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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ადგილობრივ დონეზე სოციალური 

მუშაობის განხორციელების მნიშვნელობა. კვლევის მიზანს წარმოადგენს შიდა 

ქართლის რეგიონის - გორის, კასპის, ხაშურისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების 

სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა/განხორციელების არსებული პრაქტიკის 

შესწავლა.  

ნაშრომი შედგება 4 ძირითადი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილში 

წარმოდგენილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ეტაპები 

საქართველოში, მისი არსი და მნიშვნელობა. ასევე თვითმმართველი ერთეულის - 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები და ვალდებულებები.  

მეორე ნაწილი ეთმობა შიდა ქართლის ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

სოციალური სამსახურის უფლებამოსილებების გააანალიზებას. მიმოხილულია 

შესაბამისი სამსახურების ფუნქცია-მოვალეობები, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

(რეფერირების) პროცედურები და მუნიციპალიტეტის როლი, კანონი სოციალური 

მუშაობის შესახებ და მუნიციპალური სოციალური მუშაობა, ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სამთავრობო გეგმა (2018-2020 წლებისათვის) და მუნიციპალიტეტში თემის 

მუშაკის ინსტიტუტი.  

მესამე ნაწილში მიმოხილულია სოციალური პროგრამებისა და 

მომსახურებების სტანდარტები, ადგილობრივ დონეზე სოციალური დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე 

სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა/განხორციელებასთან დაკავშირებით.  

მეოთხე ნაწილი არის პრაქტიკული ხასიათის, სადაც გააანალიზებულია 

ოთხივე მუნიციპალიტეტში სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა/განხორციელების 

მექანიზმები. 
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კვლევა ჩატარდა თვისებრივი მეთოდის, კერძოდ სიღრმისეული ინტერვიუს 

გამოყენებით. შედეგები ასახავს შიდა ქართლში ადგილობრივ დონეზე 

სოციალურიპილიტიკის მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას. კვლევა 

აქტუალურია, მათთვის ვინც დაინტერესებულია ადგილობრივ დონეზე სოციალური 

მუშაობის დანერგვა/განვითარებით.  

 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობა, 

მუნიციპალიტეტი, სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა, სოციალური პროგრამა, 

სოციალური სერვისი. 
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Abstract 

In the present work is consideredthe importance of implementing social work at the 

local level. The purpose of the research is to study the existing practices of planning / 

implementation of social policy in ShidaKartli region - Gori, Kaspi, Khashuri and Kareli 

municipalities. 

The work consists of 4 main chapters. In the first chapter are presented the 

development stages of local self-government in Georgia, its essence and importance. As well 

as the authorities and obligations of the self-governing unit - municipality. 

The second chapter is devoted to analyzing the social service of the four 

municipalities of ShidaKartli. The functions and obligations of the relevant services, the 

procedures of child protection (referral) and the role of the municipality in it, the law of the 

social work and the municipal social work, the governmental plan for human rights (2018-

2020) and the Institute of Community Workers in the Municipality. 

The third chapter reviews social programs and services standards, social planning 

methodology at local level, as well as international experience in planning and 

implementation of social policy at local level. 

The fourth chapters a practical character, where is analyzed social policy planning / 

implementation mechanisms in all four municipalities of ShidaKartli Region. 

The research was carried out using in-depth interviews of a qualitative method. 

Results reflect the situation in the direction of social policy in ShidaKartli at the local level. 

The research is important, for those who are interested in introduction / development of 

social work at the local level. 

Key words: self-governence, municipality, social policy planning, social program, 

social service. 


