
საპროგრამო მიზნები 

 

სპორტი არის ჯანმრთელობა, მეგობრობა, მშვიდობა, მიტევება, გონება, ტრადიცია, 

სულისა და ხორცის სიჯანსაღე, კულტურა, ისტორია.. ანუ ყველაფერი ის, რისი 

გადარჩენა და ხელისშეწყობა ასე სჭირდება დღეს ქვეყანას. სპორტსმენთა კავშირი ამ 

ღირებულებების დაცვით აპირებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას. 

 

სპორტსმენთა კავშირი საკმაოდ ხანგრძლივი არსებობის მანძილზე 

თვალყურს ადევნებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, 

პოლიტიკური სუბიექტების მოღვაწეობას და მიიჩნევს, რომ ქართულ 

პოლიტიკაში წესების დაცვით შეჯიბრის დეფიციტია. სპორტული 

გამოცდილებიდან გამომდინარე, სპორტსმენებს გააზრებული აქვთ, ბრძოლამ 

წესების გარეშე სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ქვეყანა და ამიტომ საჭიროდ 

მიიჩნევენ პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართვას სუფთა ხელებით და ჯანსაღი 

წესებით. 

 

სპორტსმენთა კავშირი არაერთხელ გახდა მოწმე, სხვადასხვა პოლიტიკური 

პარტიები როგორ ეცადნენ სპორტსმენების გამოყენებას პოლიტიკური 

დივიდენდების მისაღებად (გახმაურებული სპორტსმენთა მხარდასაჭერი 

აქციები და ა.შ.). სპორტსმენთა კავშირი მიიჩნევს, რომ თითოეული 

სპორტსმენის რესურსი მიმართული უნდა იყოს ქვეყნის სასარგებლოდ და არა 

– საზიანოდ და არცერთი სპორტსმენი არ უნდა გახდეს მავანთა პოლიტიკური 

დივიდენდის წყარო. 

 

სოციალური სფეროდან ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემა:  

 

ნარკომანია და მასთან ბრძოლა. სპორტსმენები საგანგაშოდ მიიჩნევენ საქართველოში ამ 

მხრივ შექმნილ მწვავე სიტუაციას და მიიჩნევენ, რომ სასწრაფოდაა ზომები 

მისაღები ამ საშინელი სენის აღმოსაფხვრელად. “საზოგადოება ნარკომანიის 

გარეშე და საზოგადოება ნარკომანების გადასარჩენად” - ესაა სპორტსმენთა 

კავშირის ძირითადი ლოზუნგი ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

 

კავშირის პოლიტიკური მიმართულება: 

 

მკვეთრად ცენტრისტული, ჯანმრთელ ურთიერთობებზე ორიენტირებული ყველა 

პარტიასთან. შენიშვნებში კორექტული და პოლიტიკურ შეჯიბრში – “დოპინგის” 

გარეშე, თამაშის ჯანმრთელი წესების დაცვით. 

 

პარლამენტში მოხვედრის მიზანი: 

 

ხელისშეწყობა იმისთვის, რასაც სახელმწიფო აკეთებს სპორტის განვითარების 

მიზნით და ინიციატივა იმაზე, რასაც სახელმწიფო არ (ან ვერ) აკეთებს. სხვადასხვა 

რაიონში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირების 

მოძიება და მათთვის როგორც ხელისშეწყობა, ასევე – კონკრეტული პასუხების და 

საქმის მოთხოვნა. 

 

 

 



 

საქმიანობის მიზნები და განხორციელების ფორმები: 

 

• ვეტერან და მოქმედ სპორტსმენთა პოტენციური შესაძლებლობების სრულად 

გამოყენება ქვეყნის სასიკეთოდ; 

 

• სპორტის, როგორც “მშვიდობის დესპანის” როლის ამაღლება სხვა ქვეყნებთან 

ურთიერთობაში, სახალხო დიპლომატიის რანგში; 

 

• კანონის უზენაესობის დამკვიდრებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარებაში ქმედითი 

მონაწილეობის მიღება; 

 

• დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი რეფორმების 

შემუშავება პოლიტიკის, ეკონომიკის, განათლების, ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სფეროებში; 

 

• საქმიანი თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან პოლიტიკური ვითარების 

გასაჯანსაღებლად; 

 

• ქვეყანაში სპორტული ცხოვრების პოპულარიზაცია ცნობილი დევიზით: 

“ჯანმრთელ სხეულში ჯანმრთელი სული;” 

 

• დახმარება და თანადგომა სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა მიმართ; მათი 

სოციალური დაცვის გარანტიების შემუშავება; 

 

• სასწავლო დაწესებულებებში ფიზიკური აღზრდის და სპორტის, როგორც 

სწავლებისა და აღზრდის ერთიანი სისტემის სრულყოფა, მომავალი თაობის 

ჰარმონიულად აღზრდის საფუძვლად ქცევა; 

 

• ფიზკულტურის პროფილის სასწავლებლების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა; 

 

• ნებისმიერი არაჯანსაღი, მავნე ჩვევის (ნარკომანია. ალკოჰოლიზმი და ა.შ) 

მიმართ დაუნდობელი ბრძოლა და ამ პრობლემით დაავადებული ადამიანების 

საზოგადოებაში დაბრუნება. 

 


