
 

ნარკოტიკის მავნე ზეგავლენა 

ვებრძოლოთ ნარკომანიას 

 

მოსწავლეებმა ერთობლივი ინიციატივის 

ფარგლებში საინფორმაციო კამპანია 

აწარმოეს 
 

მარტის თვეში მოსწავლეებმა ნარკო-

მანიის წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო 

კამპანია აწარმოეს. საინფორმაციო კამპანიის 

ფარგლებში მომზადდა და ოზურგეთის, ლანჩ-

ხუთისა და ჩოხატაურის ათ თემში გავრცელდა 

ლიფლეტები. ლიფლეტში ასახული იყო 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის 

ნარკოტიკი, როგორ ხდება ადამიანი ნარკომანი, 

ნარკოტიკის მოხმარების მიზეზები, ნარკო-

ტიკის ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე. ასევე 

ლიფლეტში   მოყვანილი    იყო  ინფორმაცია  იმ 
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გაგრძელება გვ. 2 

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი          მარტი 2015 

მარტის თვე ნარკოტიკის მავნე ზეგავლენას 
დაეთმო და შესაბამისად ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
კლუბის წევრმა მოზარდებმა ამ თემის ირგვლივ 
ჩაატარეს ტრენინგები და განახორციელეს ინიცი-
ატივები. სუფსის საჯარო სკოლაში ჩატარებული 
საქმიანობების შესახებ თანატოლგანმანათლებელი 
ბექა გაბელია ისაუბრებს. 

27 მარტს სოფელ სუფსის საჯარო სკოლაში  

ჩატარდა მორიგი ღონისძება თემაზე: "ნარკოტიკი". 

შეხვედრას დაესწრო სამოქალაქო განათლების 

პედაგოგი, სოფლის ექიმი, მშობლები და 

მოსწავლეები. სემინარი საინტერესოდ წარიმართა. 

თანატოლგანმანათლებლებმა ბექა გაბელიამ და 

მარიამ ძიმისტარიშვილმა აუდიტორიას გავაცანით 

ნარკოტიკული საშუალებების უარყოფითი მხარე-

ები, ასევე ვისაუბრეთ საზოგადოების დამოკიდე-

ბულებაზე და სახემწიფოს როლზე. საუბარში 

ჩაერთო ექიმი, რომელმაც დასმულ კითხვებს 

ამომწურავად უპასუხა. ბოლოს კი დისკუსია 

წარიმართა საკითხზე: ნარკომანია დანაშაულია თუ 

ავადმყოფობა? 

როგორც ექიმმა აღნიშნა, სასურველია 

ხშირად ჩატარდეს მსგავსი შეხვედრები, რომელშიც 

ჩართულები იქნებიან ახალგაზრდები. ინფორმი-

რებულობა არის ნარკომანიის პრევენციისკენ 

გადადგმული დიდი ნაბიჯი. 

ბექა გაბელია 
სუფსის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 
ანი თუთისანი 
დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 



 

 

2 

(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

ვიდეორგოლი ნარკომანიის თემაზე 

 

დაბა ლაითურის ჯანსაღი ცხოვრების კლუბის 

წევრებმა უკვე ტრადიციად ვაქციეთ ჩვენი ტრენინგების 

თემატური, ინფორმაციული და მოკლემეტრაჟიანი ანიმა-

ციური ფილმებით გახსნა. ამჯერად კი იქიდან გამომდი-

ნარე, რომ ინტერნეტსივრცეში გავრცელებული თითქმის 

ყველა ანტინარკოტიკული რეკლამა თუ ფილმი არაქართულ 

ენაზე შეგვხვდა, გადავწყვიტეთ, ეს "პრობლემა" ვიდეორ-

გოლის გადაღებით მოგვეგვარებინა. ასეც მოხდა, ვიდეორ-

გოლი გადავიღეთ და ტრენინგზეც ვაჩვენეთ. პრეზენტაცი-

ისას ჯანსაღი ცხოვრების კლუბის წევრმა, ანა ურუშაძემ ხა-

ზი გაუსვა ვიდეორგოლის გადაღების მოტივს და საზოგა-

დოებას მოუწოდა ჯანსაღი ცხოვრებისკენ. 
 

მის გარეშე უკეთესი მომავალი გვექნება! 
 

3 აპრილს ლიხაურის საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა ტრენინგი ნარკოტიკის თემაზე. დღემ 

საინტრესოდ ჩაიარა. თავდაპირველად საინფორ-

მაციო ბუკლეტები გავავცელეთ სკოლაში, სოფლის 

ამბულატორიაში და მაღაზიაში, ხოლო შემდეგ 

ნარკოტიკის საწინააღმდეგოდ მომზადებული 

პლაკატები გავაკარით სოფლის ცენტრში. ტრენინგს 

დაესწრო მოსწავლეები და მასწავლებლები. პრეზენ-

ტაციიის გაცნობის შემდეგ გაიმართა დისკუსია 

თემაზე: ნარკომანია - დანაშაული თუ დაავადება? 

ზოგმა აღნიშნა, რომ ნარკომანია დანაშაულია, 

ნაწილმა კი თქვა რომ ეს დაავადებაა და მის 

დასამარცხებლად საჭიროა სარეაბილიტაციო 

ცენტრების შექმნა და შესაბამისი მკურნალობა. 

სემინარის მეორე ეტაპი ჯგუფურ სამუშაოებს 

დაეთმო. მოსწავლეებმა ჩამოწერეს ნარკოტიკული 

ნივთიერებების უარყოფითი თვისებები. ნარკოტი-

კული საშუალების გამოყენების ერთადერთ გამართ-

ლებად კი სამედიცინო დანიშნულება დაასახელეს.  

პირადად მე ვფიქრობ, რომ ნარკომანია არის 

დანაშაული. ძალიან ხშირად მესმის აზრები იმის 

შესახებ, რომ საქართველოში უნდა მოხდეს 

ნარკოტიკის სრული ლეგალიზაცია. ჩემთვის ეს 

მიუღებელია, არ არის საჭირო ნარკოტიკი იმისთვის, 

რომ ერთმანეთს მეგობრობა დავუმტკიცოთ, არ არის 

საჭირო ნარკოტიკის მიღება პრობლემების მოსაგ-

ვარებლად, მის გარეშე უკეთესად მოგვარდება! მის 

გარეშე უკეთესი თაობა გვეყოლება! მის გარეშე 

უკეთესი მომავალი გვექნება! "დაიწყე ახალი 

ცხოვრება მავნე ნივთიერებების გარეშე"! 
 

თამარ ვაშაყმაძე 
ლიხაურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

ჯარიმებსა თუ სასჯელებზე, რომელიც პირს 

ნარკოტიკების მოხმარებისა თუ რეალიზე-

ბისთვის შეიძლება დაეკისროს. ერთ-ერთი 

თანატოლგანმანათლებელი მერიის საჯარო 

სკოლის ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბის 

მიერ  ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიის 

შესახებ მოგვიყვება: 

ცისია მოისწრაფეშვილი, მერიის 
საჯარო სკოლის მოსწავლე: 2 აპრილს 

მოსწავლეებმა გავავრცელეთ საინფორმაციო 

ლიფლეტები. მხოლოდ ჩვენი სოფლით არ 

შემოვიფარგლეთ და მას შემდეგ, რაც 

სოფლის მაღაზიებში, ბიბლიოთეკაში, ამბუ-

ლატორიაში და უბრალოდ გამვლელებში 

გავავრცელეთ ლიფლეტები, ოზურგეთში გა-

დავინაცვლეთ და მოვიარეთ სხვადასხვა 

დაწესებულება.  ნარკომანიის აღმოსაფხვ-

რელად ვფიქრობ ერთ-ერთი უმთავრესი გზა 

ინფორმირებაა, რადგან ხშირად ამ ნაბიჯს 

ადამიანები ისე დგამენ, რომ ვერ აცნობი-

ერებენ რა შედეგი მოაქვს წუთიერ სიამოვ-

ნებას.   
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(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ერთი ჯანსაღი დღე 

24 მარტს, დაბა ლაითურის საჯარო 

სკოლის ჯანსაღი ცხოვრების კლუბის წევრებმა 

ინიციატივის სახით თემში საინფორმაციო ბროშუ-

რები გავავრცელეთ. ნარკომანია საზოგადოების 

სერიოზული პრობლემაა და ისევ საზოგადოებას 

უპყრია ხელთ მისი გადაჭრის საშუალებებიც, 

თუმცა დღევანდელმა დღემ გვიჩვენა, რომ ამავე 

საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს დღემდე არ აქვს 

ბოლომდე გააზრებული პრობლემა და მიაჩნია, 

რომ რადგანაც მოცემული პრობლემა უშუალოდ 

მას არ ეხება, იგი მეორეხარისხოვანი და უმნიშვ-

ნელოა. ვფიქრობ, ამგვარი დამოკიდებულება დამ-

ღუპველია. თუმცა ამის შეცვლა ამ ეტაპზე ჩვენს 

ძალებს აღემატება და ჩვენი ძირითადი მიზანი და 

წარმატება იქნება, თუ მოზარდებში ჩავნერგავთ 

ანალიზის უნარს და შევუქმნით ანტინარკოტი-

კულ განწყობას. რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივას, 

იგი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და 

ჯანსაღი გახლდათ ჩვენი კლუბის მოღვაწეობის 

მანძილზე. განსაკუთრებით უნდა გამოვყო ის 

ადამიანები, რომლებიც გაბრწყინებული და 

დაინტერესებული სახეებით გვართმევდნენ ბუკ-

ლეტებს და იმასაც დასძენდნენ, რომ აუცი-

ლებლად გაეცნობოდნენ ინფორმაციას და მომა-

ვალშიც ისურვებდნენ ამგვარ საინფორმაციო 

აქციებს ჩვენი მხრიდან. გარდა იმისა, რომ 

ბუკლეტები ქუჩაში გავავრცელეთ, ვეწვიეთ დაბა 

ლაითურის გამგეობას, ბიბლიოთეკას, ამბულა-

ტორიას, აფთიაქსა თუ მაღაზიებს და საინ-

ფორმაციო ფურცლები დავუტოვეთ. ძალიან კარგი 

და რაც მთავარია ჯანსაღი დღე გამოგვივიდა. 

ანი თუთისანი 

დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

ნარკომანიასთან ბრძოლისთვის 

აუცილებელია ადამიანებს შევთავაზოთ 

დროის ნაყოფიერად და სასიამოვნოდ 

გატარების გზები 

1 აპრილს მერიის საჯარო სკოლაში 

ჩატარდა ტრენინგი ნარკომანიის თემაზე. 

თავდაპირველად აუდიტორიას ვაჩვენეთ მოკ-

ლე სოციალური რეკლამა, რომელშიც შედარე-

ბული იყო ნარკომანი და ჯანსაღი ადამიანების 

ცხოვრება. ვიდეომ დიდი შთაბეჭდილება 

მოახდინა აუდიტორიაზე, არავის გასჭირვებია - 

აერჩია როგორი ცხოვრება იყო უკეთესი. 

ვისაუბრეთ იმ დიდ ზიანზე, რომელიც ნარკო-

ტიკს მოაქვს ადამიანისთვის, განვიხილეთ 

ნარკომანიასთან ბრძოლის მეთოდები და 

შევთანხმდით, რომ ამ ,,მტერის" დამარცხებაში 

თითეულმა ადამიანმა თავისი წვლილი უნდა 

შეიტანოს. აუცილებელია ირგვლივ მყოფთ 

გავუზიაროთ ჩვენი ცოდნა, ვეცადოთ დავანა-

ხოთ ახლობლებს, მეგობრებს, ნაცნობებს, თუ 

როგორი ცხოვრების წესია უკეთესი მომავ-

ლისათვის. ვიმსჯელეთ თუ რა გზას გადის 

ადამიანი ,,ერთხელ გასინჯვიდან" ნარკო-

ტიკისადმი დამოკიდებულებამდე, რატომ ამ-

ჯობინებენ ადამიანები გონების დახშობას და 

არა ჯანმრთელ სიცოცხლეს? ძირითად მიზეზე-

ბად ცნობისმოყვარეობა, ცუდი გარემო და 

სამეგობრო წრის უარყოფითი ზეგავლენა და-

სახელდა. ასევე აღინიშნა, რომ ადამიანები ნარ-

კოტიკებში ხედავენ პრობლემებისაგან თავის 

დაღწევის გზას, რეალურად კი, ასე მათი პრობ-

ლემები უფრო იზრდება. ტრენინგზე ბავშვები 

გაიყვნენ ორ გუნდად და ილუსტრაციებითა  და  

წარწერებით  გამოხატეს საკუთარი პოზიციები, 
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საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ ნარკომან 

ადამიანებზე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, 

უნდა მიეცეთ მათ საშუალება გაიარონ რეაბი-

ლიტაცია.  ბოლოს ბავშვებს ასეთი დავალება 

მივეცით: ვინაიდან ნარკოტიკი არის ნივთიერება 

რომელიც იწვევს დამოკიდებულებას და მოაქვს 

სიამოვნება (დროებითი), ჩვენ გადავწყვიტეთ 

ზიანის მომტანი და მომაკვდინებელი ნივ-

თიერება ჩაგვენაცვლებინა ,,სასარგებლო ნარკო-

ტიკით", რომელსაც ჩვენთვის მოაქვს მხოლოდ 

სიხარული და ბედნიერება.  ,,რა არის შენი 

სასარგებლო ნარკოტიკი?" - სწორედ ამ კითხვას 

გასცეს პასუხი ბავშვებმა ნახატებითა და 

წარწერებით. პასუხები ასეთი იყო:  ფეხბურთი, 

ფილმები, წიგნები, მუსიკა და ა.შ.  

ნარკომანიის თვესთან დაკავშირებით 

მერიის საჯარო სკოლის ეზოში ნაძვები დავრგეთ. 

ნერგები თავად მოსწავლეებმა მოიტანეს. 

საკმაოდ ბევრი მოზარდი ჩაერთო როგორც 

შეგროვების, ისე დარგვის პროცესში. რა 

კავშირშია ეს ნარკომანიასთან? ვფიქრობ ნარკო-

მანიასთან ბრძოლისთვის აუცილებელია ადამია-

ნებს დავანახოთ ჯანსაღი ცხოვრების პრიორიტე-

ტები, შევთავაზოთ დროის ნაყოფიერად და 

სასიამოვნოდ გატარების გზები, უნდა 

ვაგრძნობინოთ - სიამოვნების მიღება შეიძლება 

ისე, რომ არც საკუთარი თავი დავაზიანოთ და 

არც სხვები. 

ცისია მოისწრაფეშვილი 
მერიის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

ნარკოტიკების მოხმარება 
ადმინისტრაციული სამართალდაღვევაა, ხოლო 

განმეორების შემთხვევაში დანაშაულია 
 

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 45-ე მუხლის მიხედვით, „ნარკოტი-

კული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონოდ 

შეძენა ან შენახვა გასაღების მიზნის გარეშე, ანდა 

ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება ექიმის 

დანიშნულების გარეშე, გამოიწვევს დაჯარიმებას 

500 ლარის ოდენობით ან, გამონაკლის 

შემთხვევებში, ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 

დღემდე“. 

სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე 

მუხლის თანახმად კი, „ნარკოტიკული საშუ-

ალების უკანონოდ დამზადება, წარმოება, შეძენა, 

შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 

თერთმეტ წლამდე“. 

კოდექსის 273-ე მუხლით, „პირადი 

მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების, 

ექიმის დანიშნულების გარეშე, უკანონოდ 

მოხმარება, ჩადენილი ასეთი ქმედებისათვის 

ადმინისტრაციულ სახდელშეფარდებული ან ამ 

დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ, 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარ-

გებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 

საათამდე, ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

ერთ წლამდე“. 
 


