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Abstract 

Goal: There has been yet no survey conducted in Georgia to identify the user satisfaction rate 

of SNP services. The goal of the survey was to include beneficiaries themselves in the process 

of improving the SNP services. It was interesting to see the SNP services from the 

beneficiaries’ perspective, how they feel about it, what they like and what are the 

shortcomings they can identify.  

Methodology: During the quantitative, non-random sampling, cross-sectional survey, using a 

snow ball method and specially designed survey questionnaire, the survey was conducted in 

6 cities of Georgia. The data collection method was self-administrative - answers were noted 

on a piece of paper by a pen. Confidentiality and beneficiaries’ right were fully preserved. 

Before completing of the questionnaire, all service users were briefed about objectives of 

their participation in the given survey, their responsibilities and rights, which was followed 

by their signing of the agreement form. The obtained data was imported to SPSS for further 

statistics analysis, univariate and frequencies cross-tabulation analysis. 

Outcomes: 258 users of the SNP were questioned in 6 cities of Georgia within the age group 

of 18-55, The number of participants from Tbilisi were– 53.8%, Gori – 8.7% (22 respodent), 

Batumi – 8.7% (24 respodent), Ozurgeti – 6.7% (17 respodent), Rustavi 10.3% (26 respodent), 

Kutaisi 11.1% (28 respodent).  

The majority of survey participants were male users of the services (77.5%) and female users 

comprised 22.5% (56 women and 1 transgender). The number of unemployed users is high 

32.8% and 32.8% were married. Over half of the survey participants (58.5%) expressed their 

satisfaction with services provided by SNP. The top rated services include: syringes and 

needles, dentistry and naloxone. Men are more frequent users of SNP services than women. 

Most of the survey participants would like to have more medical services added to the 

current portfolio of SNP services. Also, having an “ATM” for sterilized tools and increasing 

the working hours of SNP service centers.     
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Summary: The conducted quantitative survey provides important information about the SNP 

services in Georgia, namely satisfaction rate of its users, their need and mostly used services.  

It highlights areas for future recommendations to advance SNP existing services and/or add 

new services as requested.   

  

Key words:  SNP, satisfaction survey, IDU, HIV-AIDS, Hepatitis C  
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გახადა კვლევის ფარგლებში ქალი მომხმარებლების ჩართვა. 

 

მადლობას ვუხდი “ახალი ვექტორი” ხელმძღვანელს კოკა ლაბარტყავას კვლევის 

ჩატარების ხელშეწყობისთვის და აუცილებელი ინფორმაციის მოწოდებისთვის.  

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია კვლევაში მონაწილე ნემსებისა და შპრიცების 

პროგრამის ცენტრების ხელმძღვანელების კვლევაში აქტიური მონაწილეობა და 

თანამშრომლობა: თბილისში - ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია “აკესო”, “ჰეპა +”, 

“ახალი ვექტორი”,  გორში - “ნაბიჯი მომავლისკენ”, ბათუმში - ა/ო “იმედი”, ქუთაისში 

“ახალი გზა”, რუსთავში “ახალი ვექტორი” და ოზურგეთში “ფენიქსი 2009”.  

 

უდიდეს მადლირებას გამოვხატავ ყველა იმ ბენეფიციარის მიმართ, ვინც გამონახა 

დრო და დათანხმდა კვლევაში მონაწილეობას. თითოეული რესპონდენტის, შნპ 

პერსონალის თუ ბენეფიციარის, ნდობისა და წვლილის გარეშე წინამდებარე კვლევის 

განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა. და ბოლოს უღრმესი მადლობა კვლევის 

ხელმძღვანელს - ირმა კირთაძეს პროფესიონალური დახმარებისთვის. 
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