გამოკითხვა: კორონავირუსის შედეგები ქალების და კაცების
ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით
„მადლობას
გიხდით,
რომ
კვლევაში
მონაწილეობაზე
დაგვთანხმდით.
ახალი კორონავირუსის სწრაფი გავრცელება მთელი მსოფლიოსთვის მოულოდნელი იყო და ჩვენ,
გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, გვსურს უკეთ გავიგოთ, რა გავლენას ახდენს ეს ცვალებადი სიტუაცია
ქალებსა და კაცებზე, რათა მხარი დავუჭიროთ ღონისძიებებს, რომლებიც კორონავირუსისთვის
მზაობასა და რეაგირების სტრატეგიებში გენდერული საკითხების გათვალისწინებას
უზრუნველყოფს. კითხვარის შევსებას 15 წუთი დასჭირდება. ყველა პასუხი მკაცრად
კონფიდენციალურია. მადლობას გიხდით, რომ დროს გვითმობთ და თქვენს შეხედულებებს
გვიზიარებთ.“

დემოგრაფიული მახასიათებლები
Q1. სქესი
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. მამრობითი
2. მდედრობითი
Q2. გთხოვთ, მითხრათ თქვენი ასაკი. რამდენი წლის ბრძანდებით?
[ჩაწერეთ ასაკი წლებში]
_ _ [წლის]
Q3. როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
2. დაქორწინებული
3. ვცხოვრობ პარტნიორთან ერთად
4. დაქორწინებული, მაგრამ გაშორებული
5. ქვრივი
6. განქორწინებული
-2. (უარი პასუხზე)
Q4. რომელია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. განათლების გარეშე
2. სრული ან არასრული დაწყებითი განათლება
3. სრული ან არასრული საშუალო განათლება
4. სპეციალიზირებულ ინსტიტუტში მიღებული სრული ან არასრული საშუალო
ტექნიკური/პროფესიული განათლება
5. არასრული უმაღლესი განათლება
6. სრული უმაღლესი განათლება
-2. (უარი პასუხზე)
Q5. საკუთარ თავს რომელ ეთნიკურ ჯგუფს მიაკუთვნებთ?
1. სომეხი
2. აზერბაიჯანელი
3. ქართველი
4. სხვა (მიუთითეთ)
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-2. (უარი პასუხზე)
Q6A. საქართველოს რომელ რეგიონში ცხოვრობთ ბოლო ექვსი თვის მანძილზე?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. თბილისი -> გადადით Q7-ზე
2. აჭარა
3. გურია
4. სამეგრელო-ზემო სვანეთი
5. იმერეთი
6. რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი
7. შიდა ქართლი
8. სამცხე-ჯავახეთი
9. ქვემო ქართლი
10. მცხეთა-მთიანეთი
11. კახეთი
12. სხვა (მიუთითეთ)
Q6B. ბოლო 6 თვის მანძილზე, ქალაქში ცხოვრობდით, დაბაში თუ სოფელში?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. ქალაქში
2. დაბაში
3. სოფელში
Q7. თქვენთან ერთად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
-5 მარტო ვცხოვრობ
1. 0-17 წლამდე ბავშვების რაოდენობა____
2. [რესპონდენტის გარდა] 18-64 წლამდე ზრდასრულების რაოდენობა____
3. [რესპონდენტის გარდა] 65+ წლის ზრდასრულების რაოდენობა ____
4. არის თუ არა თქვენს ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი? შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირების რაოდენობა [ინტერვიუერს! მიუთითეთ რაოდენობა
რესპონდენტის ჩათვლით] ____
Q7a. აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს წვდომა ინტერნეტთან ...
[მიიღეთ ყველა პასუხი]
1. კომპიუტერის საშუალებით
2. მობილური ტელეფონის საშუალებით
-5. (ჩემს ოჯახს არ აქვს ინტერნეტზე წვდომა)

ინფორმაციის მთავარი წყარო
Q8. ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ (რისკები,
რეკომენდაციები პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, გამკლავების სტრატეგიები)?
[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. ტელევიზია
2. სოციალური მედია (ფეისბუქი, ინსტაგრამი და სხვა)
3. ოფიციალური სამთავრობო ვებგვერდები
4. სხვა ვებგვერდები
5. რადიო/გაზეთი
6. საჯარო სამსახურის განცხადება/სპიკერი
7. ტელეფონი (ტელეგრამი, ვაიბერი, ვოთსაფი ან სატელეფონო ზარი)
8. საზოგადოება, ოჯახის და მეგობრების ჩათვლით
9. სამედიცინო ცენტრი/ოჯახის ექიმი
10. არასამთავრობო/სამოქალაქო ორგანიზაცია
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11. სხვა
12. არ ვიღებ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ -> გადადით კითხვაზე Q9
Q8A. აღნიშნული წყაროდან, იღებთ თუ არა ინფორმაციას კორონავირუსთან დაკაშირებული
შემდეგი საკითხების შესახებ:
[წაუკითხეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი]
1. საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა
2. როგორ შევაჩეროთ ვირუსის გავრცელება
3. ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებების შესახებ, რომლებიც კორონავირუსთან
დაკავშირებულ სერვისს აწვდიან
4. ინფორმაცია რისკ ჯგუფებისთვის, კერძოდ, ორსული ქალებისთვის, ხანდაზმულებისთვის,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ქრონიკული დაავადებების მქონე
პირებისთვის და ა.შ.
5. დისტანციური სასწავლო პროგრამები სკოლის მოსწავლეებისთვის
6. სახელმწიფო ანტი-კრიზისული გეგმა
Q8.1 როგორ შეაფასებთ ინფორმაციას, რომელიც მიიღეთ?
[წაუკითხეთ]
1.
გასაგები იყო და დამეხმარა მომზადებაში
2.
გასაგები იყო, მაგრამ ძალიან გვიან იქნა მოწოდებული იმისთვის, რომ
მოვმზადებულიყავი
3.
დამაბნეველი/წინააღმდეგობრივი იყო
-1. (არ ვიცი)

დასაქმება და საარსებო რესურსები
Q9. როგორ აღწერდით თქვენი დასაქმების სტატუსს მარტამდე, ტიპური კვირის განმავლობაში
კორონავირუსის გავრცელებამდე?
[წაუკითხეთ]

1.
2.
3.

ვმუშაობდი კერძო პირისთვის/ოჯახისთვის გადადით კითხვაზე Q 9.1
ვმუშაობდი კომპანიისთვის/დაწესებულებისთვის გადადით კითხვაზე Q9.1
მქონდა საკუთარი ბიზნესი/ვიყავი შტატგარეშე/თავისუფალი გრაფიკით
მომუშავე/თვითდასაქმებული, და სხვა ადამიანები მყავდა დასაქმებული გადადით
კითხვაზე Q 9.1
4.
მქონდა საკუთარი ბიზნესი/ვიყავი შტატგარეშე/თავისუფალი გრაფიკით
მომუშავე/თვითდასაქმებული, მაგრამ არ მყავდა სხვა ადამიანები დასაქმებული
გადადით კითხვაზე Q 9.1
5.
ვეხმარებოდი (ანაზღაურების გარეშე) საოჯახო ბიზნესში გადადით კითხვაზე Q9.1
6.
არ ვმუშაობდი, არ ვეძებდი სამუშაოს და არ შემეძლო მუშაობის დაწყება გადადით
კითხვაზე Q10
7.
არ ვმუშაობდი, თუმცა ვეძებდი სამუშაოს და შემეძლო მუშაობის დაწყება გადადით
კითხვაზე Q10
8.
პენსიონერი ვარ გადადით კითხვაზე Q10
9.
არ ვმუშაობდი, რადგან მთელ დროს სწავლას ვუთმობდი გადადით კითხვაზე Q10
10. მაქვს გრძელვადიანი ჯანმრთელობის პრობლემები, დაზიანება, ვარ სპეციალური
საჭიროების მქონე, რაც არ მაძლევს მუშაობის საშუალებას გადადით კითხვაზე Q10
11. სხვა (მიუთითეთ) _______________________________ გადადით კითხვაზე Q10

[Q9.1 უნდა დაესვას მხოლოდ დასაქმებულ რესპონდენტებს (Q9=1, 2, 3, 4, 5)]
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Q 9.1 კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, შეიცვალა თუ არა თქვენს მიერ ანაზღაურებად
სამუშოსთვის დათმობილი საათების რაოდენობა?
[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი]
1.
გაიზარდა
2.
არ შეცვლილა/იგივეა
3.
შემცირდა, მაგრამ სამსახური არ დამიკარგავს
4.
დავკარგე სამსახური გადადით კითხვაზე Q10
[კითხვები 9.2-9.5 მხოლოდ მაშინ უნდა დაისვას, როცა Q9 == 1, 2, 3, 4, 5]
Q 9.2 კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, მოგთხოვეს, თუ არა შვებულების აღება?
[წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი]
1.
დიახ, მომიხდა სრულად ანაზღაურებადი შვებულების აღება
2.
დიახ, მომიხდა ნაწილობრივ ანაზღაურებადი შვებულების აღება
3.
დიახ, მომიხდა არაანაზღაურებადი შვებულების აღება
4.
არა, არ ამიღია შვებულება
5.
არ მეკუთვნის შვებულება/არ შეესაბამება
-2. (უარი პასუხზე)
Q 9.4 კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, ამჟამად, შეცვლილია თუ არა თქვენი ჩვეულებრივი
სამუშაო ადგილი?
[წაუკითხეთ]

1. დიახ, სახლის გარეთ ვმუშაობდი და ახლა სახლიდან ვმუშაობ სრულად
2. დიახ, სახლის გარეთ ვმუშაობდი და ახლა სახლიდან ვმუშაობ, მაგრამ კვირაში ერთხელ
მაინც მივდივარ სამსახურში

3. დიახ, სახლის გარეთ ვმუშაობდი, გარკვეული დროის განმავლობაში კორონავირუსის
გავრცელების შემდეგ სახლიდან ვმუშაობდი, მაგრამ ახლა სრულად სამსახურიდან
მუშაობას დავუბრუნდი
4. არა, სახლის გარეთ ვმუშაობდი და ისევ დავდივარ სამსახურში
5. არა, უწინდებურად სახლიდან ვმუშაობ
Q9.5 სულ მცირე ორი კვირით რომ არ იმუშაოთ კორონავირუსის გამო, სავარაუდოდ რა მოუვა
თქვენს შემოსავალს?
[წაუკითხეთ]
1. სავარაუდოდ, კვლავ გადამიხდიან სრულ ხელფასს
2. სავარაუდოდ, კვლავ გადამიხდიან ხელფასის ნაწილს
3. სავარაუდოდ, არ გადამიხდიან ხელფასს
-1. (არ ვიცი)
[Q9.6 და Q9.7 მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაისვას, თუ Q9 == 3, 4, 5]
Q 9.6 არის თუ არა, თქვენი/თქვენი ოჯახის ბიზნესი ფორმალურად დარეგისტრირებული?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. დიახ
2. არა

Q 9.7 რა გავლენა მოახდინა კორონავირუსის გავრცელებამ თქვენ/თქვენი ოჯახის საოჯახო
ბიზნესზე?
[წაუკითხეთ]
1. დადებითი გავლენა მოახდინა ჩვენ ბიზნესზე
2. უარყოფითი გავლენა მოახდინა ჩვენ ბიზნესზე
3. ჩვენ ბიზნესზე გავლენა საერთოდ არ მოუხდენია
4. კორონავირუსის შედეგად ჩვენმა ბიზნესმა მუშაობა შეწყვიტა და კვლავ დახურულია
4

5. კორონავირუსის შედეგად ჩვენმა ბიზნესმა მუშაობა შეწყვიტა, მაგრამ შემდეგ გაისხნა
-2. (უარი პასუხზე)

[შემდეგი კითხვები ყველა რესპონდენტს დაუსვით]
Q10. მოითხოვეთ თუ არა რაიმე სახის ფინანსური დახმარება სახელმწიფოსგან?
1. დიახ
2. არა
Q11. მიგიღიათ თუ არა რამე ფინანსური დახმარება მთავრობისგან
თვითმმართველობისგან კორონავირუსის შედეგებთან გასამკლავებლად?
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. დიახ
2. არა

ან

ადგილობრივი

Q12. მიგიღიათ, თუ არა რამე არაფულადი სახის დახმარება მთავრობისგან ან ადგილობრივი
თვითმმართველობისგან კორონავირუსის შედეგებთან გასამკლავებლად?
[წაუკითხეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი]
1. დიახ, საკვები
2. დიახ, პრევენციისთვის საჭირო საშუალებები (ხელთათმანები, პირბადეები, დეზინფექცის
საშუალებები და ა.შ.)
3. დიახ, პირადი ჰიგიენის საშუალებები (მენსტრუალური საშუალებები, ბავშვის საფენები და
ა.შ.)
4. არა
Q12.1. მიგიღიათ, თუ არა რამე არაფულადი სახის დახმარება არასამთავრობო/სამოქალაქო
ორგანიზაციისგან ან სხვა არაკომერციული ორგანიზაციისგან კორონავირუსის შედეგებთან
გასამკლავებლად?
[წაუკითხეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი]
1. დიახ საკვები
2. დიახ, პრევენციისთვის საჭირო საშუალებები (ხელთათმანები, პირბადეები, დეზინფექცის
საშუალებები და ა.შ.)
3. დიახ, პირადი ჰიგიენის საშუალებები (მენსტრუალური საშუალებები, ბავშვის საფენები და
ა.შ.)
4. არა
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შემცირდა

1

2

3

-5

1

2

3

-5

1

2

3

-5

1

2

3

-5

1

2

3

-5

1

2

3

-5

არ იყო
შემოსავლის
წყარო

არ შეცვლილა

1. შემოსავალი მეურნეობიდან
2. შემოსავალი ბიზნესიდან/საოჯახო ბიზნესიდან,
შტატგარეშე/თავისუფალი გრაფიკით მუშაობიდან
3. შემოსავალი ანაზღაურებადი სამუშაოდან
4. პენსიები, სხვა სახელმწიფო დახმარება, როგორიცაა სოციალური
დახმარება და სხვა ფულადი შემოსავლები
5. საკვები მეურნეობიდან, ცხოველების გაზრდიდან ან თევზაობიდან
6. საზღვარგარეთ მცხოვრები ადამიანებისგან მიღებული ფული ან
პროდუქტი

გაიზარდა

Q13. კორონავირუსის შედეგად, შეიცვალა თუ არა შემდეგი პირადი რესურსები?
[წაუკითხეთ ჩამონათვალი და პასუხის ვარიანტები]

7. ქვეყანაში მცხოვრები ოჯახის წევრებისგან/მეგობრებისგან მიღებული
დახმარება (ფული, საკვები და ა.შ.)
8. დახმარება არასამთავრობო ან სხვა ორგანიზაციებისგან
9. დახმარება ეკლესიისგან

1

2

3

-5

1
1

2
2

3
3

-5
-5

არა

1.მოიხმარა ნაკლებად სასურველი, იაფი საკვები
2. გაყიდა ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
3. შეამცირა ხარჯები ჯანდაცვაზე
4. შეამცირა ხარჯები განათლებაზე
5. დახარჯა დანაზოგი
6. ისესხა ფული ფინანსური დაწესებულებიდან
7. ისესხა ფული ნათესავებისგან/მეგობრებისგან/ნაცნობებისგან

დიახ

Q13a. კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, მარტის შემდეგ, გააკეთა თუ არა თქვენმა ოჯახმა ქვემოთ
ჩამოთვლილთაგან რომელიმე შემოსავალში დანაკარგის შესავსებად ან შესაძლო დანაკარგისათვის
მოსამზადებლად?
[წაუკითხეთ.]

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

საოჯახო საქმეების განაწილება

6
7
8

9
10

6

შემცირდა

4
5

არ შეცვლილა

3

საჭმლის მომზადება და სუფრის გაშლა
რეცხვა (ჭურჭლის, ტანსაცმლის და ა.შ.) და სახლის და
მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება
საშინაო/სახლის საქმეების მართვა (მაგალითად,
გადასახადების გადახდა)
ოჯახისთვის/ოჯახის წევრისთვის საყიდლებზე სიარული
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვებთან
თამაში, საუბარი და მათთვის კითხვა
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების
სწავლება, დარიგება, გავარჯიშება
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების მოვლა,
კვების, გასუფთავების და ფიზიკური მოვლის ჩათვლით
მოხუცის/ავადმყოფი ადამიანის/სპეციალური საჭიროების
მქონე ზრდასრული ადამიანის დახმარება სამედიცინო
კუთხით, კვებით, გასუფთავებით, ფიზიკური მოვლით
შინაური ცხოველების მოვლა
თავისუფალი/დასასვენებელი აქტივობები

გაიზარდა

1
2

როგორც წესი, მე არ
ვაკეთებ ამას

Q14. შეიცვალა თუ არა ჩამოთვლილ აქტივობებზე თქვენს მიერ დათმობილი დრო კორონავირუსის
გავრცელებამდე პერიოდთან შედარებით?
[წაუკითხეთ ჩამონათვალი და პასუხის ვარიანტები]
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1
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11

სწავლა, ფორმალური განათლების ჩათვლით,
როგორიცაა სკოლა/უნივერსიტეტი ან არაფორმალური,
როგორიცაა თვითგანვითრება

-5

3

2

1

Q15_1. ბოლო რამდენიმე თვეზე თუ იფიქრებთ, წინა კითხვაში ჩამოთვლილი აქტივობებიდან
რომელზე ხარჯავთ ყველაზე მეტ დროს კორონავირუსის გავრცელებამდე პერიოდთან შედარებით?
[შეუსაბამეთ]
1
საჭმლის მომზადება და სუფრის გაშლა
2
რეცხვა (ჭურჭლის, ტანსაცმლის და ა.შ.) და სახლის და მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება
3
საშინაო საქმეების მართვა (მაგალითად, გადასახადების გადახდა)
4
ოჯახისთვის/ოჯახის წევრისთვის საყიდლებზე სიარული
5
[მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვებთან თამაში, საუბარი და მათთვის კითხვა
6
[მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების სწავლება, დარიგება, გავარჯიშება
7
[მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების მოვლა, კვების, გასუფთავების და ფიზიკური
მოვლის ჩათვლით
8
მოხუცის/ავად მყოფი ადამიანის/სპეციალური საჭიროების მქონე ზრდასრული ადამიანის
დახმარება სამედიცინო კუთხით, კვებით, გასუფთავებით, ფიზიკური მოვლით
9
შინაური ცხოველების მოვლა
10
თავისუფალი/დასასვენებელი აქტივობები
11
სწავლა, ფორმალური განათლების ჩათვლით, როგორიცაა სკოლა/უნივერსიტეტი ან
არაფორმალური, როგორიცაა თვითგანვითრება
-1
(არ ვიცი)

6
7
8

9
10
11

7

ოჯახის სხვა წევრი

4
5

ჩემი ოარტნიორი

3

საჭმლის მომზადება და სუფრის გაშლა
რეცხვა (ჭურჭლის, ტანსაცმლის და ა.შ.) და სახლის და
მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება
საშინაო/სახლის საქმეების მართვა (მაგალითად,
გადასახადების გადახდა)
ოჯახისთვის/ოჯახის წევრისთვის საყიდლებზე სიარული
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვებთან
თამაში, საუბარი და მათთვის კითხვა
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების
სწავლება, დარიგება, გავარჯიშება
[იკითხეთ მხოლოდ მაშინ თუ Q7.1 > 0] ბავშვების მოვლა,
კვების, გასუფთავების და ფიზიკური მოვლის ჩათვლით
მოხუცის/ავადმყოფი ადამიანის/სპეციალური საჭიროების
მქონე ზრდასრული ადამიანის დახმარება სამედიცინო
კუთხით, კვებით, გასუფთავებით, ფიზიკური მოვლით
შინაური ცხოველების მოვლა
თავისუფალი/დასასვენებელი აქტივობები
სწავლა, ფორმალური განათლების ჩათვლით,

მე

1
2

ამას საერთოდ არ
ვაკეთებთ

Q15A. ბოლო რამდენიმე თვეზე თუ იფიქრებთ, ვინ ხარჯავს სხვა ოჯახის წევრებთან შედარებით
ყველაზე მეტ დროს შემდეგ აქტივობებში? თქვენ, თქვენი პარტნიორი, თუ ოჯახის სხვა წევრი?
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3

-5
-5
-5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

როგორიცაა სკოლა/უნივერსიტეტი ან არაფორმალური,
როგორიცაა თვითგანვითრება

ჩემი პარტნიორი უფრო მეტად მეხმარება საოჯახო საქმეებში და/ან ოჯახის
მოვლაში
ოჯახის სხვა წევრები უფრო მეტად მეხმარებიან საოჯახო საქმეებში და/ან
ოჯახის მოვლაში
მარტო ვარ, ვერავინ დამეხმარება საოჯახო საქმეებში და ოჯახის მოვლაში

არ
ვეთანხმებ
ი
არ
შეესაბამებ
ა

ვეთანხმებ
ი

Q16. როგორ შეიცვალა როლები და პასუხისმგებლობები ოჯახში კორონავირუსის გავრცელების
შემდეგ?
[წაუკითხეთ მოსაზრებები]

1

2

-5

1

2

-5

1

2

-5

ძირითად სერვისებზე და უსაფრთხოებაზე ხელმისაწვდომობა

არა

არ შეესაბამება

(უარი პასუხზე)

თქვენი/თქვენი ოჯახის წევრის
ავადმყოფობა
გავლენა მოახდინა
ფსიქოლოგიურ/გონებრივ/ემოციურ
ჯანმრთელობაზე (მაგალითად,
სტრესი, შფოთვა და ა.შ.)
საცხოვრებლად გადახვედით სხვა
გეოგრაფიულ არეალში ქვეყნის
ფარგლებში
ახლახანს დაბრუნდით უცხოეთიდან

დიახ

Q17. კორონავირუსის შედეგად პირადად თქვენ გამოსცადეთ თუ არა შემდეგი:
[წაუკითხეთ ჩამონათვალი]

1

2

-5

-2

1

2

-5

-2

1

2

-5

-2

1

2

-5

-2

Q17a. [თუ Q17=დიახ] სად გადახვედით საცხოვრებლად კორონავირუსის შედეგად?
1. თბილისში
2. (სხვა) ქალაქში/დაბაში
3. (სხვა) სოფელში
Q17b.
კორონავირუსის შედეგად განიცადა თუ არა თქვენი შვილებიდან რომელიმემ
ფსიქოლოგიური/გონებრივი/ემოციური ჯანმრთელობის პრობლემები?
1. დიახ
2. არა
-5 (არ მყავს შვილები)
-2 . (უარი პასუხზე)
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დიდ
დაბრკოლებას

გარკვეულ
დაბრკოლებას

საკვები პროდუქტები/მარაგი
თავის დაცვისთვის საჭირო სამედიცინო საშუალებები
(პირბადე, ხელთათმანები და ა.შ.)
სამედიცინო მომსახურება/დახმარება თქვენთვის და/ან
თქვენი ოჯახის წევრისთვის
ჰიგიენის და დეზინფექციის საშუალებები (საპონი, წყლის
გასაფილტრი საშუალებები, მენსტრუალური საშუალებები)
წყლის მარაგი
სოციალური მომსახურება/დახმარება ჩემთვის და/ან ოჯახის
წევრისთვის
საგანმანათლებლო რესურსები ჩემთვის და/ან ოჯახის
წევრისთვის

დაბრკოლებას
ადგილი არ
ქონია
არ
დამჭირვებია ეს
სერვისი

Q18. საგანგებო მდგომარეობის დასრულების, 22 მაისის შემდეგ, პირადად თქვენ გადააწყდით თუ არა
დაბრკოლებებს ძირითადი სერვისების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით:
[წაუკითხეთ ჩამონათვალი და პასუხის ვარიანტები]

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

-5

3

2

1

-5

Q19a. ამჟამად არიან თუ არა თქვენს ოჯახში 6-დან 18 წლამდე ბავშვები,
რომლებიც სკოლაში დადიან?
1. დიახ
2. არა
-1. (არ ვიცი)
Q19b. [თუ Q19A == 1] ჰქონდათ თუ არა მათ წვდომა ონლაინ გაკვეთილებზე ან
მასწავლებლების ან განათლების სამინისტროს მიერ გაზიარებულ მასალებზე?
1. დიახ
2. არა
-1. (არ ვიცი)
Q19c. [თუ Q19A == 1] რა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენი ოჯახისთვის
ბავშვების ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით?
[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.]
1
მასწავლებლები არ არიან ონლაინ სწავლებისთვის მომზადებული
2
ჩემს შვილს უჭირს ონლაინ გაკვეთილების მიმდინარეობისას კონცენტრირება
3
ჩემმა შვილმა არ იცის კომპიუტერის გამოყენება
4
არ მაქვს დრო, რომ მათ მასალების მოპოვებაში დავეხმარო
5
ბავშვებს არ უნდათ მასალების გამოყენება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი
ხელმისაწვდომია
6
არ გვაქვს საკმარისი მოწყობილობები (კომპიუტერები, სმარტფონები,
ტაბლეტები) ონლაინ განათლების მისაღებად
7
ცუდი ინტერნეტი გვაქვს
8
სხვა (მიუთითეთ__________________)
-5
(არ გვაქვს გამოწვევები)
-1
(არ ვიცი)

9

-5

Q20. იგრძენით თუ არა დისკრიმინაციის, ცუდი დამოკიდებულების რომელიმე ფორმის ზრდა
საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ?
1. დიახ
2. არა
-1. (არ ვიცი)

Q21. იგრძენით/გსმენიათ თუ არა ოჯახში ძალადობის გავრცელების გაზრდის შესახებ
საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ?
1. დიახ
2. არა
-1. (არ ვიცი)

1
1
1
1

2
2
2
2

(არ ვიცი)

არა

ცხელი ხაზის მომსახურება?
ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა?
პოლიციის დახმარება?
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები/კრიზისული
ცენტრების მომსახურება?

დიახ

Q21.1 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს გარშემო ვინმეს ექნება ოჯახში ძალადობის გამოცდილება, იცით
თუ არა როგორ უნდა მიიღოთ შემდეგი მომსახურებები?

-1
-1
-1
-1

Q21.2 გსმენიათ თუ არა 112-ის მობილური აპლიკაციის შესახებ, რომლის გამოყენება შესაძლებელია
ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში?
1. დიახ
2. არა
-1. (არ ვიცი)
Q22. ბოლო კვირის განმავლობაში:
[წაუკითხეთ]
წახვედით თუ არა ვინმესთან სახლში სტუმრად?
გაატარეთ თუ არა დრო ხალხთან ერთად სახლის
გარეთ?

დიახ

არა

1
1

2
2

(არ ვიცი)

-1
-1

Q23. თქვენ ხართ…
[მხოლოდ ერთი პასუხი]
1. ამ მობილური ტელეფონის ნომრის რეგისტრირებული მფლობელი
2. თუ ერთ-ერთი მათგანი ხართ, ვინც იყენებს ამ მობილურს. იგულისხმება, რომ ნომერი სხვა
ადამიანის სახელზეა რეგრისტრირებული.
END: მადლობა!

ჯანმრთელობას გისურვებთ!
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