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სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი

სოციოლოგიური კვლევა

თბილისი



შესავალი

სოციალური სამუშაო არის  პროფესია, რომლის დანიშნულებაა ინდივიდთა, 
ჯგუფებისა თუ საზოგადოების სოციალური ფუნქციონირების აღდგენა და 
ამაღლება. სოციალური ფუნქციონირება გულისხმობს ადამიანის მიერ საკუთარი 
პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზაციას სოციუმში და საზოგადოების 
პროდუქტიულ წევრობას. სოციალური სამუშაოს ამოცანაა, დაეხმაროს 
ადამიანებს თავიანთი  შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესებაში, თავის 
თავში და მის ირგვლივ რესურსების ძიებაში, ასევე შეცვალოს სოციალური 
პოლიტიკა იმგვარად, რომ ადამიანებმა მიაღწიონ თვითრეალიზაციას. ეს არის 
პროფესია, რომლის მიზანია მოქალაქეებისა და საზოგადოების კეთილდღეობის 
გაუმჯობესება, ცნობიერების ამაღლება  და ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ყველა 
ადამიანს შეუძლია გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები.
სოციალური მუშაკის სამუშაო საჭიროა, სოციალურ უსამართლობასთან 
ბრძოლისათვის და იმის დასამტკიცებლად, რომ  ყველა ადამიანს, მოქალაქეს 
თანაბარი უფლებები აქვს და თანაბარი როლი შეაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 
საქართველოში სოციალურ მუშაკის პროფესია 1999 წლიდან არსებობს. იგი 
თანდათანობით მკვიდრდება და ფეხს იკიდებს ჩვენს საზოგადოებაში, თუმცა ამ 
სფეროში არსებული ვითარება არც ისე სახარბიელოა. სახელწიფო ხელისუფლების 
მხარდაჭერით მრავალ სხვადასხვა საკითხი არის მოსაგვარებელი.  
მაგალითად ის, რომ აუცილებელია  სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, 
მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ხელფასების რეგულირება, ამ სფეროში 
არსებულ კონკრეტულ დეფიციტზე მუშაობა, სოციალური მუშაკების განგრძობადი 
და უწყვეტი ცოდნის ამაღლება, პროფესიის საკანონმდებლო რეგულირება.   
პრობლემების მოგვარებისათვის საჭიროა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა.

კვლევის მიზანი

განისაზღვროს,  კონკრეტულად რა გამოწვევების წინაშე დგას სოციალური 
სამსახურის ინსტიტუტი და პროფესია. ასევე გამოიკვეთოს თვით სოც. მუშაკების, 
დამსაქმებლების, ბენეფიციარების და ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება 
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა

სოციალური მუშაკის პროფესიის საკანონმდებლო რეგულირება, სოც. მუშაკების 
რაოდენობის გაზრდა, მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ხელფასების 
რეგულირება, კონკრეტულ მიმართულებებზე მუშაობა, სოციალური მუშაკების 
გადამზადება.
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კვლევის ინსტრუმენტი 

კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულ იქნა სტრუქტურირებული ინტერვიუს 
მეთოდი, რომლისთვისაც შედგენილ იქნა 3 სახის კითხვარი: დამსაქმებლებისთვის 
(იხილეთ დანართი 1),  სოციალური მუშაკებისთვის (იხილეთ დანართი 2), 
ბენეფიციარებისთვის (იხილეთ დანართი 3).
კითხვარები შედგება, როგორც დახურული, ისე ღია კითხვებისგან. კითხვარები 
იმგვარად არის შედგენილი, რომ იძლევა შესაძლებლობას გამოავლინოს როგორც 
კონკრეტული, ინდივიდუალური პრობლემები, ისე ზოგადი სირთულეები და 
შეზღუდვები, რომლებიც სოციალური მუშაკის პროფესიასთან არის დაკავშირე-
ბული. 

დამსაქმებელთათვის შედგენილი კითხვარი ემსახურებოდა შემდეგი ინფორმაციის 
დადგენას: 

1) სოციალური მუშაკის საქმიანობის შესახებ დამსაქმებელთა შეხედულების 
განსაზღვრა;

2) ორგანიზაციაში მომუშავე სოციალურ მუშაკთა პროფესიული პორტრეტის 
დადგენა;

3) განსაზღვრა იმისა, თუ როგორ არეგულირებს დამსაქმებელი ზეგანაკვეთურ 
სამუშაო დროს და რა შეღავათებით სარგებლობენ სოციალური მუშაკები;

4) ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის 
საჭიროების განსაზღვრა;

სოციალური მუშაკისთვის შედგენილი კითხვარი ემსახურებოდა შემდეგი 
ინფორმაციის დადგენას: 

1) სოციალური მუშაკის პროფესიის შესახებ შეხედულებების გაცნობა;

2) სამუშაო პროცესში გამოკვეთილი პრობლემების დადგენა და მათი დაძლევის 
გზები;

3) სოციალური მუშაკის პროფესიასთან  დაკავშირებით დამატებითი 
უსაფრთხოებისა და სოციალური გარანტიების საჭიროების განსაზღვრა;

4) ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის 
საჭიროების განსაზღვრა;



ბენეფიციარებისთვის შედგენილი კითხვარი ემსახურებოდა შემდეგი ინფორმაციის 
დადგენას: 

1) სოციალური მუშაკის პროფესიის შესახებ ინფორმირებულობის დონის დადგენა;

2) სოციალური მუშაკის მიერ გაწეული მომსახურეობის ხარისხის დადგენა;

3) მიღებული მხარდაჭერის საფუძველზე ბენეფიციარის კმაყოფილების 
განსაზღვრა;

რესპოდენტებს თავდაპირველად ეძლეოდათ ზეპირი ინსტრუქცია, რომელშიც 
მიწოდებული იყო მოკლე ინფორმაცია კვლევის მიზნისა და კითხვარის შესახებ და 
მითითებები კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით. შემდეგ რესპოდენტი პირადად 
ეცნობოდა კითხვარს და მას ინდივიდუალურად პასუხობდა. კითხვარის შევსების 
ინსტრუქცია, ასევე მოცემული იყო წერილობით კითხვარის დასაწყისშიც. 

შერჩევის აღწერა

კვლევისთვის გამოვიყენეთ კლასტერული შერჩევის მეთოდი. კვლევის შერჩევის 
ზომა განისაზღვრებოდა 92 რესპოდენტით. გამოიკითხა 10 დამსაქმებელი, 34 
სოციალური მუშაკი და 48 ბენეფიციარი.

რესპოდენტების გამოკითხვა განხორციელდა სხვადასხვა რეგიონში, კერძოდ, 
თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, მცხეთასა და ბათუმში, საჯარო და არასამთავრობო 
სექტორში.
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კვლევის შედეგები და ანალიზი

დამსაქმებელთა მონაცემები

დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემები, რომლებიც 
ეხება საზოგადოების ინფორმირებულობის დაბალ დონეს სოციალური მუშაკის 
პროფესიასთან დაკავშირებით, არ არის გაცნობიერებული პროფესიული 
ასპექტები. დამსაქმებლების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სოციალური მუშაკის 
სამუშაო დრო შესაბამისობაშია შრომის კოდექსთან, თუმცა მისი პროფესიიდან 
გამომდინარე ხშირია შემთხვევები არასამუშაო დროის ხარჯზე სამუშაოს 
შესრულების. შესაბამისად, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება არ 
ხორციელდება, ზეგანაკვეთური სამუშაო ძირითადად სრულდება მათ პროფესიულ 
და მოხალისეობრივ საწყისებზე, რაც რა თქმა უნდა წინააღმდეგობაშია შრომის 
კოდექსთან. ამასთანავე დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ სოც. მუშაკები არ სარგებლობენ რაიმე დამატებითი შეღავათებით. შეღავათი 
გამოიხატება მხოლოდ და მხოლოდ უშუალო უფროსისგან გარკვეული ლოიალობით.

დამსაქმებელთა 70%-მა აღნიშნა, რომ მათ დაწესებულებებში არსებული 
სოციალური მუშაკების რაოდენობა არ არის საკმარისი, რის შედეგადაც 
სოციალურ მუშაკებს ერთდროულად მრავალ ქეისზე უწევთ მუშაობა. შრომითი 
ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი ხშირად პირადი განცხადებაა, გამომდინარე 
დაბალი ანაზღაურებისა და დატვირთული სამუშაოს გამო.

დაწესებულებებში თავიანთი სოციალური მუშაკების კომპეტენტურობა და 
საქმისადმი გულისხმიერება დამსაქმებელთა 60%-მა მაღალი ქულებით შეაფასა. 
მათ გამოყვეს სფეროები, რომელთა ცოდნაც მიაჩნიათ, რომ უნდა ჰქონდეთ სოც. 
მუშაკებს და ამ სფეროებში საკვალიფიკაციო კურსების დანერგვის საჭიროების 
არსებობაზე მიუთითებენ, რათა სოც. მუშაკების კომპეტენტურობა გაიზარდოს. 
ეს სფეროებია: სოციალური მომსახურეობა, ადამიანის უფლებები, ფსიქოლოგია, 
სოციალური სამართალი, განათლების სისტემა და სტრუქტურა და ჯანდაცვა.

დამსაქმებელთა აზრი სოც. მუშაკის რანგირებასთან დაკავშირებით თანაბრად 
არის გაყოფილი. გამოკითხულთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რანგირება წახალისების 
და მოტივაციის გაზრდის ერთ-ერთი გზა იქნება. მაგალითად, რანგირება 
სტაჟისა და რთული ქეისების რაოდენობის მიხედვით. ხოლო მეორე ნაწილის 
აზრით, პროფესიული ზრდისა და განვითარებისთვის სხვა მეთოდები 
უფრო გამართლებულია, ვიდრე რანგირება. მათი მოსაზრებით, რანგირება 
გამოიწვევს არაჯანსაღ დამოკიდებულებას, როგორც თანამშრომლებს შორის, 
ისე ბენეფიციარების მხრიდან. თუმცა ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ 
აუცილებელია გარკვეული წახალისებები შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. 

დამსაქმებელთა სრული ერთობლიობა ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის 
არსებობის საჭიროებას, რათა უფრო ეფექტურად და მიზანმიმართულად  
განხორციელდეს ის სოციალური პროგრამები, რომელიც არსებობს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე.
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სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი
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სოციალური მუშაკების მონაცემები

სოციალურ მუშაკთაგან მიღებული მონაცემებიდან ჩანს, რომ მათი მოსაზრებით 
ნებისმიერ სამიზნე ჯგუფში სოციალური მუშაკის ჩართულობა თანაბრად 
ეფექტურია და არ გამოყოფენ რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს. პროფესიული 
გადამზადების მხრივ კი ყველაზე მოთხოვნადი სფეროა ინტერვენციის ახალი 
ტექნიკების მუდმივი ათვისება, ასევე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფთან მუშაობის 
სპეციფიკა, სოციალური ადვოკატირება და მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობა.

დამატებით გადამზადების სასურველ სფეროდ დაასახელეს:

• აღსრულების არამარტო მხარეებთან მუშაობა და  ზოგადად, აღსრულების 
საქმის წარმოების დაგეგმვა-განხორციელებაში  გადამზადება;

• ოჯახურ დავებში მონაწილეობისას ევროსასამართლოს რეკომენდაციების 
გასათვალისწინებლად გადამზადება;

• სხვადასხვა უწყებებში ერთობლივი ჩართულობით გასატარებელ 
პროცედურებთან მიმართებაში გადამზადება, მათი მონაწილეობით;

• ახალი სამართლებრივი რეგულაციების გაცნობისა და მათი გათვალისწინებით 
სოც. მუშაკის ფუნქცია-მოვალეობების გამოკვეთის კუთხით გადამზადება;

• აღსრულების საქმის წარმოების ეფექტურად წარმართვისთვის გადამზადება.
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სოციალური მუშაკების დღითიდღე გაზრდილი ფუნქცია მათი მოვალეობების  
პირობებში, სპეციალური გადამზადების გარეშე, მხოლოდ  საკანონმდებლო 
ცვლილების გაცნობით, არასაკმარისია   მოვალეობის შესასრულებლად. შედეგად 
მიღებული მონაცემებიდან გამოიკვეთა მრავალი პრობლემა. ეს პრობლემებია:

• ერთ-ერთი ყველაზე მნიშნელოვანი პრობლემა, რომელიც გამოკითხულთა 87%-
მა აღნიშნა, დაკავშირებულია ტრანსპორტირებასთან. სამუშაოს სპეციფიკიდან 
გამომდინარე სოციალურ მუშაკს უხდება დღეში არაერთი ვიზიტის განხორციელება 
საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის დაწესებულებებში, პოლიციის, სასამართლოს 
შენობებთან, რაც ზრდის ტრანსპორტირების დანახარჯებს.
ეს პრობლემა განსაკუთრებით სავალალოა რეგიონებში მომუშავე სოციალური 
მუშაკებისთვის, რომლებიც ასევე რაიონის შემადგენლობაში შემავალ სოფლებს 
ემსახურებიან. ყოველივე ეს კი დაკავშირებულია გაზრდილ ხარჯთან, რომელსაც 
ვერ უზრუნველყოფს ხელფასში ტრანსპორტირებისათვის ჩადებული თანხა.

• არანორმირებული სამუშაოდან გამომდინარე დავალების შესრულება ხდება 
არასამუშაო საათების ხარჯზე, ამგვარი ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის 
ანაზღაურება არ ხორციელდება.  სოციალურ მუშაკს  სამუშაოს სპეციფიკიდან 
გამომდინარე , პერიოდულად  უხდება დაუყოვნებლივი, გადაუდებელი, წინასწარ 
შეუთანხმებელი და დაუგეგმავი რეაგირების განხორციელება  არა მარტო ადგილზე, 
არამედ  სხვა ტერიტორიულ ერთეულში, არასამუშაო  საათებში, ასევე დასვენების 
დღეებში. მის მივლინებაზე ბრძანების  მომზადება ფაქტიურად შეუძლებელია, 
რაც ართმევს სოციალურ მუშაკს შესაძლებლობას აუნაზღაურდეს სამივლინებო 
ხარჯები.

• არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემაა სამსახურეობრივი მოვალეობის 
პროცესში უსაფრთხოების დაცულობა. გამოკითხული სოციალური მუშაკებიდან 
88%-მა აღნიშნა, რომ ისინი არ არიან დაცულები, არ აქვთ არც სამედიცინო 
და არც უსაფრთხოების დაზღვევა. მათ არ იციან ვინ და როგორი სიტუაცია 
დახვდებათ ოჯახში სადაც მიდიან, არ იციან მოუწევთ თუ არა ფსიქიკური 
აშლილობის, თუ სხვადასხვა გადამდები დაავადების მქონე პირთან ურთიერთობა, 
ხშირად სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან უწევთ მომსახურების მიწოდება, რაც 
ზრდის სხვადასხვა დაავადებებით ინფიცირების რისკს. ამასთანავე, რამდენიმე 
რესპოდენტმა აღნიშნა, როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური ძალადობის 
ფაქტებიც კი, მუქარა და აგრესია. მის უსაფრთხოებას შეიძლება შეექმნას საფრთხე 
ნებისმიერი ოჯახური დავის/ აღსრულების პროცესში;

• ინფორმირებულობის დონე საზოგადოებაში;

• ბიუროკრატიული საკითხები: იმისათვის, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტი, 
რეესტრი და ანგარიში სრულყოფილად აწარმოოს, სოციალურ მუშაკს არ რჩება 
საველე სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო დრო.

• სამთავრობო უწყებებთან კომუნიკაციის სირთულე, რაც სოც. მუშაკის 
პროფესიის, როლისა და ფუნქციის მნიშვნელობის არასათანადო ცოდნით არის 
გამოწვეული.

• სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის ნაკლებობა;



• ტექნიკური და ადამიანური რესურსების სიმცირე;

• სათანადო სერვისების არარსებობა:

1. არ არსებობს სარეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც ქცევითი აშლილობის 
მქონე ბენეფიციარებისთვის, ძალადობის მსხვერპლი პირებისთვის 
განხორციელდება სათანადო პროფესიული დონის დახმარება;

2. დასაქმებისთვის საჭირო რესურსი;

3. კრიტიკულ სიტუაციებში პირველადი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად უნდა არსებობდეს შესაბამისი სერვისის დაუყოვნებლივ 
გაწევის საშუალება.

• სოც. მუშაკის მოტივაციის ამაღლებაზე ზრუნვის ნაკლებობა;

• პროფესიული გადაწვა.

კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ გამოკითხულ სოციალურ მუშაკთა 
სრული ერთობლიობა მიიჩნევს, რომ მათ ესაჭიროებათ დამატებითი სოციალური 
გარანტიები, რომელიც უშუალოდ მისი სამუშაოს შესრულებას უკავშირდება 
და ასევე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გარანტიები. აღნიშნული 
გარანტიები წამახალისებელი იქნება იმ სოციალური მუშაკებისთვის, რომლებიც 
თავდაუზოგავად, უმეტესად საკუთარი ენთუზიაზმის ხარჯზე დგანან 
ბენეფიციართა ინტერესების და უფლებების სადარაჯოზე. ამგვარი გარანტიები 
გამოიწვევს პროფესიონალი კადრის გადინების შემცირებას, რაც უდავოდ აისახება 
შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე და შედეგების ეფექტურობაზე. ყოველივე 
ეს თავისთავად შეამცირებს რიგ პრობლემებს, რომლებიც სოციალური მუშაკის 
საქმიანობასთან არის დაკავშირებული.  

სოც. მუშაკის პროფესიაში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზად მრავალმა 
რესპოდენტმა ერთმანეთის მსგავსი გზა დაასახელა. ესენია:

• სფეროების გადანაწილება, მიმართულებების დიფერენცირება. სოციალური 
მუშაკების ფუნქცია-მოვალეობები უნდა დაიყოს მიმართულებების მიხედვით, 
ვინაიდან ერთდროულად რამდენიმე სპეციფიკით მუშაობა და საშუალოზე მეტი 
დატვირთვა არ არის შედეგიანი.

• სოც. მუშაკთა რაოდენობის ზრდა ხელს შეუწყობს საქმის უფრო ეფექტურად და 
ხარისხიანად შესრულებას. სოციალურ მუშაკს უნდა ჰქონდეს  იმის შესაძლებლობა, 
რომ დიდი დრო დაუთმოს თავის თითოეულ ბენეფიციარს. მასთან ერთად  
შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა და აქტიურად  დაეხმაროს მის განხორცილებაში.  
სოც. მუშაკი ბენეფიციარს უნდა დაეხმაროს სოციალური და საყოფაცხოვრებო 
უნარ–ჩვევების განვითარებაში, პიროვნული ღირსების ამაღლებაში. ხელი უნდა 
შეუწყოს იმის გათვითცნობიერებაში, რომ სამომავლოდ შეძლოს დამოუკიდებელი 
ფუნქციონირება. 

• სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაოსაგან  (ბაზების წარმოება) სოციალური 
მუშაკების გამოთავისუფლება;

სოციალური სამუშაო,
სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი
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• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პროფესიასთან დაკავშირებით;

• ბენეფიციარებთან ვიზიტის ხარჯების გამოყოფა, მოტივაციის გასაზრდელად;

• პროფესიული გადაწვის პრევენციული ზომების მიღება; 

• პროფესიული განვითარებისა და ზრდისთვის სხვადასხვა სახის ტრენინგების 
და კურსების ჩატარება;

• სამართლებრივი ცვლილებების შემდეგ, განხორციელდეს სოც. მუშაკების 
დატრენინგება, მათი უფლება-მოვალეობების გაცნობის კუთხით;

• მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სოციალური მუშაკის სამუშაო შემთხვევების 
რაოდენობის ოპტიმალური მაქსიმუმი.  შემთხვევების  რაოდენობის ლიმიტირება,  
მისცემს საშუალებას პროფესიონალს წარმატებით გაართვას თავი დაკისრებულ 
მოვალეობას და შეასრულოს სოციალური სამუშაო;

• საკანონმდებლო დონეზე ზეგანაკვეთური სამუშაოს და შრომის ადეკვატური 
ანაზღაურება. სხვადასხვა სისტემაში მომუშავე სოც. მუშაკებს შორის 
ანაზღაურების გათანაბრება;

• სოც. მუშაკების 90%-მა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე სოც. მუშაკის ინსტიტუტის არსებობა, რათა უკეთ განხორციელდეს 
რიგი ღონისძიებები: სოციალურ საცხოვრისებში არსებული ბენეფიციარების 
ფუნქციონირების ამაღლება, თემთან მუშაობის სიხშირის  გაზრდა,  
ბენეფიციარებისადმი ინფორმაციის მიწოდება, ქმედითი ადვოკატირება, დროული 
ინტერვენციის დაგეგმვა და ა.შ.

გამოკითხული სოც. მუშაკებიდან ყველამ (100%) აღნიშნა, რომ თემში გასვლა 
აუცილებელია შემთხვევის პრევენციისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს 
მიმართვიანობას. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ სოც. მუშაკების რაოდენობა 
და რესურსები არ არის საკმარისი მსგავსი სამუშაოს შესასრულებლად. თემში 
გასვლა და შემთხვევის პრევენცია პირდაპირპროპორციულია განხორციელებული 
ვიზიტების რაოდენობის, რაც დაკავშირებულია ტრანსპორტირების ფინანსურ 
ხარჯებთან.

სოციალური სამუშაო,
სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი
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ბენეფიციართა მონაცემები

ბენეფიციარების 75% ფიქრობს, რომ სოც. მუშაკის საქმიანობის შესახებ 
კარგად არის ინფორმირებული, თუმცა ანალიზის საფუძველზე თვალსაჩინოდ 
გამოიკვეთა, რომ მათი ცოდნა მხოლოდ პირად გამოცდილებას ემყარება და მათი 
ინფორმირებულობის დონე შემოიფარგლება მხოლოდ იმ ვიწრო საკითხის გარშემო, 
რომლის თაობაზეც იღებენ სოც. მუშაკის მხარდაჭერას.

ასევე გამოკითხულთა 65%-ს მიაჩნია, რომ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის 
დონე, თუ როდის შეუძლიათ მიმართონ სოც. მუშაკს მხარდაჭერისთვის, არის 
დაბალი. მათ საკუთარი თავი მოჰყავდათ ამის მაგალითად და აღნიშნავდნენ, რომ 
საჭიროების არ არსებობისას არ იცოდნენ მსგავსი მომსახურეობის არსებობის 
შესახებ.

მიღებული მონაცემების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ბენეფიციარების 
უმეტესობა თვლის, რომ სოციალური მუშაკის მხარდაჭერის მიღება საზოგადოების 
ყველა წევრისთვის, მათ შორის შშმ პირებისთვისაც, ხელმისაწვდომია. 
გამოკითხულთა მცირე ნაწილი თვლის, რომ მომსახურების მიღება ნაკლებად 
ხელმისაწვდომია და მხოლოდ 2 რესპოდენტი თვლის, რომ არ არის ხელმისაწვდომი.

იმ ბენეფიციარებმა, რომლებიც სარგებლობენ სოციალური მუშაკის მხარდაჭერით, 
აღნიშნეს, რომ მას ხშირად მიმართავენ სხვადასხვა სახის, თუნდაც ელემენტარული 
კითხვებით, რადგანაც მათი აზრით სოც. მუშაკი ეხმარებათ უფრო სწორი 
გადაწყვეტილებების მიღებაში და ცხოვრების დაგეგმვაში. 



კვლევის საფუძველზე ნათლად გამოიკვეთა, ის მრავალფეროვანი საკითხები, 
რომლებითაც ბენეფიციარები მიმართავენ სოც. მუშაკებს, შემდეგია:

• იურიდიული საკითხები

• ფსიქოლოგიური კონსულტაცია

• რესურსებისა და მომსახურეობების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, მათთან 
დაკავშირება და ინდივიდის პოტენციალის მართვა

• პროგრამებში ჩართვა

• ადვოკატირება

• რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში უკეთესი ადაპტაცია

• საჭირო ინფორმაციის მიღება

• რესოციალიზაცია

ბენეფიციარებმა სოციალური მუშაკის მიერ გაწეული მხარდაჭერის ხარისხი და 
კომპეტენცია მაქსიმალური ქულებით შეაფასეს. მათი მოსაზრებით, მომსახურეობის 
ამგვარი მაღალი ხარისხი განპირობებულია იმით, რომ სოციალურ მუშაკებს აქვთ 
სპეციალური ცოდნა თუ როგორ მოემსახურონ ბენეფიციარებს. გამოკითხულთა 
80%-მა აღნიშნა, რომ მათი ცხოვრება სოციალური მუშაკის მხარდაჭერის შემდეგ 
უკეთესობისკენ შეიცვალა. 

სოციალური სამუშაო,
სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი

თბილისი 

11



დასკვნა

კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა სოციალური მუშაობის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების აუცილებლობა, რაც უზრუნველყოფს მომსახურების მიწოდების 
ეფექტიანობას. მეორეს მხრივ, თვითონ სოციალური მუშაკების გადამზადების 
საჭიროება გამოვლინდა. სოციუმი მუდამ ცვალებადი მექანიზმია და ამ 
ცვლილებებს ახალი, ადაპტირებული მიდგომები სჭირდება, სწორედ ამიტომ 
არის მნიშვნელოვანი პროფესიულ საქმიანობაში ინფორმაციისა და მიდგომების 
განახლება. ეს უზრუნველყოფს სოც. მუშაკის სამუშაოს შესრულების სისტემატურ 
ზრდას.

ქვეყანაში სოციალურ მუშაკთა მცირე რაოდენობის გამო, მათ არასამუშაო დროს 
უწევთ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულება, მრავალ ქეისზე ერთდროულად 
მუშაობენ, რაც თავისთავად პროფესიული გადაწვის საფრთხეს მოიაზრებს. აქედან 
გამომდინარე სასურველი იქნება, თუ სოც. მუშაკთა რაოდენობა გაიზრდება  და 
ანაზღაურების გაცემა მოხდება სამუშაო დატვირთვის შესაბამისად. 

როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოლოგიური უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
დაზღვევის საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია. სოც. მუშაკები არ გრძნობენ თავს 
უსაფრთხოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას, რაც თავის მხრივ 
აისახება მუშაობის ხარისხზე და მოტივაციაზე.

ტრანსპორტირების საკითხი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, 
რომლის მოგვარება პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს, რადგანაც 
ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა გავლენას ახდენს როგორც სოც. მუშაკის 
განწყობებზე და მოტივაციაზე, ისე მომსახურეობის მიწოდების ხარისხზე.

თვითმმართველობის დონეზე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის არსებობას 
მხარს უჭერენ როგორც დამსაქმებლები, ისე სოციალური მუშაკები. ამგვარი 
ინსტიტუტების არსებობა ნაწილობრივ შეამსუბუქებს სოც. მუშაკის პროფესიასთან 
დაკავშირებით არსებულ სირთულეებს.

სოციალური სამუშაო,
სოციალური მუშაკების ფუნქციები და სტატუსი

თბილისი 
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სტატისტიკური მონაცემები დასაქმებულ 
სოციალურ მუშაკთა რაოდენობისა და მათი 
დატვირთვის შესახებ საქართველოში

დოკუმენტი მომზადებულია დემოკრატიის განვითარების სააგენტოს 
მიერ, არსებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით

სტატისტიკური მონაცემები დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა რაოდენობისა და მათი 
დატვირთვის შესახებ საქართველოში 

თბილისი 
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საქართველოს ტერიტორიაზე დასაქმებული 
სოციალური მუშაკების რაოდენობა 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მონაცემების თანახმად 
დღესდღეობით, ქვეყანაში 800 ადამიანია დასაქმებული სოციალურ მუშაკად, 
აქედან დაახლოებით 500 დასაქმებულია სახელმწიფო სექტორის მიერ, ხოლო 300 
- არასამთავრობო სექტორის მიერ.

სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა დასაქმების სფეროების მიხედვით

სოციალური მომსახურეობის სააგენტო-268 სოციალური მუშაკი;

სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების სამიზნე ჯგუფებია:

• მზრუნველობამოკლებული ბავშვები; 

• რთული ქცევის მქონე ბავშვები;

• ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები;

• მიუსაფარი ბავშვები;

• მოწმე,  დაზარალებული, ბრალდებული ბავშვები;

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახები;

• სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული პირები;

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;

• ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები;

 > პენიტენციური სისტემა - 16 სოციალური მუშაკი;

 > პრობაციის ეროვნული სააგენტო -35 სოციალური მუშაკი;

 > დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - 20 სოციალური მუშაკი;

 > ფსიქიკური ჯანდაცვის ორგანიზაციები - 26 სოციალური მუშაკი;

სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით:

თბილისი 
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სახელმწიფო სტრუქტურებში სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა რეგიონების 
მიხედვით:

• თბილისი - 363 სოციალური მუშაკი;
• აჭარა -22 სოციალური მუშაკი;
• იმერეთი -57 სოციალური მუშაკი;
• გურია - 13 სოციალური მუშაკი;
• სამეგრელო- ზემო სვანეთი - 35 სოციალური მუშაკი;
• რაჭა-ლეჩხუმი - 6 სოციალური მუშაკი;
• მცხეთა- მთიანეთი - 5 სოციალური მუშაკი;
• კახეთი -20 სოციალური მუშაკი;
• შიდა ქართლი -14 სოციალური მუშაკი;
• ქვემო ქართლი -26 სოციალური მუშაკი;
• სამცხე-ჯავახეთი - 15 სოციალური მუშაკი;

არასამთავრობო სექტორში სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა რეგიონების 
მიხედვით,  (მონაცემები ეყრდნობა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის 
მიერ, 2011 წელს ჩატარებული კვლევას)

• თბილისი - 93 სოციალური მუშაკი;
• აჭარა -19 სოციალური მუშაკი;
• იმერეთი -32 სოციალური მუშაკი;
• გურია - 6 სოციალური მუშაკი;
• სამეგრელო- ზემო სვანეთი - 28 სოციალური მუშაკი;
• რაჭა-ლეჩხუმი - 4 სოციალური მუშაკი;
• მცხეთა- მთიანეთი - 2 სოციალური მუშაკი;
• კახეთი -7 სოციალური მუშაკი;
• შიდა ქართლი -11 სოციალური მუშაკი;
• ქვემო ქართლი -16 სოციალური მუშაკი;
• სამცხე-ჯავახეთი -6 სოციალური მუშაკი;

პენიტენციურ სისტემაში  სოციალური მუშაკთა რაოდენობა/ბენეფიაციარზე: 

• არასრულწლოვნები                    5 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• არასრულწლოვანი ბრალდ.       10 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• განსაკუთრებული რისკი           20 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• ქალები                                        40 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• სამკურნალო                              35 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• დაბალი რისკი                            35 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• დახურული ტიპის                     120 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;
• ნახევრად ღია დაწ.                   120 ბენეფიციარზე 1 სოც. მუშაკი;

თბილისი 
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სოციალური მუშაკის დატვირთვა

ერთი სოციალური მუშაკი თვეში, საშუალოდ, 100-დან 120-მდე შემთხვევაზე 
მუშაობს. 
საერთაშორისო ნორმით, 10  ათას მოსახლეზე ერთი სოციალური  მუშაკი ან, 
საუკეთესო შემთხვევაში, 5 ათას მოსახლეზე ერთი სოციალური მუშაკი უნდა 
მუშაობდეს. საქართველოში კი, საქსტატის მონაცემების გათვალისწინებით, ერთ 
სოციალურ მუშაკზე 15 557 მოსახლე მოდის.

სოციალურ მუშაკთა საშუალო დატვირთვა რაიონების მიხედვით შეადგენს:

რაიონი საშუალო დატვირთვა

სამცხე–ჯავახეთი

ახალქალაქი 20

ასპინძა 22

ნინოწმინდა 52

ადიგენი 38

ბორჯომი 41

ახალციხე 29

სამეგრელო–ზემო სვანეთი

ჩხოროწყუ 65

ზუგდიდი 34

აბაშა 16

მარტვილი 20

ხობი 22

წალენჯიხა 29

მესტია 26

სენაკი 71

ფოთი 68

რაიონი საშუალო დატვირთვა

რაჭა–ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

ამბროლაური 24

ონი 11

ცაგერი. 9

ლენტეხი 12

გურია

ჩოხატაური 45

ლანჩხუთი 91

ოზურგეთი 50

ოზურგეთი 13

ქვემო ქართლი

რუსთავი 63

გარდაბანი 51

ბოლნისი 50

დმანისი 25

მარნეული 19

თეთრიწყარო 35

წალკა 8

თბილისი 
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რაიონი საშუალო დატვირთვა

აჭარა

ქობულეთი 282

ხულო 64

შუახევი 40

ხელვაჩაური 118

ქედა 49

ბათუმი 98

კახეთი

თელავი 74

ახმეტა 52

საგარეჯო 145

ყვარელი 60

სიღნაღი 118

გურჯაანი 58

ლაგოდეხი 88

ლაგოდეხი 74

დედოფლისწყარო 72

რაიონი საშუალო დატვირთვა

იმერეთი

ქუთაისი 67

ტყიბული 35

წყალტუბო 102

ხარაგაული 35

ზესტაფონი 130

ხონი 104

ვანი 37

სამტრედია 143

ჭიათურა 51

თერჯოლა 97

ბაღდათი 35

საჩხერე 64

მცხეთა–მთიანეთი

მცხეთა 54

თიანეთი 30

დუშეთი 52

ყაზბეგი 29

შიდა ქართლი

ქარელი 52

კასპი 42

გორი 100

ხაშური 41

თბილისი 
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რაიონი საშუალო დატვირთვა

თბილისი

გლდანი-
ნაძალადევი

204

185

141

151

201

160

155

182

161

87

93

53

145

151

ისანი-სამგორი

156

142

155

156

57

156

82

143

148

145

158

156

166

152

157

164

რაიონი საშუალო დატვირთვა

თბილისი

დიდუბე–
ჩუღურეთი

77

88

92

78

79

82

89

ვაკე-საბურთალოს 
სოც. 

მომსახურების 
ცენტრი

75

75

73

73

74

72

75

73

45

42

ძველი თბილისი  

61

59

54

58

59

60

60

თბილისი 
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