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Abstract 

This paper relates to the problem of drug addiction and alcoholism by youth related to the street 

in Georgia. In this paper is reviewed as to how often and what kind of harmful substances are 

used by children living and/or working in the street, why do they begin to apply above 

mentioned substances and what kind of impact does drug addiction and alcoholism have on 

their behavior. 

Also, in the final part of paper are provided recommendations developed based on the results of 

study. Following study is the part of wide-scale study carried out by Research Center for 

Advancing Science in Social Services and Interventions. 

In order to have studies the issue here was applied qualitative method of research, namely half 

structured interview. There were inquired total 40 respondents, living and/or working in the 

street. The inquiry was drawn out under the basis of in advance carried out interviews with the 

experts employed at service provider organizations for the youth related to the street.  

Pursuant to the analysis of study results is revealed that drug addiction and alcoholism of youth 

related to the street is too urgent in Georgia. Children begin to apply drug and alcohol under the 

reasons such as: family violence, death of parent(s), imitation, parting from lover, forgetting 

daily problems and etc. 

Key words: youth related to the street, children living and/or working in the street, alcohol, 

drugs, harmful substances, dependence. 

 

 

 

 


