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                                     აბსტრაქტი 

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემის აქტუალობა დღესაც 

მწვავედ დგას როგორც საქართველოში ასევე მთელს მსოფლიოში. ქუჩაში მყოფი 

ბავშვების რაოდენობა მთელი მსოფლიოს მაშტაბით დაახლოებით 120 მილიონია. 

მრავალი მიზეზი განსაზღვრავს  ბავშვების ქუჩაში გამოსვლას, თუმცა ყველაზე 

ხშირად მაინც ეკონომიკურ მდგომარეობას, უმუშევრობას და ოჯახის მხრიდან 

ძალადობას  ასახელებენ. 

2008 წლიდან საქართველოში არაერთი რეფორმა გატარდა პრობლემის 

მოსაგვარებლად, შეიქმნა თავშესაფრები და დღის ცენტრები, გამარტივდა საბუთების 

მიღება და  იდენტიფიკაცია, გაიზარდა სოციალური მუშაკის როლი ბავშვთა 

კეთილდღეობაში. ნელ-ნელა გაუმჯობესდა მდგომარეობა და მოხდა ბავშვების 

გადაყვანა თავშესაფრებში, მაგრამ დღევანდელი დღის მდგომარეობით მრავალი  

ბავშვი კვლავ ქუჩაში. 

ჩატარდა კვლევა, იმის გასარკვევად თუ რა ფაქტორები უშლის ხელს ბავშვებს 

ისარგებლონ  სერვისებით, რაც მისცემს მათ უკეთესი მომავლის შესაძლებლობას. 

კვლევამ გამოავლინა ბავშვების პრიორიტეტები: - მათ  ურჩევნით დაეხმარონ 

საკუთარ მშობლებს ფულის შოვნაში დღეს, ვიდრე იფიქრონ მომავალზე და მიიღონ 

ის შემოთავაზებები რასაც  მათ სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები 

სთავაზობს. 

ბავშვების სურვილების გათვალისწინებით, ოჯახის წევრების გაძლიერებით, 

მათი დასაქმებით და  ხელმისაწვდომი საცხოვრისის უზრუნველყოფით, 

შესაძლებელი იქნება, შეიცვალოს ბავშვების ცხოვრება და მომავალი. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: მიუსაფარი ბავშვი, უფლებები, სერვისები, 

კეთილდღეობა, კვლევა, ქუჩა. 
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                                     Abstract 

 

 street children problem who live and work in the street is actual problem not only for 

Georgia but as well as in the whole world. The number of children in the street is around 

120 million worldwide. 

Many reasons determine why children are in street, but most often the economic situation, 

unemployment and family violence are mentioned. 

Since 2008, Georgia has made many reforms to solve the problem, was created day 

centers,24 hours shelters, Receiving documents was simplified  for identification, increased 

the social workers engagement for child welfare. Gradually the situation improved and 

children were taken to shelter, but despite this there are a lot of childrens in the street. 

A survey was conducted to find out what factors prevented children from using services 

that would give them a better future. 

A survey ientified children's priorities:-they prefere to help their parents earn money today, 

than think about the future and accept offers from  state or non-governmental 

organizations. 

Taking into account the wishes of children, strengthening their family members, their 

employment and affordable housing, it will be possible to change the life and future of 

street children and children who are in risk. 

 

 

Key words: Homeless; children;rights; Services; Well-being; Research;street 
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