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მი სი კვლე ვის ინ ტე რე სე ბია სი ღა-
რი ბე, ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა და 
ოჯ ახ ის მხარ დამ ჭე რი ეკ ონ ომ იკ ური 
ინ ტერ ვენ ცი ები. და რე ჯა ნი ფლობს 
კო ლუმ ბი ის უნ ივ ერ ცი ტე ტის სო ცი-

ალ ური მუ შა ობ ის მა გის ტრის ხა რის ხს და თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ზო გა დი პრო ფი ლის ექ იმი-პე დი ატ რის დიპ ლომს.

თი ნა კი ლა ბე რია არ ის პოსტ-სა-
დოქ ტო რო მეც ნი ერ-თა ნამ შრო მე-
ლი კა ლი ფორ ნი ის დე ივ ის ის უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში (University of California, 
Davis).  იგი შე ის წავ ლის ას აკ ოვ ანი 
ად ამი ან ებ ის სა მე დი ცი ნო და სო ცი-
ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე-
მებს.  ამ ჟა მად თი ნა კი ლა ბე რია მუ შა ობს შემ დეგ პრო ექ ტებ ზე: 
ას აკ ოვ ანი ად ამი ან ებ ის სო ცი ალ ური იზ ოლ აცია კო ვიდ-19 პან დე-
მი ის პე რი ოდ ში; ას აკ ოვ ან პი რებ ზე ოჯ ახ ში მზრუნ ვე ლე ბის მხარ-
და სა ჭე რად კა ლი ფორ ნი ის რე სურ სე ბის ცენ ტრე ბის მი ერ გან ვი-
თა რე ბუ ლი პროგ რა მუ ლი და ტექ ნო ლო გი ური ინ ოვ აცი ებ ის შე ფა-
სე ბა; რა სობ რი ვად და ეთ ნი კუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ას აკ ოვ ანი ად-
ამი ან ებ ის და მათ ზე მზრუნ ვე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა; და ას აკ ოვ ანი 
ად ამი ან ებ ის ფი ნან სუ რი ექ სპლუ ატ აცია. თი ნა კი ლა ბე რია არ ის 
მი ნე სო ტას უნ ივ ერ სი ტე ტის (University of Minnesota – Twin Cities) 
სო ცი ალ ური სა მუ შა ოს და სო ცი ალ ური გე რონ ტო ლო გი ის სა მა-

და რე ჯან (და ჯი) დვა ლიშ ვი ლი, 
სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მა გის ტრი. 

სენტ-ლუ ის ის ვა შინ გტო ნის უნ ი-
ვ ერ სი ტე ტის სო ცი ალ ური მუ შა ობ-
ის სკო ლის დოქ ტო რან ტი

თი ნა კი ლა ბე რია, სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის და სო ცი ალ ური გე რონ-
ტო ლო გი ის დოქ ტო რი
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გის ტრო და სა დოქ ტო რო პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი.  იგი 
ამ ჟა მად ცხოვ რობს კა ლი ფორ ნი აში.

ინ გა არ ის მოწ ვე ული ას ის ტენტ 
პრო ფე სო რი ნიუ იორ კის სი თი უნ-
ივ ერ სი ტე ტის სილ ბერ მა ნის სო ცი-
ალ ური მუ შა ობ ის სკო ლა ში.

ინ გა ფლობს სენტ-ლუ ის ის 
ვაშინგტონის უნ ივ ერ სი ტე ტის სო-
ცი ლუ რი სა მუ შა ოს სკო ლის სო ცი-

ალ ური სა მუ შა ოს მა გის ტრის ხა რიხს და  ას ევე, ნიუ იორ კის  სი თი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სო ცი ალ ური კე თილ დღე ობ ის პროგ რა მის დოქ-
ტო რის ხა რის ხს. ინ გა სა ით აძ ის კვლე ვის ინ ტე რე სე ბი უკ ავ შირ-
დე ბა რის კის ქვეშ მყო ფი ბავ შვე ბის ად რე ულ გან ვი თა რე ბას, მათ 
ოჯ ახ ურ გა რე მო სა და მშობ ლის როლს ბავ შვე ბის  გან ვი თა რე ბა-
ში. ას ევე, ად რე ულ ინ ტერ ვენ ცი ებს, რომ ლე ბიც აძ ლი ერ ებ ენ და 
ხელს უწყო ბენ ბავ შვის ად რე ულ გან ვი თა რე ბას და ოჯ ახ ის გაძ-
ლი ერ ებ ას.

შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვი ლი გახ ლავთ ილი ას 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო-
რი, სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა დოქ ტო რო 
და სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბის ხელ მძღვა-
ნე ლი, ას ევე, მეც ნი ერ ებ ისა და ხე ლოვ ნე ბის 
ფა კულ ტე ტის სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე-
ბე ბი სა და ინ ტერ ვენ ცი ებ ის მეც ნი ერ ული 
გან ვი თა რე ბის კვლე ვი თი ცენ ტრის და მა არ სე ბე ლი და დი რექ ტო რი. 
სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ურ მუ შაკ თა ას ოცი აცი ის თავ მჯდო მა რე. 

ინ გა სა ით აძე, სო ცი ალ ური მუ-
შა ობ ის დოქ ტო რი და მა გის ტრი

შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვი ლი, სო ცი ალ-
ური მუ შა ობ ის მა გის ტრი, ფსი ქო ლო-
გი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი
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იგი არ ის სსიპ შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ-
ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ფუნ და მენ ტუ რი 
კვლე ვის პრო ექ ტის “აივ ინ ფექ ცი ის პრე ვენ ცია ქუ ჩას თან და კავ-
ში რე ბულ ახ ალ გაზ რდებ თან” სა მეც ნი ერო ხელ მძღვა ნე ლი. ას ევე, 
იგი არ ის გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ-
ტრის ავ ტო რი ზა ცი ის და აკ რე დი ტა ცი ის ექ სპერ ტი (2017-2021). 
შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვილ მა და ამ თავ რა თბი ლი სის სახ. უნ ივ ერ სი-
ტე ტის ფსი ქო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი სო ცი ალ ური ფსი ქო ლო გი ის 
სპე ცი ალ ობ ით; 2005 წელს და იც ვა სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია 
ზო გად ფსი ქო ლო გი აში სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
დი მიტ რი უზ ნა ძის სა ხე ლო ბის ფსი ქო ლო გი ის ინ სტი ტუტ ში. მი სი 
სა დი სერ ტა ციო თე მაა  მშობ ლე ბის აგ რე სი ულ ობ ის რო ლი ოჯ ახ-
ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. 2003 წელს და ამ თავ რა 
აშშ-ს კო ლუმ ბი ის უნ ივ ერ სი ტე ტი სო ცი ალ ურ მუ შა ობ აში სო ცი-
ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა მა გის ტრის ხა რის ხით. 2014-2015 წელს იყო 
ამ ერ იკ ის მთავ რო ბის ფულ ბრა იტ ის სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მის 
სტი პენ დი ან ტი. მან პოსტ დოქ ტო რან ტუ რა გაიარა ნიუ იორ კის 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში (2014-15), გერ მა ნი ის ფრან კფურ ტის სა ერ თა შო-
რი სო პე და გო გი ურ კვლე ვით ინ სტი ტუ ტი ში (2008), ნი დერ ლან დე-
ბის სა მე ფოს გა ნათ ლე ბის ფსი ქო მეტ რი ულ კვლე ვით ინ სტი ტუტ ში 
(2008-09) და ფი ნე თის ტურ კუს უნ ივ ერ სი ტეტ ში (2015). შ. სა ძაგ-
ლიშ ვი ლი არ ის სო ცი ალ ურ მუ შაკ თა  ას ოცი აცი ის დამ ფუძ ნე ბე-
ლი და მოქ მე დი თავ მჯდო მა რე. იგი ხელ მძღვა ნე ლობ და უამ რავ 
სა ერ თა შო რი სო თუ სამ თავ რო ბო პრო ექ ტს სო ცი ალ ური მი მარ-
თუ ლე ბით, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავ და სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ-
ლი სო ცი ალ ური პო ლი ტი კის დახ ვე წას და გან ვი თა რე ბას. იგი არ-
ის  ას ამ დე სა ერ თშო რი სო და ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის, 
მო ნოგ რა ფი ის, სა ხელ მძღვა ნე ლოს, წიგ ნის, სა მეც ნი ერო მოხ სე-
ნე ბის, თუ კვლე ვი თი ან გა რი შის ავ ტო რი. შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვილს 
მო პო ვე ბუ ლი აქ ვს არა ერ თი ჯილ დო მი სი აკ ად ემი ური, კვლე ვი-
თი თუ პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ან ობ ის ათ ვის. 1998 წელს მან მი იღო ივ. 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მორ ჩე ული მკვლევრებისთვის 
და ას პი რან ტე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი ჯილ დო. იგი არ ის ღია სა-
ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ ტის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის პროგ რა მის 
სტი პენ დი ან ტი (2001-03), აკ ად ემი ური გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 
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სტი პენ დი ან ტი (2004-07) და ფსი ქო ლოგ თა სა ერ თა შო რი სო კონ-
გრე სის (ICP-2008) სტი პენ დი ან ტი. შო რე ნა სა ძაგ ლიშ ვილს აქ ვს 
სო ცი ალ ური პო ლი ტი კის კონ სულ ტან ტის, შე ფა სე ბის კონ სულ-
ტან ტის და კლი ნი კუ რი სო ცი ალ ური მუ შა კის რან გში მუ შა ობ ის 
სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი გა მოც დი ლე ბა. იგი არ ის სა ქარ-
თვე ლო ში სო ცი ალ ურ მუ შა ობ აში პირ ვე ლი სა მა გის ტრო პროგ რა-
მის დამ ფუძ ნე ბე ლი და ხელ მძღვა ნე ლი.

 ნა თია ფარ ცხა ლა ძე არ ის სა ქარ-
თვე ლოს სო ცი ალ ურ მუ შაკ თა ას-
ოცი აცი ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი და 
გამ გე ობ ის წევ რი. ნა თია ჩარ თუ ლი 
იყო სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის აკ ად ემი ური პროგ რა მის 
და არ სე ბა ში და ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის 

სა ხე ლო ბის თსუ-ში სა მა გის ტრო, სა ბა კა ლავ რო და სერ ტი ფი ცი-
რე ბის პროგ რა მე ბის შექ მნის დღი დან, ჩარ თუ ლი იყო სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში. ნა თი ას აქ ვს 20 წლი ანი გა მოც დი ლე ბა სო ცი ალ ური მუ-
შა ობ ის, სო ცი ალ ური დაც ვის, ბავ შვთა კე თილ დღე ობ ის და ალ ტერ-
ნა ტი ული ზრუნ ვის სფე რო ებ ში. თით ქმის 10 წლის გან მავ ლო ბა ში, 
მუ შა ობ და გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დის სა ქარ თვე ლოს და ჟე ნე ვის 
რე გი ონ ულ ოფ ის ებ ში. ამ ჟა მად ნა თია და კა ვე ბუ ლია და მო უკ იდ ებ-
ელი ექ სპერ ტუ ლი საქ მი ან ობ ით. სა ერ თა შო რი სო კონ სულ ტან ტის 
რან გში, ის მხარს უჭ ერს სა ბერ ძნე თის და არ აბ თა გა ერ თი ან ებ ული 
სა ემ ირო ებ ის იუნ ის ეფ ის ოფ ის ებ სა და მთავ რო ბებს, ბავ შვთა კე-
თილ დღე ობ ის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა სა და სო ცი ალ ური მუ შა-
ობ ის პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ში. ას ევე, სო ცი ალ ური მომ სა ხუ-
რე ბე ბის გლო ბა ლურ ალი ან სში ას რუ ლებს ტექ ნი კუ რი მრჩევ ლის 
როლს. ნა თი ას მი ღე ბუ ლი  აქ ვს სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა და სა მა-
გის ტრო ხა რის ხე ბი გა რე მო სა და ჯან დაც ვის პო ლი ტი კა ში და სო-
ცი ალ ურ მუ შა ობ აში, სა ქარ თვე ლოს, უნ გრე თი სა და აშშ-ს წამ ყვან 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში. და ცუ ლი აქ ვს სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია სო-

ნა თია ფარ ცხა ლა ძე, სო ცი ალ უ რი 
მუ შა ობ ის დოქ ტო რი და მა გის ტრი



7

ცი ალ ურ მუ შა ობ აში თე მა ზე „ცხოვ რე ბის ხა რის ხი, რო გორც ბავ-
შვთა კე თილ დღე ობ ის სის ტე მის რე ფორ მის შე ფა სე ბის მე თო დი.“

ნი ნო შატ ბე რაშ ვი ლი არ ის ივ ანე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული 
პრო ფე სო რი, სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა-
მა გის ტრო პროგ რა მის ხელ მძღვა ნე ლი. 
ნი ნო არ ის სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ურ მუ-
შაკ თა ას ოცი აცი ის ერთ-ერ თი დამ ფუძ-
ნე ბე ლი და გამ გე ობ ის წევ რი; სო ცი ალ ურ 
მუ შაკ თა კლუ ბის დამ ფუძ ნე ბე ლი და გამ გე ობ ის წევ რი. ნი ნო აქ ტი-
ურ პრო ფე სი ულ საქ მი ან ობ ას ეწ ევა სა ქარ თვე ლო შიც და სა ერ თა-
შო რი სო დო ნე ზეც. ამ ჟა მად ის არ ის სო ცი ალ ური კე თილ დღე ობ ის 
სა ერ თა შო რი სო საბ ჭოს მე ორე წარ მო მად გე ნე ლი ევ რო პის საბ ჭო-
ში; ამ ერ იკ ის სკო ლის სო ცი ალ ურ მუ შაკ თა ას ოცი აცი ის წევ რი; ამ-
ერ იკ ის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მარ თვის ქსე ლის წევ რი; ევ რო პის 
აღ დგე ნი თი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ფო რუ მის, აღ დგე ნი თი სკო ლის 
სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რი; ევ რო პის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სკო ლე-
ბის სა ერ თა შო რი სო ას ოცი აცი ის ეკო სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა ინ-
იცი ატ ივო ჯგუ ფის წევ რი.

ნი ნო შატ ბე რაშ ვი ლი, სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის დოქ ტო რი და მა გის ტრი
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2021 წლის 26, 27, 28, 29 მა ისს სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ურ მუ-
შაკ თა ას ოცი აცი ამ გა მარ თა კონ ფე რენ ცია სა ხელ წო დე ბით - „ სო-
ცი ალ ური მუ შა ობა - მეც ნი ერ ება სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბის თვის“ 
ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ თან და ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ თან თა ნამ შრომ-
ლო ბით. კონ ფე რენ ცი ის პირ ვე ლი დღე და ეთ მო “სო ცი ალ ური მუ-
შა ობ ის სა მეც ნი ერო კვლე ვის მთა ვა რი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის” გან ხილ-
ვას, სა დაც მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ დნენ, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში 
მეც ნი ერ ებ ის დარ გში მო მუ შა ვე პრო ფე სო რე ბი, ას ევე, სა ერ თა შო-
რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში (აშშ) მო მუ შა ვე ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები/
დოქ ტო რან ტე ბი სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მი მარ თუ ლე ბით. დის კუ-
სია მიზ ნად ის ახ ავ და სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა მეც ნი ერო კვლე-
ვის ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის/ას პექ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
ქვე მოთ წარ მოდ გე ნი ლია დის კუ სი ის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი რე კო მენ და ცი ები, სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბი და ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი. კონფერენციაზე გამოთქმული 
კვალიფიციური მოსაზრებები დაეხმარება სოციალური მუშაობის 
სადოქტორო პროგრამებს უპასუხონ არსებულ გამოწვევებს და 
დახვეწონ სოციალური მუშაობის სწავლება სადოქტორო დონეზე.

1. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის ძი რი თა დი ნიშ ნე ბია: 
•	 სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის ძი რი თად კონ სტრუქ ტებ თან, პრო ფე-

სი ულ მიზ ნებ თან, ეთ იკ ის კო დექ სთან და ღი რე ბუ ლე ბებ თან 
შე სატყვი სო ბა; 

•	 მთა ვა რი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბი და ნა ხუ ლია სის ტე მუ-
რად; 

•	 კვლე ვა ემ სა ხუ რე ბა სო ცი ალ ურ ცვლი ლე ბას, სო ცი ალ ური 
სა მარ თლი ან ობ ის მიღ წე ვას;

•	 მეთოდოლოგიურად სრულყოფილი და გამართულია; 
•	 სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვა ორ გა ნულ გარემოშია 

ჩატარებული;
•	 მისი მიზანია კვლე ვის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ეფ ექ-

ტუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბის გან ვი თა რე ბა, სო ცი ალ ური პო ლი ტი-
კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბით გამ ყა რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
ხელ შეწყო ბა. 
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2. სო ცი ალ ური მუ შა ობა არ ის: 
•	 ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი: სხვა დას ხვა დის ციპ ლი ნის წარ მო-

მად გენ ლე ბი მუ შა ობ ენ ერ თად, რომ მო ახ დი ნონ თე ორი ებ ის 
სინ თე ზი და ინ ტეგ რა ცია სა ერ თო პრობ ლე მის შე სას წავ ლად;

•	 ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი/ტრან სლა ცი ური: სხვა დას ხვა დის-
ციპ ლი ნის წარ მო მად გენ ლე ბი და პრაქ ტი კო სე ბი თა ნამ შრომ-
ლო ბენ რთუ ლი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად. 

3. სო ცი ალ ური მუ შა ობა, რო გორც ინ ტეგ რა ცი ული დის ციპ ლი ნა 
იყ ენ ებს სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ებ ში არ სე ბულ თე ორი ებს და ას ევე, 
ქმნის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის ინ ტეგ რა ცი ულ თე ორი ებს, ე.წ.“ად გი-
ლობ რივ ცოდ ნას” “indigenous knowledges” (IFSW) და მო დე ლებს 
კომ პლექ სუ რი და კრი ტი კუ ლი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის გა და-
საჭ რე ლად. Sommerfeld-ის (2014) მი ხედ ვით სო ცი ალ ური მუ შა ობა 
არ ის ე.წ. “ქცე ვი თი მეც ნი ერ ება”. ეს არ ის უფ რო მე ტი, ვიდ რე ემ-
პი რი ული მო ნა ცე მე ბის მეტანალიზი და/ან მარ ტი ვი გა ერ თი ან ება. 
მისი მიზანია აქ ტი ვო ბე ბის საფუძველზე სპე ცი ფი ური თე ორი ებ ის 
შექ მნა - ე.წ. ტექ ნო ლო გი ური ცოდ ნის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც შე-
იც ავს მულ ტი დის ციპ ლი ნურ ცოდ ნას (Sommerfeld, 2014). 

4. სო ცი ალ ური მუ შა ობა არ ის “Translational Science” - ტრან-
სლა ცი ური მეც ნი ერ ება (Fong, 2012). კვლე ვა, რო მე ლიც ახ დენს 
პრაქ ტი კის ინ ფორ მი რე ბას და პრაქ ტი კა, რო მე ლიც ახ დენს კვლე-
ვის ინ ფორ მი რე ბას. მი სი მი ზა ნია პრაქ ტი კო სის, მკვლევ რის და ბე-
ნე ფი ცი არ ის და კავ ში რე ბა ის ეთი კვლე ვი თი მო დე ლე ბის და მე თო-
დე ბის გამოყენებით, რო მე ლიც სა ჭი როა მეც ნი ერ ებ აზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბე ბის შე საქ მნე ლად. 

5. სა ჭი როა ად გი ლობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ფორ მი რე ბის მაქ-
სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა კვლე ვე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე და ამ-
აზე დაყ რდნო ბით პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბა. 

6. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვას აქ ვს პრაგ მა ტუ ლი ფო კუ სი, 
რად გან იგი ველ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

7. კვლე ვის წარ მო ებ ის დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნია მკვლე ვარ-
თა უშუ ალო გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა შე სას წავლ სო ცი ალ-
ურ პრობ ლე მას თან მი მარ თე ბა ში და მა თი უშუ ალო ჩარ თუ ლო ბა 
სამომავლოდ ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ში. 
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8. სო ცი ალ ური მუ შა ობა უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს კლი ენ ტე ბის/
ბე ნე ფი ცი არ ებ ის მხრი დან მო ლო დი ნებს, შე ხე დუ ლე ბებს, ას ევე, 
სა ხელ მწი ფოს, სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან მო ლო დი ნებს და პრო ფე-
სი ულ გან სჯას. 

9. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვა ხორ ცი ელ დე ბა სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის პრაქ ტი კის და სახ ვე წად. შე სა ბა მი სად, სო ცი ალ ური მუ-
შა ობ ის პრაქ ტი კა უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის 
კვლე ვი დან მი ღე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 

10. კვლე ვა უნ და პა სუ ხობ დეს კითხვას „მე რე რა“?, რა შე დე გებს 
მო იტ ანს კვლე ვა, რო მელ საც ახ ლა ვა ხორ ცი ელ ებთ. ეს არ არ ის 
კვლე ვა მხო ლოდ კვლე ვი თი ბა ზის შექ მნის თვის, არ ამ ედ ეს არ ის 
კვლე ვა, რომ ლის შე დე გე ბის გა მო ყე ნე ბაც უნდა მოხდეს პრაქ ტი-
კა ში ანუ სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვას უნ და ჰქონ დეს გა მო ყე-
ნე ბი თი ხა სი ათი. 

11. კვლე ვა არ უნ და იყ ოს მხო ლოდ კვლე ვა, არ ამ ედ მას უნ და 
მოჰ ყვე ბო დეს თა ვად სო ცი ალ ური მუ შა კის, მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე-
ბის, კლი ენ ტის ქმე დე ბაც. 

12. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის მთა ვა რი მა ხა სი ათ ებ ელი 
არ ის ის, რომ იმ უშა ოს სო ცი ალ ური პრობ ლე მის აღ მოფხვრა ზე 
კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით. 

13. ჩა რე ვა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს თე ორი ული სა ფუძ ვლე ბის ან 
უკ ვე არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა თა ვა ლის წი ნე ბით. ამ ის ათ-
ვის უნ და შე იქ მნას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. კერ-
ძოდ, ეს არ ის ად გი ლობ რი ვი სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი გა რე-
მოს გათ ვა ლის წი ნე ბით მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა კონ კრე ტულ 
სფე რო ში, კონ კრე ტულ ჯგუფ თან კონ კრე ტუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბით 
ანუ ეს არ ის ჩა რე ვა კონ კრე ტუ ლი სო ციო-კულ ტუ რუ ლი კონ ტექ-
სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

14. მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრაქ ტი კის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის პრო ცე სის ფა სი ლი ტა ცი ის თვის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი მო დე-
ლე ბია:

•	 RE-AIM (reach, efficacy, implementation, maintanance) ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა, ქმე დი თო ბა, გან ხორ ცი ელ ება, შე ნარ ჩუ ნე ბა). 

•	 ARC (Availability, Responsiveness and Continuity) ხელ მი საწ-
ვდო მო ბა, მყი სი ერ ება/ეფ ექ ტი ან ობა, გან გრძო ბა დო ბა.
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15. მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაფუძნებული პრაქ ტი კის დროს მომ-
სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა ჩარ თუ ლო ბა შემ დეგ ნა ირ ად შე იძ ლე ბა გა ნი-
საზღვროს: 

•	 ა) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე-
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა გან ზო გა დე ბულ ჩა რე ვა ში სა მეც ნი-
ერო სტან დარ ტის დაც ვით; 

•	 ბ) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა ხელ შეწყო ბა კრი ტი კუ ლი აზ-
როვ ნე ბის ფორ მი რე ბა სა და პრაქ ტი კას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კვლე ვის კრი ტი კა ში წვლი ლის შე ტა ნით; 

•	 გ) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა, რო გორც მომსახურების 
მიმღებთა, როგორც ინფორმირებული მონაწილეობა, ასევე 
ჩართულობა  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; 

•	 დ) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა, რო გორც ცოდ ნის პირ ველ წყა-
რო თა, ჩარ თუ ლო ბა მდპ-ის (მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი პრაქ ტი კის) ინ ტერ პრე ტა ცი ისა და გან ხორ ცი ელ ებ ის 
პრო ცეს ში.

16. პრაქ ტი კო სე ბი უნ და შე ეც ად ონ პო ტენ ცი ურ ად ყვე ლა ზე ეფ-
ექ ტი ანი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას შემ დე გის გათ ვა ლის წი ნე ბით:

•	 ყვე ლა ზე ძლი ერი ხელ მი საწ ვდო მი მეც ნი ერ ული მტკი ცე ბუ-
ლე ბა;

•	 პრაქ ტი კო სის ცოდ ნა;
•	 მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა თვი სე ბე ბის, ღი რე ბუ ლე ბე ბის, 

უპ ირ ატ ეს ობ ებ ისა და გა რე მო ებ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა;
•	 ყო ველ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გა ზომ ვა, რამ დე ნად მი იღ წე-

ვა სა სურ ვე ლი შე დე გი შერ ჩე ული ჩა რე ვის მე თო დით;
•	 თუ ჩა რე ვა სა სურ ველ შე დეგს ვერ აღ წევს, ალ ტერ ნა ტი-

ული ჩა რე ვის შერ ჩე ვა და შე ფა სე ბის გა მე ორ ება.
17. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის დროს უნ და გა ვი თავ ლი სი-

წი ნოთ შემ დე გი შე საძ ლო ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რო მე ლიც სო ცი ალ ური 
კვლე ვე ბის მე ტა ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა: 

•	 სო ცი ალ ური მუ შა კე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვა არ 
წარ მო აჩ ენ და ნათ ლად, თუ რას გა ნიც დიდ ნენ თა ვად მო ნა-
წი ლე ები კვლე ვის პრო ცეს ში, რა და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი ქონ-
დათ, რა ის წავ ლეს ახ ალი, რა და იგ ეგ მა კვლე ვის შე დე გად; 

•	 არ გა აც ნეს მკვლევ რებ მა კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს შე დე გე ბი 
და მათ გან არ მი იღ ეს უკ უკ ავ ში რი; 
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•	 არ გა უგ ზავ ნი ათ მად ლო ბის წე რი ლე ბი მო ნა წი ლე ებ ის ათ ვის; 
•	 არ გა ზო მეს მო ნა წი ლე ებ ში, რო გო რი იყო ცნო ბი ერ ებ ის დო-

ნე იმ სა კითხი სად მი რა საც იკ ვლევ დნენ, კვლე ვის დაწყე ბის 
ეტ აპ ზე და შემ დეგ; 

•	 მო ნა წი ლე ები არ იყ ვნენ წარ მო ჩე ნილ ნი თა ნაბ რად. კვლე-
ვის ზო გი ერთ მო ნა წი ლეს, რო გორც კარგ მო დელს, კარგ 
შემ თხვე ვას გა ნი ხი ლავ დნენ, თუ რო გორ გა უძ ლო იმ პრობ-
ლე მას, რამ დე ნად მე დე გი იყო, რა ხა რის ხით აჩ ვე ნა მე დე-
გო ბა, ხო ლო სხვას კი არ ით ვა ლის წი ნებ დნენ და ა.შ.

18. სო ცი ალ ურ მუ შა ობ აში პრაქ ტი კით ინ ფორ მი რე ბუ ლი მტკი-
ცე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნაია, რად გან პრაქ ტი კა-
ზე და ფუძ ნე ბით იქ მნე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. აგ რეთ ვე, ეს ხაზს უს-
ვამს მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღებ თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას. 

19. გან სა კუთ რე ბით კრი ტი კუ ლია სტუ დენ ტე ბის და დამ საქ მე-
ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლო ბა კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბით, 
რა თა მოხ დეს პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ან ობ ის აღ ნუს ხვა და მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის ფორ მი რე ბა. 

20. მნიშ ვნე ლო ვა ნია კვლე ვის ინ ტერ ნა ლუ რი და ექსტერნალური 
ვა ლი დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. სა ჭი როა შემ დეგ კითხვებ ზე პა სუ ხის 
გა ცე მა: - რა ცვლი ლე ბა მო ახ დი ნა ამ კონ კრე ტულ მა კვლე ვამ და მე-
ორე, რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მი სი რეპ ლი კა ცია და ად გი ლობ რივ 
პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა? რად გან გა რე მო გან სხვა ვე ბუ ლია, სა დაც ის 
უნ და და ინ ერ გოს. ამ იტ ომ ად გი ლობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ფორ-
მი რე ბა ძა ლი ან გა ამ დიდ რებ და და კარგ სა ფუძ ველს შე უქ მნი და სო-
ცი ალ ური მუ შა ობ ის პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბას სა ქარ თვე ლო ში.

21. მთა ვარ ბა რი ერ ად მი იჩ ნე ვა პრაქ ტი კო სებ სა და მკვლევ რებს 
შო რის ძა ლი ან სუს ტი კავ ში რი. რო გორც წე სი, პრაქ ტი კო სე ბი არი-
ან ცოდ ნის პა სი ურ ად მიმ ღებ ნი. 

22. ბავ შვთა კე თილ დღე ობ აში კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბით ყვე ლა-
ზე აქ ტუ ალ ურია ის ეთი სა კითხე ბის კვლე ვა, რო გო რი ცაა ბავ შვთა 
სი ღა რი ბე, ძა ლა დო ბა, ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბა, ნივ თი ერ ებ ებ ზე და მო-
კი დე ბუ ლე ბა, მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, ად რე ული გან ვი თა რე ბა და ა.შ. 

23. ბავ შვთა კე თილ დღე ობ ის მი მარ თუ ლე ბით ბავ შვთა მი მართ 
ძალ დო ბის და სხვა უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბის კვლე ვის თვის მე-
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ტად პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა ბავ შვო ბის უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბე ბის 
(Adverse Childhood Experiences (ACEs) ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბა.

24. ბავ შვთა სი ღა რი ბე და ძა ლა დო ბა პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბია, 
და არანაკლებ პრობ ლე მუ რია ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვე ბიც. მო-
ნა ცე მე ბი აჩ ვნებს, რომ სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში სხვად სხვა ნა ირ ად 
ხდე ბა ამ პრობ ლე მე ბის გა აზ რე ბა და გა ზომ ვა. ამ იტ ომ რთულ დე ბა 
ქვე ყე ნე ბის მი ხედ ვით შე და რე ბა. სად უფ როა გავ რცე ლე ბუ ლი, ვინ 
არ ის და ზა რა ლე ბუ ლი და ა.შ. ამ ავე დროს გაძნელებულია მი ზეზ-
შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბის დადგენა, თუ რამ დე ნად გან საზღვრავს 
სი ღა რი ბე ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბას. ას ევე, არაა საკ მა რი სი 
ინ ფორ მა ცია, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბა და 
ოჯ ახ ის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა ზე. 
რო დე საც ხდე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტერ ვენ ცი ები, ზო მა ვენ გა ნათ-
ლე ბას, და საქ მე ბას და ა.შ. ხო ლო თუ რამ დე ნად შე იც ვა ლა ძა ლა-
დო ბის დი ნა მი კა კვლე ვე ბის ინ ტე რე სის მიღ მა რჩე ბა. 

25. სო ცი ალ ურ გე რონ ტო ლო გი აში კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბე-
ბია: ჯან სა ღი და ბე რე ბა, ად გილ ზე და ბე რე ბა, გან გრძო ბი თი სა მე-
დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, გა რე მოს ას აკ ოვ ან ზე მორ გე ბუ ლო ბა, ას აკ-
ოვ ან ად ამი ან ზე ძა ლა დო ბის აღ კვე თა, ოჯ ახ ში მზრუნ ვე ლო ბა.

26. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვა არ ის ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი. 
მა გა ლი თად, სო ცი ალ ურ გე რონ ტო ლო გი აში ბევ რი თე ორი ებია, რო-
მე ლიც ფსი ქო ლო გი ის სფე რო დან მო დის, სო ცი ოლ ოგი იდ ან და ა.შ.

27. სო ცი ალ ური მუ შა ობა არ სე ბუ ლი თე ორი ებ ის პრაქ ტი კა ში 
გა მო ყე ნე ბით ქმნის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის ახ ალ თე ორი ებს, რო-
მელ საც შე საძ ლოა ვუ წო დოთ პრაქ ტი კით ინ ფორ მი რე ბუ ლი თე-
ორია. ერ თის მხრივ, ჩვენ გვჭირ დე ბა თე ორი ები და მე ორე მხრივ, 
აუც ილ ებ ელია ამ თე ორი ებ ის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა, პრაქ ტი კა-
ში იმ ცოდ ნის/თე ორი ებ ის გა მოც და, რო მე ლიც უკ ვე არ სე ბობს. 

28. პრაქ ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში ხდე ბა ახ ალი ცოდ-
ნის მი ღე ბა, ეს არ ის ე.წ. ტექ ნო ლო გი ური ცოდ ნა, უნ იკ ალ ური ცოდ-
ნა, რაც კონ კრე ტუ ლი პრაქ ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ის დროს იქ მნე ბა. 

29. დგე ბა სა კითხი, რამ დე ნად შეგ ვიძ ლია მტკი ცე ბუ ლე ბის სხვა 
სი ტუ აცი ებ ზე გა და ტა ნა. რამ დე ნად გან ვა ზო გა დებთ, რამ დე ნად 
ვა ლი დუ რი იქ ნე ბა ჩვე ნი გან ზო გა დე ბა. ამ ის ათ ვის არ სე ბობს ძა ლი-
ან დი დი წი ნა აღ მდე გო ბა. 
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30. კვლე ვა უნ და იყო რეპ რე ზენ ტა ტუ ლი იმ ის ათ ვის, რომ ჩვენ 
შევ ძლოთ გან ზო გა დე ბა. თუმ ცა, ჩვენ, რო ცა სო ცი ალ ურ მუ შა ობ აში 
ას ეთ კრი ტი კულ, რეფ ლექ სი ურ პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბა ზე გვაქ-
ვს სა უბ არი, ცოდ ნის ას ეთი გა და ტა ნა, ერ თი კონ კრე ტუ ლი კონ ტექ-
სტი დან სხვა კონ ტექ სტში, კითხვის ნიშ ნის ქვეშ დგე ბა. 

31. სა ჭი როა საკ ვლე ვი მი ზა ნი და ვა ნა წევ როთ, რად გან შე უძ ლე-
ბე ლია გავ ცეთ პა სუ ხი დიდ პრობ ლე მას პა ტა რა პრობ ლე მებ ზე პა-
სუ ხის გა ცე მის გა რე შე. 

32. სო ცი ალ ური მუ შა ობა შე რე ული და ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი 
დარ გია. სოციალური მუშაობა ემსახურება რთული და  კომპლექსური 
სოციალური პრობლემების გადაჭრას, რაც მოითხოვს სხვადასხვა 
დისციპინებიდან შესაბამისი თეორიების გამოყენებას. სოციალური 
მუშაობა გამოყენებითი სოციალური მეცნიერების დარგია. 

33. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვა უნ და იყ ოს აგ ებ ული სო ცი ალ-
ური მუ შა ობ ის ცნე ბე ბის გარ შე მო. სო ცი ალ ურ მუ შა ობ აში მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის სის ტე მუ რი პერ სპექ ტი ვა. 

34. ძნე ლია ზუს ტად გა ნი საზღვროს, თუ რო გო რია სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის კვლე ვა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რთუ ლია საზღვრე ბის 
დაც ვა სხვა დას ხვა დის ციპ ლი ნებს შო რის. 

35. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ კვლე ვა ჩა ატ არ ოს სო ცი ალ ურ მა მუ-
შაკ მა, თო რემ კვლე ვა თა ვი სი არ სით შე საძ ლოა ეხ ებ ოდ ეს ყვე ლა 
სო ცი ალ ური სფე როს. მთა ვა რია, ამ ით სო ცი ალ ურ მუ შაკს გა უჩ-
ნდეს მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის გან ცდა. 

36. დოქ ტო რან ტის კვლე ვა, ერ თის მხრივ, მის პრო ფე სი ულ ინ ტე-
რე სებს უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს, და მე ორე მხრივ იმ ას, რაც პი როვ ნუ-
ლად ან იჭ ებს სი ამ ოვ ნე ბას და აძ ლევს მუ შა ობ ის მო ტი ვა ცი ას.

37. ბავ შვთა კე თილ დღე ობ ის სფე რო ში მე ტი პრო ფე სი ები ინ ტე-
რეს დე ბი ან სო ცი ალ ური მუ შა კე ბით. მაგალითად, ბავ შვთა ძა ლა-
დო ბა ზე ძირითადად ახ ალი ლი ტე რა ტუ რა მო დის სა მე დი ცი ნო სფე-
რო დან. პრო ფე სი ონ ალ ები აღი არ ებ ენ, რომ პაციენტებში საჭირო 
შედეგების მიღება მათი მხოლოდ სამედიცინო მხარდაჭერით 
შუძლებელია.  შე სა ბა მი სად, აუც ილ ებ ელი ხდე ბა “Social determinants 
of health” კონ ცეფ ცია, რო მე ლიც ძა ლი ან ეხ მი ან ება სო ცი ალ ურ მუ-
შა კე ბის მუ შა ობ ას. 
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38. კონ კრე ტუ ლი სა კითხის შეს წავ ლის დროს არ უნ და შე მო ვი-
ფარ გლოთ მხო ლოდ სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მი მარ თუ ლე ბით ჟურ-
ნა ლე ბით, სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სფე რო თი. სა ჭი როა, რომ ინ ტერ-
დის ციპ ლი ნა რუ ლ ნაშ რო მებს მი ვაქ ცი ოთ ყუ რადღე ბა. ამ ით შე საძ-
ლე ბე ლია სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის თვალ თა ხედ ვის გა ფარ თო ება და 
პრო ფე სი ის მიღ მა გას ვლა.

39. აშშ-ში არ სე ბობს ძა ლი ან დი დი და კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ბა ზე ბი, სა დაც ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია შე ვი დეს 
და ნა ხოს ნე ბის მი ერი სერ ვი სი, თუ რამ დე ნად ეფ ექ ტუ რი, ეფ ექ ტი-
ანი მომ სა ხუ რე ბაა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის თვის. კა ლი ფორ ნი აში არ ის 
ბა ზე ბი, სა დაც ხდე ბა არა მარ ტო ინ ფორ მი რე ბა, თუ რა პროგ რა მე ბი 
არ სე ბობს, არ ამ ედ მო ცე მუ ლია ამ პროგ რა მე ბის რე იტ ინ გი და კა-
ტე გო რი ზა ცია, თუ უშუ ალ ოდ რო მელ სერ ვის თან მი მარ თე ბა ში რა 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, კვლე ვა არ სე ბობს, რა შე დე გე ბი და იდო და რამ დე-
ნად მი ზან შე წო ნი ლია ამა თუ იმ სერ ვი სის სხვა ჯგუ ფებ თან ან სხვა 
კონ ტექ სტში გა მო ყე ნე ბა. ძი რი თა დად, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი პრაქ ტი კა არ არ ის მიბ მუ ლი და ფი ნან სე ბის წყა რო ზე, არ-
ამ ედ ის და კავ ში რე ბუ ლია კვლე ვის ხა რის ხთან. რამ დე ნად ეთ იკ ური 
იყო კვლე ვა, რა მე თო დო ლო გი ური მიდ გო მე ბი გან ხორ ცი ელ და, რა 
შე დე გე ბი და იდო და ა.შ. 

40. კვლე ვის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ერ თგვა-
რად მი კერ ძო ებ ულია. საქ მე იმ აშია, რომ რო დე საც არაა მი ღე ბუ ლი 
მნიშვნელოვანი სტა ტის ტი კუ რად სან დო შე დე გი, ას ეთი სტა ტი ები 
ხშირ შემ თხვე ვა ში არ ქვეყ ნდე ბა. სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლი მა ინ ცდა-
მა ინც არ არ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი გა მო აქ ვე ყო ნოს ის ინ ფორ მა ცია, 
რო მე ლიც ამ ბობს, რომ ეს ინ ტერ ვენ ცია არ იყო ეფ ექ ტუ რი. სი ნამ-
დვი ლე ში კი, ეს ფა სე ული ინ ფორ მა ციაა. რაც ბუ ნებ რი ვია, კი დევ 
უფ რო არ თუ ლებს ამა თუ იმ სერ ვი სის ეფ ექ ტუ რო ბის შე სა ხებ სან-
დო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბას. 

41. სა ქარ თვე ლო ში ძა ლი ან მწი რია კვლე ვის და ფი ნან სე ბის წყა-
რო ები და ალ ბათ, მოთხოვ ნაც არ არ ის. შე სა ბა მი სად, უნ და იყ ოს მე-
ტი მოთხოვ ნა, რომ მი წო დე ბა გა იზ არ დოს. 

42. კვლე ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა მე თო დო ლო გი ურ ად ვერ პა სუ ხობს 
ხა რის ხობ რივ კრი ტე რი უმ ებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სო ცი ალ ურ მა მუ-
შა კებ მა და მო მა ვალ მა მკვლევ რებ მა კარ გად ის წავ ლონ კვლევის 
მე თო დო ლო გი ური მიდ გო მე ბი, რომ რო გორც პრო ფე სი ამ და რო-
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გორც პრო ფე სი ონ ალ ებ მა და იმ კვიდ რონ თა ვი არა მხო ლოდ სა ქარ-
თვე ლო ში, არ ამ ედ ზო გა დად პრო ფე სი აში. 

43. დღეს მარ ტო სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სფე როს ცოდ ნა არ არ-
ის საკ მა რი სი, რად გან იმ დე ნად მა ღა ლია კონ კუ რენ ცია, მა ღა ლია 
მოთხოვ ნა და გაზ რდი ლია ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტე ბის მოთხოვ ნა, 
სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მკვლე ვარს მე ტი მე თო დო ლო გი ური უნ არ-
ჩვე ვე ბი სჭირ დე ბა, რომ შეძ ლოს თა ვის წარ მო ჩე ნა და თა ნა მედ რო-
ვე გა მოწ ვე ვებ ზე პა სუ ხი. 

44. სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ალ ური მუ შა ობა დიდ წი ლად ცდი ლობს 
და იმ კვიდ როს ად გი ლი და ეს თე მა ნაკ ლე ბად აქ ტუ ალ ურია გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნებ ში. ბავ შვთა კე თილ დღე ობ ის სფე რო ში სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის გან ვი თა რე ბამ სა ქარ თვე ლო ში და სა ბა მი და უდო ამ მი მარ-
თუ ლე ბით კვლე ვის გა ფარ თო ებ ას. თუმ ცა, მე ორე მხრივ, კვლე ვის 
გა ფარ თო ებ ამ გა ნუ ვი თა რე ბელ სფე რო ებ ში, მა გა ლი თად, სო ცი ალ-
ურ გე რენ ტო ლო გი აში, შე საძ ლოა პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა მოგ ვცეს. ას ევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში მო ცე მუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბის თვის გა მო ვი ყე ნოთ. 
მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად გაჩ ნდა შე საძ ლებ ლო ბა, 
მრა ვა ლი წლის შემ დეგ, რომ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სტრა ტე გი აში 
ხან დაზ მულ თა სა ჭი რო ებ ები აის ახ ოს, რო გორც ერთ-ერ თი პრი ორ-
იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე ბა. თუმ ცა, სამ წუ ხა როა, რომ სა ქარ თვე ლო-
ში ად გი ლობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად არ გაგ ვაჩ ნია. 

45. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვა უნ და ეყ რდნო ბო დეს კვლე-
ვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დო ლო გი ას. თუმ ცა, სო ცი ალ ური მუ შა ობ-
ის კვლე ვა ში ერ თი თა ვი, ერ თი აბ ზა ცი დათ მო ბი ლი უნ და ქონ დეს 
სო ცი ალ ურ მუ შა ობ ას, უნ და გა მო იკ ვე თოს სო ცი ალ ური მუ შა კის 
რო ლი, ან რა არ ის პრო ფე სი ული ფუნ ქცია იმ კონ კრე ტუ ლი სო ცი-
ალ ური პრობ ლე მის აღ მოფხვრა ში, დაძ ლე ვა ში, მას ზე რე აგ ირ ებ აში.

46. სო ცი ალ ური მუ შა ობ აში გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვას თან 
ახ ლავს აქ ტი ვო ბე ბი, რო მე ლიც უნ და უკ ავ შირ დე ბო დეს სო ცი ალ-
ურ ცვლი ლე ბებს და პო ლი ტი კა ში ცვლი ლე ბებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
ხა ზი გა ვუს ვათ იმ ას, თუ ეს აქ ტი ვო ბე ბი რო გორ უწყობს ხელს ამა 
თუ იმ ჯგუფ თან და კავ ში რე ბით სო ცი ალ ური პო ლი ტი კის შეც-
ვლას. ესაა ყვე ლა ზე მთა ვა რი. 

47. ყვე ლა კვლე ვა არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი, იქ ნე ბა ეს სტა ტის ტი კუ-
რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი თუ არა. მთა ვა რია, ხა ზი გა ვუს ვათ 
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იმ ას, რომ ჩვენ მი ერ მო პო ვე ბუ ლი შე დე გე ბი რამ დე ნად ამ დიდ რებს 
სფე როს ან რა და ნა მა ტი შე აქ ვს სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სფე რო ში. 
ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს “ძა ლი ან პა ტა რა და მნიშ ვნე ლო ვა ნი”, მა შინ რო-
ცა “ჩვენ ყო ველ თვის ვე ძებთ ძა ლი ან დიდს”. ეს არ ის ყვე ლა ზე დი-
დი არ გუ მენ ტი იმ ათ მი მართ, ვინც “ენ ჯე ოშ ნი კურს” ეძ ახ ის ამა თუ 
იმ კვლე ვას.

48. სო ცი ალ ური მუ შა ობა სხვა სფე რო ებ თან შე და რე ბით ჩა მორ-
ჩე ნი ლია, თუნ დაც, სა ზო გა დო ებ რი ვ ჯანდაცვასთან მიმართებაში, 
ჩა მორ ჩე ბა შე დე გე ბის გავ რცე ლე ბა ში. არ ის უამ რა ვი ინ ფორ მა ცია, 
მაგ რამ ხში რად ეს ინ ფორ მა ცია არ არ ის ხელ მი საწ ვდო მი სო ცი-
ალ ური მუ შა კე ბის თვის. ამ ას თან, ჟურ ნა ლე ბი ფა სი ანია. პრო ფე-
სი ონ ალ ებს არა აქ ვთ წვდო მა. ამ დე ნად, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
არ მხო ლოდ კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, არ ამ ედ იმ აზე ფიქ რი, თუ რო გორ 
მოხ დე ბა მო ნა ცე მე ბის გავ რცე ლე ბა, რამ დე ნად მი საწ ვდო მი იქ ნე-
ბა ეს მო ნა ცე მე ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის თვის. შე სა ბა მი სად, 
მკვლე ვარ მა წი ნას წარ ვე უნ და გან საზღვროს, თუ რო გორ მოხ დე ბა 
მი სი კვლე ვის შე დე გე ბის გავ რცე ლე ბა, ე.წ. დი სე მი ნა ცია. 

49. ყვე ლა კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თუნ დაც ად ამი ან ებ ის მცი-
რე ჯგუფს ეხ ებ ოდ ეს, რად გან იმ ად ამი ან ებ ის თვის ეს პრობ ლე მა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია. სა ქარ თვე ლო ში პრო ფე სი ულ წრე ებ ში და არც 
სა ზო გა დო ებ აში არ ხდე ბა შე დე გე ბის გავ რცე ლე ბა. ეს ამ ცი რებს 
პრო ფე სი ული სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ას ამა თუ იმ პრობ ლე-
მის აქ ტუ ალ ურ ობ აზე, ან შე სა ბა მი სი აქ ტი ვო ბის ეფ ექ ტუ რო ბა ზე, 
ჩა რე ვა ზე და ა.შ. ამ იტ ომ კვლე ვის ეთ იკ ური, მე თო დო ლო გი ური 
ხა რის ხის მიღ წე ვის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კვლე ვის შე დე გე ბის 
გავ რცე ლე ბის და გეგ მვაც. ფაქ ტია, სა ნამ პრობ ლე მა არ გახ დე ბა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის პრობ ლე მა, ხში რად მას არ მოჰ ყვე-
ბა ხოლ მე რე ზო ნან სი სა ზო გა დო ებ აში. სო ცი ალ ურ მუ შა კებს, რო-
გორც სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე მსოფ ლი ოში აკ ლი ათ სა კუ თა რი ინ-
ფორ მა ცი ის, სა კუ თა რი შე დე გე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ ად-
ვო კა ტო ბა. აუც ილ ებ ელია, გავითვალისწინოთ ის ფაქტორიც, რომ 
მარ ტო მუ შა ობა კი არა, მუ შა ობ აზე ლა პა რა კიც თა ნაბ რად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია. ამ ის თვის კი, არა ერ თი გზა არ სე ბობს, თუ რო გორ შე-
იძ ლე ბა მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის გავ რცე ლე ბა.

50. ზო გა დად, თე ზი სი, სა მა გის ტროა თუ სა დი სერ ტა ციო იწ ერ-
ება კო მი სი ის თვის ანუ კო მი სი ას უდ ას ტუ რებ, რომ შე გიძ ლია და მო-
უკ იდ ებ ლად კვლე ვის წარ მო ება. ყვე ლა ფა კულ ტეტს აქ ვს თა ვი სი 
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სა ხელ მძღვა ნე ლო, იქ ვე არ ის გა წე რი ლი, თუ რა მოთხოვ ნებს უნ და 
აკ მა ყო ფი ლებ დეს ეს კვლე ვა, თე ზი სი, რო მელ საც ეს თუ ის ფა კულ-
ტე ტი მო ითხოვს იმ ის თვის, რომ სა ბო ლო ოდ გას ცეს დიპ ლო მი.

ას ევე, ნათ ლა დაა გა წე რი ლი ვის გან შედ გე ბა კო მი სია, რა თე მა-
ზე შე იძ ლე ბა და წე რო თე მა, რა მოთხოვ ნე ბი უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს, 
მათ შო რის სა მეც ნი ერო კუთხი თაც. ეს ერ თგვარ კა ლა პოტს იძ ლე ვა 
სტუ დენ ტე ბის თვის, რო გორ და ორ გა ნიზ დნენ იმ ის თვის, რომ აწ არ-
მო ონ კვლე ვა. ეს პირ ვე ლი მხარ დამ ჭე რი რგო ლია. ამ ის შემ დეგ, ეს 
სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის, თუ სხვა დარ გის კვლე ვაა, უკ ვე არაა არ სე-
ბი თი. მოკ ლედ, სა ხელ მძღვა ნე ლო ში დე ტა ლუ რად უნ და იყ ოს მო ცე-
მუ ლი, თუ რა მოთხო ვე ნებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს სა დი სერ ტა ციო 
ან სა მა გის ტრო ნაშ რო მი და ეს გან საზღვრუ ლია თა ვად ფა კულ ტე-
ტის მი ერ და მას ში ძა ლი ან ნათ ლა დაა აღ წე რი ლი კვლე ვის კრი ტე რი-
უმ ები. ას ეთი სა ხელ მძღვა ნე ლო ები მო ცე მუ ლია აშ შს-ს ყვე ლა უნ ივ-
ერ სი ტე ტის ვებ გვერ დზე და მი საწ ვდო მია ყვე ლას თვის. 

51. აშშ-ში სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ის 
დაც ვის დროს, კო მი ტეტ ში უნ და იყ ოს მი ნი მუმ ხუთ წევ რი და მათ-
გან ერ თი უნ და იყ ოს გან სხვა ვე ბუ ლი სფე რო დან. სხვა პრო ფე სი-
ონ ალი უნ და შე მო ვი დეს კო მი ტეტ ში იმ ის მი ხედ ვით, თუ რას ეხ-
ება კვლე ვა. დი სერ ტა ცი ის მი ნი მუმ ერთ-ერ თი ქვე თა ვი უნ და იყ ოს 
“implication for social work” ანუ რა მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ამ ნაშ რომს, 
ამ კვლე ვას სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის ათ ვის. ეს არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
თა ვი, რო მელ ზეც მუდ მი ვად ხდე ბა კო მენ ტი რე ბა და რეფ ლექ სია იმ 
კო მი ტე ტის წევ რე ბის გან, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად სვა მენ კითხვას, 
რომ “მე რე რა?” ამ იტ ომ მნიშ ნე ლო ვა ნია, არ გუ მენ ტი იყ ოს საკ მა-
ოდ ძლი ერი, თუ რა სი ახ ლე შე მო გაქ ვს სფე როს თვის, რას აკ ეთ ებ 
ახ ალს და იყ ოს მე თო დო ლო გი ურ ად, ხა რის ხობ რი ვად გა მარ თუ ლი 
ნაშ რო მი, რო მე ლიც მარ თლა გა უძ ლებს პრო ფე სი ულ კრი ტი კას 
სფე რო ში და სფე როს მიღ მა. კერ ძოდ, რო გორ აღ იქ ვა მენ ამ შე დე-
გებს სხვა პრო ფე სი ონ ალ ები. მა გა ლი თად, თე მა არ ის “სი ღა რი ბე 
და ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა” და შე სა ბა მის სა დი სერ ტა ციო კო-
მი ტეტ ში არი ან რო გორც ძა ლა დო ბა ზე მო მუ შა ვე პრო ფე სი ონ ალ-
ები, ას ევე სა ზო გა დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში მო მუ შა ვე პი რე ბი, ეკ ონ-
ომ ის ტე ბიც. ამ სკო ლის ერთ-ერ თი მთა ვა რი მოთხოვ ნაა, რომ კო-
მი სია სხვა დას ხვა პრო ფე სი ონ ალ ებ ით იყ ოს და კომ პლექ ტე ბუ ლი. 

52. აშშ-ში დი სერ ტა ცი ის დაც ვა მრა ვა ლე ტა პი ანი პრო ცე სია და 
ერთ-ერ თი ეტ აპია გა ნაცხა დის დაც ვა, რო მე ლიც ეხ ება, თუ რა უნ-
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და გა კეთ დეს და გეგ მვის ეტ აპ ზე. ამ გა ნაცხა დის დაც ვა ხდე ბა ხუ თი 
წევ რის გან შედ გე ნი ლი კო მი ტე ტის წი ნა შე, რო მე ლიც და კომ პლექ-
ტე ბუ ლია სხვად სხვა პრო ფე სი ის ად ამი ან ებ ით. პრო ფე სო რებ თან 
წი ნას წარ ხდე ბა შე თან ხმე ბა, მათ თან ინ ტე რე სე ბის გაც ნო ბა. კო მი-
ტე ტის წევ რებს აქ ვთ დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი, ის ინი ვალ დე ბუ-
ლე ბი არი ან სა დი სერ ტა ციო გა ნაცხად ზე გა აკ ეთ ონ კო მენ ტა რე ბი, 
სა ნამ კან დი და ტი გა ვა დაც ვა ზე. ეს არ ის ხან გრძლი ვი პრო ცე სი. 

53. აშშ-ს უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს ძა ლი ან ძლი ერი 
ეთ იკ ური კო მი სი ები. თუ ეთ იკ ურ მა კო მი სი ამ არ და ად ას ტუ რა 
რომ კვლე ვა ეთ იკ ურია, კან დი და ტი ვერ ჩა ატ არ ებს კვლე ვას, ვერ 
მო აგ რო ვებს კვლე ვის მო ნა ცე მებს, მი თუ მე ტეს, ვერ გა მო იყ ენ ებს 
მე ორე ულ ინ ფორ მა ცი ას. მხო ლოდ სა დი სერ ტა ციო კო მი ტე ტის და 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეთ იკ ური კო მი სი ის თან ხმო ბის შემ დეგ, სტუ დენ-
ტს შე უძ ლია კვლე ვის გან ხრო ცი ელ ებ ის დაწყე ბა. ამ ის შემ დეგ, მას 
უკ ვე შე უძ ლია და გეგ მოს ის აქ ტი ვო ბე ბი, რაც გა ნაცხად შია მი თი-
თე ბუ ლი. ას ევე, უნ ივ ერ სი ტეტს ხან და ხან აქ ვს და ფი ნან სე ბის რე-
სურ სი და შე იძ ლე ბა და აფ ინ ან სოს სტუ დენ ტე ბი. ას ევე, არ ის გა რე 
რე სურ სე ბი, ინ სტი ტუ ტე ბი, რომ ლე ბიც მზად არი ან და აფ ინ ან სონ 
დოქ ტო რან ტი სტუ დენ ტე ბის კვლე ვე ბი. ფი ნან სე ბი სპე ცი ფი ურ ად 
გა მიზ ნუ ლია დოქ ტო რან ტი სტუ დენ ტე ბის კვლე ვე ბის თვის.

54. სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის სა დი სერ ტა ციო დო ნის კვლე ვა უნ და 
იყ ოს დრო ში გა წე რი ლი, რაც გეგ მის სა ხით უნ და იყ ოს წი ნას წარ 
წარ მოდ გე ნი ლი კო მი ტე ტის წი ნა შე. გეგ მა უნ და იყ ოს რე ალ ის ტუ-
რი და არა ამ ბი ცი ური. 

55. სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის 
გაძ ლი ერ ება, პრო ფე სი ონ ალი მკვლევ რე ბის მომ ზა დე ბა, მა ღა ლი 
ხა რის ხის სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის კვლე ვის ჩა ტა რე ბა; სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის მი მარ თუ ლე ბით მეც ნი ერ ებ ის აღი არ ება მეც ნი ერ ებ ათა 
აკ ად ემი ის მი ერ; უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა მეც ნი-
ერო თე მის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც ჩა ატ არ ებს ინ ტერ დის ციპ ლი-
ნურ და ტრან სდის ციპ ლი ნურ კვლე ვას და შექ მნის ის ეთ აკ ად ემი-
ური გა რე მოს, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სხვა დას ხვა აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლის თა ნამ შრომ ლო ბას. 

56. სა ჭი როა სა ხელ მწი ფო ფონ დე ბი და ინ ტე რეს დნენ სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის კვლე ვის ხელ შეწყო ბით, რა თა შე იქ მნას ცოდ ნა ეფ ექ ტუ რი 
სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბე ბის და პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
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57. აშშ-ს “The Grand Challenges for Social Work” პრო ექ ტის მი-
ზა ნია სო ცი ალ ური პროგ რე სის ხელ შეწყო ბა, რაც ინ იც ირ ებ ულია 
აშშ-ს სოციალური მუშაობის და სოციალური კეთილდღეობის 
აკადემიის მიერ (--- the American Academy of Social Work & Social 
Welfare in 2016). აშშ-ს სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის და სო ცი ალ ური კე-
თილ დღე ობ ის აკ ად ემი ის მი ზა ნია:

•	 სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის მეც ნი ერ ებ ის და ცოდ ნის ბა ზის გან-
ვი თა რე ბა; 

•	 შე სა ბა მი სი დის ციპ ლი ნე ბის და სფე რო ებ ის თა ნამ შრომ ლო-
ბის ხელ შეწყო ბა კომ პლექ სუ რი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის 
გა და საჭ რე ლად;

•	 სო ცი ალ ური მკვლევ რე ბის (მეც ნი ერ ებ ის) და პრაქ ტი კო სე-
ბის თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა.

ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის (აშშ) აკ ად ემი ის მი ერ იდ ენ-
ტი ფიც რე ბუ ლია ოც და მე ერ თე სა უკ უნ ის თორ მე ტი დი დი გა მოწ ვე-
ვა. ეს გა მოწ ვე ვე ბია:

•	 ახ ალ გაზ რდო ბის ჯან სა ღი გან ვი თა რე ბა; 
•	 ჯან დაც ვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის ამ ოვ სე ბა; 
•	 ჯან სა ღი, პრო სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ხელ შეწყო ბა 

ძა ლა დო ბის აღ მოფხვრის მიზ ნით; 
•	 ხან გრძლი ვი და სა სარ გებ ლო ცხოვ რე ბის ხელ შეწყო ბა; 
•	 სო ცი ალ ური იზ ოლ აცი ის შემ ცი რე ბა; 
•	 უს ახ ლკა რო ბის პრობ ლე მის გა დაჭ რა; 
•	 მუდ მი ვად ცვა ლე ბად სამ ყა რო ზე სო ცი ალ ური რე აგ ირ ება; 
•	 სო ცი ალ ური კე თიდღე ობ ის/სი კე თის თვის ტექ ნო ლო გი ებ ის 

გა მო ყე ნე ბა; 
•	 რა სიზ მის და დის კრი მი ნა ცი ის აღ მოფხვრა; 
•	 პე ნი ტენ ცი ური და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან გა მოს ვლის ეფ ექ ტუ-

რი მე თო დე ბის დარეგვის ხელ შეწყო ბა; 
•	 ყვე ლა სათ ვის ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდა; 
•	 უკიდურესი ეკ ონ ომ იკ ური უთ ან ას წო რო ბის შემ ცი რე ბა.


