერ 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა ყოვლისმომცველი და 

მრავალსექტორული პოლიტიკაა, რომელიც მოითხოვს ყველა ჩართული 

უწყების არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო პარტნიორების 
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ერთობლივ ძალისხმევას. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა  

საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის შედგენილი სახელმწიფო 

მნიშვნელობის დოკუმენტია, მაგრამ ის ახალგაზრდები, რომლებიც 

ცხოვრობენ რაიონებში, უმეტესწილად ხელისუფლების ადგილობრივ 

ორგანოებთან ურთიერთქმედებენ. ადგილობრივ დონეზე არსებულ 

მომსახურებათა უმეტესობას ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები 

აკონტროლებენ, თუმცა არსებობს ზოგიერთი ისეთი მომსახურებაც, 

რომლის კონტროლს ან განხორციელებას რეგიონული და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები უზრუნველყოფენ. 

ახალგაზრდული პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, დამყარდეს მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობა 

სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის ადგილობრივ, რეგიონულ და 

სახელმწიფო დონეზე.  

საქართველოს მთავრობა შექმნის შიდასამთავრობო მექანიზმებს, რომ-

ლებიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებათა მიღებას სხვადასხვა სექტო-

რის მონაწილეობით, სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე, ასევე სა-

ხელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის კოორდინაციასა და მიზნების 

ეფექტიან მიღწევას. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

1.1 შექმნის ახალგაზრდობის საკითხებზე სამინისტროთაშორის კომისიას, 

მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილებებით, რომელიც იკრიბება 

არანაკლებ ყოველკვარტალურად, ხოლო მინისტრთა დონეზე – 

არანაკლებ წელიწადში ერთხელ და მას  თავმჯდომარეობს 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და კოორდინაციას უწევს 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. 
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1.2 შექმნის სამუშაო ჯგუფებს, რომელთაგან თითოეული იმუშავებს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკით გათვალისწინებულ თითო 

მიმართულებაზე. თითოეული სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე ან თანა-

თავმჯდომარე იქნება რომელიმე შესაბამისი სამინისტრო, თითოეულ 

ჯგუფს ექნება მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილებები, შეიკრიბება 

არანაკლებ ყოველკვარტალურად და წარუდგენს ანგარიშებს ახალ-

გაზრდობის საკითხებზე სამინისტროთაშორის კომისიას.  

1.3 სამინისტროთაშორისი კომისიის შემადგენლობის წევრ სამინისტრო-

ებში განსაზღვრავს ახალგაზრდობის საკითხებზე საკოორდინაციო ერთე-

ულს/პირს. 

1.4 ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან გამართავს დიალოგს 

ეროვნული/ადგილობრივი პერმანენტული მექანიზმის შემუშავების მიზნით, 

რომელსაც ექნება მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილებები და 

შეიკრიბება რეგულარულად. 

1.5 გააძლიერებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა შესაძლებ-

ლობას, შეასრულონ თავიანთი ფუნქციები და ვალდებულებები სახელ-

მწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან მიმართებაში, და წაახალისებს 

მათ, იმუშაონ ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებაზე,  უზრუნ-

ველყოფს არსებული ფინანსური რესურსების ეფექტურ განაწილებას.  

2. გადაწყვეტილების მიღება, კოორდინაცია საქართველოს მთავრობასა 

და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის და იმპლემენტაცია  

სახელმწიფოს ძალისხმევის პარალელურად, უმნიშვნელოვანესია, ასევე, 

არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერაც. აქტორთა თითოეულ ჯგუფს 

აქვს მუშაობის საკუთარი მეთოდი და ინტერესები, რაც ზოგჯერ შესაძლოა 

გამოწვევად იქცეს. ეფექტური თანამშრომლობის მიზნით, მონაწილე 
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მხარეებმა უნდა განსაზღვრონ საერთო ინტერესის სფეროები და 

ერთობლივად შეიმუშაონ ის მექანიზმები, რომლებიც ყველა მხარის 

ინტერესს ემსახურება. 

საქართველოს მთავრობა მიზანშეწონილობის ფარგლებში შექმნის შიდა-

სამთავრობო მექანიზმებს, რომელთა მიზანია სხვა დაინტერესებული მხა-

რეების ჩაბმა გადაწყვეტილების მიღების, კოორდინაციისა და სახელ-

მწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს  მთავრობა: 

2.1 გამართავს დიალოგს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთა-

შორისო ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, 

რათა განისაზღვროს საუკეთესო მექანიზმი სახელმწიფო ახალგაზრდულ 

პოლიტიკასთან დაკავშირებულ პროცესებში მათი ჩაბმის მიზნით, და 

უზრუნველყოფს მათ მონაწილეობას სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. 

2.2 უზრუნველყოფს, რომ სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან 

დაკავშირებულ პროცესებში მონაწილეობა ღია იყოს ყველა დაინტერესე-

ბული პირისთვის. 

2.3 მხარს დაუჭერს თანამშრომლობას ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოებს, არასამთავრობო  სექტორსა და ახალგაზრდებს შორის. 

 

3. სტრუქტურული დიალოგი: გადაწყვეტილების მიღება, კოორდინაცია და 

იმპლემენტაცია ახალგაზრდების მონაწილეობით 

საქართველოს მთავრობა აცნობიერებს, რომ ახალგაზრდებს უფლება 

აქვთ, მონაწილეობა მიიღონ იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომლებიც 

მათ შეეხებათ. მსოფლიო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საქართველოს 

მთავრობა, ასევე, აცნობიერებს რომ სტრუქტურულ დიალოგს შედეგად 
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მოჰყვება უფრო ქმედითი  გადაწყვეტილებები და გაზრდილი 

ეფექტიანობა, განსაკუთრებით სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის 

განხორციელების თვალსაზრისით.  

საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს სტრუქტურულ დიალოგს, რო-

გორც სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკაში ახალგაზრდების მონა-

წილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმს.   

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

3.1 სათანადო შემთხვევებში შეიმუშავებს სტრუქტურული დიალოგის 

მექანიზმებს მმართველობის დონეებზე. 

3.2 შექმნის სტრუქტურულ დიალოგში მონაწილეობის საკითხებზე სამუშაო 

ჯგუფს, რომელსაც თავმჯდომარეობს საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, და რომელიც დაკომპლექტე-

ბულია სამინისტროების, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზა-

ციებისა და დაინტერესებული სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანი-

ზაციების წარმომადგენლებისაგან. 

3.3 წინასწარი კონსულტაციების საფუძველზე და ახალგაზრდობის საკი-

თხებზე სამინისტროთაშორის კომისიასთან შეთანხმებით, შეიმუშავებს 

წლიურ თემატურ პრიორიტეტებს იმ სტრუქტურული დიალოგისათვის, 

რომელიც ჩატარდება სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან 

მიმართებაში. 

3.4 თხოვნით მიმართავს საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს (სამი-

ნისტროებს, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, სახელმწიფო 

უწყებებს და სხვ.), მონაწილეობა მიიღონ წლიური თემატური პრიო-

რიტეტების შესახებ მიმდინარე სტრუქტურული დიალოგის პროცესში. 
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3.5 ხელს შეუწყობს, რომ ყველა ახალგაზრდას, განსაკუთრებით ყველაზე 

მოწყვლადი და ნაკლებად აქტიური ჯგუფების წარმომადგენლებს ჰქონ-

დეთ სტრუქტურული დიალოგის პროცესებში მონაწილეობის შესაძ-

ლებლობები. 

 3.6 შეაფასებს სტრუქტურული დიალოგის მექანიზმებსა და პროცესებს, 

ასევე, მოამზადებს ინფორმაციულ-დოკუმენტურ მასალებს იმ ახალგაზ-

რდების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებში, რაც ხელს შეუწყობს მონაწილეობასთან დაკავშირებული 

ხარვეზების უკეთ გაცნობიერებას. 

4. კომუნიკაცია  

ინფორმაციის დროულ ხელმისაწვდომობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობისა და მათი კეთილ-

დღეობის თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდობის საკი-

თხებთან და ახალგაზრდობის მონაწილეობის შესაძლებლობებთან დაკავ-

შირებული ინფორმაცია ძნელად ხელმისაწვდომია, განსაკუთრებით 

რეგიონებში. ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული ბეჭდვითი გამოცემების 

რიცხვი ძალზე მცირეა. ახალგაზრდული სატელევიზიო გადაცემები 

ფოკუსირებულია გართობაზე და არა ინფორმაციის მიწოდებასა და 

განათლებაზე.  ბევრი ახალგაზრდისათვის ინფორმაციის მიღების წყარო 

ბიბლიოთეკაა, მაგრამ ბიბლიოთეკებს სჭირდება განახლება, ახალი 

წიგნები და ინტერნეტი/კომპიუტერული აპარატურა. ინტერნეტი, გან-

საკუთრებით სოციალური ქსელები, ინფორმაციის გავრცელების დანა-

ხარჯეფექტური გზაა, მაგრამ უნდა მოინახოს ალტერნატიული სა-

შუალებები იმ ახალგაზრდებისათვისაც, რომლებიც  თემებში ცხოვრობენ 

და არა აქვთ ინტერნეტი, ან არ შეუძლიათ მისი საფასურის გადახდა. 
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ონლაინ ინფორმაცია ხარისხიანი უნდა იყოს და რეგულარულად უნდა 

ახლდებოდეს. ახალგაზრდები და მათი ორგანიზაციები თანა-

ტოლებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური საშუალებაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა აქტიურად იყენებს 

ინტერნეტს, მასმედიასა და სხვა სარეკლამო საშუალებებს (ბილბორდებს, 

ავტობუსებში გამოკრულ პოსტერებს) ახალგაზრდებს შორის თავისი 

გზავნილების გავრცელების მიზნით, შეისწავლის შესაძლებლობას, რომ 

შემუშავდეს ინფორმაციის გავრცელების  მექანიზმები, რომლებშიც კერძო 

მედია საშუალებები და ახალგაზრდული ორგანიზაციები სრულუფლებიანი 

პარტნიორების სახით იქნებიან წარმოდგენილი.  

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებისათვის არსებუ-

ლი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და ახალგაზრდული საკითხების 

ამსახველი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

4.1 წაახალისებს ვებსივრცის შექმნას, რომელიც თავს მოუყრის საქარ-

თველოს ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული საკითხების ამსახველ 

ინფორმაციას, კერძოდ, ახალგაზრდული საქმიანობის განმახორციელე-

ბელი სამსახურების, არაფორმალური განათლების, მოხალისედ საქმია-

ნობის შესაძლებლობებისა და მოხალისეთა მიმღები ორგანიზაციების 

შესახებ; ხელს შეუწყობს სოციალური ქსელებითა და სხვადასხვა ინტერ-

ნეტ-ფორუმებით სარგებლობას, რაც შექმნის ახალგაზრდებს შორის 

დისკუსიისა და ინფორმაციის გავრცელების ღია სივრცეს.  

4.2 ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან, არა-

სამთავრობო ორგანიზაციებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან თა-

ნამშრომლობით მექანიზმების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს 



46 
 

ახალგაზრდებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მათთვის სასურველ 

ენაზე, იმ თემების კულტურული და სოციალური სპეციფიკის გათვალის-

წინებით, სადაც ეს ახალგაზრდები ცხოვრობენ.  

4.3 მიმართავს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხელი შეუწყოს სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის პოპულარიზაციას არა მხოლოდ ახალგაზ-

რდებს, არამედ სხვა ასაკობრივ ჯგუფებს შორის.  

4.4 დაეხმარება ახალგაზრდულ ცენტრებსა და საზოგადოებრივ  ორგა-

ნიზაციებს ახალგაზრდებთან  კონტაქტის დამყარებაში და შექმნის არხებს 

ინფორმაციის გავრცელებისა და ურთიერთობათა განვითარების მიზნით.   

5.   ახალგაზრდული საქმიანობა და არაფორმალური განათლება  

„ახალგაზრდული საქმიანობის შესახებ“ ევროკავშირის საბჭოს რეზო-

ლუციის შესაბამისად, „ახალგაზრდული საქმიანობა ახალგაზრდებისაგან 

მოითხოვს, იკისრონ პასუხისმგებლობა და იყვნენ ანგარიშვალდებულნი 

თავიანთი ქმედებებისთვის და აკისრებს მათ აქტიურ როლს ამგვარი საქმი-

ანობის განვითარებასა და განხორციელებაში. ახალგაზრდულ საქმია-

ნობას შეუძლია შექმნას კომფორტული, უსაფრთხო, შემოქმედებითი და 

სასიამოვნო გარემო, რომელშიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ 

გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, ისწავლონ ერთმანეთისგან, 

გაიცნონ ერთმანეთი,  გაერთონ, გამოიკვლიონ და ჩაატარონ ექსპერიმენ-

ტები“. ახალგაზრდულ საქმიანობას შეუძლია უზრუნველყოს ახალგაზ-

რდული პოლიტიკის ინკლუზიურობა, რადგან იგი ღიაა ნებისმიერი 

ახალგაზრდისათვის და კონცენტრირებულია განსაკუთრებით მათზე, ვინც 

არაა დასაქმებული, არ აქვს დასვენების საშუალება და განათლების 

მიღების შესაძლებლობები. ახალგაზრდობა და ახალგაზრდული საქმი-

ანობის ორგანიზაციები წარმოადგენენ არაფორმალური განათლების 
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მთავარ პროვაიდერებს და ხელმძღვანელობენ მოხალისედ მუშაობის,  

ყოვლისმომცველი სწავლის იმავე პრინციპებით, ასევე, ღირებულებებსა  

და მოსწავლეზე კონცენტრირებული მიდგომებით. აქედან გამომდინარე, 

ახალგაზრდული საქმიანობის პროვაიდერებს შეუძლიათ ახალგაზრდებს 

შესთავაზონ პიროვნული, სოციალური, საგანმანათლებლო და პროფესი-

ული უნარ-ჩვევები. საქართველოში  ახალგაზრდული საქმიანობა და არა-

ფორმალური განათლება  ჯერ კიდევ განვითარებას საჭიროებს, სათანა-

დოდ არაა განსაზღვრული ინკლუზიური და  ახალგაზრდული საქმი-

ანობისა და არაფორმალური განათლების პროვაიდერთა კომპეტენციები. 

გამოკითხულმა ახალგაზრდებმა პრიორიტეტი მიანიჭეს არაფორმალური 

განათლების  მთელ რიგ შესაძლებლობებს. საქართველოს მთავრობა 

აღიარებს ახალგაზრდული საქმიანობის და არაფორმალური განათლების 

მნიშვნელობას სხვა საგანმანათლებლო სექტორების სრულყოფის თვალ-

საზრისით, რაც ხელს უწყობს „მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის“ 

პოლიტიკის განხორციელებას და უზრუნველყოფს სახელმწიფო ახალ-

გაზრდული პოლიტიკის ინკლუზიურ და მონაწილეობით ფორმატში 

განხორციელებას.  

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს საქართველოში  ახალგაზ-

რდული საქმიანობის სექტორის განვითარებას, რაც ახალგაზრდებისათვის 

შექმნის ინკლუზიურ და მონაწილეობით ფორმატში არაფორმალური 

განათლების შესაძლებლობებს.  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

5.1 ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის საკითხების კვლევებს და ადგი-

ლობრივ დონეზე ტრენინგ-პროგრამების დაფუძნებას ახალგაზრდული 

საქმიანობისა და ახალგაზრდული მუშაკების კვალიფიკაციის ასამაღ-
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ლებლად, მათ მიერ საერთაშორისო განათლების მიღების შესაძლებლო-

ბების გასაზრდელად, რითაც წაახალისებს ახალგაზრდული მუშაკების 

კომპეტენციათა ზრდასა და მათ პროფესიულ განვითარებას. 

5.2 წაახალისებს ახალგაზრდული საქმიანობის დაფინანსების პროგ-

რამებს, რომელშიც მონაწილეობა შეეძლებათ როგორც ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციებს, ისე ახალგაზრდულ სფეროში მოქმედ სხვა არასამ-

თავრობო ორგანიზაციებს. 

5.3  ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე არასამ-

თავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების შესაძლებლობების ზრდას 

პროექტებისათვის, რომლებიც კონცენტრირებული იქნება კვლევის საფუძ-

ველზე გამოვლენილ პრიორიტეტებზე იმ გეოგრაფიულ ზონებში, სადაც 

არაფორმალური განათლების მცირე შესაძლებლობებია და გათვლილი 

იქნება იმ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც განათლების მიღებისა და 

მონაწილეობის ნაკლები შანსი აქვთ. 

5.4 აღიარებს და ცნობს ახალგაზრდული საქმიანობის შესრულების შედე-

გად მიღებულ გამოცდილებას და არაფორმალური განათლების შედე-

გებს, რაც ახალგაზრდებს დაეხმარება სამსახურის პოვნასა ან განათლების 

გაგრძელებაში. 

5.5 ხელს შეუწყობს სამინისტროების მიერ შემუშავებული პროექტებისა და 

საერთაშორისო პროგრამების დაკავშირებას, რომლებიც მიმართულია 

განათლების, დასაქმების, ჯანდაცვისა და სოციალური ინკლუზიის სა-

კითხების მოსაგვარებლად. 

5.6 ხელს შეუწყობს, რომ ახალგაზრდული  საქმიანობის სფეროში გადა-

წყვეტილების მიღება  განხორციელდეს ახალგაზრდა  მუშაკებთან თანამ-

შრომლობის გზით.  
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6. კვლევა  

კვლევამ შეიძლება სხვადასხვა ფორმით შეუწყოს ხელი სახელმწიფო 

ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას: დაარწმუნოს საზოგა-

დოება, თუ რატომ უნდა გამოცხადდეს  ზოგიერთი საკითხი პრიორიტე-

ტულად; განსაზღვროს, თუ რომელ სტრატეგიას აქვს განხორციელების 

შანსი; განსაზღვროს სტრატეგიების განხორციელების გზები და შეაფასოს 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის იმპლემენტაციის პროცესი. 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა ეყრდნობა საქართველოში 

ახალგაზრდობის საკითხებზე ჩატარებული კვლევის გზით მოპოვებულ 

ინფორმაციას. მიუხედავად ამისა, ბევრ საკითხზე  ინფორმაცია არ არის 

დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მოპოვებული ინფორმაციის ხარისხი საჭი-

როებს გაუმჯობესებას. სასურველია, ახალგაზრდობის საკითხებზე ჩატარ-

დეს უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომელიც იქნება რელევანტური 

და ხარისხიანი. აღნიშნული მიზნის მიღწევის პროცესში მიზანშეწონილია 

ჩაერთოს სხვადასხვა დისციპლინებში მომუშავე უფრო მეტი ქართველი 

მკვლევარი, რომლებიც დაინტერესებული არიან ახალგაზრდობის 

საკითხებით და გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია.  

საქართველოს მთავრობა მხარს დაუჭერს ინიციატივებს, რომლებიც ემსა-

ხურება ახალგაზრდული პოლიტიკისათვის აუცილებელი საინფორმაციო 

რესურსის გაუმჯობესებას  

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

6.1 უზრუნველყოფს ახალგაზრდობის საკითხებზე კვლევების ჩატარებას, 

რათა ყოველწლიურად იქნეს შესწავლილი  სახელმწიფო ახალგაზრდუ-

ლი პოლიტიკით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და მიმართულებების 

შესრულების ინდიკატორები და მაჩვენებლები. 
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6.2 ხელს შეუწყობს მკვლევარების, ახალგაზრდებისა და მედიის მიერ 

მოძიებული მონაცემების გავრცელებასა და განხილვას. 

7. ანგარიშვალდებულება 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების უზრუნ-

ველსაყოფად  აუცილებელია განისაზღვროს კონკრეტული ღონისძიებები, 

გადანაწილდეს პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები, გამოიყოს აღნიშნული ღონისძიებების ჩასატარებლად 

აუცილებელი თანხები და განხორციელდეს ზომები მონიტორინგის გაწე-

ვისა და პროგრესის შეფასების მიზნით. შემდგომში მნიშვნელოვანია დაი-

წეროს პროგრესის ამსახველი ანგარიშები, რომლებიც ფართოდ უნდა 

გავრცელდეს, რაც ანგარიშების წარდგენის შესაძლებლობას მისცემს 

სხვადასხვა აქტორს. ზოგიერთი ღონისძიება კანონმდებლობაშიც უნდა 

აისახოს. კანონმდებლობა უნდა შეიცავდეს მექანიზმებს ამგვარი ზომების 

ასამოქმედებლად.  

საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს მექანიზმებს, რომლებიც უზრუნ-

ველყოფს ანგარიშვალდებულებას  სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლი-

ტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

ამ მიზნის მისაღწევად, საქართველოს მთავრობა: 

7.1 უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობის, სამთავრობო პროგ-

რამებისა და ბიუჯეტების განხილვას, რათა შემოწმდეს სახელმწიფო ახალ-

გაზრდული პოლიტიკით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და 

მიმართულებების განხორციელების მაჩვენებლები. 

7.2 შეიმუშავებს საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმას, როგორც მთავრობის, 

ისე გარეშე დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით, რომელიც 
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განსაზღვრავს თითოეული ღონისძიების განხორციელებისათვის 

პასუხისმგებელ მხარეს. 

7.3 განსაზღვრავს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის წარმა-

ტებული განხორციელების ინდიკატორებს, იმ ინდიკატორების გათვალი-

სწინებით, რომლებიც უკვე განისაზღვრა ევროკავშირის ახალგაზრდული 

პოლიტიკისთვის. 

7.4 შეიმუშავებს წლიურ ანგარიშს, რომელიც ასახავს სახელმწიფო ახალ-

გაზრდული პოლიტიკის განხორციელების პროცესში მიღწეულ პროგ-

რესსა და მის ზემოქმედებას, რომელიც წარედგინება საქართველოს პრე-

ზიდენტს,  საქართველოს პარლამენტსა და მოსახლეობის ფართო ფენებს. 

7.5 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან 

თანამშრომლობით მონაწილეობას მიიღებს ახალი კანონმდებლობის შე-

მუშავებაში სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების 

მიზნით. 

H. დასკვნა 

სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა წარმოადგენს ათვლის წერ-

ტილს ისეთი გარემოს შექმნის მიზნით, სადაც ახალგაზრდები ცხოვრობენ 

სრულფასოვანი ცხოვრებით, წარმოადგენენ საზოგადოების აქტიურ 

წევრებს,  შემწყნარებლობითა და ზრუნვით ეპყრობიან სხვა ადამიანებს, 

აღწევენ დამოუკიდებლობას და  გააჩნიათ თავიანთი პოტენციალის 

სრულად რეალიზების შესაძლებლობა. 

ამ პოლიტიკის სრულად განხორციელება მოითხოვს იმ აქტორების თან-

მიმდევრულ და ინტენსიურ ყურადღებას, რომლებიც პასუხისმგებელნი 

არიან ახალგაზრდებსა და მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს არის 

შესაძლებლობა, რეალობად იქცეს ის რიტორიკა, რომელიც  საქართვე-
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ლოს აწმყოსა და მომავლისათვის ახალგაზრდობის მნიშვნელოვან როლ-

ზეა ფოკუსირებული. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა წარმო-

ადგენს „ქოლგა“ დოკუმენტს  და მისი ხედვა, პრინციპები და მექანიზმები 

საფუძვლად უნდა დაედოს მთავრობის მიერ ახალგაზრდობასთან 

დაკავშირებით განხორციელებულ ქმედებებს.  

ახალგაზრდულ სფეროში აქტორებს შორის დღემდე მიღწეული თანამ-

შრომლობის დონე  გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. რაც უფრო მაღა-

ლია სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ  ინფორმაციუ-

ლობის ხარისხი და რაც უფრო მასშტაბურია მასში მონაწილეობა, მით 

უფრო რეალურია ახალგაზრდებისა და  მთელი საქართველოსათვის ამ 

პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნების შესრულების შესაძლებლობა.  


