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ბარათები 

1 
 
 
 



  

 
 
 
 

ბარათი 2 
 
 
 

1. საერთოდ არ ვენდობი 

2. ძირითადად არ ვენდობი 

3. ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა 

4. ძირითადად ვენდობი 

5. სრულად ვენდობი 

 

 

 

 

 



  

 

ბარათი 3 
 

1. ადგილობრივი ხელისუფლება (მერია, საკრებულო) 

2. საქართველოს ცენტრალური მთავრობა 

3. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები 

4. საერთაშორისო ორგანიზაციები 

5. ეკლესია 

6. ხალხი 

7. ბიზნეს-კომპანიები 

8. პროფკავშირები 

9. სხვა 

   
 
 



  

 
ბარათი 5 

        
მოსაზრება 1:  

ხალხმა მონაწილეობა უნდა 

მიიღოს მთავრობის 

წინააღმდეგ გამართულ 

საპროტესტო აქციებში, 

რათა უჩვენოს მთავრობას, 

რომ ხალხი არის 

მმართველი ძალა. 

მოსაზრება 2:  

ხალხმა არ უნდა მიიღოს 

მონაწილეობა მთავრობის 

წინააღმდეგ გამართულ 

საპროტესტო აქციებში, 

რადგან ეს საფრთხეს 

უქმნის სტაბილურობას 

ქვეყანაში. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ბარათი 7 

 

• ეს მეხმარება სასარგებლო კავშირების 

დამყარებაში. 

• ჩემი მეგობრები არიან ამ ორგანიზაციის წევრები. 

• მჯერა, რომ სასარგებლო საქმეს ვაკეთებ 

საქართველოსთვის.  

• ეს საშუალებას მაძლევს, შევიძინო სასარგებლო 

გამოცდილება. 

• ეს კარგია ჩემი რეპუტაციისთვის. 

• საკითხები, რომლებზეც ეს ორგანიზაცია მუშაობს, 

პირდაპირ მეხება მე/ჩემს ოჯახს. 

• გართობის მიზნით გავწევრიანდი. 

• პერიოდულად გარკვეულ შემოსავალს ვიღებ. 

 

 

 
 
  



  

ბარათი 17 
 

• უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობის მუშაობას 

• უნდა იცავდნენ მოქალაქეთა უფლებებს 

• უნდა უზრუნველყონ არჩევნების სამართლიანობა 

• უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს უფასო იურიდული 

დახმარება 

• უნდა აკონტროლებდნენ ბიზნეს-კომპანიების 

მუშაობას 

• უნდა ეწეოდნენ ქველმოქმედებას 

• უნდა მოაწყონ შეხვედრები მოქალაქეებსა და 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის 

• უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს კონსულტაციები 

მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების 

გზების შესახებ 

• უნდა გაუწიონ მოქალაქეებს მომსახურება, 

მაგალითად, პროფესიული სწავლება, ტრეინინგები 

და სხვა 

 

 

 



  

     
ბარათი 20 

 

• დაეხმარონ საქართველოს მოსახლეობას მის წინაშე 

მდგარი პრობლემების მოგვარებაში 

• ხელი შეუწყონ საქართველოს გაწევრიანებას 

ევროკავშირში 

• ხელი შეუწყონ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში 

• დაიცვან ადამიანის უფლებები საქართველოში 

• დაიცვან ხელისუფლების ინტერესები 

• დაიცვან ოპოზიციის ინტერესები 

• დაიცვან თავისი უცხოელი დამფინანსებლების 

ინტერესები საქართველოში 

• მიიღონ დაფინანსება, გრანტები 

• ხელი შეუწყონ დემოკრატიის, სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარებას საქართველოში 

• უზრუნველყონ სამართლიანობა საქართველოში 

 
 



  

ბარათი 22 

 

• ვინც იცის ინგლისური და კომპიუტერი 

• ვისაც ჩემნაირი ადამიანების დახმარება სურს 

• „გრანტიჭამიები“ 

• ვინც  ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესებას ცდილობს 

• ოპოზიციის მხარდამჭერები 

• მთავრობის მხარდამჭერები 

• ,,არამკითხე მოამბეები” 

• ვისაც საკუთარი პრობლემების მოგვარება უნდა 

• კარიერისტები 

• თანამედროვე კომკავშირელები 

• ინტრიგნები 

 
  



  

     
 

ბარათი 23 
 
 
 

1. საერთოდ არ ვენდობი 

2. ძირითადად არ ვენდობი 

3. ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა 

4. ძირითადად ვენდობი 

5. სრულად ვენდობი 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ბარათი 27 

 
• განათლება / მეცნიერება 

• სოციალური დაცვა 

• ჯანმრთელობის დაცვა 

• ახალგაზრდობა 

• კულტურა / სპორტი 

• ადამიანის უფლებების დაცვა / უმცირესობების უფლებები 

• სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 

• დემოკრატია / კარგი მმართველობა / სამართლის უზენაესობა / 

არჩევნები 

• ეკონომიკა / მეწარმეობა / ტურიზმი / დასაქმება 

• სოფლის მეურნეობა 

• მედია 

• ეკოლოგია / გარემოს დაცვა 

• კონფლიქტების მოგვარება / დევნილთა საკითხები 

• საგარეო პოლიტიკა/ ევროპული ინტეგრაცია / უსაფრთხოების 

პოლიტიკა 

 
 



  

ბარათი 28 

 

 

მოსაზრება 1: 

 

კიდევ კარგი, 

ხელისუფლება მსგავს 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობას არ 

გვავალდებულებს. 

მოსაზრება 2: 

 

საქართველოში 

უკეთესი 

მდგომარეობა 

იქნებოდა, 

ხელისუფლება მსგავს 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობას რომ 

გვავალდებულებდეს. 

 

 



  

ბარათი 32 

 

1. საერთოდ არ ვეთანხმები 

2. უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები 

3. უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები 

4. სრულად ვეთანხმები  



  

ბარათი 38 

• კომპანიას მიმზიდველი სარეკლამო კამპანია აქვს 

• კომპანია გარემოზე ზრუნავს 

• კომპანია ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებს  

• კომპანიის ხელმძღვანელები პატიოსანი ადამიანები არიან 

• კომპანია საკუთარ თანამშრომლებზე ზრუნავს 

• კომპანია ადგილობრივ ნედლეულს იყენებს წარმოებაში 

• კომპანია საქართველოს მოქალაქეებს ასაქმებს 

• კომპანია პატიოსნად იხდის გადასახადებს 

• კომპანია დაარსებულია უცხოელი ინვესტორ(ებ)ის მიერ  

• კომპანიაში ჩადებულია მხოლოდ ქართული კაპიტალი 

• კომპანია თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნერგავს საქართველოში 

• კომპანიის თანამშრომლები თავისი საქმის პროფესიონალები არიან  

• კომპანია ახორციელებს საქველმოქმედო პროექტებს  

• კომპანია ახორციელებს საზოგადოებისთვის სასარგებლო პროექტებს  

• კომპანიის საქმიანობა გამჭვირვალეა 

• კომპანია არასოდეს ყოფილა გახვეული კორუფციულ გარიგებაში 

• ფასები კომპანიის პროდუქციაზე ხელმისაწვდომია 



  

ბარათი 39 

 

1. ძალიან მნიშვნელოვან როლს 

2. საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს 

3. საშუალო როლს 

4. საკმაოდ უმნიშვნელო როლს 

5. ძალიან უმნიშვნელო, ან არავითარ როლს 

 

  



  

ბარათი 40 

 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

გულისხმობს კომპანიის მიერ კანონმდებლობის 

მიღმა აღებულ პასუხისმგებლობას, იზრუნოს არა 

მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე, არამედ აგრეთვე 

საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრაზე, 

გაჭირვებულების დახმარებაზე, გარემოს დაცვაზე, 

აგრეთვე - საკუთარ თანამშრომლებზე. ინერგება 

მოდელი, რომლის თანახმადაც ბიზნესი სულ უფრო 

დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების 

განვითარებაში. 

  



  

ბარათი 42 

 

1. ლალის გახსნილი აქვს სამკერვალო სახელოსნო, სადაც იგი თავად მუშაობს. 

ლალის გარდა, სახელოსნოში კიდევ ორი მკერავია დასაქმებული. ლალის 

სახელოსნოს შემოსავალი თვეში საშუალოდ 2000 ლარს შეადგენს. ეს თანხა 

ძირითადად შრომის ანაზღაურებაში, მასალების შესაძენად და საკერავი 

მანქანების რემონტში იხარჯება. ლალის სახელოსნო მცირე ბიზნესად 

ითვლება.  

 

2. შპს ,,გზამშენის” ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მუნიციპალური 

საავტომობილო გზების დაგება და არსებული გზების რემონტი. ,,გზამშენი” 

წელიწადში დაახლოებით 1 მლნ. ლარის შეკვეთებს ასრულებს. კომპანიაში 35 

ადამიანია დასაქმებული სრულ განაკვეთზე. შპს ,,გზამშენი” საშუალო ზომის 

ბიზნესად ითვლება. 

 

3. სააქციო საზოგადოება ,,ცისარტყელა’’ ქვეყნის მასშტაბით საცალო ვაჭრობის 

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელია, რომლის 20-მდე სავაჭრო წერტილში ჯამში 

400 ადამიანი მუშაობს. ,,ცისარტყელას’’ წლიური შემოსავალი დაახლოებით 40 

მლნ. ლარია. კომპანია მსხვილ ბიზნესად ითვლება. 

 

 

 

 

 



  

ბარათი 43 

 

1. მეტი კლიენტის მოზიდვას ცდილობს, ეს მისი 

რეკლამაა 

2. ცდილობს, კარგი რეპუტაცია შეიქმნას 

3. ეს კანონის / მთავრობის მოთხოვნაა 

4. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაა 

5. ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნაა 

6. ეს მისი უცხოელი პარტნიორების მოთხოვნაა 

7. გულწრფელად სურს, მოაგვაროს მოსახლეობის 

წინაშე მდგარი ეკონომიკური პრობლემები 

8. ზრუნავს თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე 

9. ზრუნავს საზოგადოებაზე 

10. უნდა, რომ მთავრობასთან უკეთესი 

ურთიერთობა ჰქონდეს 

 

 



  

 

 

ბარათი 44 

 

1. თვლის, რომ ეს მას სარგებელს არ მოუტანს 

2. თვლის, რომ ეს არ აინტერესებს ხალხს 

3. მთავრობა ხელს არ უწყობს ბიზნესს ამაში  

4. ეს ბიზნესის საქმე არ არის 

5. კომპანიას არ აქვს სათანადო სახსრები 

 

 

 

  



  

ბარათი 45 

 

მოსაზრება 1: 

 

კომპანიებმა ისეთი 

კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის 

პროექტები უნდა 

განახორციელონ, რომლებიც 

შედეგს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში მოიტანს და 

ღრმა გავლენა ექნება 

საზოგადოების 

განვითარებაზე. 

მოსაზრება 2: 

 

კომპანიებმა ისეთი 

საქველმოქმედო საქმიანობა 

უნდა განახორციელონ, რომლის 

შედეგადაც რაც შეიძლება 

სწრაფად დაეხმარებიან 

კონკრეტულ გაჭირვებულ 

ადამიანებს, თუნდაც ამ 

საქმიანობის გავლენა 

საზოგადოებაზე არ იყოს 

განსაკუთრებით ღრმა. 

 

 

  



  

ბარათი 47 

 

• კომპანიამ მომხმარებელს მრავალფეროვანი 

არჩევანი უნდა შესთავაზოს 

• კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს 

შეძლებისდაგვარად ხელმისაწვდომი ფასები თავის 

პროდუქციაზე 

• პროდუქციაზე არსებული წარწერა უნდა ასახავდეს 

მის შემადგენლობას 

• კომპანიის მიერ გავრცელებულ რეკლამას 

მომხმარებელი შეცდომაში არ უნდა შეყავდეს 

• კომპანია დროულად და საფუძვლიანად უნდა 

პასუხობდეს მომხმარებლების კითხვებზე და 

პრეტენზიებზე 

 

 
 

  



  

ბარათი 49 
 

1. ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 

2. ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 

3. ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 

4. ვარ უმუშევარი 

5. ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე 

(მაშინაც, როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა/სტუდენტია), სეზონური 

სამუშაოს ჩათვლით. 

6. ვარ თვითდასაქმებული  

(მაშინაც, როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა/სტუდენტია), სეზონური 

სამუშაოს ჩათვლით. 

7. ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია. 

8. სხვა 



  

 
 

ბარათი 50 
 

1. ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული 

დაქირავებული  თანამშრომლების  გარეშე, მიწის ნაკვეთზე  

მუშაობის ჩათვლით. 

2. ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და 

მყავს  დაქირავებული  თანამშრომლები , მიწის ნაკვეთზე 

მუშაობის ჩათვლით. 

3. ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო 

ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში. 

4. ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის 

ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან 

საწარმოში. 

5. ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო 

ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში. 

6. ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო 

ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ 

საწარმოში. 

7. ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო 

არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში. 



 

 

 

     
 
 

ბარათი 52 
 

 

1. 1600 ლარზე მეტი. 

2. 1201 – 1600 ლარი 

3. 801 – 1200 ლარი 

4. 501 – 800 ლარი 

5. 301 – 500 ლარი 

6. 181 - 300 ლარი 

7. 180 ლარამდე 

   
   

  



 

 

 

 
ბარათი 53 

 

1. ფული არ გვყოფნის საკვებზე. 

2. ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, 

მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე. 

3. ფული გვყოფნის საკვებზეც და 

ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს 

საშუალება, შევიძინოთ 

ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო 

ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან 

სარეცხი მანქანა. 

 

 
4. საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ 

ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო 

ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან 

სარეცხი მანქანა. 

5. საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ 

ყველაფერი, რაც გვჭირდება.  
 

 
 

  



 

 

 

   
 
 

ბარათი 54 
  

1. დაწყებითი განათლება 

(დასრულებული ან დაუსრულებელი). 

2. არასრული საშუალო განათლება. 

3. სრული საშუალო განათლება. 

4. საშუალო ტექნიკური / საშუალო 

სპეციალური განათლება. 

5. არასრული უმაღლესი განათლება. 

6. უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, 

მაგისტრის ან სპეციალისტის 

დიპლომი). 

7. სამეცნიერო ხარისხი. 

 


