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                 ფარგლებში შეიქმნა სოციალური უფლებების
შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭირო ვიზუალური

და ინტელექტუალური რესურსები, გადაითარგმნა და

დაიბეჭდა თამაში „დიგნითილენდი“, გადამზადდა სფეროში
მოქმედი სხვადასხვა აქტორები (ბიზნესი, ადგილობრივი

თვითმართველობა, ახალგაზრდული ორგანიზაციები

წარმომადგენლები და ახალგაზრდული მუშაკები), ხოლო

შემდგომ მათ მიერ განხორციელდა ადგილობრივი

აქტივობები. 

აღნიშნულზე ინფორმაცია დაწვრილებით შეტანილია ამ

სახელმძრვანელოში, რომლის მიზანია

დაინტერესებულთათვის, ახალგაზრდებში სოციალური

უფლებების გატარებისთვის ხელშეწყობა.
სახელმძღვანელოში, ასევე ნახავთ:

                          სფეროში მოქმედი მთავარი აქტორების როლი და               
შესაძლო აქტივობების ჩამონათვალი.

პროექტი "რა არის სოციალური უფლებები?"
განხორცილედა საქართველოში ახალგაზრდული

ორგანიზაცია “ამბრელას” მიერ, იგი მიზნად ისახავდა
საქართველოში სოციალური უფლებების

პოპულარიზაციას და ხელშეწყობას ახალგაზრდებსა და
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის. 

 

შესავალი

პროექტის
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პროექტის მენეჯერი/ავტორი 
 

 სლავა მეჟდოიანი

 

ტრენერები/ფასილიტატორები
 

მედეა პავლიაშვილი

გვანცა თვალიაშვილი

სულხან ჩარგეიშვილი

პროექტი დაფინანსებულია

ევროპის საბჭოს, ევროპული
ახალგაზრდული ფონდის (EYF)
მიერ, 2022 წელს. იგი გახლავთ

ევროპის საბჭოს „ENTER“
რეკომენდაციის საფუძველზე

განხორციელებული

საერთაშორისო გრძელვადიანი

პროექტის „LTTC ENTER“ 
 ადგილობრივი (ეროვნული)
აქტივობის ნაწილი. 

ტრენინგის მონაწილეები/თანა-ავტორები

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგის
მონაწილეებმა, ცალკე სესიის ფარგლებში შეიტანეს
თავიანთი წვლილი სახელმძღვანელოს შექმნაში.
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https://drive.google.com/file/d/1d9i2hXjmYJrx8O_yAM9w5CrocIfZP6aW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9i2hXjmYJrx8O_yAM9w5CrocIfZP6aW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9i2hXjmYJrx8O_yAM9w5CrocIfZP6aW/view?usp=sharing
https://www.coe.int/en/web/enter/lttc-2021-2022


ანი კეკუა
თამარ ჭიტაძე
ნუცა ტურაშვილი
იოანე გოლეთიანი
რეზო კერესელიზე
ნიკოლოზ ჯაბახიძე
ქეთევან ემრაშვილი
მარიამ გურასაშვილი
გიორგი მამაცაშვილი
ლაზარე ჯერენაშვილი
დათო ჩიტრეკაშვილი
გიორგი ხარატიშვილი

თამარ ხაჩიძე
გიორგი კაპანაძე
თამაზ წივწივაძე
გიორგი ჩუბინიძე
ანა სეხნიაშვილი
მერიემ გოგაშვილი
ნანაკა სააკაშვილი
ხატია ვარდიშვილი
მარიამ ვარდოსანიძე
მარიამ ბექურაშვილი
გიორგი ბაზიერაშვილი 
თორნიკე გელიტაშვილი
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ქარტიის მიხედვით არსებობს 7 ძირითადი სოციალური უფლება

რა არის სოციალური
უფლებები?

ადამიანის სოციალური უფელბები გულისხმობს იმ

უფლებებს, რომლებიც საჭიროა საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში ადამიანის სრულფასოვანი

მონაწილეობისთვის, და შეესაბამება ადამიანის საბაზისო
მოთხოვნილებებს. მაგალითად: ღირსეული სამსახურის,
ჯანდაცვის, განათლების უფლება და ა.შ.

სოციალური უფლებები დაცული და აღწერილია ევროპის
საბჭოს ევროპის სოცილაურ ქარტიაში, საქართველოც

გახლავთ ამ ხელშეკრულების ხელმომწერი.

 
1. საცხოვრებელი 
2. ჯანმრთელობა
3. განათლება
4. დასაქმება
5. სამართლებრივი და
სოციალური დაცვა
6. ინტეგრაცია და ჩართულობა
7. დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

4

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter


თითოეულ მათგანს შეუძლია მნიშნველოვანი წვლილის შეტანა
ახალგაზრდების სოციალური უფლებების უზრუნველსაყოფლად,
ხოლო მეტი შედეგისთვის საჭიროა ერთმანეთთან

თანამშრომლობა. აღნიშნულ პროექტის ფარგლებში ვეცადეთ
აღნიშნული აქტორების ერთმანეთან დაახლოება და

თანამშრომლობა. ქვემოთ მოცემულია თითოელი მათგანის

როლი და სავარაუდო აქტივობების ჩამონათვალი.

პროექტის ფარგლებში

შევქმენით მოკლე

ანიმაციური რგოლი

სოციალურ უფლებებზე

სხვადასხვა აქტორების როლი
ახალგაზრდებში სოციალური უფლებების

გატარებაში
აქტორები რომლებიც არიან ახალგაზრდულ სფეროში გახლავთ:

სახელმწიფო -
ადგილორივი და
ცენტრალური
ხელისუფლების

წარმომადგენლები

ახალგაზრდული
ორგანიზაციები და
ახალგაზრდული

მუშაკები

კერძო / ბიზნეს
სექტორი -
სოციალური

პასუხისმგებლობის
ფარგლებში
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https://www.youtube.com/watch?v=Wq7AyJyqIyw
https://www.youtube.com/watch?v=Wq7AyJyqIyw


1. ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა: ამ უფლებების შესახებ
ტრეინინგების, ვორქშოპების, კამპანიების წარმოების, ღია
დისკუსიების, საჯარო ღონისძიებებისა და სხვადასხვა სახის
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პროექტების მეშვეობით.

რა როლი აქვს ახალგაზრდულ
ორგანიზაციას სოციალური უფლებების

დაცვის საქმეში?

რა არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია?  

ესაა ახალგაზრდებისგან შემდგარი გაერთიანება,
რომელიც იკვლევს მათ საჭიროებებსა 
                                        და პრობლემებს და 
                         მუშაობს მათ მოგვარებაზე.

2. შუამავლის როლის შესრულება სხვადასხვა სექტორს შორის - 
 ახალგაზრდებს აკავშირებს სახელმწიფო უწყებებთან, ბიზნესის
წარმომადგენლებთან, მედიასთან და საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან.

3. სწავლა-კეთებით მიდგომის პოპულარიზაცია

4. სასწავლო რესურსების
(გზამკვლევები, თარგმანები, თამაშები
და ლიტერატურა) შექმნა
ახალგაზრდებისთვის 

5. მოხალისეობრივი
საქმიანობის

პოპულარიზაცია

6. აქტიური
მოქალაქეობის
განვითარების
ხელშეწყობა

7. პირადი და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
(დასაქმება, სტაჟირება, ახალგაზრდული ადგილობრივი და
საერთაშორისო გაცვლა და სხვა)
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დაასაქმე ახალგაზრდები ვისაც ნაკლებად მიუწვდება
ხელი შესაძლებლობებზე 

ბიზნეს სექტორი ყველაზე დიდი დამსაქმებელია
ქვეყანაში, რის გამოც სახელმწიფოსგან ვალდებულება
აქვს დაიცვას დასაქმებულების სოციალური უფლებები
სამუშაო სივრცეში. ხშირ შემთხვევაში ამ საკითხზე
კომუნიკაცია მხოლოდ დასაქმებულთან
თანამშრომლობის ჩამოყალიბების დასაწყისში ხდება.
პასუხისმგებლობიანმა კომპანიებმა  კი აღნიშნულ
უფლებებზე კომუნიკაცია არამხოლოდ თანამშრომლობის
დასაწყისში უნდა განახორციელოს არამედ პერიოდულად
უნდა მიაწოდონ/შეახსენონ მათი უფლებების შესახებ და
რომ ისინი ვალდებულები არიან დაიცვან ეს უფლებები

ბიზნესის როლი სოციალური
უფლებების კუთხით:

სოციალურ ინფორმაციებზე წვდომა კომპანიის
შიგნით და მისი პოპულარიზაცია.

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამებით შეგიძლია მისცე
ცოდნა მცირე შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებს,
რომლებიც ამ მიღებული ცოდნით შეძლებენ გახდნენ კომპანიის
სრულყოფილი და ღირებული წევრები.
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დააფინანსე ახალგაზრდა
კადრების პროფესიული ზრდა, რაც
გაზრდის დასაქმებულის ცოდნას
პროფესიისადმი,  რის შედეგადაც
გაიზრდება მისი კმაყოფილება და
ლოიალურობა კომპანიისადმი.
კომპანია თავის მხრივ შეიძენს
პროდუქტიულ  თანამშრომელს,
რაც მნიშვნელოვანია მდგრადი
ბიზნეს საქმიანობისთვის.

ჩადე ინვესტიცია მომავალში 

შექმენი ახალგაზრდა თანამშრომლებზე
მორგებული სამუშაო გარემო 

პოზიციონირდი, როგორც მაღალი სოციალური
პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესად 

ბიზნესის მუდმივობისთვის მნიშვნელოვანია სამუშაო
ძალის „ახალგაზრდების“ შენარჩუნება. ამისათვის
მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებს გავუღვივოთ სურვილი
რომ დასაქმდნენ ჩვენს კომპანიაში, რაც შეიძლება
განხორციელდეს ჯანმრთელობის დაზღვევის,
სპორტული აქტივობების და კარიერული ზრდის
შესაძლებლობის მიცემით ახალგაზრდა
თანამშრომლებისთვის.
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წაახალისე სოციალური უფლებების
პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში, რის
შედეგადაც მომხმარებლის გონებაში
პოზიციონირდები, როგორც მაღალი
სოციალური ღირებულებების მქონე
კომპანიად/ბრენდად, რასაც შეუძლია
გაზარდოს შენი კონკურენტუნარიანობა.



სპორტი,დასვენება, კულტურა - კულტურული შესაძლებლობების მათ
შორის თეატრის, კონცერტების, გამოფენების და სხვა მიმართულებბეის
ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის. სახელმწიფო დაეხმარება
ახალგაზრდებს ნიჭისა და უნარების გამოვნელასა და რეალიზებაში.
უზრუნველყოფს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და
პოპულარიზებას. დასვენების ადგილების ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება.

რა როლი აქვს სოციალურ უფლებათა დაცვის
უზრუნველყოფაში სახელმწიფოს ?

განათლება და ტრენინგი - ინფორმაციის გავრცელება (ტრენინგების
ჩატარება სხვადასხვა მიმართულებით), სახელმწიფო სივრცეების დათმობა
ახალგაზრდული აქტივობებისთვის (სკოლა, კულტურის ცენტრი,
ახალგაზრდული ცენტრი). თემატური კლუბების ეფექტური მუშაობა.  

დასაქმება და საქმიანობა -  სტაჟირება,   ხელი შეუწყოს ბიზნესს
სამუშაო ადგილების შექმნაში, შექმნას დასაქმებულთათვის
ადეკვატური სამუშაო გარემო, სახელმწიფომ დასაქმებისას უნდა
იმოქმედოს ობიექტური შერჩევის პრინციპებით.

საცხოვრისი  -  მოწყვლადი მოქალაქეთათვის მეტი თავშესაფრის
უზრუნველყოფა, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის
ადეკვატური საცხოვრებელი  საერთო საცხოვრებლების მოწყობა. 

სხვა სექტორებთან თანაშრომლობა - სახელმწიფოს მხრიდან
მნიშვნელოვანია თანამშრომლობდეს ბიზნესთან, არასამთავრობო
სექტორთან და მედია ორგანიზაციებდათ...

უფლებათა ადვოკატირება - სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვანია
უფლებათა და მოვალეობათა საკითხებზე შესაბამისი კამპანიების
წარმოება, სოციალური უფლებების გაცნობა და გააზრება.

ჯანმრთელობა - სახელმწიფოს ფუნქციაა ჯანდაცვის სერვისები იყოს
ხელმისაწვდომი. ცნობიერების ამაღლება და კონკრეტული პროგრამების
შეთავაზება. ყურადღება უნდა გაამახვილდეს ალკოჰოლისა და
ნარკოტიკის ბოროტად მოხმარებაზე, დამოკიდებულებაზე, სექსუალურ და
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ნაადრევ და დაუგეგმავ და კრიზისულ
ორსულობაზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.
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“ერთი ნაყინი = ერთ
სოციალურ
უფლებას”

29აგვისტო

საჩხერის ახალგაზრდული ცენტრი

ადგილობრივი აქტივობები 

პროექტის ფარგლებში სოციალური უფლებების შესახებ
ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგის მონაწილეების
მიერ განხორციელდა შემდეგი ადგილობრივი აქტივობები:

საჩხერე

მონაწილეებმა ჩაატარეს აქტივობა "      = ერთ
სოციალურ უფლებას" რომელიც ემსახურება

ცნობიერების ამაღლებას სოციალურ უფლებებზე.
საჩხერელ ახალგაზრდებს გადაეცათ 1 ნაყინი,

რომელზეც განთავსებული იყო 1 სოციალური უფლება.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
ახალგაზრდებისთვის განხორციელდა ორდღიანი
პროგრამა სოციალური უფლებების თემაზე, სადაც

მიიღეს ძირითად ცოდნა სოციალური უფლებებისა და
მათი დაცვის მექანიზმების შესახებ, არაფორმალური

განათლების მეთოდებით

მარტყოფი

მარტყოფის ახალგაზრდული ცენტრი
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17-18
სექტემბერი



თელავი
10-11

1

თელავი
სექტემბერი

ჩატარდა ახალგაზრდული ფორუმი  ახალგაზრდები სოციალური
უფლებებისათვის,სადაც ახალგაზრდები გაეცნენ და გაიღრმავეს ცოდნა
სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებით, ასევე გაითავისეს თავიანთი და
თითოეული მოქალაქის სოციალური პასუხისმგებლობა და როლი
საზოგადოებაში.

ზუგდიდი

ზუგდიდი
სექტემბერი

ნეოგენის ახალგაზრდული ჰაბის წევრები,რომელთაც საინფორმაციო
შეხვედრა ჩაუტარდათ  სოციალური უფლებების შესახებ  და   პროექტის
ფარგლებში შექმნილი  სამაგიდო თამაში დიგნითილენდი განვიხილეთ.

წალკა

წალკა

ბარეთის საჯარო სკოლაში შემდეგი აქტივობები
საინფორმაციო შეხვედრა სოციალური
უფლებების შესახებ, მოსწავლეები გაეცნენ 
 Enter რეკომენდაციებს, მონაწილეობა მივიღეს
ამ თემატიკაზე მომზადებულ სიმულაციაში step
forward და ითამაშეს „დიგნითილენდი“

28
სექტემბერი
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20

2

30

თბილისი

თბილისი

ოქტომბერი

ქალაქ თბილისის 122-ე საჯარო სკოლაში საინფორმაციო შეხვედრა
ჩაატარა სოციალური უფლებების შესახებ, სადაც მსმენელებმა გაიგეს
პროექტის "რა არის სოციალური უფლებები" შესახებ და განიხილეს მის
ფარგლებში თარგმნილი სამაგიდო თამაში "დიგნითილენდი".

გორის ახალგაზრდული ცენტრი

გორი

ნოემბერი

გორის ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა გორის მედია
საშუალებების წარმომადგენლებთან, ფოტოგრაფებთან და
ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრებთან, რომელთაც გაიგეს მეტი
სოციალური უფლებებისა და საზოგადოებაში მათი მნიშვნელობის
შესახებ. ასევე, ითამაშეს სამაგიდო თამაში "დიგნითილენდი".

ამბრელა
თბილისი

კაფე მზიორში ჩატარდა ვიქტორინა სოციალურ
უფლებებზე. პირველ, მეორე და მესამე ადგილას
გასულ მონაწილეებს გადაეცემათ
მოკრძალებული პრიზები

ოქტომბერი

მეტი ინფორმაციისთვის დააჭირე აქ
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https://www.facebook.com/Umbrellageo/posts/pfbid02Ao51ffqXMmqTnAi6NMSVLAwRCahVbqA4jsg8NeoziKf9cAGX19Scgn3Y8YVvCg7Fl


30

დასკვნა

პროექტის შედეგად გადამზადა 25 ახალგაზრდა, ჩატარდა 11 აქტივობა
საქართველოს 9 ლოკაციაზე, შეიქმნა ანიმაციური რგოლი სოციალურ
უფლებებზე, გადაითარგმნა ქართულ ენაზე სამაგიდო თამაში
„დიგნითილენდი“,  შეიქმნა ვიდეო რგოლები ENTER რეკომენდაციებიდან
და ეს სახელმძღვანელო, რომელშიც დატანილია ის საუკეთესო პრაქტიკა,
რომელიც საჭიროა სოციალური უფლებების გასახორციელებლად
საქართველოს რეალობაში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია როგორც
ახალგაზრდული ორგანიზციებისთვის ასევე სხვა დაინტერესებული
აქტორებისთვის მათ შორის კერძო/ბიზნეს სექტორისა და სახელმწიფო
სტრუქტურებისთვის.
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თბილისი

თბილისი

სექტემბერი

პროექტის მონაწილემ მოაწყო ონლაინ შეხვედრა მე-9 - მე-11
კლასის მოსწავლეებთან, სადაც ისაუბრა სოციალური
უფლებებისა და მისი მნიშვნელობის  შესახებ, განიხილეს
სამაგიდო თამაში "დიგნითილენდი"  და იმსჯელეს მის როლზე
ახალგაზრდების განვითარებისათვის.

https://www.youtube.com/watch?v=Wq7AyJyqIyw&t=4s
https://www.umbrellageo.org/_files/ugd/12b29c_d8a7a5c491c24a79a1b8ecc5625be6ed.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=eAKbmrlREgM&list=PL4HwUXKuq2BQGdBC2tqkXts95Itmuov18


 ვიდეო პროექტის შესახებ

სოციალურ უფლებებზე შექმნილი ანიმაციური
რგოლი 

ენთერ რეკომენდაცია (ქართულად)

ენთერ რეკომენდაციების ვიდეოების სერია 

მონაწილეების მიერ შექმნილ პოსტერები
სოციალური უფლებების თემატიკაზე

დანართი

პროექტის ფარგლებში თარგმნილი
"დიგნითილენდის" სახელმძღვანელო

გმადლობ
ყურადღებისთვის!
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https://drive.google.com/drive/folders/1SJ5BOVC1T-j2HHtEyWko0sq_9fl8_C8b
https://www.youtube.com/watch?v=1j_LI7kAA7c
https://m.youtube.com/watch?v=eAKbmrlREgM&list=PL4HwUXKuq2BQGdBC2tqkXts95Itmuov18
https://www.umbrellageo.org/_files/ugd/12b29c_d8a7a5c491c24a79a1b8ecc5625be6ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1j_LI7kAA7c
https://www.youtube.com/watch?v=1j_LI7kAA7c
https://www.youtube.com/watch?v=Wq7AyJyqIyw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Wq7AyJyqIyw&t=4s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FhCqcwfJ%3Ffbclid%3DIwAR2AszvnbWo37mFt62wRIRDW905R1phIjJG75HNnqEVF0yw9DeRZmhRKEv0&h=AT375w_dMD-h2YoApkJWlRkHa3aQsl315iAFQQIa-Mv2hazE-gthqgdN3BLxuuhPxpAl6zXNHJJGNVq2S1t2ixoynIhiGYYrodtIPuma8Vp921zzsUAi70vO4WVgXaPbvgth&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0Gk9OfMdzEYzuHa3crQEuK4O41Wz3mR954z43XiYh5GmE6U3ayfKAEiBiIKHpz4IQCPdwMQcDj3USSU_QCzl0udvWfl20K1d9N3xFKopkyddWGD11FPv3-UAfQrhhVONrX0ua0RNCAaGe72YnJwsObQlNBK12h2QGD5UAx0xJErq71kFIe7m1-rwuJIfPGUngsAcVrZ0EZr_B40YB-G7bS9c-1
https://m.youtube.com/watch?v=eAKbmrlREgM&list=PL4HwUXKuq2BQGdBC2tqkXts95Itmuov18
https://drive.google.com/drive/folders/1SJ5BOVC1T-j2HHtEyWko0sq_9fl8_C8b
https://www.umbrellageo.org/_files/ugd/12b29c_d8a7a5c491c24a79a1b8ecc5625be6ed.pdf

