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შესავალი
მომსახურებების გზამკვლევი მსჯავრდებულებისთვის, ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის და პირობით მსჯავრდებულებისათვის მოამზადა
ორგანიზაციამ   „სოციალური მუშაკები საზოგადოების კეთილდღეობისთვის“, ევროკავშირის პროექტის „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით” ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია
“ციხის საერთაშორისო რეფორმა” პარტნიორ ორგანიზაციებთან “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის” და “კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი” ერთად.  
გზამკვლევის გმოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებისათვის:
•

მსჯავრდებულების, პირობით მსჯავრდებულებისა და ყოფილი მსჯავრდებულების, ასევე მათთან მომუშავე სპეციალისტებისათვის მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და მათზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება;

•

იმ სფეროების იდენტიფიცირება, სადაც არის მომსახურებათა დეფიციტი და შედეგად სამიზნე ჯგუფის საჭიროებების ადვოკატირების შესაძლებლობის გაზრდა დაინტერესებული მხარეებისათვის;

•

გარდამავალი მენეჯმენტის პროცესში ციხისშემდგომი კრიზისული პერიოდის (1-დან 6 თვემდე) ეფექტურად დაგეგმვა, დროული და ბენეფიციარის საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებების შეთავაზების
შესაძლებლობის გაზრდით;

•

გრძელვადიან პერსპექტივაში, დაინტერესებული მხარეებისათვის,
მომსახურებების არსებული ბაზაგაამარტივებს მისი განახლების, შევსების და სხვა რეგიონების მონაცემების დამატების შესაძლებლობას.
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გზამკვლევის გამოყენების ინსტრუქცია
გზამკვლევის მომზადების პროცესში ინფორმაციის მოძიება განხორციელდა იმ მომსახურების შესახებ,   რომელიც ხელს უწყობს დანაშაულის
ჩადენის პრევენციას, კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციას.  
გზამკვლევში ასახულია ინფორმაცია 2020 წლის მანძილზე დაგეგმილი
მომსახურებების შესახებ საქართველოს შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ზუგდიდი, თბილისი, თელავი,  რუსთავი, ქუთაისი.
სოციალური
მომსახურებები

•
•
•
•
•
•
•

•
განათლებისა
და დასაქმების
მხარდამჭერი
მომსახურებები

•
•

•
•
•
•
•
•

საცხოვრებელის/თავშესაფრის
უზრუნველყოფა;
ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო
პროგრამა;
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა/ბავშვთა
ძალადობისგან დაცვა;
უფასო საკვებით უზრუნველყოფა;
ერთჯერადი ფულადი ან არაფულადი
დახმარებები;
ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა;
სტატუსის მინიჭება (შშმ პირი, ძალადობის
მსხვერპლი, დევნილი, სოციალურად
დაუცველი, ლტოლვილი, სტიქიით
დაზარალებული და სხვა).
სხვა სახელმწიფო სოციალური
მომსახურებები.
პროფესიული განათლება;
სასწავლო კურსები (ენების შესწავლა,
კომპიუტერული უნარ-ჩვევების შესწავლა,
უწყვეტი განათლების ხელშემწყობი
ღონისძებები);
სხვა სასწავლო და მოსამზადებელი კურსები;
სასკოლო საგნების მოსამზადებელი კურსები
მოსწავლეებისა და აბიტურიებტებისათვის;
დასაქმებისათვის საჭირო უნარების
განვითარება;
დასაქმების ხელშეწყობის ტრენინგები;
სახელმწიფო პროგრამები მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის (დაფინანსება, გრანტები,
დასაქმება);
სტაჟირების პროგრამები.
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სამედიცინო
მომსახურებები

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

იურიდიული
მომსახურებები

•
•
•

ფსიქოსოციალური
მომსახურებები

•

რეკრეაციული
მიზნებისთვის
მომსახურებები

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
სამკურნალო პროგრამები;
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
პროგრამები;
ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი
პროგრამები;
წამალდამოკიდებულების დაძლევის
პროგრამები;
ალკოჰოლდამოკიდებულების დაძლევის
პროგრამები;
ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამები;
სახელმწიფო და კერძო ფსიქიატრიული
მომსახურებები;
ინფექციური და გადამდები დაავადებების
დიაგნოსტირება;
მედიკამენტების დაფინანსება;
საჭირო გამოკვლევების დაფინანსებათანადაფინანსება.
იურიდიული მომსახურება;
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობის
ღონისძიებები;
დოკუმენტაციის მოწესრიგებისათვის
საკონსულტაციო მომსახურებები.
სოციალური უნარების განვითარებისკენ
მიმართული პროგრამები;
ფსიქოლოგის მომსახურება;
სხვადასხვა სათემო მომსახურებები;
მოხალისეობრივი აქტივობები;
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისკენ
მიმართული პროგრამები.
სპორტული ღონიძიებები;
კულტურული ღონისძიებები;
სახელოვნოო ან თემატური კლუბები;
ბიბლიოთეკები;
სათემო ცენტრები;
რელიგიური ორგანიზაციები.
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გზამკვლევში ინფორმაცია მომსახურებების შესახებ წარმოდგენილია შემდეგი ფორმატით:
•

•

გზამკვლევი შედგება შვიდი თავისგან: პირველი თავი მოიცავს ინფორმაციას მომსახურებების შესახებ, რომლის მიღებაც შესაძლებელია
ექვსივე ქალაქში. ხოლო შემდგომ თავებში ასახულია ინფორმაცია
თითოეული ქალაქში არსებული მომსახურებების შესახებ.
თითოეული თავი იყოფა ორ ნაწილად, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებად, რომლებიც თავისმხრივ სტრუქტურირებულია
მომსახურების ცხრილში ასახული სფეროების მიხედვით.

ინფორმაცია მომსახურებების შესახებ ასახულია შემდეგი ცვლადებით:
ორგანიზაცია - მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება;
მომსახურება - მომსახურების/პროგრამის/პროექტის დასახელება;
მომსახურების აღწერა - მომსახურების მიზანი, კონკრეტული აქტივობები, ხანგრძლივობა (როდესაც მომსახურების დასახელება სრულად
ასახავს მომსახურების შინაარსს, აღნიშნული ცვლადი არ არის მოცემული);
სამიზნე ჯგუფი - ვინ შეიძლება იყოს მომსახურების მიმღები;
დაფინანსება - რა რაოდენობით ბენეფიტს გასცემს ორგანიზაცია თითოეული მოქალაქისათვის ან
მომსახურების საფასური - მომსახურების საფასური აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში;
ადგილები - ადგილების რაოდენობა სამიზნე ჯგუფისათვის, განსაზღვრული რაოდენობის არსებობისას;
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები - როგორ უნდა მიიღოს პირმა
მომსახურება;
გამომრციხველი კრიტერიუმები - პირობა, რომელიც ხელს უშლის სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლის მომსახურებაში ჩართვას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ვადა - მომსახურების ხანგრძლივობა.
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საკონტაქტო ინფორმაცია - ტელეფონის ნომერი, საკონტაქტო პირი,
ელექტრონული ფოსტა, ვებ-გვერდი, სოციალური ქსელის მისამართი;
•

მომსახურება, რომელიც მიმართულია ან მოიცავს არასრულწლოვან
პირებს, მომსახურების დასახელებაში აღნიშნულია ნიშნით  *
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I თავი - საერთო მომსახურებები
1.1

სოციალური მომსახურებები

სამთავრობო სექტორი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიოტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, სოციალური მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
(სოციალური აგენტის ვიზიტისას).

*
.1.1 სიღარიბის ქვემოთ მყოფ პირთათა ფულადი დახმარება
მომსახურების აღწერა: ფულადი
სოციალური დახმარება, რომელიც
განისაზღვრება სარეიტინგო ქულის
მიხედვით, 30-დან 60 ლარის ოდენობით.  
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
მოქალაქეობის მქონე, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირი.
ჩართვის კრიტერიუმი: სამინისტროს დადგენილი მეთოდოლოგიით, მინიჭებული სარეიტინგო ქულა.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულისათვის მიმართვა და განაცხადის შევსება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ
ოჯახის ყველა წევრს შეზღუდული
აქვს გადაადგილება, განაცხადი
ივსება საცხოვრებელ ადგილზე

*
1.1.2 სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: სავარძელ-ეტლის
საჭიროების მქონე სწულწლოვანი
და არასრულწლოვანი პირები.
დაფინანსება: ნივთის მომსახურების საფასური სრულად დაფინანსდება შემდეგი პირებისათვის:
შშმ
ბავშვები;
სპეციალიზებულ
სადღეღამისო
დაწესებულებებში
სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე
მცხოვრები; „ომისა და სამხედრო
ძალების ვეტერანების შესახებ"
საქართველოს კანონის მე-11 და
მე-12 მუხლებით განსაზღვრული;
პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი; სოციალურად დაუცველი (100
000 ქულამდე). სხვა დანარჩენ პირთათვის დაფინანსდება ნივთის
ღირებულების 90%.
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*
1.1.3 საპროთეზო-ორთოპედიული
საშუალებებით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: ქვედა
და ზედა კიდურებისა და თვალის
პროთეზების შერჩევა, დამზადება
და მორგება; გადაცემული საპროთეზო-ორთოპედიული
ნაწარმის
გამოყენებისათვის ინდივიდუალური ტრენინგებისა და სპეციალური
სწავლება.
სამიზნე
ჯგუფი:
საპროთეზოორთოპედიული საშუალებების საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების, ანოფთალმისა
და მიკროფთალმის მქონე პირები.
დაფინანსება: ნივთის მომსახურების საფასური სრულად დაფინანსდება შემდეგი პირებისათვის:
შშმ
ბავშვები;
სპეციალიზებულ
სადღეღამისო
დაწესებულებებში
სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე
მცხოვრები; „ომისა და სამხედრო
ძალების ვეტერანების შესახებ"
საქართველოს კანონის მე-11 და
მე-12 მუხლებით განსაზღვრული;
პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი; სოციალურად დაუცველი (100
000 ქულამდე). სხვა დანარჩენ პირთათვის დაფინანსდება ნივთის
ღირებულების 90%.
*
1.1.4 კოხლერული იმპლანტით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: კოხლეარული იმპლანტის შეძენა; არანაკლებ 12 თვის განმავლობაში,
სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარება; ლოგოპედის მომსახურება ბენეფიციარისთვის ხელმისაწვდომ
ადგილზე.
სამიზნე ჯგუფი: აბსოლუტური სიყ-

რუის მქონე და ყრუ-მუნჯი 6 წალმდე ბავშვები; 6 წელს ზემოთ  მყოფი პირები რომელთაც დასკვნის
თანახმად ესაჭიროებათ   ოპერაცია;   პირები, რომლებსაც მიღებული აქვთ იმპლანტი და საჭიროებენ  
ოპერაციას /რეაბილიტაციას.
დაფინანსება: სრული, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ
ან რაიონულ განყოფილებას, რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.
*
1.1.5 სმენის აპარატით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: სმენის აპარატის
საჭიროების მქონე სმენადაქვეითებული შშმ სრულწლოვანი და არასრულწლოვანი პირები.
დაფინანსება: 100%.
1.1.6ყავარჯნების, ხელჯოხ-ყავარჯნების და გადასაადგილებელი ჩარჩოების პროგრამა
სამიზნე ჯგუფი: შშმ პირები და
ხანდაზმულები; მხედველობადაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
დაფინანსება: 100%.
*
1.1.7 შშმ სტატუსის მინიჭება
მომსახურების აღწერა:   შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი
დგინდება
ქმედობაუნარიანობის
ზომიერად, მნიშვნელოვნად და
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის შემთხვევაში. შესაძლებლობის
შეზღუდვის სტატუსის დადგენის
შესახებ დასკვნა გამოაქვს შესაბა-
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მისი ლიცენზიის მქონე სამედიცინო
დაწესებულების
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ბიუროს
(შემდგომში – ბიურო). პირის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენას საფუძვლად უდევს
კლინიკურ-ფუნქციონალური, სოციალური, პროფესიულ-შრომითი
და ფსიქოლოგიური მონაცემების
კომპლექსური შეფასება. მხედველობაში მიიღება დაავადების ხასიათი, ორგანიზმის სისტემების და
ორგანოთა ფუნქციურ დარღვევათა ხარისხი, მკურნალობისა და
სარეაბილიტაციო
ღონისძიებების ეფექტურობა, კლინიკური და
შრომითი პროგნოზი, სოციალური
ადაპტაციის
შესაძლებლობები,
პროფესია, შრომის კონკრეტული
პირობები და ხასიათი.ბიუროში
პირის შემოწმებისას ხდება მისი
კლინიკურ-შრომითი ანამნეზის შეკრება, გასინჯვა, ექსპერტიზის ჩასატარებლად საჭირო დოკუმენტების
შესწავლა-გაანალიზება. საჭიროებისას, დიაგნოზის დაზუსტებისა და
ორგანიზმის (ორგანოთა) ფუნქციის დარღვევის ხარისხის დადგენის მიზნით, ავადმყოფი იგზავნება
შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დამატებითი გამოკვლევისათვის, ან გამოთხოვილ იქნება
საჭირო მონაცემები, ცნობები სამედიცინო დაწესებულებებიდან, საწარმოებიდან, ორგანიზაციებიდან,
მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა.
სამიზნე ჯგუფი: ა) ფსიქიკური
ფუნქციის დარღვევა (აღქმა, ყურადღება, მეხსიერება, აზროვნება,
ემოცია, მეტყველება); ბ) სენსორული ფუნქციის დარღვევა (მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, შეგრძნება);

გ) დინამიურ-სტატიკური ფუნქციის
დარღვევა (გადაადგილება, დგომა
და ა.შ.); დ) სისხლის მიმოქცევის,
სუნთქვის, საჭმლის მონელების,
გამოყოფის, ნივთიერებათა ცვლის,
შინაგანი სეკრეციის ფუნქციების
დარღვევა.
*
1.1.8 ყრუ და სმენის არმქონე შშმ
პირების ვიდეო კონფერენციის
ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებები (სმარტფონი) უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: ორმხრივი თანდაყოლილი ან შეძენილი სიყრუის და
სმენაჩლუნგობის მე-4 ხარისხის
მქონე შშმ პირები.
დაფინანსება: სრული, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში.
*
1.1.9 სათემო ორგანიზაციები
მომსახურების აღწერა: საცხოვრებლით, ყოველდღიური მომსახურებითა და სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფა; პირველადი
სამედიცინო დახმარების გაწევა,
ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება;
დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებისათვის
ინდივიდუალური
მომსახურების პროგრამის შედგენა
და განხორციელება; პროფესიული
უნარ-ჩვევების განვითარება; შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელი ნივთებით
უზრუნველყოფა; საზოგადოებაში
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება.
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლისა და
უფროსი ასაკის შშმ პირი (ასევე,
მისი არასრულწლოვანი შვილე-
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ბი) და ხანდაზმულები, რომელთაც
აქვთ შემდეგი დიაგნოზი: ორგანული ჰალუცინოზი, ორგანული
ბოდვითი აშლილობა, ორგანული
ბუნების (აფექტური) აშლილობა,
შიზოფრენია, შიზოტოპური აშლილობა,
ხანგრძლივი
ბოდვითი
აშლილობა, შიზოაფექტური აშლილობა, ბიპოლარული აფექტური
აშლილობა, რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა, მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა, საშუალო
გონებრივი ჩამორჩენილობა, მძიმე
გონებრივი ჩამორჩენილობა.
დაფინანსება: დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში სრული.
*
1.1.10 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
პროგრამა მაღალმთიანი რეგიონებისათვის
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბავშვი (საქართველოს მოქალაქე), რომლის
ერთ-ერთი მშობელი არის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად
მცხოვრები პირი.
დაფინანსება: ერთი წლის განმავლობაში პირველი და მეორე
შვილის შემთხვევაში - 100 ლარის
ოდენობით; ორი წლის განმავლობაში მესამე და მომდევნო შვილის
შემთხვევაში - 200 ლარის ოდენობით; მეორე და მესამე ტყუპის შემთხვევაში ერთ-ერთ ტყუპისცალს
100 ლარის ოდენობით ერთი წლის
განმავლობაში, ხოლო მეორეს 200 ლარის ოდენობით 2 წლის განმავლობაში.

1.1.11 ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაცია; ფიზიოთერაპიული და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები;
ბალნეოლოგიური პროცედურების
ჩატარება; სამკურნალო ფიზკულტურისა და მანუალური თერაპიის
პროცედურები.
სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ან
ხანდაზმული ომის მონაწილე პირები.
დაფინანსება:
წელიწადში
ერთხელ, არა უმეტეს 250 ლარის
ოდენობით.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ბენეფიციარი (ან მისი
კანონიერი წარმომადგენელი) მიმართავს მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას (შპს „თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი,
საქართველოს კურორტოლოგიის,
ფიზიოთერაპიისა და სამკურნალო
ს/პ ცენტრი") განცხადებით.
*
1.1.12 ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან
მომსახურების აღწერა: ნებისმიერი ტიპის ძალადობრივი ქმედების
იდენტიფიცირების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ძალადობის გამოვლენის
შემთხვევაში შესაბამის სამსახურთან დაკავშირება:
• ბავშვთა მიმართ ძალადობის
შემთხვევაში
-საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და  
სოციალური დაცვის სამინისტრო „ცხელი ხაზი" - 15 05;
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•
•
•

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა   საკონსულტაციო „ცხელი
ხაზი" -  116 -006;
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი' - 2 100 229;
საგანგებო და გადაუდებელი
დახმარების ნომერი - 112

*
1.1.13 ბავშვთა რეაბილიტაცია/
აბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბავშვთა ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის
წლიური გეგმის შედგენა; ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია,
მეტყველებისა და ენის თერაპია,
ფსიქოლოგიური კორექცია, ქცევითი თერაპია, მშობლის/კანონიერი
წარმომადგენლის
განათლებისა
და ტრენინგის სეანსები; ექიმის
მეთვალყურეობა - ნევროლოგიურ
გასინჯვა, სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება, ინტერდისციპლინური გუნდის მუშაობა;
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვთა ცერებრული დამბლის, სპინური კუნთოვანი
ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთების პირველადი დაზიანების, ჰემი-, პარადა ტეტრაპლეგიის, ცენტრალური
ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებების შედეგების, ანთებითი
პოლინეიროპათიების,
პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმის შედეგების მქონე
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები.
დაფინანსება: ათდღიანი კურსის
არამატერიალური ვაუჩერი 330
ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარზე არა-

უმეტეს 8 კურსი.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:  
პირი, რომლებსაც აქვთ განვითარების ეტაპის დაყოვნება და ჩართულია ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში.
*
1.1.14 მძიმე და ღრმა გონებრივი
განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვთა ბინაზე მოვლის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ბენეფიციარისთვის /მშობლისათვის მორალური, ფსიქოლოგიური დახმარების
გაწევა;
სოციალური,
თვითმოვლის და კომუნიკაციური
უნარების გაძლიერება; სოციალურ
ინტეგრაციაში ხელშეწყობა; ბავშვის შეფასება და მომსახურების
მიწოდებას ბინაზე ან საჭიროების
შემთხვევაში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც ითვალისწინებს ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის
შესაბამისად მომვლელის - განვითარების სპეციალისტის - და
მულტიდისციპლინური გუნდის სათანადო სპეციალისტ(ებ)ის (ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების
სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მუშაკი) - მომსახურებას სულ თვეში არანაკლებ 44
საათისა.
სამიზნე ჯგუფი: 7-დან 18 წლამდე
ასაკის ბავშვი, რომელიც საჭიროებს სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და ჯანმრთელობის არსებული
მდგომარეობიდან გამომდინარე,
შეუძლებელია/შეუსაბამოა
მისი
სკოლაში და/ან დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურე-
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ბი: კანონიერმა წარმომადგენელმა
განცხადებით უნდა მიმართოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას.
*
1.1.15 მინდობითი აღზრდა
მომსახურების აღწერა: სახელმწიფოსა და მიმღებ ოჯახს შორის
გაფორმებული
ხელშეკრულების
საფუძველზე, გარკვეული ვადით,
ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლამდე ასაკის პირი: რომელიც არის ობოლი;
რომლის მშობელი სასამართლომ
უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარა; რომლის მშობელს შეეზღუდა
შეუჩერდა ან ჩამოერთვა მშობლის
უფლებები.
*
1.1.16 რეინტეგრაცია
მომსახურების აღწერა: ბავშვის
ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების
ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: რეინტეგრაციას
ექვემდებარება ბავშვი, რომელიც
იმყოფება ბავშვთა სახლში, მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ან მინდობით აღზრდაში, უბრუნდება
ბიოლოგიურ ოჯახს, მეურვე/მზრუნველს და ეძლევა როგორც ფინანსური დახმარება, ასევე ოჯახის გაძლიერებაზე ორიენტირებული სხვა
ტიპის სოციალური დახმარებები.
დაფინანსება: ბიოლოგიური მშობლისათვის გადაცემული თავხა,
ყოველლთვიურად 100 ან 160 (შშმ
ბავშვის შემთხვევაში) ლარის ოდენობით.

*
1.1.17 დღის ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ყოველდღიური (შაბათ-კვირისა და უქმე
დღეების გარდა) მომსახურება ორჯერადი კვებით; აკადემიური საჭიროებების გამოვლენა და მათი
დაკმაყოფილება; ბენეფიციართა
საყოფაცხოვრებო და სახელობო-პროფესიული
უნარ-ჩვევების
განვითარების ხელშეწყობა; ბენეფიციარების კულტურულ და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვის უზრუნველყოფა;
სოციალური უნარების ათვისებაში
დახმარება; საჭიროების შემთხვევაში   ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურების ორგანიზება.
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მომსახურების   დღის ცენტრის
მომსახურება დამატებით მოიცავს:
ბენეფიციარის ფსიქომოტორული
განვითარებისა და სოციალური
უნარების შეფასება; რეაბილიტაციის/აბილიტაციის გეგმის შემუშავება/განხორციელება; ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ოკუპაციური
თერაპიის უზრუნველყოფა; ბენეფიციართა ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის განვითარების
ხელშეწყობას; ბენეფიციარის დახმარებას კვების, საპირფარეშოს,
პირადი ჰიგიენის დაცვის პროცესში; ბენეფიციართა ქცევითი დარღვევების შეფასებასა და ქცევის
მართვის სპეციალიზებული გეგმის
შემუშავებას და განხორციელებას. მშობლებისთვის შესაბამისი
რეკომენდაციების მიწოდებას ბავშვის ქცევის სწორად მართვის
მიზნით; ბენეფიციართა ცენტრებში

14

მიყვანისა და შინ დაბრუნების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: 6-დან 18 წლამდე
ასაკის: მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვი და რომლის ოჯახიც არის
სოციალურად დაუცველი,  რომელთა ოჯახებიც იღებენ რეინტეგრაციის შემწეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, არიან
სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
დაფინანსება:  100%
*
1.1.18 დედათა და ბავშვთა თავშესაფარით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: 24-საათიანი თავშესაფრით უზრუნველყოფა; უსაფრთხო გარემოთი უზრუნველყოფა; კვების პროდუქტებით,
ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა; პროფესიული
და არაფორმალური განათლების
ხელშეწყობა; საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება; ფსიქოლოგის
მომსახურება; მომსახურების განხორციელებისთვის აუცილებელი
სხვა დამატებითი საჭიროებების უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: სხვადასხვა პრობლემების მქონე დედა, არასრულწლოვან შვილთან ან შვილებთან
ერთად, თუკი ერთ-ერთი შვილი
მაინც არის 10 წლამდე ასაკის და
ეს უკანასკნელ(ნ)ი მიტოვების ან
ინსტიტუციაში მოხვედრის რისკის
წინაშე იმყოფებიან; სხვადასხვა
პრობლემების მქონე ქალი, რომე-

ლიც ორსულობის არანაკლებ 26-ე
კვირაში იმყოფება.
დაფინანსება: 100%
*
1.1.19 ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბავშვების კოგნიტური, მოტორული, კომუნიკაციური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა,
განვითარების შეფერხების პრევენცია.
სამიზნე
ჯგუფი: დაბადებიდან
შვიდ წლამდე ასაკის ბავშვები
რომლებსაც აქვთ ექიმის მიერ გამოვლენილი განვითარების ეტაპების დაყოვნება, შეზღუდული შესაძლებლობა ან ამ მხრივ რისკი.
დაფინანსება: 100%
*
1.1.20კრიზისულ მდგომარეობაში
მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.
სამიზნე ჯგუფი: სიღატაკეში ან/და
კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახები.
დაფინანსება: არაუმეტეს   800
ლარის ოდენობით.
*
1.1.21 სახელმწიფო პენსია
მომსახურების აღწერა: ასაკობრივი სახელმწიფო პენსია.
სამიზნე ჯგუფი:   საქართველოს
მოქალაქე; საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე
პირი; პენსიის დანიშვნის თაობაზე
განცხადების შეტანის მომენტისათ-
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ვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე
კანონიერ საფუძველზე მუდმივად
მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქე;
უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ საქართველოს მოქალაქეობა (ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირები).
დაფინანსება: სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვრება 220 ლარით.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: საქართველოს მოქალაქე
მამაკაცმა - 65 წლის და ქალბატონმა - 60 წლის შესრულების შემდეგ,
ასაკის საფუძვლით სახელმწიფო
პენსიის დასანიშნად უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

რებული პირები.
დაფინანსება: პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირებისათვის შეადგენს 107
ლარს. ხოლო, პირებისათვის, საბრძოლო მოქმედების მონაწილეები - 122 ლარის ოდენობით.

*
1.1.24 სოციალური პაკეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
დაფინანსება: მკვეთრად გამოხატული შშმ პირთათვის 220 ლარის
ოდენობით. მნიშნელოვნად გამოხატული შშმ პირთათვის -140 ლარის ოდენობით. ზომიერად გამოხატული შშმ პირთათვის - 100 ლარის
*
ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ
1.1.22 სოციალური პაკეტი მარჩე- პირი ამავდროულად მონაწილენალდაკარგულთათვის
ობდა საბრძოლო მოქმედებეში,
მომსახურების აღწერა: ფულადი პაკეტის მოცულობა არის ინდივიდახმარება.
დუალური.
სამიზნე ჯგუფი: გარდაცვლილი
მშობლის შვილი   18 წლის ასაკის 1.1.25 საყოფაცხოვრებო სუბსიდია
მიღწევამდე.
მომსახურების აღწერა: ყოველდაფინანსება: სოციალური პაკე- თვიური ფულადი გასაცემელი, სატი განსხვავდება კატეგორიების ყოფაცხოვრებო-კომუნალური სამიხედვით. მინიმალური ოდენობა ჭიროებების უზრუნველსაყოფად.
შეადგენს 100 ლარს, ხოლო მაქსი- სამიზნე ჯგუფი: საბრძლო მოქმემალური 144 ლარს.
დებებში მონაწილე პირები; საბრძოლო მოქმედებების შედეგად
1.1.23 სოციალური პაკეტი პოლი- მიღებული შეზღუდული შესაძლებტიკური რეპრესიების მსხვერპლ- ლობების მქონე პირები; საბრძოთათვის
ლო მოქმედებების შედეგად დამომსახურების აღწერა: ფულადი ღუპულთა
არასრულწლოვანი
დახმარება.
შვილები, მეუღლე, მშობლები; სხვა
სამიზნე ჯგუფი:   პოლიტიკური ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლო
რეპრესიების მსხვერპლად აღია- მოქმედებებში მონაწილე პირები;
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მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული
პირები; ჩერნობილის ავარიული
სიტუაციის შემდგომ დაინვალიდებული პირები, მონაწილეები, მათი
შვილები; 9 აპრილის დარბევის
შედეგად შშმ პირები; დაღუპულთა
შრომისუუნარო მშობლები, შრომისუუნარო მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილები, დაზარალებული
პირები; პოლიტიკური რეპრესიების
მსხვერპლად აღიარებული პირები
და მათი ოჯახების შრომისუუნარო
წევრები.
დაფინანსება: საყოფაცხოვრებო
სუბსიდია განსხვავდება კატეგორიების მიხედვით. მინიმალური ოდენობა შეადგენს 7 ლარს, ხოლო
მაქსიმალური 44 ლარს.

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში
განთავსება სრულწლოვნობის ასაკამდე.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებაში მცხოვრები ან ჩასარიცხი 6-იდან 18
წლამდე ასაკის მზრუნველობამოკლებულ ბავშვები, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, რომელთა ბიოლოგიურ
ოჯახში დაბრუნება, შვილად აყვანა
ან მინდობით აღზრდაში განთავსება ვერ ხერხდება. ასევე, ბავშვთა
სააღმზრდელო
დაწესებულებაში
მცხოვრებ 18 წლის ასაკს გადაცილებული
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) მოსწავლეები.

*
1.1.26 მცირე ტიპის საოჯახო სახლი
მომსახურების აღწერა: მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის
სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე https://www.moh.
gov.ge/)
1.1.27 მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი
ფართების დაკანონება
მომსახურების აღწერა:   დევნილ
ოჯახებს მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი
ფართები საკუთრებაში გადაეცემათ. დაკანონების პროცესი, იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირებს
შესაძლებლობას აძლევს საკუთრებაში გადაცემული ფართები თავისი სურვილის შესაბამისად განკარგონ.
სამიზნე ჯგუფი: დევნილი ოჯახები
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*
1.1.28 დევნილის სტატუსის მინიჭება
სამიზნე ჯგუფი: დევნილად ითვლება საქართველოს მოქალაქე
ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი,
რომელიც იძულებული გახდა დაეტოვებინა მუდმივი საცხოვრებელი
ადგილი იმ მიზეზით, რომ უცხო ქვეყნის ოკუპაციის, აგრესიის, შეიარაღებული კონფლიქტის, საყოველთაო ძალადობის ან/და ადამიანის
უფლებების მასობრივი დარღვევის
გამო საფრთხე შეექმნა მის ან მისი
ოჯახის წევრის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას ან/
და ზემოაღნიშნული მიზეზის გათვალისწინებით შეუძლებელია მისი
მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე
დაბრუნება.
*
1.1.29 ერთჯერადი ფულადი დახმარება
მომსახურების აღწერა:   გადაუდებელი ან განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, სამინისტრო
დევნილებს ერთჯერადი ფულადი
დახმარებით უზრუნველყოფს. ერთჯერადი დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია,

კრიტერიუმების შესაბამისად, იღებს.
1.1.30 ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო გარემოში განსახლება
მომსახურების აღწერა: სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლება.   დადებითი გადაწყვეტილების
შემთხვევაში, ოჯახს ერთთვიანი
ვადა ეძლევა, რათა შესასყიდად
თავისივე შერჩეული საცხოვრებელი ფართი წარმოადგინოს.
სამიზნე ჯგუფი: სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
ოჯახები.
დაფინანსება: საექსპერტო შეფასებების შემდეგ, 25 000 ლარის
ფარგლებში შეუსყიდის.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: პროგრამის ფარგლებში,
საცხოვრებელი ფართის შესყიდვის
მოთხოვნით განაცხადების მიღება
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს.
ვერ ჩაერთვება: სამინისტრო არ განიხილავს იმ ეკომიგრანტი ოჯახების საკითხს, რომლებსაც სტიქიის
შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლი არ ექნებათ რეგისტრირებული სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომსახურების მიღებისათვის საჭირო საერთო პროცედურა: განცხადებით მიმართვა მთავრობის შესაბამის სამინისტროს თბილისში ან წარმომადგენლობას რეგიონში.
1.3.32 ერთჯერადი მატერიალური
დახმარებების (150 ლარის) გაცემა
შემდეგ კატეგორიებზე:
მომსახურების აღწერა: ერთჯერა-

დი ფულადი დახმარება დევნილის
სტატუსის მქონე შემდეგი ჯგუფებისათვის - მკვეთრად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებლობის სტა-
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ტუსის მქონე პირები; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები; მარჩენალდაკარგულები (თანხა გაიცემა
გარდაცვლილის ოჯახის მხოლოდ
ერთ წევრზე); დედ-მამით ობოლი
არასრულწლოვანები; ოთხი და
მეტი არასრულწლოვან შვილიან
ოჯახები; 100 წელს გადაცილებული პირები; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები
და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები.
სამიზნე ჯგუფი: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებსი
და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე)
დაფინანსება: მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე - 150
ლარი; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე - 150 ლარი; მარჩენალდაკარგულებზე (თანხა გაიცემა
გარდაცვლილის ოჯახის მხოლოდ
ერთ წევრზე) - 150 ლარი; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე
(თითოეულზე) - 150 ლარი; ოთხი
და მეტი არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე - 150 ლარი; 100 წელს
გადაცილებულებზე (თითოეულზე) 150 ლარი; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებზე
და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე (თითოეულზე) - 150 ლარი;
სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე - კომისიური
გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200
(ორასი) ლარისა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: აღმოსავლეთ საქრთველოში მცხოვრებ
დევნილებისთვის - მურმან გოგია,
ტ.: 599 85-50-89; სამეგრელო

- ზემო სვანეთის რეგიონში მცხოვრებ დევნილებისთვის - მაკა პოტაპენკო, ტელ.: 591 81-02-10;
იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა
და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ დევნილებისთვის დალილა თამაზოღლი, ტელ.: 599
87-38-70
1.3.33 დევნილთა საკუთრებაში/
სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი
და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებსი
და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე)
დაფინანსება: თითოეული შემთხვევა ფინანსირდება არაუმეტეს
800 ლარის ოდენობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია: აღმოსავლეთ საქრთველოში მდებარე
ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - ლევან ბარათელი, ტელ.:
599 47-79-22; სამეგრელო - ზემო
სვანეთის რეგიონში მდებარე ობიექტებში   მცხოვრებ დევნილებისთვის - ბიძინა გამისონია, ტელ.:
591 81-02-18; იმერეთის, გურიის,
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე
ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებისთვის - თემურ წულაია, ტელ.:
595 01-60-61.

19

არასამთავრობო სექტორი
მიგრაციის საერთაშორისო ორგა- ჩართვისთვის საჭირო პროცედუნიზაცია
რები: ბენეფიციარმა უნდა მიმართოს მიგრაციის საერთაშორისო
1.1.34 ნებაყოფლობით დაბრუნე- ორგანიზაციის   იმ ქვეყნის ოფისს,
ბასა და რეინტეგრაციაში დახმარე- რომელშიც იმყოფება. ოფისების
ბის (AVRR) პროგრამები
ჩამონათვალის ნახვა შესაძლებემომსახურების აღწერა: იმ მიგრა- ლია საიტზე - WWW.iom.ent.
ნტების მოწესრიგებულ, ჰუმანურ და საკონტაქტო ინფორმაცია:
ეკონომიკურად ხელსაყრელ დაბ- IOM საქართველოს ოფისი
რუნებასა და რეინტეგრაციას, რომ- თბილისში, თენგიზ აბულაძის ქ.
ლებსაც არ შეუძლიათ ან არ სურთ # 12, 1-ლი ჩიხი 0162 თბილისი,
მასპინძელ ქვეყნებში დარჩენა და საქართველო / ტელ.: +995 32
უნდათ თავიანთ სამშობლოში ნე- 225 22 16 / ფაქსი: +995 32 225
ბაყოფლობით დაბრუნება. დაბრუ- 22 17 / ელ.
ნებისა და რეინტეგრაციის პაკეტი, ფოსტა: iomtbilisi@iom.int /
როგორც წესი, მოიცავს უსასყიდ- IOM საქართველოს უსაფრთხო
ლო მგზავრობას, აეროპორტში მიგრაციის ცხელი ხაზი: +995 32
დახმარებასა და მეორად ტრან- 291 34 61
სპორტირებას, პროფესიულ მომზადებას, დროებითი საცხოვრებ- 1.1.34 ძალადობისგან დაცვის
ლისა და სამედიცინო დახმარების ეროვნული ქსელი
უზრუნველყოფას
კონკრეტული მომსახურების აღწერა: რეფერიქვეყნებიდან დაბრუნებული რეპა- რება საჭირო მომსახურებებთან/
ტრიანტებისათვის, ისევე როგორც კონსულტაციები.
შემოსავლის მომტანი საქმიანობის სამიზნე ჯგუფი: ოჯახში ძალადოწამოწყებაში ხელშეწყობას.
ბის მსხვერპლი ქალები.
სამიზნე
ჯგუფი: თავშესაფრის საკონტაქტო ინფორმაცია:
მაძიებლები, რომლებსაც უარი თელავი - თამილა ბაწაშვილი 557
თქვათ თავშესაფრის მიღებაზე, ან 74 71 62
პირები, ვისაც, სავარაუდოდ, ემუქ- რუსთავი - მადონა დუდაშვილი
რება ამგვარი შუამავლობის დაკ- 591 919178
მაყოფილებაზე უარის თქმის საფრ- ქუთაისი - ალა გამახარია 599 54
თხე, არალეგალური მიგრანტები, 31 6
ქვეყანაში იძულებით ჩარჩენილი ზუგდიდი - ხათუნა ბეჭვაია 599 96
მიგრანტები, ტრეფიკინგის
67 44
მსხვერპლნი და სხვა მოწყვლადი ბათუმი - თინათინ აბაშიძე 599 20
ჯგუფები, მათ შორის, თანმხლები 96 46; 557 20 00 01
პირების გარეშე დარჩენილი არა- თბილისი - (+99532) 272671
სრულწლოვნები, მოხუცები ან ჯან- მომსახურების საფასური:
მრთელობის პრობლემების მქონე უსასყიდლო
პირები.
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სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრი
1.1.35 უსახლკარო პირების დახმარება
მომსახურების აღწერა: უსახლკაროების აღრიცხვა, სტატუსის მინიჭება და დახმარება თავშესაფრის
ძიებაში; გადამისამართება მომსახურებებში; მერიის მომსახურებების
მიღებაში მხარდაჭეა.  

სამიზნე ჯგუფი: უსახლკარო არასრულწლოვანი და სრულწლოვანი
პირები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის N6, ოთახი N7 / ტელეფონი: 598 32 90 90 / ელ. ფოსტა:
spgcentri@gmail.com

1.2 განათლება/დასაქმების მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
საქართველოს განათლების, მეცნერების, სპორტის და კულტურის სამინისტრო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.mes.gov.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (995 32) 2 200 220
1.2.1 პროფესიული განათლება
მომსახურების აღწერა: პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც აქვს
სულ მცირე საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
დაფინანსება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გავლის შემდგომ
კომპეტენციების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში პირი
მოიპოვებს სახელმწიფო დაფინანსებას და სრულიად უფასოდ მიიღე-

ბს სასურველ განათლებას.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ყოველწლიურად, გაზაფხულსა და
შემოდგომაზე აცხადებს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის
გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციას.
რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით,   საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში
მოქმედ რესურსცენტრებსა www.
vet.ge და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
სახელმწიფო
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დაწესებულებებში
http://vet.ge/
educational_institutions/.   ასევე,
რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით
ვებგვერდზე
www.vet.emis.ge.  
რეგისტრაციის გავლის შემდგომ,
საწყის საფეხურზე სწავლის დასაწყებად, კანდიდატმა უნდა გაიაროს სამინისტროს შეფასებისა
და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება.   ტესტების
ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე https://
www.naec.ge/#/ge/index   საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ჩამონათვალი განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://vet.ge/
educational_institutions/state/
1.2.2 სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი
მომსახურების აღწერა:   ცენტრის მისიაა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარებისა
და ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. თანდართულ ლინკზე შესაძლებელია 2020-2021 წლების
საერთაშორისო პროგრამებისა და
მონაწილეობის მიღების პროცედურების გაცნობა. www.iec.gov.ge/
1.2.3 მსჯავრდებულის მიერ აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი)
განათლების მიღება
მომსახურების
აღწერა: მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს
აკადემიური
უმაღლესი
განათლების
პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით შე-

მდეგ სპეციალობებზე: 1. ბიზნესის
ადმინისტრირების მიმართულება:
ა) საბუღალტრო აღრიცხვა; ბ)მარკეტინგი; გ) მენეჯმენტი დ)ფინანსები. 2. ინჟინერიის მიმართულება
– კომპიუტინგი/ინფორმატიკა. 3.
მეცნიერების/ საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების მიმართულება: ა)
მათემატიკა ბ)გეოგრაფია. 4. სამართლის მიმართულება – სამართალმცოდნეობა. 5. სოციალური
მეცნიერებების მიმართულება: ა)
ეკონომიკა ბ)პოლიტიკის მეცნიერება გ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია დ)სოციოლოგია ე) ფსიქოლოგია ვ)კულტურული მემკვიდრეობა
ზ) დემოგრაფია. 6. ხელოვნების მიმართულება: ა) დიზაინი ბ)სახვითი
ხელოვნება. 7. ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულება: ა)ეთნოლოგია ბ) თეოლოგია გ)ისტორია დ)ფილოლოგია, მათ შორის
ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით ე)ფილოსოფია ვ) ხელოვნებათმცოდნეობა/
ხელოვნების ისტორია და თეორია.
8. მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები: ა) სოციალური მუშაობა ბ) ტურიზმი გ)რეგიონმცოდნეობა, მათ შორის ქვედარგის/
სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით დ) ანთროპოლოგია.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მსჯავრდებულის უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ჩარიცხვა ხორციელდება
მსჯავრდებულის კანონიერი წარმომადგენლის/წარმომადგენლის
მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია მსჯავრდებულის ჩარიცხვიდან არაუმეტეს
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10 სამუშაო დღის ვადაში აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს სოციალური
უზრუნველყოფის სამმართველოს.
მსჯავრდებული აკადემიურ რეგისტრაციას გადის კანონიერი წარმომადგენლის/წარმომადგენლის ან/
და სოციალური უზრუნველყოფის
სამმართველოს მიერ განსაზღვრული წარმომადგენლის (შემდგომში
– საკონტაქტო პირი) მეშვეობით,
ნების თავისუფალი გამოვლენის
საფუძველზე.
დაფინანსება: აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) მსჯავრდებული სახელმწიფო დაფინანსებას
მოიპოვებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
*
1.2.4 სპორტი
მომსახურების
აღწერა: სამინისტროს მხარდაჭერით, 70-მდე
აღიარებული სპორტული ფედერაცია უზრუნველყოფს კლუბებსა და
საკუთარ ბაზებზე სპორტულ მომზადებას, მთელი საქართველოს
მასშტაბით, რომელთა ნაწილი ხორციელდება უფასოდ, მომსახურების საფასურის გარეშე. დეტალური

ინფორმაციის მისაღებად, შესაძლებელია ინდივიდუალურად მიემართოს შესაბამის ფედერაციას.
ფედერაციების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ სპორტის სფეროში მონაცემთა ბაზის ოფიციალურ პლატფორმაზე შემდეგ ბმულზე: http://
sport.gov.ge/?pg=organisations
*
1.2.5 მასობრივი სპორტული ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა:    წლის
მანძილზე სამინისტროს კოორდინაციით იმართება მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, როგორებიცაა:
• ევროპის სპორტის კვირეული
(23-30 სექტემბერი);
• სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისათვის (6 აპრილი);
• მსოფლიო რბენა Wings for Life
(მაისის დასაწყისი, 2020 წელს
3 მაისი) და სხვა მასობრივი
ღონისძიებები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ყველა მსურველს შეუძლია
ჩაერთოს სასურველ სპორტულ
აქტივობაში.

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და შეავსეთ
განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების
შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
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1.2.6 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: სამუშაოს
მაძიებელთა პროფესიულ მომზადება-გადამზადება (პროფესიათა
ჩამონათვალი იხილეთ (დანართი
N2).
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
ყველა მოქალაქე
დაფინანსება: ერთ მსურველზე
გაიცემა ერთი 1000 ლარიანი ვაუჩერი, მოკლევადიან კურსზე (2-დან
4 თვემდე) სწავლა პროფესიულ საგანმანათლებლოდაწესებულებაში.  
(დაწესებულებათა ჩამონათვალი
იხილეთ დანართი N3.) შეზღუდული  
შესაძლებლობისა და სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე პირებისთვის, მოკლევადიან
პროგრამებზე ერთი ვაუჩერის მაქსიმალური მომსახურების საფასური არ აღემატება 1500 ლარს.
სტაჟირების შემთხვევაში, სტაჟირებაზე გაგზავნილი მოსარგებლეებისათვის გაიცემა სახელმწიფო
სტიპენდია 200 ლარის ოდენობით.
სტაჟირების მაქსიმალური ხანგრძლივობა - 3 თვეა.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სწავლის ვაუჩერის მისაღებად სამუშაოს მაძიებელი პირადად
უნდა გამოცხადდეს ტერიტორიულ
ერთეულში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და გაიაროს რეგისტრაცია პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. რეგისტრაცია
ცხადდება ყოველი წლის შემოდგომაზე.  

ებლლებისთვის
მომსახურების აღწერა: უფასო
ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები შემდეგი მიმართულებით: სამუშაოს მოძიების ტექნიკის
განვითარება, საკუთარი შესაძლებლობებისა და პიროვნული თვისებების სწორ შეფასება, CV-ის /
ავტობიოგრაფიის შედგენა,   სამოტივაციო წერილის შედგენა, დამქირავებელთან გასაუბრებაზე ქცევის
წესების შესახებ ცოდნის მიღება.
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
ყველა მოქალაქე
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციის მისაღებად
საჭიროა მიმართვა სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულისადმი
ან სააგენტოს ცენტრალურ აპარატისადმი, ასევე, დარეგისტრირება
შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში  http://worknet.
gov.ge/. კონსულტაციაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია.

1.2.8 დასაქმების ფორუმი
მომსახურების აღწერა: დასაქმების პოტენციურ კანდიდატთა და
დამსაქმებელთა ორგანიზებული,
მასიური შეხვედრა/გასაუბრება.
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
ყველა მოქალაქე
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: სოციალური მომსახურების სააგენტო დაგეგმილი დასაქმების ფორუმის ჩატარების დროის,
ადგილის და მონაწილეობის მისაღებად საჭირო რეგისტრაციის
1.2.7 ინდივიდუალური და ჯგუფუ- პირობებისა ასევე, - წესების შესარი კონსულტაციები სამუშაოს მაძი- ხებ ინფორმაციას ავრცელებს მას24

მედიის საშუალებით ღონისძიების
დაწყებიდან რამოდენიმე კვირით
ადრე. გარდა ამისა, დაგეგმილი
ღონისძიების შესახებ ამომწურავი
ინფორმაცია თავსდება სააგენტოს
ვებ-გვერდზე.

გუნდის ან/და ექსპერტთა გუნდის
დასკვნას და გამოხატავენ დასაქმების სურვილს.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: რეგისტრაცია worknet.
gov.ge_ზე და პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით, განცხადე1.2.9 შრომის ანაზღაურების სუბსი- ბით მიმართვა სოციალური მომსადირება
ხურების სააგენტოს ტერიტორიულ
მომსახურების
აღწერა:
დამ- ერთეულებს.
საქმებლებთან შეთანხმების მიღწევის გზით,   ახალ ან არსებულ 1.2.10 შრომის ბაზრის მართვის სათავისუფალ სამუშაო ადგილებზე ინფორმაციო სისტემა
დასაქმებულ ბენეფიციართა შრო- მომსახურების აღწერა: www.
მის ანაზღაურების სუბსიდირება worknet.gov.ge ზე შესაძლებე50%-ის ოდენობით, არაუმეტეს ლია მონაცემების განთავსება (გათვეში 560 ოთხი კალენდარული ნათლება, სამუშაო გამოცდილება,
თვის განმავლობაში. სუბსიდირე- უნარ-ჩვევები და სხვა), რასაც იხიბის დასრულების შემდეგ, დამ- ლავს დამსაქმებელი და დაინტესაქმებელი გაუგრძელებს შრომით რესების შემთხვევაში დაუკავშირხელშეკრულებას
ბენეფიციარს დება სამუშაოს მაძიებელს. ასევე,
არანაკლებ 6 თვის ვადით, მოქმე- ვებ-გვერდზე შესაძლებელია დამდი კანონმდებლობის შესაბამისად. საქმებლის მიერ გამოქვეყნებული
სამიზნე ჯგუფი: შრომის ბაზრის ინფორმაცია ვაკანტური ადგილემართვის საინფორმაციო სისტე- ბის შესახებ ინფორმაციის მიღება.
მაში (www.worknet.gov.ge) რე- სამიზნე ჯგუფი: www.worknet.
გისტრირებულ, სამუშაოს მაძიე- gov.ge ზე რეგისტრირებული ყვებელ საქართველოს მოქალაქეებს ლა პირი
16 წლიდან 29 წლის ჩათვლით
ახალგაზრდებს მოწყვლადი ჯგუფე- 1.2.11 მხარდაჭერითი დასაქმება
ბიდან, (დევნილები, სოციალურად მომსახურების აღწერა: შეზღუდაუცველი პირები, რომელთა სა- დული შესაძლებლობის მქონე პირეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 რების ანაზღაურებადი სამუშაოს
000-ს, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მოძიებასა და მის შენარჩუნებაში
მყოფი და სახელმწიფო ზრუნვიდან დახმარების გაწევა.
გამოსული პირები);   შეზღუდული მხარდაჭერითი დასაქმება მოიცაშესაძლებლობების მქონე (შშმ) და ვს 5 ეტაპს. პირველ ეტაპზე ხდება
სპეციალური საგანმანათლებლო სამუშაოს მაძიებელთან შეხვედრა,
საჭიროების მქონე (სსსმ) პირები, მის შესახებ ინფორმაციის შეგრორომლებიც წარმოადგენენ საქა- ვება და დასაქმების მიზნების განსართველოს განათლების, მეცნიერე- ზღვრა. მხარდაჭერითი დასაქმების
ბის, კულტურისა და სპორტის სა- შემდგომ ეტაპებზე ხდება სამუშაო
მინისტროს მულტიდისციპლინური ადგილების მოძიება და დამსაქმებ25

ლების ჩართვა პროცესში.
სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, რომელსაც სურს დასაქმება და მზად
არის დაიწყოს სამუშაოს ძიების
პროცესი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: 1) სამუშაოს მაძიებელი
ელექტრონულად დარეგისტრირდეს სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში და მიუთითოს, რომ საჭიროებს
მხარდაჭერით დასაქმებას; 2)პირადად ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი   მივიდეს სოციალური
მომსახურების სააგენტოში და შეავსოს განაცხადი; 3)სოციალურ
მომსახურების სააგენტომ მიიღოს
მომართვა, რომელიც, შესაძლოა,
გამოგზავნილი იყოს სხვადასხვა
დაწესებულების მიერ.
1.2.12 დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა
მათთვის სახელობო იარაღების
შესყიდვის გზით.
სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული

კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს - „პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა
და კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამის“ სერტიფიცირებულ 50
დევნილს, თვითდასაქმებისხელშეწყობისთვის, შესაძლებლობა აქვთ
მიიღონ მათი პროფესიის შესაბამისი ხელსაწყოები და ტექნიკა.
დაფინანსება: ერთ ბენეფიციარზე
გასაცემი გრანტის მაქსიმალური
ოდენობაა 2000 ლარი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: დევნილმა, რომელსაც სურს
გახდეს წინამდებარე პროგრამის
ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული
განაცხადი და ჩააბაროს სააგენტოში, რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა
ან შევსებული და დასკანერებული
განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გაგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ
ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე:
info@livelihood.gov.ge

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომსახურების მიღებისათვის საჭირო საერთო პროცედურა: განცხადებით მიმართვა მთავრობის შესაბამის სამინისტროს თბილისში ან წარმომადგენლობას რეგიონში.
1.2.13აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი სტუდენტების სწავლის თანადაფინანსება
მომსახურების აღწერა: ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა
და ავტორიზებული სამედიცინო/

სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეზიდენტების თანადაფინანსება სწავლის პერიდოში 2 ჯერ;
ავტორიზებული პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულების
სტუდენტების
თანადაფინანსება
სწავლის პერიოდში 2 ჯერ; აფხაზური ფილოლოგიის სტუდენტების
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თანადაფინსება.
სამიზნე ჯგუფი: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებსი
და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე)
დაფინანსება:
ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტებისა და
ავტორიზებული სამედიცინო/სტომატოლოგიური დაწესებულებების

რეზიდენტები - 500 ლარის ოდენობით. ავტორიზებული პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები - -300 ლარის
ოდენობით; აფხაზური ფილოლოგიის სტუდენტები - 1000 ლარი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: კოორდინატორები მედიკო კვარაცხელია, ტელ: 577 09 22 29, ხათუნა
შონია, ტელ: 577 09 22 39

არასამთავრობო სექტორი
*
1.2.14 „დავითიანი“
მომსახურების აღწერა: საერო და
საეკლესიო დღესასწაულების აღნიშვნა-პოპულარიზაცია
ინტელექტუალური და შემეცმებითი
პროექტები, კონკურსები ახალგაზრდული აზრის კვლევა შეხვედრები
საზოგადო მოღვაწეებთან სპორტული ტურნირებისა და აქტივობების
მოწყობა, ხელშეწყობა თანატოლ–
განმანათლებლების პროგრამა სახარების შესწავლა მრევლისთვის.
სამიზნე ჯგუფი: ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: შ.რუსთაველის 21
ტელ: 598 98 97 07 და 598 99 88
97
*
დრონი
1.2.15
საგანმანათლებლო
და
ახალგაზრდობის
განვითარების
პროგრამები
მომსახურების აღწერა: ორგანიზაცია ახორციელებს საქმიანობას:
• ადამიანის უფლებების სწავლე-

ბისა და გენდერული საკითხები;
• სამოქალაქო განათლება;
• კონფლიქტების პრევენცია და
მშვიდობის დამყარება;
• აქტიური მოქალაქეობა;
• მოხალისეობა;
• კონსულტაციები და ინფორმაციული შეხვედრები თბილისში
და რეგიონებში, რათა ახალგაზრდებმა და არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა   უფრო მეტი
ინფორმაცია მიიღონ პროგრამის შესახებ, როგორ მიმართონ
და მონაწილეობდნენ ერასმუსის +.
სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზდრები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
Facebook - Youth Association
DRONI
ტელ: 593 52 36 27
მის: ქ.თბილისი, კოტე მარჯანიშვილის 24
*
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
1.2. 16 საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
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მომსახურების აღწერა: სამეწარმეო განათლების უზრუნველყოფა
და განვითარება; სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის
ფინანსურ რესურსებზე ხელისაწვდომობის გაზრდა; ახალგაზრდა
მეწარმეებისთვის
ცნობიერების
ამაღლება მათთვის პრაქტიკული
ცოდნის მიცემის გზით; ბიზნესის
ზრდის ხელშეწყობა; ახალგაზრდა
მეწარმეებში პარტნიორული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა; ახალი დაფინანსების
შესაძლებლობების მიძიება და შეთავაზება ახალგაზრდა მეწარმეებისათვის; არსებული დაფინანსების შესახებ რესურსების მოძიება
და მათი მიწოდება ახალგაზრდა
მეწარმეებისათვის; ახალგაზრდებისთვის Start-up ბიზნესების დაფინანსება;
სამიზნე ჯგუფი: სამეწარმო საქმიანობის დაწყებით დაინტერესებული
და მეწარმე ახალგაზრდები (14დან 29-წლამდე).
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი, ორბელიანის ქ. #35
(+995 32) 2922839; 2990443;
2936475;
ფაქსი: (+995 32) 2922839;
ელ-ფოსტა: office@economists.ge

მომსახურების
აღწერა:
ეკონომიკური განათლების ცენტრის
ფარგლებში
ტარდება
სემინარ-ტრენინგები შემდეგი ძირითადი
მიმართულებებით: ეკონომიკის საფუძვლები; პროექტების მართვა;
საჯარო ფინანსები; მარკეტინგის
საფუძვლები; მენეჯმენტის საფუძვლები; საგადასახადო საქმე; ფინანსური აღრიცხვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობა; ადამიანური
რესურსების მართვა; ექსპორტზე
გაყიდვები; საცალო გაყიდვების
მართვა; დამატებითი დაფინანსების მოპოვება;
სამიზნე ჯგუფი: ეკონომიკური განათლების ცენტრის პროგრამაში
მონაწილეობა შეუძლია ეკონომიკით დაინტერესებულ ნებისმიერ
პირს.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიღება ცხადდება სემესტრულად, წელიწადში ორჯერ და
ემთხვევა სასწავლო პროცესისდაწყებას, შესაბამისად, შემოდგომასა
და გაზაფხულზე. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გაიარონ შემდეგი
ეტაპები: აპლიკაციის შევსება, რეგისტრაცია, ტესტირება.
მომსახურების საფასური: იმ აპლიკანტებს, რომლებიც ვერ დააგროვებენ გამსვლელ ქულას უფასო
ტრენინგზე, ვთავაზობთ თანადაფინანსებით ტრენინგებზე რეგისტრაციას. ტრენინგის ღირებულება
რანჟირებულია ტესტში მიღებული
შედეგის მიხედვით და თანხა განისაზღვრება 30-დან 100 ლარამდე.
*
თანადაფინასებით კურსზე მოხვედსაქართველოს ახალგაზრდა ეკო- რისათვის აპლიკანტმა უნდა გაიანომისტთა ასოციაცია
როს ხელახალი რეგისტრაცია.
1.2.17 ეკონომიკური განათლების ხელახალი რეგისტრაციის გამოცენტრი
ცხადებიდან 2 კვირის ვადაში აპ28

ლიკანტს შეეძლება რეგისტრაცია
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველო, თბილისი, ორბელიანის ქ. #35
(+995 32) 2922839; 2990443;
2936475;
ფაქსი: (+995 32) 2922839;
ელ-ფოსტა: office@economists.ge
კარიტასი
1.2.18 საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაცია
მომსახურების აღწერა: პროექტის
ფარგლებში, საქართველოს კარიტასი და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები სამშობლოში დაბრუნებულ
მიგრანტებს ეხმარებიან საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაში, ზოგ შემთხვევაში მცირე ბიზნესის წამოწყებაში. ბენეფიციარები
დახმარებას იღებენ მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
სამიზნე ჯგუფი: ბელგიიდან, ავსტრიიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და დანიიდან საქართველოში
ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ნუცუბიძის ფერდობი
მე II მ/რ, ჟღენტის ქუჩა, 3ა
მობ: (+995 591) 22 34 19
ელ-ფოსტა: tata.topadze@caritas.
ge

მოხალისეობრივი და საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართვით.
ხორციელდება შემდგი ტიპის ღონისძიებები: 1)სალექციო კურსი 2)
ინტელექტ თამაშები 3)კონფერენციები 4)“ამოგზაურე წიგნები რეგიონებში“ 5)“ფერმწერთა სკოლა“
6)მოხალისეობრივი
და
საქველმოქმედო პროგრამები
7)“ჩემი ხმა ჩემს რეგიონს“
სამიზნე ჯგუფი: 14-დან 21 წლამდე
მყოფი კანონთან კონფლიქტში
ახალგაზრდები
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: +995 574 21 15 29
მის: დიდი დიღომი, მე-3 მიკრო რაიონი, არქანჯელო ლამბერტის ქუჩა
ნ34.

“გაერთიანება ლიდერობის განვითარებისთვის”
1.2.19 საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაცია
მომსახურების აღწერა:
რესოციალიზაცია, საზოგადოებაში
ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი,
29

1.3 სამედიცინო მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და შეავსეთ
განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების
შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
დღის სტაციონარის პირობებში იმ
18 წლამდე ასაკის პაციენტების
მდგომარეობის შესწავლას/დიაგნოსტიკას, რომელთაც აღენიშნებათ ფსიქიკური მდგომარეობისა
და ქცევის ცვლილება, სოციალური
სათემო ამბოლატორიული მომსა- ფუნქციონირების გაუარესება და
დეზადაპტაცია.
ხურება
პირველადი კონსულტაცია, მეთვალყურეობაზე აყვანა, დიაგნოსტიკა, თემზე დაფუძნებული მობილური
მკურნალობა, მედიკამენტებით უზ- გუნდის მომსახურება
რუნველყოფა, უწყვეტი ზრუნვა, სო- მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქოციალური მხარდაჭერა, არსებულ ნე პირებისთვის, რომლებიც ხშისერვისებთან თანამშრომლობა, ბი- რად ან ხანგრძლივი დროით
ნაზე ვიზიტი საჭიროების შემთხვე- თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო
სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ
ვაში.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია სულ მცირე ბოლო სამი თვის განღონისძიებების გატარება, რომელ- მავლობაში არ, ან ვერ აკითხავენ
თა შედეგადაც პაციენტმა უნდა ამბულატორიულ დაწესებულებას.
მოიცავს
ინდივიშეძლოს   დამოუკიდებლად ცხო- მომსახურება
ვრებისთვის საჭირო ბაზისურ უნა- დუალური მართვის გეგმის შემურ-ჩვევათა აღდგენა/შესწავლა, მათ შავებასა და განხორციელებას;
შორის: პაციენტის საჭიროებების რეგურალურ ვიზიტებს ოჯახში; საგანსაზღვრა, ინდივიდუალური და ტელეფონო კონსულტაციას; მედისპეციფიკური
რეაბილიტაციური კამენტებით უზრუნველყოფას; სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგს;
გეგმის შედგენა.
სოციალური პრობლემების მოგვა*
ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა რებაში დახმარებას; პაციენტის,
1.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ქვემოთჩამოთვლილი ფსიქიკური
ჯანმრთელობის სერვისების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებები, დანართი N4
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პაციენტის ოჯახის წევრების და მხარდამჭერების ფსიქოგანათლებასა
და მხარდამჭერ ფსიქოთერაპიას;
სტაციონირების ორგანიზებას; 8 საათის მანძილზე სერვისის ხელმისაწვდომობას;
სტაციონარული მომსახურება
ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება და მოიცავს:
მწვავე სტაციონარულ მომსახურება;   გრძელვადიან სტაციონარულ
მომსახურება;   იმ პაციენტების
მკურნალობა რომელთა მიმართაც
არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით
პირის სტაციონარში მოთავსების
შესახებ;
დამატებითი მომსახურება: (1) იმ
პაციენტების კვებით, პირადი ჰიგიენის საგნებითა და გადაუდებელი ქირურგიული და თერაპიული
სტომატოლოგიური მომსახურებით
უზრუნველყოფა, რომლებიც გადიან სტაციონარულ მომსახურებას;
(2) ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია გრძელვადიანი სტაციონარული მკურნალობის დროს.

სი მხარდამჭერი გარემო;

*
1.3.2 აივ-ინფექცია/შიდსი
მომსახურების აღწერა: პირველი
და განმეორებითი ვიზიტი; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა; ექიმის
ვიზიტი პაციენტთან; C ჰეპატიტის
მკურნალობის მონიტორინგს; ტუბერკულოზის იზონიაზიდით პროფილაქტიკური მკურნალობის განხორციელებას.
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
მოქალაქე; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირი; მაღალი
რისკის ჯგუფები (ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები და მათი
სქესობრივი პარტნიორები, მამაკაცები რომლებსაც აქვთ სქესობრივი
კავშირი მამაკაცთან (მსმ), ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი
კავშირი რაიმე სახის ანაზღაურების
მიღების მიზნით (სექს-მუშაკი) და
მათი კლიენტები) 15-ნიშნა დაშიფრული კოდით იდენტიფიცირებული
პირები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობიფსიქიკური დარღვევების მქონე სათვის, საჭიროების შემთხვევაში,
შშმ პირთა თავშესაფრით უზრუნვე- მიმართეთ იმ დაწესებულებებს (დალყოფა.
ნართი N5)  რომელიც ახორციელემომსახურების აღწერა: თანდა- ბს აღნიშნულ პროგრამას.
ყოლილი და შეძენილი ფსიქიკური
დაავადებებით გამოწვეული დემენ- *
ციის მქონე ან ინტელექტუალური 1.3.3 დიაბეტის მართვა
განვითარების შეფერხების გამო მომსახურების აღწერა: შაქრიანი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქო- დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა
ნე 18 წლისა და მეტი ასაკის პირე- მომსახურება; სპეციალიზებულ ამბი, რომელთაც აღენიშნებათ ფსი- ბულატორიულ დახმარება; შაქრიაქო-სოციალური ფუნქციონირების ნი და უშაქრო დიაბეტით დაავადეღრმა მოშლა და არ აქვთ შესაბამი- ბული მოსახლეობის სპეციფიკური
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მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლამდე ასაკის
საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვები; 18 წელს გადაცილებული
საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტები, რომელთაც აღენიშნებათ
მხედველობის დაქვეითება (უსინათლოები), აქვთ თანდაყოლილი
ცერებრული დამბლა ან/და უშაქრო
დიაბეტი, დაუნის სინდრომი ან დუშენ-ერბის დაავადება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით სარგებლობა
შეუძლიათ შაქრიანი და უშაქრო
დიაბეტით დაავადებულ საქართველოს მოქალაქეებს; სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის
კომპონენტის მოსარგებლეები არიან: შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული საქართველოს
მოქალაქეები,
საქართველოში
მუდმივად მცხოვრები პირები და
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.
დაფინანსება: მომსახურებები წელიწადში ერთხელ -ბავშვთა მომსახურება (100%);   სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება  
(30%-ს; არაინსულინმომხმარებელი მოსარგებლისათვის კი - 50%.);
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:
დიაბეტის მართვის პროგრამის
ფარგლებში, მოსარგებლემ პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად რეგისტრაციისთვის
უნდა მიმართოსმომსახურების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას.
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების მისაღებად მოქა-

ლაქემ უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
*
1.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
მომსახურების
აღწერა:
ჰემოდიალიზით
უზრუნველყოფა:
ნეფროლოგის
კონსულტაცია;
კლინიკო-ლაბორატორიული
გამოკვლევები საჭიროების მიხედვი;
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში; ჰემო და
პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებებით,
მასალითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სისხლძარღვოვანი
მიდგომის უზრუნველყოფა;
პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა: ნეფროლოგის კონსულტაცია; კათეტერის იმპლანტაცია/
ექსპლანტაცია;   კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები - საჭიროების მიხედვით; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - საჭიროების
შემთხვევაში; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებებით, მასალითა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე
საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდებას;   თირკმლის ტრანსპლანტაცია
- თირკმლის გადანერგვის ოპერაციის ჩატარებას;   ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;
სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემას.  
სამიზნე ჯგუფი: თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული და/ან ორგანოგადანერგილი
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საქართველოს მოქალაქეები, ასევე პენიტენციურ დაწესებულებებში
მყოფი სხვა პირები.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: თირკმლის ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში, მიმართვა ხდება
პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებაში (დანართი
6)  და საჭირო დოკუმენტების წარდგენა სოციალური მომსახურების
სააგენტოში. სხვა შემთხვევაში მიმართვა ხდება სოციალური მომსახურების სააგენტოში.
*
1.3.5იშვიათი დაავადებების მქონე
და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
მომსახურების აღწერა: იშვიათი
დაავადებების მქონე 18 წლამდე
ასაკის ბავშვთა ამბულატორიულ
მომსახურება იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებული
18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების
სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიულ და სტაციონარულ მომსახურება; იშვიათი
დაავადებების მქონე პაციენტების
სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები;  ჰემოფილიით და სისხლის
შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები.  
დაფინანსება: 100%

ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხდება   პროგრამაში
მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებაში.
*
1.3.6 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბავშვთა ამბულატორიულ
და სტაციონარულ მკურნალობა,
გარდა, შესაბამისი წლის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტების ფარგლებში დაფინანსებული ჯანდაცვითი პროგრამული
მომსახურებებისა.
სამიზნე
ჯგუფი:
ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე 18
წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხდება   მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოში.
*
1.3.7 საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ჯანმრთელობის დაზღვევა
სამიზნე ჯგუფი: სრული პაკეტით
მოსარგებლეები
-სოციალურად
დაუცველები, პენსიონერები, 0-6
წლამდე ასაკის ბავშვები, პედაგოგები, სტუდენტები, იძულებით
გადაადგილებულ პირები, შშმ პირები, ნაწილობრივი პაკეტით მოსარგებლეები - 1000 ლარზე ნაკლები
შემოსავლის მქონე მოქალაქეები,
თვითდასაქმებული, არარეგულარული შემოსავლის მქონე მოქალა-
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ქეები; საშუალო შემოსავლის მქონე
მოქალაქეებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე
მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40 000 ლარს.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხდება პოლიკლინიკაში საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით.
პროგრამის მიმწოდებლები:
ქ. რუსთავი, ცურტაველის N5ა
ქ. თელავი, აღმაშენებლის 41  
ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის N26
ქ. ზუგდიდი, აღმაშენებლის N106
ქ. ბათუმი,  გ.ტაბიძის ქ. N2ა
ქ.თბილისი,ჯავახიშვილის N51ბ
1.3.8 ტუბერკულიოზის მართვა
მომსახურების აღწერა:   ამბულატორულ მომსახურება, რომელიც
მოიცავს:
ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის კლინიკურ დიაგნოსტიკას;   
დადასტურებული
შემთხვევების,
მათ შორის, სტაციონარული მკურნალობის შემდეგ, ამბულატორიულ
ზედამხედველობას; უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ მკურნალობის
განხორციელებას;  ლატენტური ტუბერკულოზის მკურნალობას მაღალი რისკის ჯგუფებში;
პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებებში სკრინინგი, მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა.
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის
არმქონე და საქართველოში მყოფი ბაქტერიაგამომყოფი (მგბ+)
პირები და პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულე-

ბებში მყოფი პირები.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:   მიმართეთ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას ან ტუბერკულოზის პროფილის მქონე
დაწესებულებას
საცხოვრებელი
ადგილის მიხედვით.
სტაციონარული მომსახურების მისაღებად მოსარგებლემ უნდა მიმართოს მომსახურების მიმწოდებელ
სამედიცინო დაწესებულებას.
ამბულატორიული მომსახურება
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"
რუსთავი,
წმინდა
ნინოს 3
•
სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრი თბილისი, აჭარის ქ. N8
•
შპს  ზუგდიდის რეგიონული
ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო
ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. N12
•
შპს "ლჯ და კომპანია" - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი"
ქუთაისი,
ჩხობაძის ქ. N20
•
შპს უნიმედი კახეთი (თელავი,  გ.არსენიშვილის ქ. N15)
თელავი,  გ.არსენიშვილის ქ. N15
•
შპს ქ. ბათუმის ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი
ბათუმი, რ.თაბუკაშვილის 17, ჯ.ქათამაძის 11
•
შპს ხელვაჩაურის სამედიცინო ცენტრი ბათუმი,
ფრიდონ
ხალვაშის გამზირი მე-7 შესახ. N3
სტაციონალური მომსახურება
•
სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრი თბილისი, აჭარის ქ. N8
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•
შპს  ზუგდიდის რეგიონული
ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო
ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. N12
•
შპს "ლჯ და კომპანია" - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი"
ქუთაისი, ჩხობაძის ქ. N20
•
შპს ქ. ბათუმის ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი
ბათუმი, რ.თაბუკაშვილის 17, ჯ.ქათამაძის 11
*
1.3.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
მომსახურების აღწერა:   8 ანტენატალური ვიზიტის დაფინანსება;
ყველა ორსულისთვის, რომლებიც არ დარეგისტრირებულან, ან
დარეგისტრირდნენ
ორსულობის
13 კვირის შემდეგ, ორსულთა და
ახალშობილთა მეთვალყურეობის
ელექტრონულ მოდულში პროგრამის მოსარგებლედ, ან არ უსარგებლიათ პირველი ვიზიტით ვაუჩერის
ფარგლებში დადგენილ ვადებში,
პროგრამით გათვალისწინებულია
სკრინინგული კვლევების (B და C
ჰეპატიტებზე აივ-ინფექცია/შიდსსა
და სიფილისზე) უზრუნველყოფა.
ყველა ორსულისთვის, სიფილისზე
ეჭვის შემთხვევაში, გათვალისწინებულია სიფილისზე კონფირმაციული კვლევის ჩატარება, ადრეული და მოგვიანებითი სიფილისის
მკურნალობა, ასევე მათი ახალშობილთა გამოკვლევა თანდაყოლილი სიფილისის გამოსარიცხად.
პროგრამით გათვალისწინებულია
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეულ გამოვლენა ორსულებში, რაც
მოიცავს: გენეტიკურ პათოლოგიებ-

ზე სკრინინგულ გამოკვლევას სამმაგი ტესტ-სისტემით; სკრინინგით
ვერიფიცირებული
ორსულების
ინვაზიური კვლევას (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების მეთოდით.
ანტენატალური მეთვალყურეობის
ფარგლებში, ყველა ორსული ორსულობის 13 კვირამდე უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით,
ხოლო დადასტურებული რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში
რკინის შემცველი პრეპარატით.
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული იმ ოჯახებისათვის,
რომელთა საარსებო შემწეობის
მისაღები ზღვრული ქულა არ აღემატება/ან ტოლია 100 000-ს, 6-23
თვის ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან მიკროელემენტების
შემცველი საკვები დანამატით.
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა
და
მუკოვისციდოზზე მოიცავს: ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენას ქვეყნის მასშტაბით (მათ
შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული ყველა ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით; ფენილკეტონურიისა და
ჰიპერფენილალანინემიის
მქონე
ახალშობილთა მეორად დიაგნოსტიკას, დაავადების დადასტურების მიზნით; ფენილკეტონურიითა
და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოველთვიურ მონიტორინგსა
და ამბულატორიულ დახმარებას;
ფენილკეტონურიის და ჰიპერფე-
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ნილალანინემიის პათოლოგიური
გენების მატარებელი ოჯახების კონსულტირებას, ამ პათოლოგიათა
პრევენციის მიზნით; ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის
წევრებთან ტრენინგის ჩატარებას;
ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორად დიაგნოსტიკას
და ამბულატორიულ მონიტორინგს,
რაც მოიცავს ენდოკრინოლოგის
და პედიატრის მომსახურებასა და
სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე. ახალშობილთა
სმენის სკრინინგული გამოკვლევის
ფარგლებში გათვალისწინებულია
სმენის დარღვევის გამოვლენა
ახალშობილებში სმენის პირველადი და მეორეული სკრინინგული
გამოკვლევის გზით, ასევე, პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი
სმენის დარღვევების მქონე ახალშობილების მეორადი სკრინინგი
და საჭიროების შემთხვევაში მათი
ჩაღრმავებული კვლევების (ტიმპანომეტრული კვლევა და კომპიუტერული აუდიომეტრია) უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი:
•
ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე,
ასევე საქართველოში მუდმივად
მცხოვრები ყველა ორსული.
•
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის მაღალი რისკის ორსულთა
შემდეგი ჯგუფები (ქ. თბილისის
მასშტაბით): ქრომოსომული/გენური პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის
წევრთან;  ნაადრევი ბავშვის დაბადება თანდაყოლილი განვითარე-

ბის მანკით; ანამნეზში მკვდრადშობადობა ან ჩვეული აბორტები
(3-ზე მეტი);   ქალის ასაკი 35 და
მეტი წლის;   ნაყოფის ულტრაბგერითი გამოკვლევით განვითარების მანკის ნიშნების აღმოჩენა;
ერთ-ერთი მშობლის ნარკომანია
და ალკოჰოლიზმი;   ხელოვნური
განაყოფიერება; ორსულს აქვს ინსულინდამოკიდებული
შაქრიანი
დიაბეტი; ორსულობის პერიოდში
მავნე ფაქტორების ზემოქმედება:
ტერატოგენური მოქმედების მედიკამენტები
(ანტიკონვულსანტები,
იზოტრეტინოინი, ვარფარინი, ციტოსტატიკები); ინფექციების მწვავე
ფორმები:
ციტომეგალოვირუსის
და ტოქსოპლაზმას მწვავე ფორმები, სიფილისი, წითურა; ტერატოგენური მოქმედების ქიმიური აგენტები; მაიონიზირებელი რადიაცია.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული
სერვისების მისაღებად, ორსულმა
ორსულობის 13 კვირის ვადამდე
უნდა მიმართოს პროგრამის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას (დანართი 7).
1.3.10 ნარკომანია
მომსახურების აღწერა: ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება: სტაციონარული დეტოქსიკაცია და
პირველადი რეაბილიტაცია; ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების
(ტრანსპორტირება, ბადრაგირება)
უზრუნველყოფას ქ. თბილისსა და
რეგიონებში; მათ შორის: ფსი-
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ქო-სოციალური
რეაბილიტაციის
უზრუნველყოფას; #2 და #8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი
დეტოქსიკაციის
უზრუნველყოფა;
ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის შესყიდვა; სპეციალურ სამკურნალო
საშუალებათა
ტრანსპორტირება,
შენახვა და გაცემა (სამკურნალო
საშუალებების საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის
გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა
სამკურნალო
პროფილაქტიკურ
დაწესებულებებისათვის); ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების
სტაციონარულ მომსახურებას, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გათვალისწინებით.
სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს
მოქალაქეები; უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც გამომგზავრების მომენტისთვის ჩართულნი
იყვნენ უცხოეთში მოქმედ ჩანაცვლებით პროგრამებში;
2017 წლის 1 ივლისამდე შიდსთან,
ტუბერკულოზსა და მალარიასთან
ბრძოლის გლობალური ფონდის
მეთადონით ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამაში ჩართული
ბენეფიციარები.
დაფინანსება:
სტაციონარული
დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში თვის ლიმიტი განისაზღვრება ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ასიგნებების 1/12-ით; მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება
ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით; სამედიცინო რეაბილიტაცია უტარდე-

ბათ მხოლოდ იმ ბენეფიციარებს,
ვისაც ამავე კომპონენტის ფარგლებში ჩატარებული აქვთ სტაციონარული დეტოქსიკაცია;  ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება
და ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის
მიწოდება სრულად ფინანსედება;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში დაფინანსება:
ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის პრინციპით ყოველთვიურად
წლიური ასანაზღაურებელი თანხის
არაუმეტეს 1/12-ისა. სახელმწიფოს
მიერ ანაზღაურდება ფაქტობრივი
ხარჯის 90%.
*
1.3.11 სასწრაფო გადაუდებელი
დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირების სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს
გართულებებისა და ლეტალური
გამოსავლის შემცირება, მოსახლეობის უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფის
გზით.
სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს
მოქალაქეები,საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები.
დაფინანსება: 100%  
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: გამოძახებული უნდა იქნას
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა.
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*
1.3.12 რეფერალური მომსახურება
მომსახურების აღწერა: სტიქიური უბედურებების,კატასტროფების,
საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ
მოქალაქეთა და საქართველოს
მთავრობის მიერ განსაზღვრული
სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებას,
მათ შორის: გულის თანდაყოლილი
მანკით დაავადებული პირების კარდიოქირურგიულ
მკურნალობა.
პროგრამა „მომავლის ბანაკით"
განსაზღვრული
ღონისძიებების
ფარგლებში გაწეული მომსახურების ანაზღაურება; ადრეული ძუძუს
აგრესიული HER-2 რეცეპტორდადებითი დიაგნოზის მქონე პირების
მედიკამენტით (ტრასტუზუმაბი) ნაწილობრივ ან სრულად უზრუნველყოფას;ფილტვების იდიოპათური
ფიბროზის დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით (პირფენიდონი)
ნაწილობრივ ან სრულად უზრუნველყოფას;პროგრამა
„საზაფხულო სკოლებით" („დავისვენოთ და
ვისწავლოთ ერთად") განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში
გაწეული მომსახურების ანაზღაურება; სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლთა პოსტკოიტალური კონტრაცეფციით/სგგდ ტესტირებითა
და მკურნალობით უზრუნველყოფა;
ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური
თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა სამედიცინო დაზღვევა.
სამიზნე ჯგუფი: შესაბამისად შექმნილი კომისიის საოქმო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული: პირები,
პირადობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის არქონის მიუხედავად;
ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2

რეცეპტორ-დადებითი დიაგნოზის
მქონე საქართველოს მოქალაქის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის
მქონე პირები, გარდა ქ. თბილისში
რეგისტრირებული პირებისა; ფილტვების იდიოპათური ფიბროზის
დიაგნოზის მქონე საქართველოს
მოქალაქის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის მქონე პირები; სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი,
საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე
პირები.
დაფინანსება: ფაქტობრივი ღირებულების 70%-ით;   გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული
18 წლამდე ასაკის პაციენტების კარდიოქირურგიული მკურნალობა,
ანაზღაურდება სრულად, თანაგადახდის გარეშე.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სახელზე
დაწერილ განცხადება.  
*
1.3.13 სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა შემდეგი დაავადების მქონე პირების: დიაბეტით
დაავადებულ ბავშვთა; უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა; იშვიათი
დაავადებების მქონე და მუდმივად
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა; ჰემოფილიით დაავადებულთა; ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა
სამკურნალო საკვები დანამატით
უზრუნველყოფა;  მუკოვისციდოზით
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დაავადებულთა;  მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემიით (ბრუტონის დაავადება) დაავადებულთა;  
ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და
ტერნერის სინდრომის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა ზრდის ჰორმონით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები; მუკოვისციდოზით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები;  
სომატოტროპული ჰორმონის დეფიცის მქონე ბავშვები და მოზრდილები; ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები (18 წლამდე);
მემკვიდრული
ჰიპოგამაგლობულინნემიით (ბრუტონის დაავადება ) დაავადებული ბავშვები (18
წლამდე).
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მოსარგებლეებმა გარდა
"ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის" და "ნარკომანიის" პროგრამებისა ვაუჩერის
მისაღებად უნდა მიმართონ სააგენტოს ან მის ტერიტორიულ ერთეულს განცხადებით.

ჯირკვლის დაავადებებები; ეპილეფსია; პარკინსონის დაავადება.
დაფინანსება: სოციალურად დაუცველი პირები, (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100
000); საპენსიო ასაკის მოქალაქეები და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები,
აგრეთვე მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
პირები მედიკამენტების შეძენისას,
გადაიხდიან არაუმეტეს 1 ლარისა;
ეპილეფსია და პარკინსონით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები მედიკამენტების შეძენისას
ისარგებლებენ 75%-იანი შეღავათით.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მოსარგებლემ/კანონიერმა
წარმომადგენელმა უნდა მიმართოს
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ
ერთეულს და გაიაროს რეგისტრაცია ერთჯერადად; რეგისტრაციის
შემდეგ, მედიკამენტის მისაღებად,
პირი მიმართავს აფთიაქს და ექიმის (ოჯახის ექიმი, სოფლის ექიმი,
ექიმი - სპეციალისტი) მიერ გამოწე*
რილი რეცეპტის საფუძველზე, მიი1.3.14 ქრონიკული დაავადებების ღებს კუთვნილ მედიკამენტ(ებ).
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგ- 1.3.15 ძუძუს კიბოს სკრინინგი
რამა
მომსახურების აღწერა: მამოლომომსახურების
აღწერა:
ზო- გის კონსულტაცია; მამოგრაფიუგიერთი ქრონიკული დაავადების ლი  გამოკვლევა (2 რადიოლოგის
მქონე პირთა მედიკამენტებით უზ- მიერ წაკითხვით),ექოსკოპიური  გარუნველყოფა.
მოკვლევა (საჭიროების დადასტუსამიზნე ჯგუფი: პაციენტები შემდე- რების   შემთხვევაში);ძუძუს კიბოს
გი დაავადებებით: გულ-სისხლძარ- სკრინინგის რეკომენდებული პერიღვთა ქრონიკული დაავადებები; ოდულობა -2 წელიწადში ერთხელ;
ფილტვის ქრონიკული დაავადებე- სამიზნე ჯგუფი: 40-70 წლის ასაკის
ბი; დიაბეტი (ტიპი II); ფარისებრი ქალები;
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მომსახურების საფასური: უსასყიდ- მიმართვით;პროსტატის
კიბოს
ლო
რეკომენდებული პერიოდულობა ყოველწლიურად;
1.3.16 საშვილოსნოს ყელის კიბოს სამიზნე ჯგუფი: პროსტატის კიბოს
სკრინინგი
სკრინინგის მოსარგებლეა   50-70
მომსახურების
აღწერა: გინე- წლის ასაკის მამაკაცები;
კოლოგის კონსულტაცია; პაპ–ტე- მომსახურების საფასური: უსასსტის (PAP–ტესტი) ჩატარება   ბე- ყიდლო
ტესტას მეთოდზე დაყრდნობით;
საჭიროების შემთხვევაში ტარდება: 1.3.19საშვილოსნოს ყელის კიბოს
კოლპოსკოპიური სკრინინგი   ან ორგანიზებულ სკრინინგი
კოლპოსკოპია
მორფოლოგიით. მომსახურების აღწერა: საშვისაშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრი- ლოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი:
ნინგის  რეკომენდებული პერიოდუ- გინეკოლოგის კონსულტაცია, პაპ–
ლობა - 3 წელიწადში ერთხელ.
ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარება   ბესამიზნე ჯგუფი: საშვილოსნოს ყე- ტესტას მეთოდზე დაყრდნობით;
ლის კიბოს სკრინინგის მოსარგებ- საჭიროების შემთხვევაში ტარდელეა  25-60 წლის ასაკის ქალები;
ბა:კოლპოსკოპიური სკრინინგი  ან
მომსახურების საფასური: უსასყიდ- კოლპოსკოპია
მორფოლოგიით.
ლო
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის  რეკომენდებული პერიოდუ1.3.17 კოლორექტალური კიბოს ლობა - 3 წელიწადში ერთხელ.
სკრინინგი:
მომსახურების საფასური: უსასმომსახურების აღწერა: ფარულ ყიდლო
სისხლდენაზე სპეციალური (FOBT)
ტესტის ჩატარება; საჭიროების შემ- *
თხვევაში დამატებით ტარდება: 1.3.20 1-დან 6 -წლამდე ასაკის
კოლონოსკოპიური სკრინინგი ან ბავშვთა მენტალური განვითარების
კოლონოსკოპია მორფოლოგიით. მსუბუქი და საშუალო ხარისხის დაკოლორექტული კიბოს სკრინინგის რღვევების სკრინინგსა და პრევენრეკომენდებული პერიოდულობა-2 ცია
წელიწადში ერთხელ.
მომსახურების აღწერა: ბენეფისამიზნე ჯგუფი: კოლორექტალუ- ციართა იდენტიფიკაცია/სკრინინგი
რი კიბოს სკრინინგის მოსარგებ- (ნევროლოგის მიერ მონაცემთა
ლეა 50-70 წლის ორივე სქესი.
ანალიზი და  შეფასება,  გაღრმავემომსახურების საფასური: უსასყიდ- ბული დიაგნოსტიკის აუცილებლოლო
ბის განსაზღვრა); ნევროლოგის
კონსულტაცია, ძილის დარღვე1.3.18 პროსტატის კიბოს მართვა: ვების კვლევა; ბენეფიციართა ნემომსახურების აღწერა: სისხლ- იროფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა
ში   პროსტატის კიბოს სპეციფიური - ბენეფიციარის მსხვილი და ნატიანტიგენის გამოკვლევას ოჯახის ფი   მოტორიკის, ექსპრესიული და
ექიმის ან შესაბამისი სპეციალისტის რეცეპტული მეტყველების, კომუ40

ნიკაციის, შემეცნებითი უნარების,
თვითმომსახურების
სფეროების
შეფასება, ბავშვის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენა, ბავშვის
ფსიქიკური განვითარების ასაკობრივ ნორმასთან შესაბამისობის
დადგენას რისკ-ჯგუფებში, საჭიროების შემთხვევაში ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია, ეეგ-კვლევისა
და ელექტროფიზიოლოგიური მონაცემების შეფასების აუცილებლობის განსაზღვრა; ელექტროფიზიოლოგიური კვლევების წარმოებას
და მონაცემთა ანალიზი.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვთა ასაკის
მენტალური განვითარების მსუბუქი
და საშუალო ხარისხის დარღვევების სკრინინგისა   და პრევენციის
მოსარგებლეა 1-დან 6 წლამდე
ასაკის ბავშვი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო

1.3.21 ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა
და ზედამხედველობა
მომსახურების აღწერა: პაციენტის  
მონაცემთა რეგისტრაცია, მონაცემთა დამუშავება და ეპილეფსიის რეგისტრის ბაზაში განთავსება;   პირველადი სკრინინგი -  ნევროლოგის
კონსულტაცია; მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი; საჭიროების შემთხვევაში ეეგ-კვლევა;
საჭიროების შემთხვევაში ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება; ეპილეფტოლოგიურ დასკვნით დიაგნოსტიკა.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:სკრინინგის
მომსახურების მისაღებად საჭიროა მიმართვა
შესაბამის დაწესებულებებში (იხილეთ დანართები 14)
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომსახურების მიღებისათვის საჭირო საერთო პროცედურა: განცხადებით მიმართვა მთავრობის შესაბამის სამინისტროს თბილისში ან წარმომადგენლობას რეგიონში.
1.3.22 სამედიცინო მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: 1. ამბულატორიული დახმარების პროგრამის
ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული
ტომოგრაფიული გამოკვლევების
(სხვადასხვა სახეები) კომპონენტი; 2.   ამბულატორიული დახმარების პროგრამის კომპიუტერული
ტომოგრაფიული გამოკვლევების
კომპონენტი; 3. ამბულატორიული
დახმარების პროგრამის ინსტრუმენტული გამოკვლევების (ელექტროენცეფალოგრაფია,   ციფრული რენტგენოგრაფია და კოლპოსკოპია)

კომპონენტი; 4.   ამბულატორიული
დახმარების პროგრამის სამკურნალო რეაბილიტაციის კომპონენტი;  
5.ამბულატორიული
დახმარების
პროგრამის აბილიტაციის კომპონენტი; 6. ამბულატორიული დახმარების პროგრამის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების
კომპონენტი; 7.   ამბულატორიული
დახმარების პროგრამის მხედველობის ორგანოს სკრინინგული
გამოკვლევების კომპონენტი; 8. ამბულატორიული დახმარების პროგრამის სისხლის მიმოქცევის სისტე-
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მის სკრინინგული გამოკვლევების
კომპონენტი; 9.   ამბულატორიული
დახმარების პროგრამის ლაბორატორიული კვლევების კომპონენტი;
10. ჰოსპიტალური დახმარების
პროგრამის გეგმიური კორონარული ანგიოგრაფიის კომპონენტი.
სამიზნე ჯგუფი: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებსი
და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე)

მომსახურების საფასური: უფასო
საკონტაქტო ინფორმაცია: ნინო
გულუა, 577 092551; / გულნაზ თოდუა, ტელ. 551544350; / ლელა
დუნდუა, 577 09 25 23; / ქეთევან
გვარამია. 577326893. / ნუნუ ერქვანია, 577 092533; / თინიკო ზუხბაია, 577 092476; / დალი დგებუაძე, 577092564; / 577 09 24 76.

არასამთავრობო სექტორი
ასოციაცია ჰერა XXI
1.3.23 კონსულტაცია
მომსახურების აღწერა: ანონიმური და კონფიდენციალური   სერვისები შემდეგი მიმართულებით:
ექიმ-რეპროდუქტოლოგის
კონსულტაცია სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე; იურიდიული კონსულტაცია  
უსაფრთხო და ეფექტური ჯანდაცვის უფლებით სარგებლობის შესახებ; ფსიქოლოგის კონსულტაცია.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ექიმ-რეპროდუქტოლოგის ონლაინ კონსულტაცია: www.
youth-counceling.ge;
ექიმ-რეპროდუქტოლოგის პირისპირ კონსულტაციისათვის სატელეფონო
კომუნიკაცია (ტელ (032) 2 14 28
53) ან ონლაინ რეგისტრაცია ვებ
გვერდზე:www.hera-youth.ge
იურიდიული კონსულტაცია: ცხელი
ხაზი:    570-10-17-11; ფსიქოლოგის მომსახურეობა: ტელ:(032) 2
14 28 53

ზიანის შემცირების საქართველოს
ქსელი
1.3.24 ნარკოტიკების ინექციური
მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება
მომსახურების აღწერა: სტერილური საინექციო აღჭურვილობა: შპრიცები, ნემსები, ჟგუტები,
სპირტიანი ტამპონები, საინექციო
წყალი, კონდომები,საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალები;
პრეპარატი ნალოქსონი; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისათვის და მათი სქესობრივი
პარტიორებისათვის პრე და პოსტკონსულტირება და ტესტირება
აივ ინფექცია/შიდსზე, ტესტირება B
და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე;
აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამებში
ჩართულ პაციენტთა სკოლები და
საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრები თანასწორებისათვის; რისკის კონსულტირება; C
ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამასთან კოორდინაცია  
და HCV
სკრინინგ დადებითი ბენეფიციარების დროული რეფერირება
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შემდგომი დიაგნოსტირებისა და
მკურნალობისთვის;
შემთხვევის
მართვის ინტერვენციის განხორციელება ზიანის შემცირების ცენტრებში, რომელიც მოიცავს როგორც სოციალურ მხარდაჭერას/თანხლებას,
ისე აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პროგრამებში ჩართულობისა და დამყოლობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების მხარდაჭერას.
ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი,
ინფექციონისტი,
გინეკოლოგი,
სგგი სპეციალისტი, უროლოგი),
ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციებზე
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მათ შორის,
განსაკუთრებულ
საჭიროებებზე
მორგებული სერვისების შეთავაზება ნარკოტიკების მომხმარებელი
ორსულებისთვის. ქალი მომხმარებლების ინფორმირება ნარკოტიკის ინექციურ მოხმარებასთან
დაკავშირებულ რისკებზე, საჭირო
სამედიცინო და იურიდიული კონსულტირების შეთავაზება, ქალებზე
ორიენტირებული სერვისების მიწოდება; თბილისის სერვის ცენტრებში
ქალი მომხმარებლებისთვის პროფესიული უნარ-ჩვევების შესაძენად
გათვალისწინებულია სპეციალური
კურსები (თექა,
მინანქარი, ხატვა, ქსოვა; ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორებისადმი მიმართული ღონისძიებების
მიწოდება, კერძოდ:ნარკოტიკების
ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება,
მათი კონსულტირება, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მიმართული

სერვისების შეთავაზება;ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების
სქესობრივი პარტნიორების მოსაზიდად გამიზნული წახალისების
გაცემა (პირადი ჰიგიენის საშუალებები და ა.შ);საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება
ნარკოტიკების
მომხმარებლების
ორსული პარტნიორებისთვის, რაც
მოიცავს როგორც კონსულტირებას, სკრინინგულ ტესტირებას აივ
ინფექციასა და სიფილისზე და ინფორმირებას, ისე რეფერირებას
სერვისებზე როგორც პროგრამის
ფარგლებში, ისე მის გარეთ.ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა
და მათი სქესობრივი პარტნიორების სკრინინგი ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის და ტუბ. სპეციალიზებული
დაწესებულებებში
დროული რეფერირების მიზნით;
აგრეთვე, ნარკოტიკების ინექციურ
მომხმარებლებთან და მათ სქესობრივ პარტნიორებთან საგანმანათლებლო მუშაობა ტუბერკულოზის
პრევენციის და დროული დიაგნოსტიკის საკითხებზე; კერვა);მობილური ამბულატორიებით მუშაობის
პრაქტიკა. აღნიშნული ინტერვენცია ძირითადად მიმართულია   იმ
ქალაქების/რაიონების
მოცვაზე
(11 რეგიონი, 65 ქალაქი), სადაც
ზიანის შემცირების პროგრამებს
სერვის ცენტრები არ აქვთ, სადაც
ნაკლები ხელმისაწვდომობაა აივ
ინფექციასა და ცე ჰეპატიტზე უფასო ტესტირებაზე. ბენეფიციარებს
აქვთ საშუალება მიიღონ ყველა ის
სერვისი, რასაც ზიანის შემცირების
ცენტრები სტაციონარულ დონეზე
ახორციელებენ. კერძოდ: ტესტირება ოთხივე ინფექციაზე სკრინინგისთვის, სტერილური საინექციო
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აღჭურვილობა, სამედიცინო და
იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, კონდომების, საინფორმაციო
მასალების, ნალოქსონის მიწოდება, შემთხვევის მართვის განხორციელება.
სამიზნე ჯგუფი:   ნარკოტიკების
ინექციური მომხმარებლები და
მათი სქესობრივი პარტნიორები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია: როგორც თვითდინებით ასევე მიმართვის საფუძველზე
მომსახურება ანონიმური და კონფიდენციალურია.
ტელ. (+99532) 2 37 21 60
მის: თბილისი, შარტავას 24, მე-3
სართული
სუბ-კონტრაქტორი ორგანიზაციები:
ა(ა)იპ "ახალი ვექტორი"
ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის
ქ.#110555 101 994;                 
ა(ა)იპ "ნაბიჯი მომავლისკენ"
ქ. გორი, ბესიკის ქუჩა #3/6 5 9 9
370 255;                  
ა(ა)იპ  "ნაბიჯი მომავლისკენ"
ქ.თელავი, ნინოშვილის ქუჩა #39
593 399 317;
ა(ა)იპ ზურაბ დანელიას სახელობის
კავშირი "თანადგომა"
ქ.თბილისი, ალ.მაჭავარიანის  ქუჩა
#5
ა(ა)იპ კავშირი "იმედი"
ქ.ბათუმი, გორგილაძის #66, ბ
#51 595 275 154;               
ა(ა)იპ "ახალი გზა"
ქ.თბილისი,   კოსტავას ქ. 46/50
599 102 876
ა(ა)იპ "ახალი გზა"
ქ.ქუთაისი, პუშკინის ქ.#10  

595 616 115
ა(ა)იპ "ახალი ვექტორი"
ქ.რუსთავი, კოსტავას ქ.8, ბ.#2
595 93 09 59
ა(ა)იპ "საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის"აკესო"
ქ.თბილისი,   ვაჟა ფშაველას მე-4
კვარტალი, მე 19 კ. ბ 33.
599
25 48 58
ა(ა)იპ "ჰეპა პლიუსი"  
ქ.თბილისი,  ჩუბინაშვილის ქ.#75
599 27 10 51
კარიტასი
1.3.25 საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაცია
მომსახურების აღწერა: პროექტის
ფარგლებში, საქართველოს კარიტასი და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები სამშობლოში დაბრუნებულ
მიგრანტებს ეხმარებიან სამედიცინო მკურნალობაში, მედიკამენტების შეძენაში და სხვა.   ბენეფიციარები დახმარებას იღებენ მათი
საჭიროებებიდან გამომდინარე.
სამიზნე ჯგუფი: ბელგიიდან, ავსტრიიდან, გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან და დანიიდან საქართველოში
ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:  
მისამართი: ნუცუბიძის ფერდობი მე
II მ/რ, ჟღენტის ქუჩა, 3ა
მობ: (+995 591) 22 34 19
ელ-ფოსტა: tata.topadze@caritas.
ge
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1.4 იურიდიული მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
*
ლი    დახმარებით. 4. იურიდიული  
იურიდიული დახმარების სამსახუ- დახმარების   სამსახური    უფასო   
რი
საადვოკატო    მომსახურებას    უზრუნველყოფს: იმ გადახდისუუ1.4.1 უფასო იურიდიული კონსულ- ნარო, თავისუფლებააღკვეთილი
ტაცია
პირისთვის, რომლის მიმართ პამომსახურების აღწერა: უფასო იუ- ტიმრობის  კოდექსის შესაბამისად,
რიდიული კონსულტაცია ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში მისამართლებრივ საკითხში, სამა- მდინარეობს დისციპლინური სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედ- რთალწარმოება და იგი მოითხოვს
გენა, საზოგადოებრივი ადვოკატის ადვოკატის დანიშვნას სახელმწიმომსახურება სისხლის სამართლის ფოს ხარჯზე; იმ ადმინისტრაციუპროცესში, ბრალდებულისა და ლი სამართალდარღვევის საქმეზე,
მსჯავრდებულისათვის.
რომელზეც გათვალისწინებულია
სამიზნე ჯგუფი: 1.პირი,  რომელიც პატიმრობა, თუ პირი გადახდისუსოციალურად   დაუცველი ოჯახე- უნაროა და მოითხოვს ადვოკატის
ბის   მონაცემთა   ერთიან   ბაზაში დანიშვნას სახელმწიფოს ხარჯზე;
რეგისტრირებული ოჯახის   წევრია   თუ არანებაყოფლობითი    ფსიქიდა   მისი   სარეიტინგო   ქულა   შე- ატრიული    დახმარების    მიზნით
ადგენს   70 ათასს ან ნაკლებს და პირის სტაციონარში მოთავსების
აგრეთვე, გარკვეული კატეგო- ან/და ვადის გაგრძელების შესახებ
რიების პირთათვის,   100 ათასს საქმეს განიხილავს სასამართლო;
ან ნაკლებს. 2. განსაკუთრებულ    იმ   ფსიქოსოციალური   საჭიროეშემთხვევებში,    სამსახურის    დი- ბის   მქონე პირთათვის,  რომელთა  
რექტორის გადაწყვეტილებით,   იუ- მხარდამჭერის   მიმღებად   ცნობის
რიდიული დახმარებით სარგებლო- საკითხსაც განიხილავს სასამაბა შეუძლია   იმ პირსაც, რომელიც რთლო; იმ თავშესაფრის  მაძიებეარ არის სოციალურად დაუცველი ლი,   ლტოლვილი, ჰუმანიტარული
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა- და დროებითი დაცვის სტატუსის
ში რეგისტრირებული, თუმცა მძიმე მქონე პირისთვის, რომლის საესოციალურეკონომიკური   მდგომა- რთაშორისო დაცვის მოთხოვნარეობიდან  გამომდინარე, თვითონ    სთან   დაკავშირებული დავაც  
ვერ   გაიღებს საადვოკატო მომსა- უნდა   განიხილოს სასამართლომ,  
ხურებასთან დაკავშირებულ ხარ- მიუხედავად   მისი   გადახდისუნაჯებს.3. იურიდიული დახმარების რიანობისა, თუ მან ადვოკატი ზოსამსახური არასრულწლოვან ბრა- გადი წესით არ აირჩია; არანებალდებულს/მსჯავრდებულს/გამა- ყოფლობითი  იზოლაციის  მიზნით,
რთლებულს   და   დაზარალებულს   იმ პაციენტის მიმართ, რომელსაც
უზრუნველყოფს   უფასო იურიდიუ- დაუდგინდა ტუბერკულოზის დადა45

სტურებული შემთხვევა და პირის  
შესაბამის სამედიცინო  მომსახურების  მიმწოდებელ  დაწესებულებაში
მოთავსების    ან/და    ვადის    გაგრძელების    შესახებ    საქმეს განიხილავს სასამართლო; თუ   კი  
პირი  გადახდისუუნაროა,  სამოქალაქო  და  ადმინისტრაციული  სამართლის შემდეგ საკითხებზე: საოჯახო სამართლიდან გამომდინარე
დავები (განქორწინება,   ალიმენტის   დაკისრება,   არასრულწლოვნის  ინტერესების დაცვა და სხვ.);
მემკვიდრეობის სამართლიდან გამომდინარე დავები;
სოციალური დახმარება და პენსია; დევნილთა უფლებები; ჯანმრთელობის დაცვა და პაციენტთა
უფლებები; ვეტერანთა და საომარ
მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის
სოციალური დაცვა; პოლიტიკური   
რეპრესიების    მსხვერპლთა    სოციალური დაცვა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა; თუ ეს საქმე ეხება
უძრავ ნივთთან დაკავშირებულ საკითხებს; შრომის კანონმდებლობიდან გამომდინარე საკითხებს;
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/
და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისათვის/სავარაუდო
მსხვერპლისათვის, როდესაც მის მიმართ
„დამცავი“ ორდერის გამოცემის საკითხს განიხილავს სასამართლო,
უფლება აქვს ისარგებლოს საზოგადოებრივი ადვოკატით, მიუხედავად მისი გადახდისუნარიანობისა,
თუ მან ზოგადი წესით არ აირჩია
ადვოკატი; ხოლო პოლიციის მიერ
„შემაკავებელი“ ორდერის გამოცემისას, ამ უფლებით სარგებლობა
მსხვერპლს/სავარაუდო
მსხვერპლს შეუძლია, თუ იგი გადახდისუ-

უნაროა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი,
გადახდისუნარიანობის
მიუხედავად, ასევე, უზრუნველყოფილია საადვოკატო მომსახურებით „იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 231
მუხლით გათვალისწინებულ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ იმ
საქმეებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ოჯახში ძალადობის ფაქტთან.
დაფინანსება:
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია: კონსულტაციის ცხელი ხაზი : +995
(32) 2920055
1.4.2 სახალხო დამცველის აპარატი
იურიდიული
მომსახურების
აღწერა: საქართველოს სახალხო დამცველი
ავლენს
ადამიანის
უფლებათა
და თავისუფლებათა დარღვევის
ფაქტებს და ხელს უწყობს დარღვეული უფლებებისა და თავისუფლებების აღდგენას.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ცხელი ხაზი: 1481 (24/7)
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არასამთავრობო სექტორი
1.4.3 კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
იურიდიული დახმარება
მომსახურების აღწერა: ცხელი ხაზის მომსახურება, იურიდიული კონსლუტაცია, შემთხვევების მართვა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული
სტატუსის მფლობელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლებრივი დაცვა.
სამიზნე ჯგუფი: დევნილი, სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. (+995) 032 299 88 56
აკაკი გახოკიძის 11ა, 0160, თბილისი, საქართველო.

1.4.4 საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია
იურიდიული დახმარება
მომსახურების აღწერა: იურიდიული კონსულტაცია, სასამართლოში
წარმომადგენლობა.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.

1.5 ფსიქო-სოციალური მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი
1.5.1 ფსიქო-სოციალური მომსახურება
მომსახურების აღწერა:   მომსახურების მიწოდება   12 სესიის განმავლობაში. თუმცა აღსანიშნავია,
რომ მომსახურების მიღების შესაძლო ხანგრძლივობა, ასევე, განისაზღვრება მოსწავლის  ნდივიდუალური საჭიროებებისა და ობიექტური
გარემოებების გათვალისწინებით.
არეალი: თბილისი (2 ცენტრი), თელავი, რუსთავი, გორი, ახალციხე,
ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და ზუგ-

დიდი. ფსიქოლოგის მომსახურება
სამიზნე ჯგუფისათვის ხელმისაწვდომია ყველა ცენტრში. დამატებით ქალაქ თბილისსა და ქალაქ
ქუთაისში, ასევე, ხელმისაწვდომია
სოციალური მუშაკისა და ბავშვთა
და მოზარდთა ფსიქიატრის მომსახურება. ქალაქებში ზუგდიდი,
რუსთავი და ბათუმი, ასევე, ხელმისაწვდომია სოციალური მუშაკის
მომსახურება.
სამიზნე ჯგუფი: ფსიქო-სოციალურ
მომსახურებას სთავაზობს საგანმა-
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ნათლებლო დაწესებულების ქცევითი და ემოციური პრობლემების
მქონე მოსწავლეებს, მათ მშობლებს/კანონიერ წარმომადგენლებს.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრში ქცევითი და
ემოციური პრობლემების მქონე
მოსწავლეები
მისამართდებიან
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
მანდატურის მიერ, ასევე, თავად
მოსწავლესა და/ან მის მშობელს/
კანონიერ წარმომადგენელს შეუძლია მიმართოს ფსიქო-სოციალური
მომსახურების ცენტრს თვითდინებით.

ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო
მომსახურების 24 საათიანი ცხელი
ხაზი 08 00 00 00 88 ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ცხელი ხაზი
2 200 220 (3025)

არასამთავრობო სექტორი
საქართველოს საპატრიარქო
1.5.2 საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური
„თანადგომა“
მომსახურების აღწერა: ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ფსიქიატრის მომსხურება.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურა: მიმართვა
საკონტაქტო ინორმაცია:  (ცხელი
ხაზი), თავმჯდომარე- ნინო კუჭაიძე;
ტელ: 599 55 23 91; 032 243 55
00 (მუშაობს დილის 11.00 სთ-დან
18.00 საათამდე).

ბას უწევს ბავშვებს და ახალგაზრდებს, რომლებიც რეკავენ თავიანთი
პრობლემების
გასაზიარებლად.
ხაზი მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან,
საღამოს 6 საათამდე. მომსახურება
უსასყიდლოა.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვები, მშობლები, პროფესიონალები და ნებისმიერი ადამიანი, რომლებსაც ბავშვებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე
სურთ საუბარი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 116
111

საფარი
*
*
1.5.4 ოჯახში და ქალზე ძალადოსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფო- ბის წინააღმდეგ ბრძოლა
ნდი
მომსახურების აღწერა:  ქალების,
1.5.3 ბავშვთა დახმარების ხაზი
ბავშვების, ეთნიკური უმცირესობემომსახურების აღწერა: დახმარე- ბის და ლგბტ პირების, უფლებების
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ადვოკატირება და დაცვა; მათი
ინტერესების ლობირება პოლიტიკის განმსაზღვრელ სახელმწიფო
ინსტიტუტებთან
თანამშროლობის გზით;   ძალადობის შედეგად
ტრამვირებული ადამიანების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია;
სამიზნე ჯგუფი: ძალადობის მსხვერპლი პირები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 0322 30 76 03,   599 40 76
03
მის: თბილისი, გახოკიძის ქ. N11ა
(ყოფილი ქანთარიას ქუჩა)
ვებ-გვერდი: www.sapari.ge

1.6 რეკრეაციული მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომსახურების მიღებისათვის საჭირო საერთო პროცედურა: განცხადებით მიმართვა მთავრობის შესაბამის სამინისტროს თბილისში ან წარმომადგენლობას რეგიონში.

სამთავრობო სექტორი
1.6.1 სპორტსმენების მხარდაჭერა
მომსახურების
აღწერა:
სპორტულ ინციატივათა მხარდაჭერის
პროგრამა, რომლის ფარგლებში
ხორციელდება სხვადასხვა რანგის საერთაშორისო შეჯიბრებებში
დევნილი სპორტსმენების მონაწილეობის მხარდაჭერა; წელიწადში
ერთხელ გამოჩენილი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებული მუშაკების დაჯილდოვება ფასიანი საჩუქრებითა და სიგელებით.
სამიზნე ჯგუფი: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებსი
და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე)

დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად
საკონტაქტო ინფორმაცია: კოორდინატორი - მამუკა ჟვანია,
ტელ: 599 19 08 49; / კოორდინატორი ბეჟან ქვილითაია, ტელ: 599
92 50 50;
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იუსტიციის სამინისტრო
ინფორმაცია აღებულია იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ვებ გვერდიდან. მისი გადამოწმება ვერ განხორციელდა, რადგან სამინისტროს
მხრიდან არ მომხდარა საჯარო ინფორმაციის გაცემა გზამკვლევის მომზადების ვადაში
1.6.2 სარეაბილიტაციო პროგრამები არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის
მომსახურების აღწერა:  პატიმრობის ალტერნატივების დამკვიდრება, სოციალური რეინტეგრაციის
დონის გაუმჯობესება და კანონთან
კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისათვის სამართლებრივი დახმარების
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
ვადა: 06/07 - 06/10
საკონტაქტო პირი: თეონა კუჭავა
1.6.3 პროექტი წიგნის კლუბი
მომსახურების აღწერა: „წიგნის
კლუბი“ საქართველოს მთავარი
პროკურატურის ახალი პროექტია,
რომელიც 2012 წლის მარტიდან
ხორციელდება. პროექტის მონაწილეები არიან მოხალისე პროკურორები, კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნები, განრიდების პროგრამაში მონაწილე
არასრულწლოვნები და სკოლის
მოსწავლეები. „წიგნის კლუბის“ მიზანია   განათლების პროპაგანდა,
კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა
რეაბილიტაცია
და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
კვირაში ერთხელ იმართება შეხვედრები.   არასრულწლოვნები პროკურორებთან ერთად კითხულობენ  
წიგნებს, მსჯელობენ წაკითხული
წიგნების შინაარსზე, უყურებენ წიგნის მიხედვით გადაღებულ ფილმებს. „წიგნის კლუბში“ დაგეგმილია
სხვადასხვა აქტივობა: თანამედრო-

ვე ქართველ მწერლებთან   შეხვედრები, ექსკურსიები და ლიტერატურული კონკურსები.
საკონტაქტო ინფორმაცია: http://
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
Bookclub/318235651575067
1.6.4 მწვანე გარემო
მომსახურების აღწერა: პროკურატურის თანამშრომლებმა სკოლის
მოსწავლეებთან ერთად „იშვილეს“
შედარებით მოუვლელი ადგილები
თბილისის მასშტაბით, რის შემდეგაც ერთობლივად ახორციელებენ
აღნიშნულ ტერიტორიებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს: რგავენ
ყვავილებსა და ხეებს, ასუფთავებენ ტერიტორიას. შვილებულ ადგილებზე სამუშაოების შესრულება მიმდინარეობს ყოველ კვირას ერთი
წლის განმავლობაში და საბოლოოდ ითვალისწინებს გამარჯვებული
სკოლის ბავშვების დაჯილდოებას.
1.6.5 პროექტი ორი თაობა
მომსახურების აღწერა: პროექტის
ფარგლებში შეირჩა განრიდებული
არასრულწლოვნები,
რომლებიც
კვირაში ერთხელ დადიან მოხუცებულთა თავშესაფარში, და ეხმარებიან მოხუცებს ყოველდღიურ საქმიანობაში: უკითხავენ გაზეთებს,
ასეირნებენ ეზოში, ეხმარებიან
ოთახის დალაგებასა და ეზოს მოვლაში. პროექტი მიზნად ისახავს,
ერთი მხრივ, მეტი ყურადღების
მიქცევას მოხუცებულთა პანსიონატის ბინადრებისთვის, რაც მათთვის
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ძალიან მნიშვნელოვანია, და, მეორე მხრივ, არასრულწლოვნებში
პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას. პროექტის ფარგლებში მოეწყო დასუფთავების აქციაც,
სადაც განრიდებულმა არასრულწლოვნებმა, სკოლის მოსწავლეებმა, იუსტიციის სამინისტროსა და
პროკურატურის თანამშრომლებმა
მოხუცებულთა პანსიონატის ბინადრებს მოუწესრიგეს ბაღის სკამები,
გაალამაზეს ბორდიურები, დაუსუფთავეს ეზო და დაურგეს ვარდები.
1.6.6 ლიდერთა სახლი
მომსახურების აღწერა:ლიდერთა
სახლი ახალგაზრდული კლუბია,
რომლის მთავარი მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაცია, მათთვის კულტურულ-შემოქმედებითი ინიციატივების განვითარება და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბება.
პროექტი საქართველოს ყველა
რეგიონს მოიცავს და გულისხმობს
ახალგაზრდებისათვის
სხვადასხვა ტიპის მრავალფეროვანი და
საინტერესო ღონისძიების ორგანიზებას, რომელთა მიწოდებაც
მონაწილეთათვის სირთულისა და
კომპლექსურობის
გათვალისწინებით ეტაპობრივად განხორციელდება. პროექტის გავრცელების
არეალი დაკავშირებულია იუსტიციის სახლების მშენებლობის პროცესთან.
პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები განივითარებენ ფიზიკურ
და გონებრივ შესაძლებლობებს,
აიმაღლებენ ცოდნას, აქტიურად
ჩაერთვებიან მოხალისეობრივ საქმიანობებში, თავად დაგეგმავენ
და განახორციელებენ მათთვის

საინტერესო
პროექტებს.
პროექტში მოხალისეობის საფუძველზე ჩართულნი არიან სტუდენტები, იუსტიციის სამინისტროსა და
იუსტიციის სახლების თანამშრომლები. http://www.facebook.com/
LidertaSakhli?ref=ts
პროგრამა საქართველოს 13 ქალაქში ხორციელდება: თბილისი,
რუსთავი, მარნეული, გურჯაანი,
ყვარელი, თელავი, მესტია, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, გორი,
ახალციხე, ბათუმი.პროგრამა „ლიდერთა სახლი" მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას: სპორტი, ხელოვნება და კულტურა, განათლება
და მეცნიერება, არაფორმალური
განათლება და მოხალისეობა. ამ
მხრივ ხორციელდება სპორტული
შეჯიბრებები, კინო კლუბი, წიგნის
კლუბი, პროფესიული არჩევანი,
ტრენინგები, სემინარები, კონფერენციები.
სამიზნე ჯგუფი: 14-დან 18 წლამდე
არასრულწლოვნები.
1.6.7 გზა წარმატებისკენ
მომსახურების აღწერა: პროექტი
მოიცავს ორ ეტაპს: პირველ ეტაპზე არასრულწლოვნებს ეძლევათ
საშუალება, შეხვდნენ ცნობილ,
წარმატებულ და, რაც მთავარია,
მათთვის საინტერესო პიროვნებებს
(მწერლებს, სპორტსმენებს, საზოგადო მოღვაწეებს).
მეორე ეტაპზე არასრულწლოვნები უყურებენ და მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად განიხილავენ
ფილმებს. ფილმები სპეციალურად
მათთვის შერჩეულია სოციალური
მუშაკის მიერ.
პროექტის მიზანია განრიდებული
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არასრულწლოვნებისთვის საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ხელის
შეწყობა, მათთვის დადებითი ღირებულებების შთაგონება და, შესაბამისად, განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია.
1.6.8 ციფრული წიგნები
მომსახურების აღწერა:   ელექტრონული წიგნის პროგრამა საზოგადოებისთვის
სასარგებლო
აქტივობის  კიდევ ერთი შესაძლებლობაა თბილისში მცხოვრებ არასრულწლოვანთათვის. ეს პროგრამა ერთობლივად ხორციელდება
იუსტიციის სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია „lib.ge“-ს
მიერ. ამ პროგრამის ფარგლებში
არასრულწლოვნებს
ევალებათ,
ელექტრონულად  აკრიფონ  წიგნი,
რომელიც შეირჩევა სოციალური
მუშაკის მიერ (არასრულწლოვნის  
განვითარების დონისა და მისი  რეაბილიტაციის საჭიროებიდან გამომდინარე). ეს პროგრამა არის
შემოქმედებითი გზა, რომელიც  სამ
მიზანს ემსახურება:
1. არასრულწლოვნები კითხულობენ წიგნებს;
2. არასრულწლოვნები სწავლობენ
კომპიუტერს;
3.არასრულწლოვნები ქმნიან პროდუქტს (ელექტრონული ბიბლიოთეკა) საზოგადოებისათვის.
1.6.9 ჩემი უფროსი მეგობარი
მომსახურების აღწერა: 2011წლის
იანვარში ამოქმედდა საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (საგა)
და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი პროგრამა
„ჩემი უფროსი მეგობარი“. პროგრამა მიზნად ისახავს, იმუშაოს ისეთ

მოზარდებთან, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით პოზიტიურ ზეგავლენას თავიანთ ცხოვრებაში. ეს
არის სტრუქტურული (წინასწარ დაგეგმილი) ურთიერთობა მოზარდსა
და მის უფროს მეგობარს შორის,
რომელიც წარმოიშობა მოხალისეობით საწყისებზე, და რომელიც დაფუძნებულია საერთო ინტერესებზე,
პიროვნულ მახასიათებლებსა და
ხასიათზე. პროგრამის ფარგლებში, თორმეტი თვის განმავლობაში,
უფროს მეგობარსა და არასრულწლოვანს შორის ყალიბდება პოზიტიური ურთიერთობა, რომელიც,
სურვილისამებრ, შესაძლოა, მომავალშიც გაგრძელდეს. პროგრამა
მიზნად ისახავს არასრულწლოვან
მოზარდებში დანაშაულის ჩადენის
პრევენციას და მოზარდებში გავრცელებული სირთულეების მოგვარებაში ხელშეწყობას. უფროსი მეგობრის მოვალეობაა, იყოს
მისი მეგობრისთვის მისაბაძი მაგალითი, მოახდინოს არასრულწლოვანზე დადებითი ზეგავლენა,
კერძოდ, წაახალისოს უკეთესი აკადემიური მოსწრება, კითხვა, სპორტი და ჯანმრთელი ცხოვრების
წესი; გააღვივოს მათში სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობა და
ხელი შეუწყოს მათ სრულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. უფროსი მეგობარი უზრუნველყოფს როგორც
საგანმანათლებლო, ისე გასართობი აქტივობების ორგანიზებას.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: საქართველოს გაეროს
ასოციაცია იღებს აპლიკაციას (ონლაინაპლიკაცია იხილეთ ლინკზე
ჩასასმელია_უმცროსი
მეგობრის
აპლიკაციის ლინკი) იმ ორგანიზაციისა თუ ოჯახისაგან, რომელიც
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ახდენს უმცროსი მეგობრის პროგრამაში გადამისამართებას. ნებისმიერ დაწესებულებას ან ოჯახს (მშობელი, კანონიერი მეურვე)
აქვს შესაძლებლობა, გადაამისამართოს არასრულწლოვანი „ჩემი
უფროსი მეგობრის“ პროგრამაში,
თუ ის თვლის, რომ ეს კონკრეტული არასრულწლოვანი საჭიროებს
ასეთი სახის ზეგავლენას.
აპლიკაციის მიღების შემდეგ პროგრამა დაეკონტაქტება პოტენციური
უმცროსი მეგობრის ოჯახს მონაწილეობის ინტერესის ნამდვილობის
დასადგენად. არასრულწლოვნის
ოჯახის თანხმობის შემთხვევაში,
ინიშნება გასაუბრების დღე. გასაუბრების შემდეგ არასრულწლოვანი
განთავსდება კანდიდატების სიაში
და ელოდება მისთვის შესაფერისი
უფროსი მეგობრის შერჩევას.
რაც შეეხება უფროსი მეგობრის
შესარჩევ ეტაპს, აქაც იგივე პროცედურაა (იხილეთ „უფროსი მეგობრის“ ონლაინაპლიკაცია ჩასასმელია_უფროსი
მეგობრის
აპლიკაციის ლინკი), იმ განსხვავებით, რომ აპლიკანტმა დამატებით
უნდა წარადგინოს სამი რეკომენდაციის წერილი იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ყველაზე კარგად
იცნობენ მის პიროვნებას. ესენი
შეიძლება იყვნენ მეგობრები, თანამშრომლები, ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეზობლები და სხვა. მას
შემდეგ, რაც პროგრამა განიხილავს აპლიკაციებსა და სამოტივაციო
წერილებს, სურვილის მქონე მოხალისეებს, როგორც პოტენციურ
უფროს მეგობრებს, ჩაუტარდებათ
საორიენტაციო შეხვედრა, რომელზეც მოხდება პროგრამის პრეზენტაცია. ნასამართლეობისა და კრიმი-

ნალური წარსულის შემოწმების
შემდგომ პროგრამა გასაუბრებას
უნიშნავს პოტენციურ უფროს მეგობარსაც. ამ პროცედურის დამთავრების შემდეგ პროგრამა აფასებს,
რამდენად შესაფერისია მოცემული
კანდიდატურა პროგრამის მიზნებისათვის და ხდება პოტენციური მეგობრის კანდიდატთა სიაში შეყვანა
და მისთვის უმცროსი მეგობრის შერჩევა.
უფროსი და უმცროსი მეგობრების
შერჩევის შემდეგ ხდება მათი დამეგობრება. უმცროსი და უფროსი
მეგობრის შერჩევა ხორციელდება
მათი ინტერესების, ხასიათისა და
პიროვნული თვისებების გათვალისწინებით. დამეგობრების დღეს
იდება მემორანდუმი, რომელსაც
ხელს აწერენ უფროს და უმცროს
მეგობართან ერთად ამ უკანასკნელის მშობელი და პროგრამის წარმომადგენელი.
პროგრამა ხელს უწყობს მსურველებს ისეთი მეგობრობის დაწყებაში, რომელიც, ერთი მხრივ,
მოზარდზე, რომელიც განიცდის
გარკვეულ სირთულეებს თავის
ცხოვრებაში, მოახდენს დადებით
ზეგავლენას, და, მეორე მხრივ, შანსს აძლევს უფროს მეგობარს, შეცვალოს თუნდაც ერთი ადამიანის
ცხოვრება სასიკეთოდ.
1. უფროსი მეგობარი: უფროსი მეგობარი წარმოადგენს მისაბაძ მაგალითს, დადებით პერსონაჟს. იგი
წარმატებულია თავის კარიერაში,
არის ფინანსურად დამოუკიდებელი, ხასიათდება დადებითი პიროვნული თვისებებით, აქვს კომუნიკაციის კარგი უნარი (განსაკუთრებით,
ბავშვებთან), არის მხიარული და
პოზიტიური ადამიანი;
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2. უმცროსი მეგობარი: პროგრამის
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ის
ბავშვები, რომლებიც ექცევიან 12დან 17 წლის ასაკის ფარგლებში,
განიცდიან სხვადასხვა სახის პრობლემას და ესაჭიროებათ დამატებითი პოზიტიური ზეგავლენა თავიანთ ცხოვრებაში. პრობლემებში
შესაძლებელია, იგულისხმებოდეს
სკოლაში განვითარებული პრობლემები, გაკვეთილების ხშირი
გაცდენები; პრობლემები ოჯახში,
მათზე განხორციელებული ოჯახური
ძალადობა, დაობლება, მშობლის
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა; პრობლემები კანონთან, არალეგალურ ნივთიერებათა
გამოყენება და სხვა სირთულეები,
რომლებმაც შესაძლებელი,ა ნეგატიურად იმოქმედოს არასრულწლოვნის მომავალ ცხოვრებასა და
მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
პროგრამის მნიშვნელოვანი მონაწილეები, ასევე, არიან:
3. წყარო, რომელიც ახდენს უმცროსი მეგობრის გადამისამართებას:
ნებისმიერ დაწესებულებას ან ოჯახს (მშობელი, კანონიერი მეურვე)
აქვს შესაძლებლობა, გადაამისამართოს არასრულწლოვანი „ჩემი
უფროსი მეგობრის“ პროგრამაში,
თუ ის თვლის, რომ ამ კონკრეტული არასრულწლოვნის ცხოვრებას
დადებითად წაადგება პროგრამაში
მონაწილეობა. რაკი მონაწილეთა
რაოდენობა ამ ეტაპზე შეზღუდულია, პროგრამა დაინტერესებულია ისეთი მოზარდების შერჩევით,
რომლებიც ნამდვილად და ყველაზე მეტად საჭიროებენ ასეთი სახის
ზეგავლენას.

1.6.10 ჩვენი პროექტი
მომსახურების
აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო და
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
„ახალი გვერდი“ ახორციელებენ
ერთობლივ პროგრამას - „ჩვენი
პროექტი“. პროგრამა სკოლის მოსწავლეებში სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობაზეა მიმართული.
იუსტიციის სამინისტრომ შექმნა
FB-აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც, სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ, მოიპოვონ დაფინანსება მათ
მიერ მოფიქრებული და დაგეგმილი მოხალისეობრივი პროექტების
განსახორციელებლად. პროგრამის
ფარგლებში ტრენინგი ჩაუტარდათ
მასწავლებლებს სხვადასხვა სოფლიდან, რის შემდეგაც მათ თავიანთ სკოლებში ჩამოაყალიბეს
სამოქალაქო აქტივიზმის კლუბები.
ეტაპობრივად პროგრამაში კიდევ
უფრო მეტი სკოლა ჩაერთვება.
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არასამთავრობო სექტორი
*
ფონდი “ლაზარე”
1.6.11 ,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“
მომსახურების აღწერა: „საზაფხულო ბანაკები სამხრეთ კავკასიის
რეგიონის მოზარდებისთვის,“ რომელიც ითვალისწინებდა სომეხი და
ქართველი ახალგაზრდების აქტიურ დასვენებას საქართველოსა და
სომხეთში.   ახალგაზრდული გაცვლითი ბანაკების პროგრამა მრავალფეროვანი და საინტერესოა:
სესიები კონფლიქტების მედიაციასა და ტრანსფორმაციაში, ფილმის
ჩვენება კონფლიქტების თემაზე და
დისკუსიები, უცხო ენის მოკლე კურსები, სპორტული, კულტურული და
ინტელექტუალური ღონისძიებები,
თემატური საღამოები და ა.შ. ასევე,
პროექტის ფარგლებში, წლის განმავლობაში იმართება სამშვიდობო
შინაარსის აქტივობები (გამოფენები, ტრენინგები, კონფერენციები,
სემინარები, ფლეშ მობი, ფილმების ჩვენება და სხვა).
სამიზნე
ჯგუფი:
16-დან
18
წლამდე ასაკის ქართველი,აფხაზი,
სომეხი და საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი მოზარდები.

ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა და კონკურსში მონაწილეობის მიღება
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ. თბილისი, შავთელის ქ. 5/7
ტელეფონი: (+995 32) 299 92 38
http://lazarus.ge
*
1.6.12 საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
მომსახურების აღწერა: კონკურსები, შეხვედრები, გამოფენები.
სამიზნე ჯგუფი:  ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი: 032 2 45 92 72
მისამართი: წმ. ელიას მთა, სამების
ტაძარი, პირველი სართული.
სამუშაო საათები ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 11.00 დან
18.00 საათამდე.
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II თავი - ბათუმი
2.1 სოციალური მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ბათუმის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
batumi.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0422 27 26 06). მის: ლ. ასათიანის
ქ. N25, ბათუმი.
*
2.1.1 კომუნალური მომსახურების
საფასურის სუბსიდირება
სამიზნე ჯგუფი: მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  
ბავშვი ვეტერანი; მათთან გათანაბრებული პირი; ომში დაღუპულთა
ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები; 0-70000 ქულის მქონე
სოციალურად დაუცველი; მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი); მარტოხელა დედები და მათი
შვილები (გარდა სატელეფონო მომსახურებისა).
დაფინანსება: წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვათვეში ერთ სულზე 1,85 ლარი; დასუფთავებისათვის
მოსაკრებლის
გადასახადის დაფარვა (თვეში
ერთ სულზე 1,30 ლარი);  სატელეფონო-სააბონენტო
გადასახადის
დაფარვა (თვეში ერთ ოჯახზე 5
ლარი); გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და
მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების   90%-ს თანადაფინანსება (არაუმეტეს 360

ლარისა) ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.
2.1.2 მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა.   I ჯგუფის მენეფიციარები
დახმარებას მიიღებენ ვეტერანთა
სადღესასწაულო დღეებში; II ჯგუფის ბენეფიციარები დახმარებას
მიიღებენ ახალი წლის დღეებში;
III ჯგუფის ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში.
სამიზნე ჯგუფი: I ჯგუფი - ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა
ოჯახის წევრები; სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში
დაინვალიდებული  ვეტერანები;   II
მსოფლიო ომის მონაწილეები და II
მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები; საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები;          

56

II ჯგუფი - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული   ვეტერანები; საქ. ტერ.
მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული
ვეტერანები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები  და  II მსოფლიო ომში
დაღუპულთა ოჯახის წევრები; სოციალურად დაუცველი ოჯახები,
რომელტაც შეეძინათ შვილი.
III ჯგუფი - ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ
პირთა ოჯახები.  
დაფინანსება: მატერიალური დახმარება არის ინდივიდუალური კატეგორიების მიხედვით, მერყეობს
60-დან 800 ლარამდე.
2.1.3 ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.
სამიზნე ჯგუფი: ეტლით მოსარგებლე სტუდენტის სტატუსის მქონე პირები.
დაფინანება: საფასურის 100%
*
2.1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება
სამიზნე ჯგუფი: მასწავლებელების, მოსწავლეების, სტუდენტების,
იძულებით გადაადგილებული პირების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, პენსიონერების, ბათუმის ხანდაზმულთა
სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების,   ვეტერანებისა და მათთან
გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით შეღავათიანი
მგზავრობით უზრუნველყოფა.
დაფინანება: M3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქა-

ლაქის ფარგლებში მგზავრობის
საფასურის კომპენსაციის სახით,
კერძოდ: 1) მასწავლებლებზე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები (გარდა
პედაგოგებისა), რომელთა შრომის
ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში), სტუდენტებზე, იძულებით გადაადგილებულ
პირებსა და ასაკით პენსიონერებზე და საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების
თანამშრომლებზე,
რომელთა შრომის ანაზღაურება
არ აღემატება 625 ლარს (თვეში
საშუალოდ 14 მგზავრობა (ერთი
მგზავრობის 15 თეთრით დაფარვა) მუნიციპალური ტრანსპორტით
მგზავრობის საფასურის 50%-ით
სუბსდირება.    2) ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციართა, ვეტერანთა და მათთან
გათანაბრებულ პირთა, 0-70 000
ქულის მქონე ბენეფიციართა, შშმ
პირების, მოსწავლეების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის
საფასურის 100%-ით სუბსდირება
(თვეში საშუალოდ 18 მგზავრობა
(ერთი მგზავრობის 30 თეთრით
დაფარვა).
*
2.1.5 სოციალურად დაუცველი,
მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისა და მარტოხელა
მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა         
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები, უდედმამო ბავშვები, მარტოხელა მშობლები.
დაფინანება: ყოველთვიური დახმარება - 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი
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ოჯახები-   80 ლარის ოდენობით;          
0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის
მქონე 4 შვილიანი ოჯახები -   100
ლარის ოდენობით;         0-70000მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და
მეტი შვილიანი ოჯახები -   ყოველთვიური   180 ლარის ოდენობით;        
5 და მეტშვილიანი ოჯახები -   150
ლარის ოდენობით; უდედმამო ბავშვები - 300 ლარის ოდენობით.

ერთ წლამდე ბავში.

2.1.9 მზრუნველობას მოკლებულ
ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის თავშესაფრით, შესაბამისი
სამედიცინო მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებითა და კვებით უზრუნველყოფას.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა, მიუსა*
ფარი და სოციალურად დაუცველ
2.1.6 შეზღუდული შესაძლებლო- ოჯახთა მზრუნველობას მოკლებუბების მქონე პირთა მატერიალური ლი ადამიანები
დახმარება
მომსახურების საფასური: უსასმომსახურების აღწერა: სამიზნე ყიდლო.
ჯგუფის მატერიალური დახმარება .
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლამდე შეზღუ- 2.1.10 მოვლის საჭიროების მქონე
დული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
პირი, რომელიც საჭიროებს მოვ- მომსახურების აღწერა: სამედიცილას.
ნო და სოციალური სერვისების მიწოდება სახლის პირობებში იმ ბენე*
ფიციარებზე, რომლებსაც  ყველაზე
2.1.7
მარტოხელა
მშობლების მეტად სჭირდებათ დახმარება. ისიდახმარება
ნი   უზრუნველყოფილი იქნებიან
მომსახურების აღწერა: მარტო- სამედიცინო დახმარებით (პრევენხალა მშობლების ყოველთვიური ცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია)
მატერიალური დახმარება.
ყოველდღიურ საქმიანობაში მხასამიზნე ჯგუფი: მარტოხელა მშო- რდაჭერით (განათლება, უნარების
ბლები.
განვითარება, პერსონალური ჰიდაფინანსება: 60 ლარი.
გიენის მოწესრიგება) პაციენტებისა
და ახლობლების  ფსიქოლოგიური
*
და სოციალური დახმარებით (მხა2.1.8 სოციალურად დაუცველი რდაჭერა, ჯანსაღი სოციალური
ოჯახების დახმარება
გარემოს შექმნა, ასევე საჭირო სემომსახურების აღწერა: სოცია- რვისების მისაღებად).
ლურად დაუცველი ოჯახების (0- სამიზნე ჯგუფი: ქრონიკულად და100000 ქულის მქონე) ყოველ  ერთ ავადებულ, ხანგრძლივი მოვლის
წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვი- საჭიროების მქონე ან/და საწოლს
ური მატერიალური დახმარების გა- მიჯაჭვულ   ქ. ბათუმში რეგისტრიწევა.
რებულ 0-დან 100 000-მდე ქულის
სამიზნე ჯგუფი: სოციაურად და- მქონე  ბენეფიციარებს, შშმ პირებს,
უცველი ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ასაკით პენსიონერებს.
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მომსახურების საფასური: უსას- ნსიონერებს.
ყიდლო
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
2.1.11 ჰოსპისი ბინაზე
მომსახურების აღწერა: ქალაქ *
ბათუმში მცხოვრები ონკოლოგი- 2.1.12 მუნიციპალური უფასო სასაური-ონკოინკურაბელური
პაცი- დილო
ენტებისათვის სპეციფიკური მო- მომსახურების აღწერა: ექვსი
მსახურების გაწევას, რომელიც უფასო მუნიციპალური სასადილო
ითვალისწინებს ოჯახის ექიმის ვი- ემსახურება სოციალურად დაუზიტს კვირაში ორჯერ თითოეულ ცველ ბენეფიციართა ყოველდღიუბენეფიციართან; საექთნო დახმა- რად, დღეში ერთჯერ, ცხელი საკვერება და ძირეული მოვლა, კვირა- ბით უზრუნველყოფას, რომელიც
ში მინიმუმ ორი ვიზიტი თითოეულ გადაუდებელ აუცილებლობას წაბენეფიციართან; სხვადასხვა სპე- რმოადგენს მათი არსებობისათვის.
ციალისტების დახმარებას საჭირო- სამიზნე ჯგუფი: მოქალაქეები,
ების მიხედვით; სარეაბილიტაციო რომლებიც მონაწილეობენ „სოღონისძიებების ჩატარებას საჭი- ციალურად დაუცველი ოჯახების
როების მიხედვით; აუცილებელი იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკომედიკამენტებითა და ჰიგიენური ნომიკური მდგომარეობის შეფასესაშუალებებით
უზრუნველყოფას ბისა და მონაცემთა ბაზის ფორმიექთნის ყოველ ვიზიტზე. საექთნო რების სახელმწიფო პროგრამაში“
დახმარებას და ძირეულ მოვლას: და მინიჭებული აქვთ 0-დან 65000
სასიცოცხლო მაჩვენებლების კო- ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და
ნტროლს (სუნთქვა, პულსი, წნევა, წარმოადგენენ განაცხადებს. უპიტემპერატურა, ცნობიერების მდგო- რატესობა მიენიჭება 30 000-ზე
მარეობა), სამედიცინო მანიპულა- ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქოციებს (ინექციები-კანქვეშა, კუნთში ნე ბენეფიციარებს და აგრეთვე ქ.
და ვენაში, ტრანსფუზია. ჭრილობის ბათუმის ომისა და სამხედრო ძამოვლა, შარდის ბუშტის კათეტერი- ლების ვეტერანებს, მრავალშვიზაცია, ოყნა, სტომის და ნაწოლების ლიან (სამი და მეტი შვილი), შშმპ
მოვლა, კანის მოვლა), გარეგან და შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების
თერაპიულ ზემოქმედებას, დახმა- ოჯახებს, მარტოხელა მოხუც პენსირებას ყოველდღიურ აქტიურობაში ონერებს. კონტინგენტის შერჩევას
(დაბანა, ჩაცმა, საკვების მიღება, განახორციელებს ქ. ბათუმის სოციწოლითი მდგომარეობის შერჩევა). ალური სერვისების სააგენტო.
სამიზნე ჯგუფი: მომსახურება გა- მომსახურების საფასური: უსასყიდეწევა ქრონიკულად დაავადებულ, ლო.
ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების
მქონე ან/და საწოლს მიჯაჭვულ  ქ. 2.1.13 დროებითი ღამის თავშესაბათუმში რეგისტრირებულ 0-დან ფარი
100 000-მდე ქულის მქონე   ბენე- მომსახურების აღწერა: ყოვეფიციარებს, შშმ პირებს, ასაკით პე- ლდღიურად 50 ბენეფიციარისათ59

ვის ღამის გათევას ორჯერადი
კვებით (საუზმე, ვახშამი) და სუფთა ტანსაცმლით უზრუნველყოფას,
საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურების გაწევას. ბენეფიციარი დროებითი ღამის თავშესაფარში შეიძლება იმყოფებოდეს
19 საათიდან დილის 10 საათამდე,
რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა
დატოვოს თავშესაფრის შენობა.
სამიზნე ჯგუფი: თავშესაფრის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ის პირები, რომლებიც ღამის
თავშესაფარში მიყვანილნი არიან  
საპატრულო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების
მიერ.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
*
2.1.14 მოწყვლადი სოციალური
კატეგორიებისათვის მინიმალური
სოციალური პირობების შექმნა
მომსახურების აღწერა: მოწყვლადი ჯგუფებისათვის პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის,
ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა და სარემონტო
მასალების შეძენა, საკუთრებაში
არსებული საცხოვრებელი ფართის
რემონტი.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად და-

უცველი შშმ   და ბინაზე მოვლის
საჭიროების მქონე პირებისათვის
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება 57.001; სამი და მეტ
შვილიანი, სოციალურად   დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
30.001; სოციალურად   დაუცველი
ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს
დაფინანსება: ინდივიდუალური.
2.1.15 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით
მომსახურება
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფისათვის ასისტენტით მომსახურება,  ასისტენტების მიერ მომსახურეობის პერიოდში ნაწილობრივ
სოციალური მუშაკის ფუნქციების
შეთავსებას. კვირაში ერთ ბენეფიციართან 2-ჯერ   ერთი საათის განმავლობაში გაუწევს დახმარებას.
სამიზნე ჯგუფი: მხედველობით
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის   შშმ პირების   და ეტლით
მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება.
მომსახურების საფასური: 1 ვიზიტი 12 ლარი

არასამთავრობო სექტორი
კარიტასი
2.1.16 თავშესაფარი უსახლკაროთათვის ქ. ბათუმში: “Cuore Amico”
მომსახურების აღწერა: პირველადი დახმარების და ჰიგიენის
უზრუნველყოფა,
ჯანმრთელობის
ან ფსიქოლოგიური პრობლემების

შემთხვევაში   დახმარების გაწევა
და სოციალური რეაბილიტაციის
გავლაში ხელის შეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: უსახლკარო ადამიანები, ვისაც ქუჩაში ღამის გათევა ესაჭიროება.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედუ-
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რა: მიმართვა
*
საკონტაქტო ინფორმაცია:
2.1.19 კოალიცია დამოუკიდებელი
მის: მეტაქსას ქუჩა, 10, ბათუმი, სა- ცხოვრებისთვის ელექტრო და მექართველო.
ქანიკური სავარძელ-ეტლების შეკეთების სერვისი
2.1.17 “იმედის სახლი” ქ. ბათუმში მომსახურების აღწერა: ელექტრო
მომსახურების აღწერა:
და მექანიკური სავარძელ-ეტლების
ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადა- შეკეთების სერვისი.
მიანების რეაბლიტიაცია, მათი მე- სამიზნე ჯგუფი: მექანიკური და
ნტალურად გაძლიერება, სოცია- ელექტრო სავარძელ-ეტლის მომხლური ჩართულობის მომატება და მარებლები.
ურთიერთობების აღდგენაში დახ- ჩართვისთვის საჭირო პროცედუმარება.
რები: ეტლის ადგილზე მიტანა.
სამიზნე ჯგუფი: ალკოჰოლზე და- მომსახურების საფასური: გაწეუმოკიდებული პირები
ლი მომსახურების შესაბამისად.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედუ- საკონტაქტო ინფორმაცია: დაირა: მიმართვა
ნტერესებულ პირებს სერვისის მისაკონტაქტო ინფორმაცია:  კახა- საღებად შეუძლიათ მიმართონ მებერის ქუჩა 6, ბათუმი
ქანიკოსებს შემდეგ მისამართზე:
ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 101
*
ტელ.: 558 60 55 56 (ზურაბ ჭყო2.1.18 იალქანი
ნია).
საქველმოქმედო ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა: მოწყვლა- *
დი ჯგუფების დახმარება საკვებით, 2.1.20 ოცნების ქალაქი
ტანისამოსით, ადვოკატირება, კონ- ადვოკატირება
სულტირება.
მომსახურების აღწერა: ქ.ბათუსამიზნე ჯგუფი:   ხანდაზმულე- მში, ე.წ. ოცნების ქალაქში მცხობი, ქალები, ქუჩაში მცხოვრები და ვრები მოსახლეობის ინტერესების
მომუშავე ბავშვები, შეზღუდული დაცვა და მოსწავლე-აბიტურიენშესაძლებლობის მქონე პირები, ტთათვის განათლების ხელმისაწუცხოეთის მოქალაქეები, სოციალუ- ვდომობის ხელშეწყობა.
რად დაუცველი ოჯახები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდმომსახურების საფასური: უსას- ლო.
ყიდლო
სამიზნე ჯგუფი: ე.წ. ოცნების ქაჩართვისთვის საჭირო პროცედუ- ლაქში მცხოვრები.
რები: მიმართვა.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედუსაკონტაქტო ინფორმაცია:
რები: მიმართვა.
ტელფონი 595 230061 599 33 01 საკონტაქტო ინფორმაცია: ბათუ14
მი, ე.წ. ოცნების ქალაქი, (995 599)
მისამართი:
ბათუმი,ი.ჭავჭავაძის 23 74 90, მარინა ბერიძე
27/16
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2.2 განათლება/დასაქმების მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
ქ.ბათუმის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ბათუმის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
batumi.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0422 27 26 06). მის: ლ. ასათიანის
ქ. N25, ბათუმი.
2.2.1 დასაქმების ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა:   ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს დამსაქმებლების შერჩევას, რომლებიც გამოხატავენ მზაობას ბენეფიციართა დასაქმების
თაობაზე მინიმუმ 1 (ერთი) წლის
ვადით და მათ შესახებ შესაბამისი
მონაცემთა რეესტრის შექმნას.
სამიზნე ჯგუფი: შრომის ბაზრის
მართვის საინფორმაციო სისტემაში, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულ პირებს, რომლებიც
ამავდროულად რეგისტრირებული
არიან 2020 წლის 1 იანვრამდე  ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. უპირატესობა მიენიჭება
მოწყვლად ჯგუფებს (სამი და მეტ
შვილიანი, სოცილურად დაუცველი სტატუსის მქონე, შეზღუდული
შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები,  ვეტერანები და
მათთან გათანაბრებული პირები,
პენსიონერები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტოხელა

მშობლები, მარჩენალდაკარგულების ოჯახის წევრები).
დაფინანსება: ბენეფიციართა სუბსიდირება (დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების
30%-ის ოდენობით, არაუმეტეს 200
(ორასი) ლარისა).
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ბენეფიციარი მერიას წარუდგენს განცხადებას ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დარეგისტრირების
შესახებ, რის შემდეგაც, მერია ქვეპროგრამის ფარგლებში წარდგენილ ვაკანსიებზე შესასრულებელი
სამუშაოების ანალიზისა და ბენეფიციარის შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, შესთავაზებს სამუშაო ადგილს.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმი:
ბენეფიციარი კონკრეტულ დამსაქმებლთან არ უნდა იყოს შრომით ურთიერთობაში   უკანასკნელი
1 (ერთი) წლის განმავლობაში,
ასევე, არ უნდა იყოს შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების ანალოგიური სახელმწიფო პროგრამის
ბენეფიციარი.
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*
2.2.2 ლუკა ასათიანის სახელობის
სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის
მომსახურების აღწერა: წარმატებული სტუდენტების დაფინანსება.
დეტალური ინფორაცია იხილეთ
ოფიციალურ ვებგვერდზე baTumi.
ge
სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და
მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო
პროგრამებზე
ჩარიცხული საუკეთესო შედეგების
მქონე სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის
მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მიღებული აქვთ
დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი
(91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის
თანახმად.
დაფინანსება:  200 ლარი ყოველთვიურად

რომელიც მოიცავს მგზავრობის,
ვიზის, დაზღვევისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯებს.
ღონისძიების დასრულების შემდეგ
ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს ღონისძიებაში მონაწილეობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი და
წერილობითი ანგარიში.

*
2.2.4 აუტიზმის სპექტრის მქონა ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა
მომსახურების აღწერა:   ღონისძიებაში ჩართულია ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები აუტიზმის
სპექტრის მქონე 18 წლამდე მოზარდები;  ვარჯიშები ტარდება კვირაში 2 დღე; მოზარდებთან მუშაობს
2 მწვრთნელი,ფსიქოლოგი და თერაპევტი; ჯამში ჩართულია 30 მოზარდემდე.
სამიზნე ჯგუფი: ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის მქონე 18 წლამდე მოზარდები
ადგილები:  30 ადგილი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სარეგისტრაციო ანკეტის შევსება
საკონტაქტო პირი: ზაურ კეკელიძე
სტაჟირების 568 655 982

2.2.3
უცხოერთში
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: კონკურსის შედეგად შერჩეული ახალგაზრდა მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი გასაცემლის სახით.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე 2020
წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ 18-დან 29 წლის ასაკის საქართველოს მოქალაქეს.
დაფინანსება: 1 სტუდენტზე არაუმეტს 2000 ლარის ოდენობით,

*
2.2.5 გაცვლითი პროგრამები
მომსახურების აღწერა: კლუბის
ნორჩი წევრების საზღვარგარეთ
გაცვლითი პროგრამებით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: მოსამზადებელი
ჯგუფის,   რეგიონალურ და ეროვნულ პირველობებში შედეგის მქონე კლუბის წევრები. დაოსტატების  
და      უმაღლესი დაოსტატების ჯგუ-
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ფის წევრები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კლუბის წევრების შერჩევა,
შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება.

დაოსტატების ჯგუფის პროგრამის
წარმატებით დასრულება და შემდეგ დონეზე გადასვლა.
ან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება.

(პერსპექტივის, საწვრთნო პროცესის მიმართ დამოკიდებულების,
მიღწევების, სატურნირო შედეგების
მიხედვით).
საკონტაქტო პირი: მარიკა ჯაფარიძე
599 315 184

*
2.2.7 ხელოვანთა ხელშეწყობა
მომსახურების
აღწერა:
საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო / სამეცნიერო
პროექტებში
მონაწილე
პირთა
მხარდაჭერა. კონკურსის შედეგად
შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას
არაუმეტეს 2 500 ლარისა,
ერთჯერადი გასაცემლის სახით,
მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევის,
ცხოვრებისა და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის
დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
სამიზნე ჯგუფი: ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული ხელოვანი
ადგილები: 10

*
2.2.6 ჭადრაკის სწავლება
მომსახურების აღწერა: კლუბის
ნორჩი წევრების შესაბამისი საწვრთნო პროცესით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ნებისმიერი მსურველი რომელიც შეესაბამება უმაღლესი დაოსტატების ჯგუფის მოჭადრაკის დონეს
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კლუბის წევრის მიერ
განაცხადის ფორმის შევსება ან
არასამთავრობო სექტორი
საზოგადოებრივი
განვითარების
აკადემია
2.2.8 თვითმმართველობის სკოლა
მომსახურების აღწერა: ორთვიანი
ლექციების ციკლი თემებზე აქტიური
მოქალაქეობა, თვითმმართველობის ისტორია,თვითმმართველობის
არსი, დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობა,
თვითმმართველობის
გამჭირვალობის მნიშვნელობა,მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის
სტრუქტურა,
მიზნები
და
ამოცანები, ხელისუფლების დანაწი-

ლების პრინციპები და მნიშვნელობა, ადგიობრივი თვითთმართველობის ევროპული გამოცდილება,
თვითმმართველობის არჩევნების
მნიშვნელობა და სხვა. ასევე, ადგილობრივი
თვითმმართველობის
სკოლის ფარგლებში მონაწილეებს
ეძლევათ საშუალება დაესწრონ საკრებულოს კომისიის სხდომებს და
პრაქტიკაში იხილონ ადგილობრივ
თვითმმართველობაში მიმდინარე
საკითხები და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესები.
სამიზნე ჯგუფი:   შერჩევის პრო-
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ცესში უპირატესობა ენიჭებათ ქალთა მონაწილეობას და ეროვნულ
უმცირესობების ჩართულობას.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.   +995(577)210404
ვახტანგ გორგასლის 111
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cda4you/
საზოგადოებრივი
განვითარების
აკადემია
2.2.9 დემოკრატიის და ლიდერობის სკოლა
მომსახურების აღწერა: საჯარო
ლექციები თემებზე ღია მმართველობის მნიშვნელობა, დემოკრატიის ისტორია და დემოკრატიული
ღირებულებები
საქართველოსა
და მსოფლიოში, ფემინიზმი-ფემინისტური მოძრაობები და შედეგები,
მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში,
საუკეთესო საარჩევნო მოდელები,
საზოგადოებასთან, ურთიერთობა,
კონსტუტუცია და კონსტუტუციური
ღირებულებები, მედია ინტერვიუები, მედია პლურალიზმი ქვეყნის
განვითარების საქმეში, რელიგია
და სახელმწიფო, ეროვნული იდენტობა, ადამიანის უფლებები და
კანონის უზენაესობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელება და საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობა, ქალთა
მონაწილეობის მნიშვნელობა საჯარო პოლიტიკაში.
სამიზნე ჯგუფი:  X-XI და XII კლასის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები; უმაღლესი სასწავლებ-

ლების I, და II კურსის სტუდენტებს,
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.  +995(577)210404
ვახტანგ გორგასლის 111
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cda4you/
ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი
ინტელექტი
2.2.10 საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო
დახმარების პროგრამის მიმართულება: სამედიცინო მომსახურებითა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მ.შ. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია).
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო გამოკვლევების, ოპერაციის
დაფინანსება ან თანადაფინანსება,
საჭირო მედიკამენტების შეძენა.
სამიზნე ჯგუფი: ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში და გურიის რეგიონში მცხოვრები საქართველოს
მოქალაქეები და მოქალაქეობის
არ მქონე პირები, რომლებსაც გააჩნიათ საქართველოში მუდმივი
ბინადრობის უფლება, რომლებიც
იმყოფებოდნენ
საზღვარგარეთ
არალეგალურად მინიმუმ 1 წლის
განმავლობაში და საქართველოში
მათი დაბრუნების მომენტიდან არ
გასულა 1 წელზე მეტი.
დაფინანსება: არაუმეტეს 1000,00
ლარი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა, ფორმა 100.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: ფიროსმანის ქ. 18, შენობა ა,
ოფისი 16.
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ტელ: 27 22 25; 27 22 45; 592 57
18 00599 01 6052 0101 60
ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი
ინტელექტი
2.2.11 საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო
დახმარების პროგრამის მიმართულება: პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: შრომის
ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლება პროფესიულ კოლეჯში ან კერძო პირთან.
დაფინანსება: არაუმეტეს 1000,00
ლარი.
სამიზნე ჯგუფი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში და გურიის რეგიონში მცხოვრები საქართველოს
მოქალაქეები და მოქალაქეობის
არ მქონე პირები, რომლებსაც გააჩნიათ საქართველოში მუდმივი
ბინადრობის უფლება, რომლებიც
იმყოფებოდნენ
საზღვარგარეთ
არალეგალურად მინიმუმ 1 წლის
განმავლობაში და საქართველოში
მათი დაბრუნების მომენტიდან არ
გასულა 1 წელზე მეტი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.  
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: ფიროსმანის ქ. 18, შენობა ა,
ოფისი 16.
ტელ: 27 22 25; 27 22 45; 592 57
18 00599 01 6052 0101 60 51.

მომსახურების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
და მათი ოჯახის წევრთათვის ინფორმაციის, რჩევისა და მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა   შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიცაა: შშმ პირებისთვის ქვეყნისა და
რეგიონის მასშტაბით არსებული
მომსახურებები და პროგრამები;
მომსახურებების მისაღებად საჭირო პროცედურების/კრიტერიუმების განმარტება და დოკუმენტების
მომზადებაში დახმარება, გადამისამართება სხვადასხვა უწყებაში/
დაწესებულებაში სასურველი მომსახურების მისაღებად; შშმ პირთა
უფლებების, დასაქმების, ფიზიკური
და სოციალური ბარიერების, თვითმოვლისა და მობილობის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება და სხვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათი
ოჯახის წევრები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ცენტრში ვიზიტი ან ტელეფონით დაკავშირება.
საკონქატო ინფორმაცია:
ბათუმი, ნიკო ფიროსმანის ქ. 18 ბ;
598 08 05 07 (თემურ კაკაბაძე)

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
2.2.12 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა
და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
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2.3 სამედიცინო მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, სოციალური მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
2.3.1 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის (16-65 წწ)
ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმისა და ქ. რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში მცხოვრებ პირებს, რომელთაც
აქვთ მწვავე ფსიქოზური სიმპრომები, მაგრამ მკურნალობა შესაძლე-

ბელია განხორციელდეს საცხოვრებელ ადგილზე, სპეციალიზებული
გუნდის მიერ, დღეში ორჯერადი
ვიზიტით; მომსახურება მოიცავს
კონსულტაციებს,
მკურნალობას,
ფსიქო-ტერაპიულ შეხვედრებს, 24
საათიან სატელეფონო კონსულტაციას.

ქ.ბათუმის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ბათუმის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
batumi.ge ან დარეკეთ ცხელ ხალლზე 0422 27 26 06). მის: ლ. ასათიანის ქ. N25, ბათუმი.
*
2.3.2 მოწყვლადი
სოციალური
ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების
კომპენსაციით უზრუნველყოფა
დაფინანსება: სამიზნე ჯგუფის
დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის 200 ლარის ოდენობით
წელიწადში ერთხელ.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმში 2020  

წლის 1 იანვრამდე   რეგისტრირებულ საქართველოს  შემდეგ მოქალაქეებს:   სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული
აქვთ  100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა); შ.შ.მ. პირებს, ომის
ვეტერანებს; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეებს,
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ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს  
(დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);
მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს; მარტოხელა მშობლებს და
მათ შვილებს. ასევე მარტოხელა
ასაკით პენსიონერებს, რომელთა
დახმარების საჭიროება დასტურდება ადმინისტრაციული სერვის ცენტრების მენეჯერების მიერ.   
დაფინანსება: 200 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.
*
2.3.3 მოწყვლადი
სოციალური
ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების
კომპენსაციით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით დაავადებულ
პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ   პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;18
წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ   პირთა მატერიალური დახმარება;18 წლის ასაკის
ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება;პარკინსონით დაავადებულ
პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: 1) ბრონქული
ასთმით დაავადების მქონე 19
წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100
000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე
შშმ  პირსა და ასაკით პენსიონერებს;   2) ეპილეფსიით დაავადებულ
18   წლის ჩათვლით ასაკის პირებს;  . 3) პარკინსონით დაავადებულ
0-დან 100 000  ქულის მქონე  შ.შ.მ.
პირებსა და ასაკით პენსიონერებს.  

4)ფენილკეტონურიით
დაავადებულ პირებს საკვები დანამატების
შეძენის მიზნით გაეწევათ მატერიალური დახმარება. 5)სოციალურად
დაუცველი და სხვა სოციალური
კატეგორიის მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.6) 18
წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით  დაავადებულ  პირებს.
დაფინანსება: დაფინანსება განისაზღვრება ინდივიდუალურად,
დაავადების ტიპიდან გამომდინარე
და იგი მერყეობს 200-დან 3000
ლარამდე.
2.3.4 ონკოლოგიურ დაავადებათა
ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა
და პრევენცია
მომსახურების აღწერა:   ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40
წლამდე და 70 წლის ზემოთ ასაკის
ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია         ფილტვის კიბოს სქრინინგი; 25 დან
30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის
სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია;      ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს,
საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;     60 წლის ზემოთ
ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია
სამიზნე ჯგუფი: ქალები, ზემოთჩამოთვლილი კატეგორიების მიხედვით.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
2.3.5

68

ფსიქიური

პრობლემების

მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: თითოეული ბენეფიციარისთვის (ქ. ბათუმში
მცხოვრებ 18 წლის ზემოთ ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთათვის) ხდება რეაბილიტაციის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენა.
კერძოდ: უტარდებათ ერგოთერაპია, არტთერაპია, ფსიქოლოგიური
დახმარება, პედაგოგის მომსახურება, ჩართული არიან სხვადასხვა
კულტურულ ღონისძიებებში, ხდება
საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმში 2020
წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს
გადაცილებული პირი
ადგილები: 40 ბენეფიციარი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
2.3.6 მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული
მომსახურეობა
მომსახურების აღწერა: სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის უფასო მუნიციპალური სასადილოების ბენეფიციარები, რომელთაც წინა წლებში
(2018-2019 წწ) არ უსარგებლიათ
მსგავსი მომსახურებით, ასევე ომის
ვეტერანი (ასაკით პენსიონერი,
ომში და ომის შემდგომ დაინვალიდებული პირი) ; ხოლო 18 წლამდე
ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები ისარგებლებენ სტომატოლოგიური, ორთოპედიული და ორთოდონტიული მომსახურეობით.

დაფინანსება: სტომატოლოგიური
და ორთოპედიული მომსახურება,
ერთ ბენეფიციარზე 240 ლარის
ოდენობით; 18 წლამდე ასაკის შშმ
სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და
ორთოპედიული მომსახურება - 250
ლარის ოდენობით.
ადგილები: - სტომატოლოგიური
და ორთოპედიული მომსახურება
- 750; 18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და
ორთოპედიული მომსახურება -10.
2.3.7 საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამით ბენეფიციარს წლის
განმავლობაში შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთ კურორტზე დასვენებით.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ბათუმში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად
მცხოვრები შშმ პირებისა და   დაინვალიდებულ   (ომში და ომის
შემდგომ) ომის ვეტერანთა,   ომში
დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ
სტატუსის ბავშვთა,   მცირე ტიპის
საოჯახო სახლის ბენეფიციარების,
სოციალურად დაუცველი (100 001მდე სარეიტინგო ქულების მქონე)
ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი
ოჯახები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
2.3.8 ახალშობილთა და ბავშვთა
განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: 1. სმე-
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ნის და მუკოვისციდოზის (რადგან
სხვა   გენეტიკური დაავადებების ფენილკეტონურია, ჰიპოთირეოზის
კვლევა ხორციელდება ჯანდაცვის
სამინისტროს პროგრამით) სქრინგული   გამოკვლევა. 2. რეაბილიტაცია    მულტიდისციპლინარული გუნდის ერთი ან საჭიროების
შემთხვევაში რამდენიმე   სპეციალისტის (ადრეული განვითარების
სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი,
სპეციალური პედაგოგი და სხვა)
მიერ, საერთო ჯამში თვეში 8 მომსახურეობის
გაწევა,
აგრეთვე
მშობლებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება. 3. ფსიქოლოგის
და ლოგოპედის მომსახურეობა. 4.
ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა.
საშუალოდ   15 გაკვეთილი თვის
განმავლობაში. 6. მენჯ-ბარძაყის  
სახსრის დისპლაზიისა და ამოვარდნილობის
ამბულატორიული
მკურნალობის კურსი (15 სამკურნალო მასაჟი, 15 ფიზიოპროცედურა,
კალციუმის შემცველი მედიკამენტები).
სამიზნე ჯგუფი: I-II-III ღონისძიებით  მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილებს.  
მეოთხე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე
ასაკის, ქ. ბათუმში   2020 წლის   1
იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს;  მეხუთე ღონისძიებით მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში 7 წლამდე ასაკის ქ. ბათუმში  
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს შემდეგი პათოლოგიით:   დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა,

აუტიზმი და სხვა. მომსახურეობა
გაეწევათ იმ ბავშვებს, რომლებიც
ვერ სარგებლობენ საქართველოს
ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით.    ყოველთვიურად,
საშუალოდ 8 მეცადინეობა. მეექვსე   ღონისძიების მოსარგებლეები
არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10)
განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0-F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე   2-დან 15   წლის
ასაკის ჩათვლით საქართველოს
მოქალაქეები, რომლებიც: 2020
წლის 1 იანვრის   მდგომარეობით
რეგისტრირებული არიან ქ. ბათუმში. ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ
7 წლამდე ასაკის განვითარების
შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის
რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება
და აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
დაფინანსდება ვაუჩეული პრინციპით. ვაუჩერის გაცემის-გამოყენების წესი განსაზღვრება  ქ. ბათუმის
მერის ბრძანებით. ქვეპროგრამის
ფარგლებში, მეექვსე ღონისძიებით  
მომსახურება გაეწევა ქ. ბათუმში   
2020 წლის  1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებულ ბავშვებს.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
2.3.9 ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება
მომსახურების აღწერა: ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმში 2020  
წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირე-
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ბული პირები, რომლებიც გადიან
მკურნალობის კურსს ჰემოდიალიზის ცენტრებში. აგრეთვე, ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 18 წლის
ასაკის ჩათვლით ლეიკემიით დაავადებული პირები.
დაფინანსება: ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური
მატერიალური დახმარება - 720
ლარის ოდენობით; ლეიკემიით
დაავადებული 18 წლის ჩათვლით
პირებისათვის
ყოველთვიურად
მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი) – 2400 ლარის
ოდენობით.

მერის წარმომადგენელის მიერ
გაცემული   დასკვნის საფუძველზე. 0-6   წლამდე ასაკის ბავშვებს,
ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს,
რომელთაც არ აქვთ 70001-დან   
200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო
ქულა და რომლებიც არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიზნობრივი პროგრამებით.
დაფინანსება: დაფინანსება დაავადებათა კატეგორიის მიხედვით
არის განსხვავებული ღვიძლის  
ტრანსპლანტაციის
საჭიროების
მქონე პირთა დახმარება - 30,000
ლარის ოდენობით; ძვლის ტვინის
გადანერგვის საჭიროების მქონე
*
პირთა დახმარება - 20, 000 ლარის
2.3.10 მოქალაქეთა ინდივიდუა- ოდენობით; ბენეფიციართა გეგმილური სამედიცინო დახმარება
ური ოპერაციული   მკურნალობის
მომსახურების აღწერა:   ბენეფი- თანადაფინანსება - 500 ლარის
ციართა   გეგმიური ოპერაციული   ოდენობით.
მკურნალობის   თანადაფინანსება.  
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და 2.3.11 თემზე დაფუძნებული მობიძვლის ტვინის გადანერგვის საჭი- ლური გუნდის მომსახურება
როების მქონე პირთა დახმარება.   მომსახურების აღწერა: მძიმე ფსიმკურნალობა ფინანსებდება გარ- ქიკური აშლილობის მქონე პირებიკვეული სქემის მიხედვით. (საყო- სათვის ხარისხიანი და მაღალკვაველთაო დაზღვევით განსაზღვრულ ლიფიციური ბინაზე მომსახურების
ზღვრულ ტარიფამდე).
უზრუნველყოფა. დაავადების რეცისამიზნე ჯგუფი: ქ. ბათუმში 2020 დივებისა და რეჰოსპიტალიზაციის
წლის 1 იანვრამდე   რეგისტრირე- შემცირება. მედიკამენტების მიწობულ საქართველოს   შემდეგ მო- დების უზრუნველყოფა.   პაციენტიქალაქეებს, რომლებიც ჩართული სა და პაციენტის ოჯახის წევრების
არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: ფსიქოგანათლება და   ფსიქოლოსოციალურად დაუცველი ოჯახების გიური მხარდაჭერა. ბენეფიციარის
მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტ- სოციალური უნარჩვევების ტრერირებულ ოჯახის წევრებს, რომლე- ნინგი და გარემოში ინტეგრაციის
ბსაც მინიჭებული აქვთ 100001-დან    ხელშეწყობა.
200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო სამიზნე ჯგუფი: მძიმე ფსიქიკური
ქულა;   მოქალაქეებს, რომელთა აშლილობის მქონე პირები, რომდახმარების საჭიროება დასტურდე- ლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი
ბა ადმინისტრაციული ერთეულის დროით თავსდებიან სტაციონარში,
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ხოლო სტაციონარიდან გაწერის ლებას, მიუხედავად საჭიროებისა
შემდეგ სულ მცირე ბოლო სამი მომსახურების საფასური: უსასყიდთვის განმავლობაში არ/ან ვერ აკი- ლო
თხავენ ამბულატორიულ დაწესებუარასამთავრობო სექტორი
კარიტასი
2.3.12 შინმოვლა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო, სარეაბილიტაციო, ფსიქოლოგიური და სოციალური   მომსახურების კომპლექსი, რომელიც   
ბინაზე მისვლით  პაციენტს ეხმარება  ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სტაბილიზაციასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში.
მომსახურების საფასური: სუბსიდირებული მომსახურება განკუთვნილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. ამასთან
ერთად, საქართველოს კარიტასი  
მოსახლეობას ფასიან მომსახურებას სთავაზობს.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 234-76-75
*
იდენტობა
2.3.13 ლგბტ თემის წარმომადგენლების მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა:   სწრაფი
ტესტირიება აივ/შიდსზე,   პრე და
პოსტ სამედიცინო  კონსულტირება;
ფსიქოკონსულტაცია; სოციალური
მუშაკის სერვისი; საინფორმაციო
შეხვედრები სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. ასევე, ინტენსიური საგანამანთლებლო შეხევდრების ფარგლებში განიხილება
გენდერის, სქესის, სექსუალობის
და   სექსუალური ჯანმრთელობის
საკითხები.  
სამიზნე ჯგუფი:   ლგბტ თემის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს

სერვისის მიღების საჭიროება და
თანამშრომლობისათვის მზაობა.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
პირი, რომელიც იყენებს დისკრიმინაციულ და სიძულვილის ენას   
ორგანიზაციის სივრცეში; არღვევს
სხვა კონფიდენციალობას.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:
ონლაინ/სატელეფონო
კომუნიკაცია  ორგანიზაციის ნებისმიერ თანამშრომელთან ფეისბუქ
გვერდის მეშვებითან პირისპირ
კომუნიკაციისას,   ორგანიზაციაში
ვიზიტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: ანანო სურმავა - 555242196
Facebook - იდენტობა
კავშირი იმედი
2.3.14 ზიანის შემცირება ინექციური
ნარკოტიკების მომხმარებლებში
მომსახურების აღწერა: მომსახურება მოიცავს: 1.ერთჯერადი
საინექციო საშუალებების გაცემა განსაზღვრული რაოდენობით;  
2.თავდაცვის საშუალებების გაცემა;   3.ტესტირებები: B,C ჰეპატიტებზე, აივ/შიდსზე, სიფილისზე;
4. კონსულტაციები საჭიროების
მიხედვით: ინფექციონისტი, თერაპევტი, იურისტი, ფსიქოლოგი,
ქირურგი, ფტიზიატრი, გლობალის
ფარგლებში სიფილისის უფასო
მკურნალობა, ვენეროლოგთან გადამისამართებით,
რომელთანაც
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დაავადებათა კონტროლს ხელშეკრულება აქვს დადებული 5.საინფორმაციო მასალის მიწოდება,
თვიგამანთლებლების ტრეინინგები. 6. ტესტირებამდე და ტესტირების შემდგომი კონსულტაციები.
სამიზნე ჯგუფი:  აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრები სრულწლოვანი პირები, რომელთაც აქვთ ნივთიერებების მოხმარების გამოცდილება.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ზორია წურწუმია    -    ხელმძღვანელი,   ტელ:577 278735, 593
275154; მირანდა ჯღენტი   -    
ტელ.593 390508; თამუნა ესებუა  
- ტელ. 555590220.
კავშირი იმედი
2.3.15 C ჰეპატიტის კონფირმაციული გამოკვლევა და მკურნალობა

სამიზნე ჯგუფი:   აჭარის ტერიტორიაზე მცხოვრები სრულწლოვანი
პირები, რომელთაც აქვთ ნივთიერებების მოხმარების გამოცდილება და ნებისმიერი ადამიანი რომელიც საჭიროებს კონფირმაციას
და მკურნალობას (სახელმწიფო
პროგრამა), არა აქვს მნიშვნელობა მიეკუთვნება თუ არა რომელიმე
მოწყვლად ჯგუფს.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ბათუმი,
ზურაბ
გორგილაძის
66,ბ.51, ოფისის ტელ. 27 18 91
ზორია წურწუმია    -    ხელმძღვანელი,   ტელ:577 278735, 593
275154;
მირანდა
ჯღენტი
ტელ.593
390508;

2.4 იურიდიული მომსახურებები
არასამთავრობო სექტორი
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
2.4.1 იურიდიული დახმარება
მომსახურების
აღწერა: სამართლებრივი დახმარების ცენტრის
იურისტები მოქალაქეებს აწვდიან
უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს, უზრუნველყოფენ სხვა და სხვა
სახის დოკუმენტების მომზადებასა
და საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენენ მათ სასამართლოში.
იურიდიული დახმარება ხორციელდება საკუთრების უფლებასთან
და საჯარო მოსამსახურეთა შრომის
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: იურიდიული დახმარების
მიღება შესაძლებელია, ჩევნი როგორც რეგიონულ, ასევე თბილისის
ოფისებში ვიზიტით, ელექტრონული მეილის და ცხელ ხაზზე დარეკვის მეშვეობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ბათუმი:
მის: ფარნავაზ მეფის 74, 6010
ტელ: (995 0422) 29 44 88
ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით,
მისამართზე
alac@
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transparency.ge
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის
ცენტრი
2.4.2 იურიდიული კონსულტაცია
მომსახურების აღწერა: ადამიანის საყოველთაოდ   აღიარებული
უფლებებისა და თავისუფლებების
დარღვევის შემთხვევაში პირის
ინტერესებსა და უფლებების და-

ცვის მიზნით კონსულტაცია.  
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:  (599)
27 52 08

2.5 ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარება
არასამთავრობო სექტორი
*
კლუბი სინერგია
2.5.1 ‘ფსიქიკური აშლილობების
და ფსიქო-სოციალური საჭიროების
მქონე პირთა მხარდაჭერა საქართველოში“ (ხორციელდება გიფ-თბილისის მიერ, ევროკავშირის
დაფინანსებით)
მომსახურების აღწერა: ცენტრის
მიზანია მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური საშუალებების ავადმოხმარების, ქცევითი
აშლილობების, ემოციური პრობლემებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა პრობლემების
პრევენცია და მართვა. ეს არის
ფსიქოსოციალური სერვისი, რომელიც ხორციელდება მულტიდისიპლინური გუნდის მიერ. გუნდის
შემადგენლობაში შედიან ილიას
უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის
კურსდამთავრებულები (სოციალური ფსიქიატრია, ფსიქოტრავმატოლოგია), ადიქტოლოგები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკი,
ექიმი-სომატოლოგი და ფსიქიატრი
(კონტრაქტით). კლუბი სინერგია

თავის კლიენტებს/ბენეფიციარებს
აწვდის ინტერვენციების ბაზისურ,
პრევენციულ, ტრანსდიაგნისტიკურ
პაკეტს (მათ შორის, მშობლების
მოდული, ემოციების მართვის მოდული, ინტერპერსონალური ურთიერთობების მოდული, ადიქტური
პრობლემების სამართავი მოკლე
მოდული, არტ-თერაპიული მოდული, სპეციფიკური მოდული „დანაშაულის გაცნობიერება“, მულტიკომპონენტიანი მოკლე მოდული)
და ჩაღრმავებული ინტერვენციების
პაკეტს (მათ შორის, კოგნიტურ-ბიჰევიორულ თერაპიაზე დაფუძნებული: ა. ტრავმაზე ფოკუსირებული ინტერვენცია, ბ. გემბლინგის
სამართავი ინტერვენცია, გ. სხვა
ადიქტური ქცევების სამართავი მოდული, EMDR სხვადასხვა მოდული
და ა.შ.). მომსახურება როგორც
ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ ფორმატში მიმდინარეობს.
ჩართვის პირობები: ცენტრი ემსახურება 14-25 წლის მოზარდებსა
და ახალგაზრდებს, და მათ ოჯახის
წევრებს   ფჯ პრობლემების დროს:
ფჯ მსუბუქი ნიშნები (დაღლილობა,
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მოუსვენრობა, კონცენტრაციის დარღვევა და ა.შ.); საშუალო სიმძიმის
პრობლემები (მარიხუანით ან სხვა
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებებით
ექსპერიმენტირება, ძილის დარღვევა, მკვეთრად დაქვეითებული
გუნებ-განწყობა და ა.შ.); გავრცელებული აშლილობები (დეპრესია,
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, შფოთვითი აშლილობა, გემბლინგი და ა.შ.) და კომორბიდულობები.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
ნეიროგანვითარების დარღვევები, ფსიქოზური
მდგომარეობები, მაღალი რისკის
სუიციდი.
პროცედურები: კლუბში დარეკვა  
ან ელწერილის გაგზავნა, პირველადი შეფასება სერვისის მანდატთან შესაბამისობის დასადგენად.
ადგილების რაოდენობა: ცენტრი
ყოველ მოცემულ მომენტში ემსახურება 80 მოზარდს, ახალგაზრდასა
და მათი ოჯახის წევრებს. აქედან,
დაახლოებით 30 ღებულობს ჯგუფურ   და 50 ინდივიდურ მომსახურებას.   ყოველ მომდენო თვეს ცენტრს აქვს 20-25 ახალი შემთხვევის
მიღებისა და მოსახურების შესაძლებლობა.
სამიზნე ჯგუფი: კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდები და
ახალგაზრდები;
სახელმწიფო
ზრუნვის ქვეშ მყოფი მოზარდები;
დევნილი მოზარდები და ახალგაზრდები; ზოგადი პოპულაციის მოზარდები და ახალგაზრდები; ამ მოზარდების და ახალგაზრდების ოჯახის
წევრები.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 12,
ბინა 3, ზ. გორგილაძის ქ. ბათუმი,
მაია ხუნდაძე - 599 80 70 21

მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
*
იდენტობა
2.5.2 ლგბტ თემის წარმომადგენლების მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა:   ფსიქოკონსულტაცია; სოციალური მუშაკის სერვისი; საინფორმაციო შეხვედრები სქესობრივი გზით გადამდებ
დაავადებებზე. ასევე, ინტენსიური
საგანამანთლებლო შეხევდრების
ფარგლებში განიხილება გენდერის, სქესის, სექსუალობის და  სექსუალური ჯანმრთელობის საკითხები.  
სამიზნე ჯგუფი:   ლგბტ თემის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს
სერვისის მიღების საჭიროება და
თანამშრომლობისათვის მზაობა.
ვერ ჩაერთვება: პირი, რომელიც
იყენებს დისკრიმინაციულ და სიძულვილის ენას   ორგანიზაციის სივრცეში; არღვევს სხვა კონფიდენციალობას.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:
ონლაინ/სატელეფონო
კომუნიკაცია  ორგანიზაციის ნებისმიერ თანამშრომელთან ფეისბუქ
გვერდის მეშვებითან პირისპირ
კომუნიკაციისას,   ორგანიზაციაში
ვიზიტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: ანანო სურმავა - 555242196
Facebook - იდენტობა
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2.3 სამედიცინო მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
ქ. ბათუმის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ბათუმის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
batumi.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0422 27 26 06). მის: ლ. ასათიანის
ქ. N25, ბათუმ ი
*
2.6.1 ეზოს ფეხბურთი
მომსახურების აღწერა: ბათუმის
ადმინისტრაციული ერთეულის 12
გუნდი, 6 ასაკობრივი კატეგორიით,
სისტემატიურად ვარჯიშობს ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ მოედნებზე; ძირითადად ჩართულია სოციალურად დაუცველი და ობოლი
მოზარდები; ვარჯიშები უფასოა;
ტარდება საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება; ასევე ხდება ნიჭიერი ბავშვების შერჩევა და მათი ჩართვა საფეხბურთო
აკადემიებში.
სამიზნე ჯგუფი: 12 ჯგუფი; გოგონები და ვაჟები

ადგილები: 500 ადგილი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სარეგისტრაციო ანკეტის შევსება
*
2.6.2 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: კინტელექტუალური თამაში რა? სად?
როდის? ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი" (I ეტაპი)   
„აჭარის საერთაშორისო ჯემბორი სკაუტური სამყარო“კონკურსი „სიტყვის კონა"      
სამიზნე ჯგუფი: დაინტერესებული
მოზარდები.
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III თავი - ზუგდიდი
3.1 სოციალური მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ზუგდიდის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
zugdidi.mun.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი ზუგდიდი,
რუსთაველის ქ.#90. (0 415) 25 05 07
*
3.1.1დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბავშვი (საქართველოს მოქალაქე), მისი ბიოლოგიური დედის რიგით მესამე ან
შემდგომი შვილი, ამავდროულად
გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო/ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი
მუდმივად მცხოვრები პირი.
დაფინანსება: რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 200
ლარი, სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის - 150
ლარი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მიმართვა
ახლად დაბადებული ბავშვის ბიოლოგიური დედის/ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მი-

ხედვით.
3.1.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ცხელი
სადილით უზრუნველყოფას დღეში
ერთხელ.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, უმუშევარი პენსიონერები, შშმ პირები და
სხვა (280 ბენეფიციარი).
დაფინანსება: 100%
3.1.3 ომის ვეტერანთა სოციალური
დაცვის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: მეორე მსოფლიო
ომის
მონაწილეთა
ერთჯერად
ფულად დახმარებას 500 ლარის
ოდენობით, ხოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს - 200 ლარის
ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების
დღის –9 მაისის დღესასწაულთან
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დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 200 ლარიანი დახმარებას პენსიაზე დანამატის სახით სამამულო
ომის მონაწილე ვეტერანებზე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ან
საქართველოს თავისუფლებისა და
ტერიტორიული მთლიანობისათვის
ბრძოლის მონაწილე ვეტერანების
დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 300 ლარის ოდენობით.
ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ფინანსური
მხარდაჭერას, თითოეულ ოჯახზე
1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.
დაფინანსება: 100%.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და
სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს მიერ წარმოდგენილი სია ან/და მოქალაქის პირადი განცხადება.
*
3.1.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: მრავალშვილიანი და ახალშობილთა
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება,
მარტოხელა მშობლების და დედ–
მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიურ დახმარება, ქალთა მიმართ
ან/ და ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსურ მხარდაჭერა ან
მოქმედ კრიზისულ ცენტრში განთავსება.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: მრავალშვილიანი ოჯა-

ხებისათვის- 18 წლამდე ასაკის 4
ბავშვზე – 200 ლარი; 5 ბავშვზე–300
ლარი და ა.შ; პირველი– მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა
65001–ზე ნაკლები)– 200 ლარი ;
ნებისმიერი კატეგორიისთვის: ტყუპის შეძენისას –500 ლარი ; დედ–
მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის
ყოველთვიური
დახმარება 50 ლარის ოდენობით;
მარტოხელა მშობლის, რომელსაც
ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი
ქორწინების გარეშე ყოველთვიური
დახმარება -50 ლარის ოდენობით;
ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100-800 ლარამდე ოდენობით (შემაკავებელი
და დამცავი ორდერის მოქმედების
პირობებში სასამართლოსა და ან/
და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე
უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად.
დაფინანსება: 100%
3.1.5 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებისა და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა ფინანსური
მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია
და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.
სამიზნე ჯგუფი: შშმ და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები.
დაფინანსება: 18 წლამდე ასაკის
უნარშეზღუდული და მძიმე ქრონი-
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კული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი
დახმარება 200 ლარის ოდენობით, სმენა და მხედველობადაქვეითებული, მკვეთრად გამოხატული
შეზღუდვის მქონე პირებისთვის
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით ან სარეაბილიტაციო მკურნალობა შშმ
პირებისთვის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არსებულ სარეაბილიტაციო ცენტრში, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა ,
რომლებიც გადიან ქიმიო, სხივურ,
რადიო, ტარგენტულ და სხვა სახის
ძვირადღირებულ თერაპიას - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200
ლარის ოდენობით. ასევე, შშმ, ვეტერანთა და მოვლის საჭიროების
მქონე პირთა შინ მოვლის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერა,
რომელიც ითვალისწინებს ზრუნვის
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის მოვლის საზღაურის
დაფინანსებას
ყოველთვიურად
100 ლარის ოდენობით.
3.1.6 მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: მარჩანალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერა.
სამიზნე ჯგუფი: მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ
18 წლამდე შვილი.
დაფინანსება: ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი.
3.1.7 ხანდაზმულთა, მარტოხელა
მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი
ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

მომსახურების აღწერა: ერთჯერადი ფულადი დახმარება და შინმოვლა. სპეციალურად ადაპტირებული
მიკროავტობუსის საშუალებით ექიმით, მომვლელი ქალითა და მძღოლით დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფი ადგილზე ახორციელებს
ვიზიტებს და საჭიროების მიხედვით
უწევს ხანდაზმულებს სხვადასხვა
ყოფითი ხასიათის მომსახურებას.
სამიზნე ჯგუფი: მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულები, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო
ქულა 65 001-ზე ნაკლები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
3.1.8 სადღესასწაულო დღეების
დახმარების პროგრამა
მომსახურების აღწერა: სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით ფინანსური
დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: მე–2 მსოფლიო
ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლ
ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების,
100 წელს გადაცილებული პირების,
მზრუნველობამოკლებულთა
სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის,
ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა (შობა–
ახალი წელი და აღდგომა) საკვები პროდუქტებით. შშმ პირთა და
ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის
დღის აღსანიშნავი ღონისძიების
ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი)
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
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3.1.9 ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის
საფასურის ნაწილობრივი უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში
ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება,
თითოეულს თვეში 50 -100 ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისის მიმწოდებელი ცენტრიდან დაშორების
გათვალისწინებით;
მზრუნველობამოკლებულთა უსასყიდლო სასადილოს ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება
ყოველთვიურად 25 ლარის ოდენობით.   სოციალურად დაუცველი
სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით
65001-ზე ნაკლები), რომლებიც
სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ
უმაღლეს სასწავლებლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ასევე, ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებული საჯარო სკოლების პედაგოგების, ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებაზე მყოფი სახელოვნებო სკოლებისა და სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგების, აღმზრდელ -მასწავლებლებისა და ტექნიკური მუშაკების
(ძიძა, მზარეული, დამლაგებელი

და სხვა ტექნიკური პერსონალი),
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
არსებული აკრედიტებული სახელმწიფო სასწავლებლების სტუდენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მოქალაქეების მუნიციპალური
ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება
დაფინანსება: თანადაფინანსებაინდივიდუალური ოდენობა თითოეული სამიზნე ჯგუფისათვის.
3.1.10 სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ხანძრის,
დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა
სტიქიური მოვლენების შედეგად
დაზარალებული და უსახლკაროდ
დარჩენილი
მოსახლეობისათვის
მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და
მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით
უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ხანძრის შედეგად
დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები, დიდთოვლობის,
ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ
ოჯახები. მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახები. ერთჯერადად
დაზარალების 1-ლი კატეგორიის
ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული, უსახლკაროდ
დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებშიმცხოვრები სო-
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ციალურად დაუცველი ოჯახები
(სარეიტინგო ქულა 65001-მდე),
ძალადობის მსხვერპლები, სახლდამწვარები, მეწყერის შედეგად
უსახლკაროდ დარჩენილები, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირები და
ყოფილი პატიმრები.
დაფინანსება: სამიზნე ჯგუფის და
ზარალის ხარისხის შესაბამისად
ინდივიდუალური.
3.1.11 დევნილთა მხარდაჭერის
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.
სამიზნე ჯგუფი: მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, ხანდაზმულები, პენსიონერი; შშმ პირი;
სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები),
ონკოლოგიური დაავადების მქონე
პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახები.
დაფინანსება: ერთჯერადად 100
ლარი.
3.1.12 სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და კრიზისულ
მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების
ფინანსური დახმარების პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ზამთრის
პერიოდში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფა, შეჭირვებული მოსახლეობის ყოფითი
პირობების გაუმჯობესების ხელშე-

წყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე
ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 001ზე ნაკლებია შეშით ან სანაცვლოდ
100 ლარიანი ფულადი დახმარება
უკიდურესად ღატაკი კატეგორიისთვის (35 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით). განსაკუთრებით
მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების (40 001-ზე ნაკლები
სარეიტინგო ქულის მქონე მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები, მარტოხელა მშობლები, მარტოხელა პენსიონერები
და ა.შ.) ფინანსური მხარდაჭერა
წელიწადში ერთხელ 100-1000
ლარის ფარგლებში.
დაფინანსება: სამიზნე ჯგუფის მიხედივით ინდივიდუალურად განისაზღვრება.
3.1.13 უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობა და მინიმალური
საცხოვრებელი პირობების შექმნის
მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირები.
დაფინანსება: 100%.

არასამთავრობო სექტორი
ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი რამა გენდერული თანასწორობი„სახლი“
სათვის“
3.1.14 „გაეროს ერთიანი პროგ- სამიზნე ჯგუფი: ქალთა მიმართ ძა81

ლადობისა და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლები/დაზარალებულები;
მომსახურების აღწერა: „სახლი“
მოიცავს ქ.ზუგდიდსა და თელავში
ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ოჯახში ძალადობის კრიზისული
ცენტრების გახსნისა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; ქალთა
საკონსულტაციო ცენტრ „სახლის“
ბაზაზე არსებული კრიზისული ცენტრების მომსახურება   მოიცავს შემდეგ  მომსახურებას : მოკლევადიან განთავსებას (7 დღე)   კრიზისულ
ვითარებაში;  სოციალური კონსულტაცია და დახმარებას, ფსიქოლოგიური  კონსულტაციას;  
ჩართვის პირობები: ქალთა მიმართ
და ოჯახში ძალადობის პრობლემა,
კრიზისული ვითარება.
პროცედურები: ბენეფიციარის   მომართვა კრიზისულ ცენტრში, მისი
მდგომარეობის შეფასება;
ადგილები: ზუგდიდის კრიზისულ
ცენტრში 5-6 ად., თელავში 4-5
ადამიანი;
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: შ.რამბაშიძის ქ.3, თბილისი
0179, საქართველო
ა/ო ‘სახლი“ ტელ.: (995) 2 98 90
80;
საკონტაქტო პირი -  ნანა ხოშტარია
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
3.1.15 ელექტრო და მექანიკური
სავარძელ-ეტლების შეკეთების სერვისის
მომსახურების აღწერა: ელექტრო
და მექანიკური სავარძელ-ეტლების
შეკეთების სერვისი
მომსახურების საფასური: გაწეული

მომსახურების შესაბამისად
სამიზნე ჯგუფი: მექანიკური და
ელექტრო სავარძელ-ეტლის მომხმარებლები
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: ეტლის ადგილზე მიტანა
საკონტაქტო ინფორმაცია: დაინტერესებულ პირებს სერვისის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ მექანიკოსებს შემდეგ მისამართებზე:
ზუგდიდი: სოფელი კახათი;
ტელ.: 598 84 47 72 (ნიკოლოზ ბიჭია)
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
3.1.16 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა
და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
მომსახურების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
და მათი ოჯახის წევრთათვის ინფორმაციის, რჩევისა და მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა   შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიცაა: შშმ პირებისთვის ქვეყნისა და
რეგიონის მასშტაბით არსებული
მომსახურებები და პროგრამები;
მომსახურებების მისაღებად საჭირო პროცედურების/კრიტერიუმების განმარტება და დოკუმენტების
მომზადებაში დახმარება, გადამისამართება სხვადასხვა უწყებაში/
დაწესებულებაში სასურველი მომსახურების მისაღებად; შშმ პირთა
უფლებების, დასაქმების, ფიზიკური
და სოციალური ბარიერების, თვითმოვლისა და მობილობის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება და სხვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
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სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათი
ოჯახის წევრები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ცენტრში ვიზიტი ან ტელე-

ფონით დაკავშირება.
საფონტაქტო ინფორმაცია:
ზუგდიდი, ლაზის ქ.18; ზუგდიდი:
598 08 05 09 (მზისადარ ფიფია)

3.2 განათლება/დასაქმების მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.ზუგდიდის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ზუგდიდის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
zugdidi.mun.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი ზუგდიდი,
რუსთაველის ქ.#90. (0 415) 25 05 07
*
3.2.1 სკოლისგარეშე სწავლისა და
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
მიმწოდებელი:
ა(ა)იპ
მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე
მომსახურების აღწერა: მოზარდთა მრავალმხრივი განვითარება;
თავისუფალი დროის სწორად წარმართვა; შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა; მეცნიერების,
ტექნიკის, ლიტერატურისა და ხელოვნების მიღწევების ათვისებისათვის პრაქტიკული და თეორიული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ხელოვნების სხვადასხვა დარგების
მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება; განსაკუთრებული ნიჭის
მქონე მოზარდების გამოვლენა და
ხელშეწყობა; მოზარდთა ზოგადი
განათლების დონის, ინტელექტუალური შესაძლებლობების ამაღლება და სამოქალაქო საზოგადოების
მშენებლობაში აქტიური ჩართვა.

სამუსიკო, საგუნდო-სამუსიკო, სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის მიერ
კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების,
კონფერენციების,
ლიტერატურული
საღამოების,
ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ჩატარება; ჩაბმა
ტექნიკური შემოქმედების წრეში,
ნორჩ გამომგონებელთა ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად
ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით მოზარდების
დაინტერესება
სამეჯლისო-სპორტული ცეკვებით, თანამედროვე
და საესტრადო სიმღერების შესწავლა, სადისკუსიოდ აქტუალური
თემატიკის შერჩევა, პროფესიული
დახმარების გაწევა, თანამედროვე არქიტექტურითა და დიზაინით
მოსწავლეთა დაინტერესება. თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან,
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კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, საყმაწვილო მედიის განვითარება, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი
სამუშაო სივრცის შექმნა. თავისუფალი დროის სწორად წარმართვა; შემოქმედებითი პოტენციალის
გამოვლენა;
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოზარდები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მომართვა მიმწოდებელთან.
საკონტაქტო ინფორმაცია:593 31
39 31
3.2.2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
მერიის ფინანსური ხელშეწყობის დაფინანსება/თანადაფინანსების
პროგრამა - მერის სტიპენდია
მომსახურების აღწერა: წარმატებული სტუდენტების წახალისება.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
(ადგილობრივი/
დევნილი) ახალგაზრდები (სტუდენტებზე), რომლებიც სწავლობენ

აკრედიტებულ უმაღლეს/პროფესიულ სასწავლებელში და აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება.
დაფინანსება: თვეში 250 ლარის
(დარიცხული) ოდენობით 1 წლის
მანძილზე.
პროცედურები: კომისიაზე განსახილველად წარდგენილი უნდა
იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება მერის სახელზე; ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის
წარმომადგენლის შუამდგომლობა; სამოტივაციო წერილი; ორი
რეკომენდაცია (ერთი მიმართულების მეცნიერ თანამშრომლის და
ერთი ფაკულტეტის დეკანატისგან);
აკადემიური მოსწრების ფურცელი;
ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და
საერთაშორისო კონკურსებში მიღებული ჯილდოები/დიპლომები/
სერთიფიკატები/სიგელები; განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ცნობა სასწავლებლიდან); პირადობის ან/და დაბადების
მოწმობის ასლი; საინფორმაციო
ბარათი საჯარო რეესტრიდან; პირადი ანგარიში ბანკში.

არასამთავრობო სექტორი
3.2.3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციისა და
განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“
მომსახურების აღწერა: გადამზადება ჭრა-კერვის კურსებზე, ქსოვილის გრილი და ცხელი მეთოდით
დამუშავება (შოლკოგრაფია, თერმოპრესი). საერთაშორისო დონის
IT სპეციალისტების გადამზადება
(ასოციაცია „ჰანგი“ 2014 წლიდან Cisco-ს საერტაშორისო ქსელური აკადემიის პარტნიორია და

შესაბამისად სტუტენტებზე გაიცემა
საერთაშორისო ინდუეტრიული სერთიფიკატი, რომელიც ვალიდურია მსოფლიოს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში.).
მომსახურებაში ბენეფიციარის ჩართვის პირობები: ნებისმიერი მსურველი, რომელსაც აქვს პროფესიის შეძენის ან კვალიფიკაციის
ამაღლების სურვილი.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
არასერიოზული
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დამოკიდებულება სასწავლო პროცესის მიმართ, უმიზეზო გაცდენები
და შინაგანაწესის დარღვევა.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: განცხადება, პირადობის
მოწმობის ასლი, სოციალურად დაუცველის მოწმობის ასლი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), შშმ პირის მოწმობა (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
ადგილების რაოდენობა სამიზნე
ჯგუფისათვის: ჭრა-კერვის კურსებზე 5-10 ადგილი, ქსოვილის გრილი და ცხელი მეთოდით გაფორმება 4-6 ადგილი, Cisko-ს აკადემიაში  
IT სპეციალისტების გადამზადება
10-15 ადგილი.
მომსახურების მიღების შესაძლებლობის
ხანგრძლივობა/ვადები:
ქსოვილის გრილი და ცხელი მეთოდით გაფორმება 3 და 6 თვემდე.
ჭრა-კერვის კურსები 6 -18 თვემდე,
Cisko-ს აკადემიაში   IT სპეციალისტების გადამზადება 3 – 12 თვემდე. აქ მითითებულია მინიმალური და საშუალო ვადები. სწავლის
ხანგრძლივობა დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რა დონის მიღწევა უნდა
სტუდენტს, განსაკუთრებით Cisko-ს
აკადემიაში  IT სპეციალისტებაში.
სამიზნე ჯგუფი/ები: შშმ პირები და
სხვა სოციალურად მოწყვლადი
ჯგუფები.
მომსახურების საფასური: გადამზადრების ცენტრი უსასყიდლო
მომსახურებას უწევს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. ფასიანი ჯგუფებისთვის
სწავლის
საფასური
ჭრა-კერვა
და Cisko-ს აკადემიაში   IT სპეციალისტებისათვის თვეში 200 ლ.
ქსოვილის

გრილი და ცხელი მეთოდით გაფორმების კურსები 150 ლ.
საკონტაქტო ინფორმაცია:   ზუგდიდი, რუსთაველის 84, რუსლან საჯაია, ტ: 593 35 37 02, haangi35@
gmail.com
პროგრამის სახელწოდება: პროფესიული გადამზადება - დასაქმების
ხელშეწყობა.
3.2.4 ASB საქართველო და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი
აფხაზეთი
პროექტი - დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში
საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ცენტრი
უზრუნველყოფს საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული პროგრამების შეგროვებას (სამთავრობო,
არასამთავრობო, კერძო სექტორის
პროგრამები) და ინფორმაციის მიწოდებას, ასევე კონსულტაციებსა
და რეკომენდაციებს ბიზნეს გეგმების შემუშავებისა და ფონდების მოძიების პროცესში.
სამიზნე ჯგუფი: სამეგრელოს ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები.
ვადა: 24 სექტემბერი, 2020 წ.
დაფინანსება: 100%.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ცენტრში ვიზიტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. ზუგდიდი - თაბუკაშვილის ქუჩა N 21 ,
ტელ.: 577 037 011 / ირაკლი ქოჩუა (ცენტრის მენეჯერი)
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3.3 სამედიცინო მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.ზუგდიდის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.ზუგდიდის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
zugdidi.mun.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი ზუგდიდი,
რუსთაველის ქ.#90. (0 415) 25 05 07
3.3.1 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე
ინტეგრირებული სკრინინგი პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დაავადებების ადრეული გამოვლენისა და
პრევენციისთვის.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
პირები.
დაფინანსება:
ინდივიდუალური
პროგრამის მიხედვით.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595
95 61 05
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ჯანდაცვის ცენტრს.
3.3.2 სამედიცინო დახმარების
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება:/თანადაფინანასებას,
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას სკრინინგული პროგრამების
მხარდაჭერის, ჯანსაღი ცხოვრების

წესის პოპულარიზაციისა და დაავადებების პრევენცია-პროფილაქტიკაზე
ცნობიერების
ამაღლების
გზით.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
(ადგილობრივი
და დევნილი) სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა
65 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე
ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ) პირები, ონკოლოგიური
ავადმყოფები, ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული
დაავადება, დიაბეტი, გლაუკომა,
გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება )
მქონე პირები.
დაფინანსება: ძვირადღირებული
მედიკამენტები, რომელთა ერთეულის ღირებულება შეადგენს 50   
ლარს და ზევით - მაქსიმალური
ლიმიტი - 150 ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის 250 დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.
ძვირადღირებული
გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრა-
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ფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია,
კორონაროგრაფია)
- მაქსიმალური ლიმიტი 250 (ორას
ორმოცდაათი) ლარი წელიწადში
ერთხელ.
3.3.3 სტაციონარული სამედიცინო
მომსახურება
მომსახურების აღწერა: ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ.
სამიზნე ჯგუფი: მოქალაქეები,
რომლებსაც ძვირადღირებული (
1000 ლარზე ზევით) ოპერაციის
(გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთა
ჯანდაცვის ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო პაკეტიდან- მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 (ერთი ათასი)
ლარი (ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით); სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა
65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები,
სიმსივნით დაავადებული პირები,
პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის
ბავშვები.
დაფინანსება: თანადაფინანასება საყოველთაო ჯანდაცვასთან/
კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან
500- დან 2000 ლარამდე 50%.
2000-დან 5000-მდე მაქსიმალური
ლიმიტი 1000 ლარი, 5000 ლარი
და ზევით მაქსიმალური ლიმიტი
1500 ლარი. გამონაკლისს წარმოადგენს შშმ 0-18 წლამდე ბავშვები,
რომელთა სარებილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის 500 ლარამდე თანადაფინანსება მოხდება
100%-ით.

ლიტაცია/რეაბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: აუტიზმის
სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 65 ბავშვისთვის.
სამიზნე ჯგუფი: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 0-დან 18
წლამდე პირები.
დაფინანსება: მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - 18 საათი (თვეში მაქსიმალური ლიმიტი
378 ლარი);
*
3.3.5 სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი
აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის
სარეაბილიტაციო
მკურნალობის
დაფინანსება
სამიზნე ჯგუფი: დაუნის სინდრომი; ბავშვთა ცერებრული დამბლა
(G-80.0 ; G 80.1; G-80.2 ; G-80.3;
G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9 ); სხვა
პარალიზური სინდრომები (G-81.9;
G-82.0 ; G-83.2); განვითარების
ეტაპების დაყოვნება (R-62.0);
დაფინანსება: მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.

3.3.6 იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია და ფენილკეტონურია)
მქონე პირების სპეციალიზირებული
საკვების თანხით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: ცელიაკია, ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი.
დაფინანსება: ცელიაკია-ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი 250.00 (ორას ორმოცდაათი)
ლარი; ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად მაქსიმალური ლიმიტი
*
500.00 (ხუთასი) ლარი. მუკოვისცი3.3.4 0-18 წლამდე ბავშვების აბი- დოზი - 0-18 წლამდე ყოველთვიუ87

რად მაქსიმალური ლიმიტი -500
(ხუთასი) ლარი;
3.3.7 ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს
სკრინინგი
სამიზნე ჯგუფი: 25-70 წლამდე
მაღალი რისკის მქონე ქალები.
რისკის ჯგუფები: დატვირთული
ოჯახური ანამნეზი; იონიზირებულ
რადიაციასთან საკონტაქტო ინფორმაცია: საბავშვო ასაკში; ანამნეზში
უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადე-

ბა; E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები; E65-E68=
სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა
სახეები; E70- E90- მეტაბოლური
დარღვევები; სარძევე ჯირკვლის
კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;
კისრის ლიმფადენოპათია; ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება; უნაყოფობა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

არასამთავრობო სექტორი
3.3.8 ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა
და ექიმთა ასოციაცია „ქსენონი“
მომსახურების აღწერა: ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება.
სერვისები: სწრფი -მარტივის ტესტირება (სკრინინგი) და კონსულტირება: აივ ინფექციაზე/შიდსზე; B  
და C  ჰეპატიტზე; სიფილისზე; C  ჰეპატიტზე სკრინინგ-დადებითი პირების  დამადასტურებელი ტესტირება    
(HCV რნმ ტესტირება).   სამედიცინო   კონსულტაციები: თერაპევტის;
ფსიქიატრ-ნარკოლოგის; ინფექციონისტის; ქირურგის; გინეკოლოგის. „შპრიცების და ნემსების“  
პროგრამა: შპრიცები: 1 მლ, 2 მლ,
3 მლ, 5 მლ, 10 მლ, 20 მლ; ნემსის
თავები:  23G, 25G , 27G, პეპლები:
23 G, 25 G, 27G; სპირტიანი საფენები, ჟგუტები, ჰეპარინი მალამო
(ვენების მოსავლელი საშუალება);
კონდომი (პრეზერვატივი), ნალოქსონი (ნარკანი). ჰიგიენური საშუალებები ქალებისთვის; საინფო-

რმაციო შეხვედრები/ტრენინგები;
სოციალური და ჯანმრთელობის
პრობლემების მოგვარებაში დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ნარკოტიკების
ინექციური მომხმარებელები და
მათი სქესობრივი პარტნიორები.
ადგილები: შეზღუდვის გარეშე.
ვადა: 01.01.2020-დან 30.06.2020მდე.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: გასაუბრება პროექტის თანამშრომელთან.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ზუგდიდი, პეტრე უბერის ქ. #1, ნინო
ჯანაშია-პროექტის
სუბკოორდინატორი, ტელ: 599719757/ცირა
თორდია: აუთრიჩ მუშაკი/ქეის მენეჯერი, ტელ: 593640890
„აივ ინფექცია /შიდსის გავრცელების პროფილაქტიკა ნარკოტიკების
ინექციურ მომხმარებელთა და მათ
სქესობრივ პარტნიორებს შორის“
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3.4 იურიდიული მომსახურებები
არასამთავრობო სექტორი
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
3.4.1 იურიდიული დახმარება
მომსახურების
აღწერა: სამართლებრივი დახმარების ცენტრის
იურისტები მოქალაქეებს აწვდიან
უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს, უზრუნველყოფენ სხვა და სხვა
სახის დოკუმენტების მომზადებასა
და საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენენ მათ სასამართლოში.
იურიდიული დახმარება ხორციელდება საკუთრების უფლებასთან
და საჯარო მოსამსახურეთა შრომის
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: იურიდიული დახმარების
მიღება შესაძლებელია, ჩევნი როგორც რეგიონულ, ასევე თბილისის
ოფისებში ვიზიტით, ელექტრონული მეილის და ცხელ ხაზზე დარეკვის მეშვეობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:

ზუგდიდი:
მის: კონსტანტინე გამსახურდიას ქ.
67, 2100
ტელ: (995 0415) 22 37 20
ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით,
მისამართზე
alac@
transparency.ge
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის
ცენტრი
3.4.2 იურიდიული კონსულტაცია
მომსახურების აღწერა: ადამიანის საყოველთაოდ   აღიარებული
უფლებებისა და თავისუფლებების
დარღვევის შემთხვევაში პირის
ინტერესებსა და უფლებების დაცვის მიზნით კონსულტაცია.  
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:   (599)
27 52 08
g.kvashilava@hotmail.com  

3.5 ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარება
არასამთავრობო სექტორი
ასოციაცია „ათინათი“
3.5.1 ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის
მხარდაჭერის პროგრამა (PITA)
მომსახურების აღწერა: პროგრამის   მიზანია საქართველოს სხვადახვა რეგიონის ახალგაზრდებსა

და საქართველოში მცხოვრებ ეთნოსებს შორის ინტეგრაციის გაძლიერება ეთნიკური, რელიგიური
თუ სხვა სტერეოტიპების წინააღმდეგ ერთლობლივი აქტიური მუშაობის საშუალებით; პროგრამის
ფარგლებში
ჩამოყალიბებულია
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ახალგაზრდული ცენტრი, რომლიც
ადგილობრივ ახალგაზრდებს აერთიენაბს და მათ სხვადსხვა საქმიანობაში თუ სასწავლო პროგრამაში
რთავს.  ცენტრის მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია: გენდერული
თანასწორობა, ტოლერანტობა და
მრავალფეროვნება,
განათლება
და წიგნიერება, ადამიანის უფლებების დაცვა, გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მედია და კვლევა.
სამიზნე ჯგუფი: 14–დან   25
წლამდე ახალგაზრდები
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: შმ პირებისთვის,
რადგან ოფისი არის მეორე სართულზე და არ არის მათთვის ადვილად შეღწევადი და ნარკო–მომხმარებლებისთვის;
ადგილები: 5–8 ახალგაზრდა პერიოდულად.
ვადები:
იანვარი–მაისი,
2020
წელი.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები გასაუბრება ახალგაზრდული
ცენტრის კოორდინატორთან, „შემოსვლის კითხვარის“ შევსება;
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.#94, სალომე გუგუჩია – 568 81 72 72
3.5.2 რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი
,,თანაზიარი’’
მომსახურების აღწერა: ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვები, ახალგაზრდები.
ადგილები:   ადგილები   სამიზნე
ჯგუფისთვის შეზღუდული არ არის.
ვადები: ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე.

დაფინანსება: 100 %.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სასამართლოდან მომართვა,
განათლების რესურს ცენტრიდან,
სკოლებიდან, სოციალური მომსახურების სააგენტოდან   რეფერირებული ბავშვები და ახალგაზრდები 21 წლამდე.    ახალგაზრდები,
რომლებიც თავად მომართავენ  
ცენტრს. არასრულწლოვანის მშობელის ან მისი წარმომადგენელის
მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერა.  
საკონტაქტო ინფორმაცია: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ.88, ხათუნა
ბეჭვაია  599 96 67 44
3.5.3 ასოციაცია „მერკური“
ქცევის კორექციისა და ფსიქო-საგანმანათლებლო   პროგრამა ოჯახში
ძალადობის ჩამდენი პირებისთვის
მომსახურების აღწერა: მოძალადის ქცევის კორექციის ფსიქო თერაპიის კურსი. პროგრამის მიზანია:
ოჯახში ძალადობრივი ქმედებების
შემცირება/აღმოფხვრა და რეციდივის პრევენცია ბენეფიციარებში.
ჩართვის პირობები: ბენეფიციარი/
პრობაციონერი უნდა იყოს ოჯახში
ძალადობის მუხლით გასამართლებული,   ბენეფიციარების პროგრამაში ჩართვა ხდება პრობაციის
ერვნულ სააგენტოსთან თანმშრომლობით, მათი გადამისამართების
საფუძველზე და ასევე პირადი  მომართვით „ოჯახის დახმარების ცენტრში“.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: ნარკოდამოკიდებულება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროპლემების ქონა.
სამიზნე ჯგუფი: ადამიანები (ქალები და მამაკაცები), რომლებიც
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სხვადასხვა ფორმით ძალადობენ
ოჯახის წევრ(ებ)ზე, ვერ  აკონტროლებენ ბრაზსა და აგრესიას.  
ადგილები: ჯგუფი 5-10 ადამიანი.
ვადები: პროგრამა 20   სესიისგან
შედგება.  ხანგრძლივობა 4-5 თვეა.  
პროგრამა ითვალისწინებს კვირაში
ერთხელ ერთ (1) ან  საათ ნახევრიან (1,5) სესიას .

ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა „ოჯახის მხარდაჭერის ცენტრში“.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6/12.
ა. თოდუა, სოც. მუშაკი, ტელ:
574805189

3.6 რეკრეაციული მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის
ცენტრი
3.6.1 ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკისაგან, სამი საქალაქო და 28
სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალი
მომსახურების აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
სხვადასხვა პროექტები, მოეწყობა
ლიტერატურულ - თეატრალიზებული საღამოები, სამეცნიერო კონფერენციები, წიგნის კვირეულები,

თანამედროვე ავტორების შემოქმედებითი საღამოები, გამოფენები,
საჯარო კითხვის დღეები; იფუნქციონირებს საზაფხულო სკოლა.
სამიზნე ჯგუფი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
დაფინანსება: 100%
საკონტაქტო ინფორმაცია:: 577
62 68 48
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:  მიმართვა ბიბლიოთეკებს.

არასამთავრობო სექტორი
*
3.6.2 სოციალური კაფე მეგობარი
მომსახურების აღწერა: აერთიანებს ბარს, ჰოსტელს და ველო/
სკუტერების გაქირავების სერვისს,
სივრცეში დღის განმავლობაში
ტარდება ტრენინგები, გამოფენა
გაყიდვები, სამუშაო შეხვედრები
(ახალგაზრდებს და ახალგაზრდულ
ჯგუფებს სივრცე და სივრცეში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობა
ეთმობათ უსასყიდლოდ). 18:00 საათიდან სივრცეში ფუნქციონირებს
სასმელების ბარი და სამზარეულო,

რომლის შემოსავალი სწორედ თავისუფალი სივრცის გამართულად
ფუნქციონირებას უწყობს ხელს.
აქვე იმართება მუსიკალური და
ლიტერატურული საღამოები, კინოჩვენებები,
ინტელექტუალური
თამაშები.
საკონტაქტო ინფორმაცია::
https://www.facebook.com/
megobar.ge/
info.megobar@gmail.com მის: ქ.
ზუგდიდი, მეუნარგიას ქ. N12 / 599
55 00 57
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IV თავი - თბილისი
4.1 სოციალური მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიოტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, სოციალური მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე www.ssa.gove.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე )
*
4.1.1 მიუსაფარ ბავშვთა პროგრამები - თავშესაფრით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი)
მომსახურება;
ყოველდღიურად
(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების
გარდა) სამიზნე ჯგუფის ბავშვების პოტენციური ყოფნის/მუშაობის
ადგილებში ვიზიტების განხორციელება; სამიზნე ჯგუფის ბავშვების
შესახებ შემოსულ შეტყობინებებზე
რეაგირებას/ვიზიტების განხორციელება; ბავშვის საჭიროებების იდენტიფიცირება, კონსულტირება და
სოციალური სამუშაოს განხორციელება; საჭიროების შემთხვევაში,
ამბულატორიული ან სტაციონარული მომსახურების ორგანიზება;
ბავშვის პირადი ჰიგიენის დაცვის
ხელშეწყობა; საჭიროების შემთხვე-

ვაში, ფსიქოლოგიური მომსახურება; ბავშვის მაიდენტიფიცირებელი
დოკუმენტაციის მოძიება/მოწესრიგება; ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის
მოძიება და სოციალური გარემოს
პირველადი შეფასება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რაც
გულისხმობს: სადღეღამისო (24
საათიანი) მომსახურების მიწოდება; ბავშვის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება; პირველადი
სამედიცინო დახმარების გაწევა,
ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების
ორგანიზება; ყოველდღიური მომსახურება არანაკლებ სამჯერადი
კვებით; კრიზისული სიტუაციების
მართვა; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაგეგმვას/განხორციელება და მომზადება ტრანზიტულ ცენტრში ან
სხვა ალტერნატიულ გარემოში მათ
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მოსათავსებლად; შესაბამისი სამოსით და პირადი ჰიგიენისთვის
აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა; ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემაში ჩართვის ხელშეწყობა;
ყოველდღიური, ყოფითი უნარების
სწავლება; ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა; ბავშვის
ინდივიდუალური
მომსახურების
პროგრამის შემუშავებას და მისი
შესრულებისა და პერიოდული გადასინჯვის უზრუნველყოფა; პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება,
ბავშვის ინტერესების, მიდრეკილებებისა და შესაძლებლობის
გათვალისწინებით;
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვა; ბავშვის ბიოლოგიურ

ოჯახთან ურთიერთობის ხელშეწყობა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
მის ინტერესებს.
სამიზნე ჯგუფი: შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური
მუშაკის მიერ, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, იდენტიფიცირებულ 18 წლამდე ასაკის მიუსაფარ ბავშვები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ან მობილური ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირება.
World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში – 3 მობილური ჯგუფი;
ბ) ა(ა)იპ – საქველმოქმედო ფონდი
საქართველოს კარიტასი – 2 მობილური ჯგუფი;
გ) ა(ა)იპ – ბავშვი და გარემო – 1
მობილური ჯგუფი.

ქ.თბილისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
tbilisi.gove.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 272 22 22 მის: ქ. თბილისი,
შარტავას 7
4.1.2 ფსიქიკური ჯანმრთელობის
სათემო მომსაახურება
მომსახურების აღწერა: ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე
პირთათვის მულტიდისციპლინური
გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსება.
სამიზნე ჯგუფი: ფსიქიკური ან/
და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.
თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს
მოქალაქეები.
დაფინანსება:
ფსიქიატრიული

კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენციის ფარგლებში თვიური ვაუჩერი შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აქტიური
(ასერტული) ფსიქიატრიული მკურნალობის ფარგლებში - 250 ლარს.
*
4.1.3 საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი
ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება
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მომსახურების აღწერა:  თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
მიწისქვეშა
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და ავტობუსებით
(M3 კატეგორია) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას უფლებამოსილნი არიან იმგზავრონ უფასოდ, ან შეღავათით მათ
მიერ კუთვნილი სამგზავრო პლასტიკური ბარათით ერთჯერადად
მგზავრობის საფასურის გადახდის
შემდეგ.
სამიზნე ჯგუფი: სტუდენტები, პედაგოგები, მასთან გათანაბრებული თანამშრომლები, 9 აპრილს
დაზარალებულები და დაღუპულთა
ოჯახის წევრები, უბნის პეტიატრები,მანდატურები, სოც. აგენტები,
დედაქალაქში რეგისტრირებული
პენსიონერები70 000-ზე დაბალი
ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, მოსწავლეები, ვეტერანები, უსინათლოები,
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობის, თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები)
საბრძოლო მოქმედებების დროს
დაღუპულთა ოჯახების წევრები,
შსს თანამშრომლები, ბაგა-ბაღების თანამშრომლები, ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირები,
შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ თანამშრომლები.
4.1.4 მარტოხელა ხანდაზმულთა
დღის ცენტრის ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა:   დღის
ცენტრის
ტერიტორიაზე,
დღის
განმავლობაში
უზრუნველყოფილი იქნება 145-მდე მარტოხელა
ხანდაზმულის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და
გასართობ პროგრამებში მონაწი-

ლეობა.ვარკეთილის 3 მე-2 მ/რ-ში
მდებარე 180-ე ბაგა-ბაღის დღის
ცენტრი.
სამიზნე ჯგუფი:   მარტოხელა ხანდაზმულები
ადგილები:  145
*
4.1.5 უფასო სასადილოებით მომსახურება
მომსახურების აღწერა:   რაიონების მიხედვით უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტებას და უფასო
კვებით უზრუნველყოფას.
სამიზნე ჯგუფი: ქვეპროგრამის
ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარებიი არიან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში მყოფი
სოციალურად დაუცველი პირები,
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება  200000-ს.
4.1.6 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და
ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის სარიტუალო
მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარებას. განხორციელდება
ქ.თბილისში  მცხოვრებ (რაიონების
მიხედვით) მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის
დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.
დაფინანსება: ვეტერანის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა კომპენსაცია 350
ლარის ოდენობით.
4.1.7 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

94

მომსახურების აღწერა:   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება
ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი,  
სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული
ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან
სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების
უზრუნველყოფა
საცხოვრებელი
ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია).
სამიზნე ჯგუფი: ქვეპროგრამის
ფარგლებში კომპენსაციის მიღების
უფლება აქვთ ქალაქ თბილისის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ
პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან
მფლობელობაში   გააჩნია ქალაქ
თბილისის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა
გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი (ამორტიზირებული ფართი) თუ პირი ამ
საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე,
ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს
არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად
ვარგისი ფართი საკუთრებაში და
მოცემული მომენტისათვის არ აქვს
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის
გადახდის საშუალება. ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე,
რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან
გამომდინარე. კომპესაცია გაიცემა
პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის

ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით.
*
4.1.8 სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა: ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად დახმარების გაწევის,
უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში მყოფ მოქალაქეთა საარსებო
პირობების გაუმჯობესების, უმწეო
მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარების, ასევე სტიქიური
მოვლენების, უბედური შემთხვევების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით მოქალაქეებისათვის დახმარებების გაცემა. დახმარება შეიძლება
მოხდეს ფულადი დახმარება/შემწეობის ან პირისათვის დახმარების
გაწევის მიზნით შეძენილი პროდუქტის/ნივთის გადაცემის გზით, მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების
საფუძველზე,
შესაძლებლობების
ფარგლებში დაფინანსებით.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმწეო და მძიმე საარსებო პირობებში
მყოფ მოქალაქეები.  
დაფინანსება: ინდივიდუალური.
4.1.9 ომის ვეტერანების დახმარება
მომსახურების აღწერა: მეორე
მსოფლიო ომის ვეტერანების და ამ
ომში მარჩენალდაკარგულების მატერიალური მხარდაჭერა.
სამიზნე ჯგუფი: ომის ვეტერანები.
დაფინანსება: ერთჯდერადი ფინანსური დახმარება.
*
4.1.10
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დაუცველი

18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
მომსახურების აღწერა: მატერიალური დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ქვეპროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“
150000 და ნაკლები სარეიტინგო
ქულით დარეგისტრირებულ ოჯახებში, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
პროცედურები: თანხის ჩარიცხვა
განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში
მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.
*
,,ვორლდ ვიჟენ 4.1.11 საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება
მომსახურების
აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა
მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით,
სოციალურად დაუცველი მშობლებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე
სერვისების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება
სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის საინფორმაციო – საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც
მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების
ამაღლებას ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის კუთხით.
სამიზნე ჯგუფი: დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოცი-

ალურად დაუცველ 6 თვიდან 30
თვემდე ასაკის ბავშვზე.
პროცედურები: ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.
*
4.1.12 სოციალურად დაუცველი
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება
მომსახურების
აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000
და ნაკლები სარეიტინგო ქულით
დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.
დაფინანსება: სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო
პირთათვის წლის განმავლობაში
დახმარება წელიწადში სამჯერადად, 300–300 ლარის ოდენობით
მაისის, აგვისტოს და დეკემბრის
თვეებში.
*
4.1.13სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება
მომსახურების აღწერა: ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ
თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში“ 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული
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ოჯახებისათვის.
დაფინანსება: ყოველ პირველ
და მეორე ახალშობილზე - 500
ლარის ოდენობით, მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით,
მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის
ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ
ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით.

ელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა
განათლებისა
და
შემეცნებითი
აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა
ღონისძიებებს.
დაფინანსება: 2020 წელს კვლავ
მოსალოდნელია 69 განცხადება/
პროექტის დაფინანსება.
*
4.1.16 კომუნალური სუბსიდირება
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის წარმომადგენლები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ თბილისში „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  
200000 და ნაკლები სარეიტინგო
ქულით რეგისტრირებული ოჯახები
დაფინანსება: სუბსიდიის ჯამური
ოდენობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 20 ლარს
*
4.1.17 სოციალურად დაუცველი
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის
18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: „სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზა“-ში   70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18
წლამდე ასაკის ბავშვი),
დაფინანსება: 18 წლამდე ასაკის
თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის
ოდენობით.

4.1.14 შინმოვლის თანადაფინანსება
მომსახურების აღწერა: საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენას ბართელის ინდექსის შესაბამისად,
ასევე ბენეფიციართა პერსონალურ
მოვლას, საექიმო და საექთნო
მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის
და სარეცხის გარეცხვა, საკვების
მომზადება), სოციალურ-ტექნიკურ
დახმარებას, მოვლისათვის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას.
სამიზნე ჯგუფი: თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები
სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის
წევრი, რომელსაც მინიჭებული
აქვს ბართელის უძლურების ინდექსი არაუმეტეს 95-სა.
მომსახურების საფასური: 8 ლარი.
*
4.1.15 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ:
შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმე- *
დებითი ღონისძიებების განხორცი- 4.1.18
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შეზღუდული

შესაძლებ-

ლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია
მომსახურების აღწერა: დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება.
სამიზნე ჯგუფი: 3-დან 20 წლამდე
ასაკის შშმ პირებისა და მათი გამყოლები.
დაფინანსება: საკურორტო მომსახურების მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით დაფინანსება.
ადგილები: 1480
4.1.19 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმული მოქალაქეები, რომელსაც საბიუჯეტო
წლის განმავლობაში შეუსრულდა
ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.
დაფინანსება: 1000 ლარი
ადგილები: 35
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
4.1.20
თბილისის
ძალადობის
მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
მომსახურების აღწერა: დღის
მომსახურების ცენტრი, სადაც მომსახურებების მიღება შესაძლებელია ყოველდღე, შაბათ–კვირის   და საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით
განსაზღვრული უქმე დღეების გარდა,   09 საათიდან 18 საათამდე. კრიზისული
ცენტრი უზრუნველყოფს შემდეგი
მომსახურებების მიწოდებას:ფსი-

ქოლოგიურ–სოციალური
რეაბილიტაცია/დახმარება; სამედიცინო
მომსახურების ორგანიზება/მიღება;
სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული კონსულტაცია და ადვოკატირება); საჭიროების შემთხვევაში,
თარჯიმნის მომსახურება; საჭიროების შემთხვევაში, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისით.
სამიზნე ჯგუფი: კრიზისული ცენტრის მომსახურებების მიღება შეუძლია ძალადობაგანცდილ ადამიანს.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ცხელი
ხაზი - 116 006, მუშაობს 24-საათიან რეჟიმში, კონსულტაციის მიღება
შესაძლებელია   ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, არაბულ და სპარსულ
ენებზე. მის.: თბილისი, ბუდაპეშტის
#28.
4.1.21 თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
დაწესებულება (თავშესაფარი)
მომსახურების აღწერა: ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
თავშესაფარი ბენეფიციარებს უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურებებით: სადღეღამისო საცხოვრისით
(თავშესაფარში); ფსიქოლოგიურ–
სოციალური რეაბილიტაციით; სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებით/მიღებით; სამართლებრივი
დახმარებით; საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მომსახურებით;
სამიზნე ჯგუფი: ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ხასიათის
ძალადობის მსხვერპლი/დაზარა-
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ლებული (მასზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად).     
გამომრიცხველი კრიტერიუმები:
•
თუ პირს (გარდა დამოკიდებული პირისა) არ აქვს ქალთა
მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლის/დაზარალებულის სტატუსი;
•
უშუალოდ მისგან   არსებობს   სხვა ბენეფიციარებისათვის
მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების
საფრთხე;
•
ჰყავს შინაური ცხოველ(ებ)
ი/ფრინველ(ებ)ი (კატა, ძაღლი და

სხვ.) და ითხოვს მასთან ერთად
თავშესაფარში განთავსებას;
•
არის სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლი/დაზარალებული და უარს აცხადებს,
ჩაიტაროს სამედიცინო შემოწმება
სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე;
•
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

არასამთავრობო სექტორი
*
4.1.22 ჰუმანიტარული სასადილო
მომსახურების აღწერა: გაჭირვებული მოსახლეობის კვების დღიური რაციონის შევსება, რათა ბენეფიციარებმა დაძლიონ სიღარიბე
და დაცული იყოს მათი ღირსება.
სამიზნე ჯგუფი: სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ბავშვები, ხანდაზმულები და შშმ პირები
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი თორნიკე ერისთავის ქ. 2დ
0192, (გლდანი- ნაძალადევის რაიონი)
მობ: 595355830
ელ-ფოსტა:
lara.molashvili@caritas.ge
*
4.1.23 ხელოვნებით თერაპიის სტუდია
მომსახურების აღწერა: ბავშვების
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის
მიზნით, გამოიყენება ხელოვნებით
თერაპიის  მეთოდი კერამიკის, ტიხრული მინანქრის, ხატწერის, დეკორატიულ ხეზე კვეთის, ჭედურობის,

თექის და ქსოვის სახელოსნოებში.  
ცენტრში ყოფნის დროს ყველა ბავშვი უზრუნველყოფილია სადილით.
წელიწადში ორჯერ მათ ურიგდებათ
სეზონური ტანსაცმელი. მიღებული
უნარ-ჩვევები ბავშვებს მომავალში
შეუძლიათ შემოსავლის წყაროდ
გამოიყენონ. 16-18 წლამდე მოზარდები სწავლობენ სამსახურის
მოძიებისათვის საჭირო უნარებს:
რეზიუმეს მომზადებას, ინტერვიუზე თავის წარდგენას, ასევე იღებენ
ინფორმაციას, თუ სად შეიძლება
იყოს განთავსებული ინფორმაცია
ვაკანტური ადგილების შესახებ. ყოველ წელს, ახალგაზრდების მიერ
დამზადებული ხელნაკეთი ნივთები სხვადასხვა სახის გამოფენა-გაყიდვებზე და ღონისძიებებზე არის
წარდგენილი.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან;
ბავშვები, რომელთა ოჯახი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად
იყვნენ გადმოსახლებულნი;ბავშვე-
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ბი მრავალშვილიანი ოჯახებიდან;
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები; შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონქატო ინფორმაცია:
მისამართი: ერისთავის ქ. 2, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ტელ:
599 15 83 22
*
4.1.24 წმ. ბარბარეს დედათა და
ბავშვთა ზრუნვის ცენტრი
მომსახურების აღწერა:   პროექტის ფარგლებში, ბავშვები სავალდებულო განათლებას იღებენ,
ხოლო დედებს აქვთ საშუალება
შეიძინონ პროფესიული უნარ-ჩვევები. ზრუნვის ცენტრის ბენეფიციარებთან აქტიურად მუშაობს სოციალური მუშაკი. ცენტრში ბავშვები და
მათი დედები უზრუნველყოფილნი
არიან: 24 საათიანი თავშესაფრით
და უსაფრთხო გარემოთი;ოთხჯერადი კვებით და ჰიგიენისთვის
აუცილებელი
ნივთებით;ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის
მომსახურებით;პედიატრის მომსახურებით;საჭიროების შემთხვევაში
ამბოლატორიული და სტაციონალური მომსახურებით;ფორმალური და პროფესიული განათლების
მიწოდებით;სამუშაო ადგილის ძებნაში დახმარებით. დედათა და ბავშვთა ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი კომპონენტია ორსული ქალბატონების დროებითი
თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: დაუცველი, 10
წლამდე ბავშვებისა და მათი მა-

რტოხელა დედები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: ერისთავის ქ. 2დ, ტელ:
599 294 442
*
4.1.25 ბავშვთა დღის ცენტრი „მზესუმზირები“
მომსახურების
აღწერა: 6-18
წლამდე ასაკის ბავშვებს საშუალება აქვს თავისუფალი დრო დაცულ
და მეგობრულ გარემოში გაატარონ
და ჩაერთონ სხვადასხვა გასართობ-საგანმანათლებლო აქტივობაში.
ბავშვებთან მუშაობენ კვალიფიციური პედაგოგები და ფსიქოლოგები.
ცენტრში ბავშვები იღებენ სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას.   თითოეული მათგანი სადილობს კარიტასის ჰუმანიტარულ
სასადილოში. დღის განმავლობაში
პედაგოგები მათ სასკოლო დავალებების მომზადებაში ეხმარებიან,
დამატებით უტარდებათ ინგლისური, რუსული და ქართული ენის
გაკვეთილები, ეუფლებიან კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს. აგრეთვე, ბავშვები ჩართულები არიან ცეკვის,
სიმღერის, თეატრის, ფეხბურთისა და კარატეს წრეებში. მათ აქვთ
საშუალება დაეუფლონ თმის ჭრის
ხელობას. მიღებული უნარ-ჩვევები ბავშვებს მომავალში შეუძლიათ
შემოსავლის წყაროდ გამოიყენონ. 16-18 წლამდე მოზარდები
გამოიმუშავებენ სამსახურის მოძიებისთვის საჭირო უნარებს: რეზიუმეს მომზადებას, ინტერვიუზე თავის
წარდგენას, ასევე იღებენ ინფორ-
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მაციას, თუ სად შეიძლება იყოს განთავსებული ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების შესახებ.
სამიზნე ჯგუფი:  6-18 წლამდე ბავშვებს სოციალურად დაუცველი და/
ან სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ოჯახებიდან;
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონქატო ინფორმაცია:
მისამართი: თ. ერისთავის ქუჩა 2დ,
გლდანი-ნაძალადევი 0192 თბილისი, საქართველო
ტელ: 595 00 18 50
*
ფონდი აუერს
4.1.26 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მათი
ოჯახების მომსახურება
მომსახურების აღწერა:   ყრუ და
სმენადაქვეითებული
ბავშვების/
ახალგაზრდების, მათი ოჯახების
ინტერესების და უფლებების დაცვა, ადვოკატირება; ცხოვრების
ხარისხის გაუმჯობესება და მათ
კეთილდღეობაზე ზრუნვა; ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვა და
დასაქმების ხელშწყობა; სპეციალური დამხმარე საშუალებებით,
მასთან დაკავშირებული ტექნიკური
მომსახურებით
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა; მათთვის საჭირო ხარიხსიანი სერვისების დანერგვის
მხარდაჭერა და მათ თანაბარ ხელმისაწდომობაზე
ზუნვა;ადრეული ჩარევის პროგრამებით ოჯახის
მხარდაჭერა; ოჯახის როლის, მისი
ინფორმირებული არჩევანის მხარდაჭერა;მშობლებისთვის აუცილებელი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობა;
სამიზნე ჯგუფი: ყრუ და სმენადაქ-

ვეითებული ბავშვები/ახალგაზრდები და  მათი ოჯახები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. : (598) 44 12 18
Facebook - https://www.facebook.
com/auresfoundatio
4.1.27 კათარზისი
მომსახურების აღწერა:
უფასო სასადილო - ყოველდღიური
სადილი კვების რაციონის გათვალისწინებით.
სილამაზის სალონი - სილამაზის
სალონი - სისუფთავისა და წესრიგის შენარჩუნებაში დახმარება.
სპექტაკლების, კონკურსების, სხვა
ღონისძიებების დროს    სადღესასწაულო ვარცხნილობებისა  და შესაბამისი მაკიაჟით უზრუნველყოფა.
სადღესასწაულო ვარცხნილობებისა  და შესაბამისი მაკიაჟით უზრუნველყოფა.
მეორადი ტანსაცმლით დახმარების
სამსახური - ნებისმიერ ბენეფიციარს შეუძლია შეარჩიოს და მოირგოს
მისთვის სასურველი ტანსაცმელი,
ფეხსაცმელი ან ნივთი. შემომწირველები არიან როგორც ფიზიკური,
ისე იურიდიული პირები.
ტანსაცმლის შეკეთების სამსახური
- სამსახური ორიენტირებულია მარტივ ოპერაციებზე: ღილების დაკერება, ელვა შესაკრავის შეცვლა,
სამოსის დაგრძელება-დამოკლება,
დაზიანებული ადგილების შეკეთება. ეს სამსახური უფრო მეტად
დაუძლურებულ ქალბატონებს ან
იმ ხანდაზმულ მამაკაცებს სჭირდებათ, რომლებიც ქალურ მზრუნვე-
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ლობას მოკლებულნი არიან.
უბინაოდ   დარჩენილ ხანდაზმულთა თავშესაფარი -         თავშესაფარი ფუნქციონირებს იმ ხანდაზმული ქალბატონებისათვის, ვისაც
ბინის პრობლემა აქვს (14 ადგილი). ხანდაზმულები სარგებლობენ
კომპლექსის ყველა სერვისით, მათ
სამჯერადი კვება და ყოველდღიური საექიმო მომსახურება აქვთ,
უტარდებათ სიმღერისა და ცეკვის,
არტ.თერაპიის გაკვეთილები, პერიოდულად დადიან ექსკურსიებზე.
ბებიებს ხშირად სტუმრობენ სხვადასხვა ორგანიზაციების, სკოლების თუ სახელოვნებო კოლექტივები.
სადილი ყველას - პროექტი, რომელიც გათვლილია სოციალურად
დაუცველ ყველა ფენაზე: ხანდაზმულებზე, დევნილებზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, ე.წ. ქუჩის
ბავშვებზე,
ყველა
მსურველზე.
ღონისძიებამდე 5-6 დღით ადრე
თბილისის ქუჩებში იკვრება 10 ორმხრივი საგზაო ტრანსპარანტი წარწერით „სადილი ყველას“ (სურვილისამებრ, ბანერს ებმება აქციის
სპონსორის ლოგო), რაც სოციალურად დაუცველი თბილისელებისათვის უკვე კარგად არის ცნობილი,
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერით, როგორც წესი, გადის
სოციალური ვიდეორგოლი.
სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმულები –
ადამიანები, რომლებსაც შეუსრულდათ საპენსიო ასაკი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ორგანიზაციისადმი მიმართვა
გაწევრიანების თხოვნით, რის საფუძველზეც ხდება   ბინაზე ვიზიტი

და შემდგომში  ხდება გადაწყვეტილების მიღება.
გამოკითხვის პერიოდში ხანდაზმულს შეუძლია ისარგებლოს `კათარზისის~ მომსახურებით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. +995 32 295 1646    +996
32 295 8122
მის: აღმაშენებლის გამზირი, 121
კარიტასი
4.1.28 ხანდაზმულთა დღის ცენტრი “ჰარმონია”
მომსახურების აღწერა: ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი ძირითადი საჭიროების დაკმაყოფილება, სოციალური
რეინტეგრაცია და მათი გარემოს
გაუმჯობესება.
სამიზნე ჯგუფი: სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ხანდაზმულები.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: თორნიკე ერისთავის ქ. 2დ
0192, (გლდანი- ნაძალადევის რაიონი)
მობ: 599568176
ელ-ფოსტა: harmony@caritas.ge
4.1.29 მოსმენის ცენტრები და სიღარიბის შესწავლა
მომსახურების აღწერა: გაჭირვებული ადამიანის მოსმენა, კონსულტირება, საჭიროების დაფარვის შესაძლებლობის მოპოვება და მისი
გადამისამართება შესაბამის სოციალურ მომსახურებაში.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალური ხასიათის პრობლემების მქონე პირები
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: თორნიკე ერისთავის ქ. 2დ
0192, (გლდანი- ნაძალადევის რაიონი)
მობ: 591755647
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ელ-ფოსტა: lia.chiladze@caritas.
ge
4.1.30 ტანსაცმლის შეგროვება და
დარიგება
მომსახურების აღწერა: მეორადი ტანსაცმლის შეგროვება, დახარისხება და მიწოდება ყველაზე
მოწყვლად, გასაჭირში მყოფი ადამიანებისთვის.
სამიზნე ჯგუფი: სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანები.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: თორნიკე ერისთავის ქ. 2დ
0192, (გლდანი- ნაძალადევის რაიონი)
მობ: 595032815
ელ-ფოსტა:
david.mkheidze@caritas.ge

რიდიული კონსულტაცია.
იურიდიული კონსულტაცია -მომმართველებს მიეწოდებათ ინფორმაცია, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვის
მექანიზმების შესახებ. მომმართველი კონსულტაციას იღებს როგორც
უშუალოდ ორგანიზაციის იურისტთან შეხვედრისას, ასევე ტელეფონის საშუალებით. ასევე, ძდექ-ის
იურისტი ბენეფიციარს წარმომადგენლობას უწევს პირველი ინსტანციის სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.
ფსიქოლოგის დახმარება - ძდექ-ის
კრიზისული ცენტრი სთავაზობს კვალიფიციურ ფსიქოლოგიურ  მომსახურებას ძალადობის მსხვერპლებს
(ბავშვებს, მოზარდებსა და მათი
ოჯახის წევრებს,   ასევე ძალადობის მსხვერპლ ზრდასრულ პირებს). მომსახურებაში შედის: ინდივიდულური კონსულტაცია; ჯგუფური
თერაპია; სოციალური უნარების
ტრენინგები; ორგანიზაციის ბაზაზე
ფუნქციონირებს თვითდახმარების
ჯგუფი, სადაც ჩართულები არიან
ორგანიზაციის ბენეფიციარები.
სოციალური მუშაკის დახმარება
- ძდექ-ის კრიზისულ ცენტრში მოსული ბენეფიციარი სოციალური
მუშაკისგან იღებს ამომწურავ ინფორმაციას ოჯახში ძალადაობის
მსხვერპლი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სერვისების შესახებ.
სამიზნე ჯგუფი: ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლი ქალები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო

4.1.31 ძალადობისგან დაცვის
ეროვნული ქსელი
მომსახურების აღწერა: თავშესაფრის მომსახურება - თუ მსხვერპლის
სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას
საფრთხე ემუქრება, ხდება მისი თავშესაფარში განთავსება, სადაც იგი
გადის შესაბამის ფსიქო-სოციალურ
რეაბილიტაციას.
თავშესაფარში
განთავსებული ბენეფიციარისთვის
ხდება მისი საჭიროებების შესაბამისი ღონისძიებების შეთავაზება,
იქნება ეს დასაქმების ხელშეწყობა,
თუ შუამავლის ფუნქციის შესრულება სხვადასხვა სამთავრობო თუ
არასამთავრობო უწყებებთან. ორგანიზაცია ხშირად ითავსებს მედიატორის როლს კრიზისულ ცენტრში
მოსულ ბენეფიციარსა და მის ოჯახს
შორის. ცხელი ხაზის დახმარებით
მომმართველებს საშუალება ეძლევათ, დაწვრილებითი ინფორმაცია საკონტაქტო ინფორმაცია:
მიიღონ ორგანიზაციის სერვისების თბილისი,0112,  ტელ/ფაქშესახებ და გაიარონ ანონიმური იუ- სი:995322950679, მისამართი:
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ზურაბ ჭავჭავაძის 9,
ვებ გვერდი; www.avng.ge
ცხელი ხაზი (+99532) 2726717
კარიტასი
4.1.32 სოციალური ზრუნვა
მომსახურების აღწერა: გასაჭირში მყოფი ადამიანები იღებენ არა
მხოლოდ საკვებს და პირველად
დახმარებას,   არამედ მათ საშუალება აქვთ, შეხვდნენ და გაესაუბრონ სხვა ადამიანებს, არ იყვნენ
იზოლირებულნი და გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
პირი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დიდუბე, თ. ერისთავის ქ. #2დ,
0192 თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995) 591 75 56 47
..
4.1.33 ჰუმანიტარულ - სოციალური
ფონდი „თიინ ჩელენჯ ჯორჯია“
მკურნალობა და რებილიტაცია ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებულთათვის
მომსახურების აღწერა: 12 თვიან, 24 საათიან სარეაბილიტაციო
პროგრამას
მამაკაცებისთვის,
ვისაც აქვს სურვილი დაძლიოს
ალკო-ნარკოტიკის, მოწევა და
აზარტული თამაშები. მუშაობა ემოციონალური, ფიზიკური და სულიერი რეაბილიტანტების საჭიროებებზე: 1. მუშაობა პირადი ხასიათის
თვისებებზე გაკვეთილების მეშვეობით და ასევე ჯგუფური გაკვეთილები; 2. პირადი კონსულტაცია; 3.
ინგლისური ენის შესწავლა, უცხოელი მასწავლებლის ხელმძღვანელობით; 4. საზრდო წარმატებული
ცხოვრების შესწავლა; 5. კომპიუტერზე მუშაობის შესწავლა; 6. პრო-

ფესიონალური შრომის შესწავლა,
სპორტი და დასვენება.
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლის ასაკს ზემოთ მამაკაცები რომლებიც არიან
დამოკიდებულნი ქიმიურ საშუალებებზე.
ადგილები: 12 ერთ ჯგუფში.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
როდესაც პირს აქვს ძლიერი ფიზიკური დამოკიდებულება ფსიქოაქტიურ ნივთიერებაზე და როდესაც
მას არ სურს, შეწყვიტოს მოხმარება.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურა: მიმართვა ცენტრს. ინტერვიუ თანამშრომელთან.
მომსახურების საფასური: 400
ლარი თვიურად. ასევე, ცენტრი
ინდივიდუალურად განიხილავს იმ
ადამიანების შემთხვევებს, რომლებიც არ არიან გადახდისუნარიანი
და ეძებს სპონსორებს მათთვის.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: ავჭალა, ჯავახეთის 3, თბილისი. ტელ: + 995 555 148 695
/ + 995 557 522 689 / +995 555
552 768/ ელ. ფოსტა: contact@
tcgeorgia.ge ვებ-გვერდი: http://
tcgeorgia.ge/ka.html
4.1. 3 კოალიცია დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის ელექტრო და მექანიკური სავარძელ-ეტლების შეკეთების სერვისი
მომსახურების აღწერა: ელექტრო
და მექანიკური სავარძელ-ეტლების
შეკეთების სერვისი.
სამიზნე ჯგუფი: მექანიკური და
ელექტრო სავარძელ-ეტლის მომხმარებლები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ეტლის ადგილზე მიტანა.
მომსახურების საფასური: გაწეუ-
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ლი მომსახურების შესაბამისად.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მიმართვა  მექანიკოსთან,  
თბილისი: გრ. ლორთქიფანიძის ქ.
42;  ტელ.: 599 87 47 41
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი საგანმანათლებლო პროგრამები და ადვოკატირება
მომსახურების აღწერა: 1.მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისა
და ახალგაზრდების გაძლიერება

2. დევნილი და კონფლიტურ ზონაში მცხოვრები ქალთა გაძლიერება
3. ტექნოლოგიების დანერგვა განვითარებისათვის.
სამიზნე ჯგუფი: კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები ახალგაზრდები,
იძულებით გადაადგილებული პირები, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და განსაკუთებული
საჭიროების მქონე ოჯახები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:   მის:
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 28/1;
ტელ: 599924134

4.2 განათლება/დასაქმების მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
საქართველოს განათლების, მეცნერების, სპორტის და კულტურის სამინისტრო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.mes.gov.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (995 32) 2 200 220).
*
4.2.1 ,,ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისთვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამა
მომსახურების აღწერა:   არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
და ქალთა სპეციალურ დაწესებულებებში
არასრულწლოვანთა
ზოგადი განათლების უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა; ,, ქალაქ
თბილისის N8 და ქალაქ ქუთაისის
N2 პატიმრობისა და დახურული
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში არასრულწლო-

ვანთა ზოგადი განათლების უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა
სამიზნე ჯგუფი: ქალები და არასრულწლოვნები
*
4.2.2 სოციალური ინკლუზია
მომსახურების აღწერა:   არაფორმალური განათლებით ბენეფიციარების საგანმანათლებლო სივრცეში მოზიდვის ხელშეწყობა, საჯარო
სკოლის მოზარდებში ტოლერანტული განწყობების ზრდა განსხვავებული შესაძლებლობისა და რელიგიური თუ ეთნიკური წარმომავლობის
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თანატოლების მიმართ;
სამიზნე ჯგუფი: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (მათ
შორის ლინგვისტური პრობლემების) მქონე მოზარდები.
*
4.2.3 სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამის"
სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების აღწერა: სკოლის
მოსწავლეებისთვის
განხორციელდა სასწავლო ტურები სახელმწიფო მუზეუმებში, გაიმართა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოები,
ჩატარდა სპექტაკლები, გაიმართა
კინოჩვენებები.
*
4.2.4 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ცენტრის საქმიანობა ორიენტირებულია
ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და
ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების
შექმნა;ბავშვებსა და ახალგაზრდებში პატრიოტული ღირებულებების
გაღრმავება, გარემოს დაცვის, სამოქალაქო ფასეულობების, არაფორმალური განათლების პო-

პულარიზაცია;განსაკუთრებული
საჭიროების მქონე ჯგუფებზე (იძულებით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილები, მზრუნველობა
მოკლებული ბავშვები, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირები
და სხვ.) ზრუნვის ხელშეწყობა;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების
შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა;ბავშვებისა და ახალგაზრდობისათვის თავისუფალი დროის
ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;ბავშვებისა და ახალგაზრდობის
შემეცნებით-შემოქმედებითი
და
დასვენება-გაჯანსაღების ეროვნული და საერთაშორისო პროგრამების განხორციელება (მათ შორის
ბანაკების მოწყობა), ბავშვთა და
ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა;ახალგაზრდებში აქტიური მოქალაქეობის,
სოლიდარობის, ტოლერანტობისა
და ევროპული თანამშრომლობის
პოპულარიზაცია;
საკონტაქტო ინფორმაცია: საბურთალოს რაიონი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. 76ბ
ტელ: +995 32 2 30 02 03
ელ.ფოსტა: Contact@cync.ge
Facebook:
www.facebook.com/
cync.ge

ქ.თბილისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
tbilisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0322 272 22 22). მის: ქ. თბილისი, შარტავას 7
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*
4.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების
დაფინანსება
მომსახურების აღწერა:   არასრულწლოვნების
განათლების
ხელშეწყობა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში“
და
"მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ეროვნულ სასახლეში" კონკრეტულ
წრეებზე სწავლების ღირებულების
ანაზღაურება, მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი
სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის
მოზარდები.
ადგილები: 1987
დაფინანსება: თვეში არაუმეტეს
30 ლარის ოდენობით ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს
ერთ სახეობის შერჩევის უფლება.
მხატვრული კითხვა-არაუმეტეს 25
ლარი. ფოლკლორული სტუდია;
ვოკალი, მუსიკალური ჯგუფები;
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-არაუმეტეს 30 ლარი. გიტარის შემსწავლელი წრე; ჭადრაკი;
სპორტული კაბინეტი-არაუმეტეს 40
ლარი. ქორეოგრაფიული სტუდია-არაუმეტეს 50 ლარი. ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ერთი
სახეობაზე სწავლის დაფინანსება.

რულწლოვნების ხელოვნების კონკრეტულ დარგებში განათლების
დონის ამაღლება და ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაღრმავება. განხორციელდება ხელოვნების სკოლებში სწავლების
ღირებულების ანაზღაურება.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი
სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახების 18 წლამდე ასაკის
მოზარდების
ადგილები: 574
დაფინანსება: 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების დაფინანსება განხორციელდება თვეში
არაუმეტეს 40 ლარის ოდენობით
ერთი ბენეფიციარისათვის. ბენეფიციარს აქვს ერთ სახეობის შერჩევის
უფლება.

*
4.2.7 უფასო სწავლება სპორტულ
სკოლებში და საცურაო აუზებში
მომსახურების აღწერა: არასრულწლოვნების სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტულ
სკოლებში და საცურაო აუზებში.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული
ოჯახების 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეები.
ადგილები: 1647
დაფინანსება: 18 წლამდე ასაკის
1 460 ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული
*
სკოლების და საცურაო აუზების
4.2.6 უფასო სწავლება ხელოვნე- მიერ წარმოდგენილი შესრულებუბის სკოლებში
ლი სამუშაოს შესაბამისად. ამავე
მომსახურების აღწერა: არას- დროს სახეობების მიხედვით ანა107

ზღაურდება: ა) ცურვა -არაუმეტეს
700 ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 70
ლარის ოდენობით. ბ) ტანვარჯიში არაუმეტეს 110 ბავშვისა ბავშვისა,
თვეში არაუმეტეს 35 ლარის ოდენობით გ) ფეხბურთი-არაუმეტეს 50
ბავშვისა, თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით დ) სხვა დანარჩენი
-არაუმეტეს 900 ბავშვისა, თვეში
არაუმეტეს 30 ლარის ოდენობით.
2. სწავლის დაფინანსება მოხდება
ბენეფიციარების მიერ ერთი სახეობის შერჩევის უფლებით
*
4.2.8 უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება
მომსახურების აღწერა: უწყვეტი
განათლების და სტუდენტური პრო-

ექტების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება სტუდენტური ინიციატივების წახალისება, თემატური
საზაფხულო და ზამთრის სკოლები,   მასტერკლასები,   ტრენინგები
და ვორქშოფები სტუდენტებისთვის
და
კურსდამთავრებულებისთვის
მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა
და პროფესიული კონტაქტების ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის.
იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა
კონსულტაცია და სამართალშემოქმედების პროცესში პროგრამის
მონაწილეთა ჩართვა. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა.

არასამთავრობო სექტორი
საერთაშორისო ასოციაცია ქალი
და ბიზნესი
4.2.9
პროფესიული/სახელნობო
კურსები
მომსახურების აღწერა: მიღება
შესაძლებელია შემდეგ კურსებზე:
1. როგორ წამოვიწყოთ ბიზნესი; 2.
ჭრა-კერვა; 3. თექაზე მუშაობა.
სამიზნე ჯგუფი: სრულწლოვანი და
არასრულწლოვანი ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი ქალები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ორგანიზაციას.  
საკონტაქტო ინფორმაცია:: თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი,
ყიფშიძის ქ. 7 / +995 32 2913466
/ +995 32 2221356 / +995 577
419557 / 593 33 80 81 / http://
www.gawb.ge
ვადა: თებერვალი - მარტი 2020
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

*
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი
4.2.10 გარემოსდაცვითი მოხალისეობრივი აქტივობები
მომსახურების აღწერა: ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ ჩართონ გარემოსდაცვით მოხალისეობრივ აქტივობებში და ადამიანის
უფლებების დაცვის დღეებთან დაკავშირებული  ფლეშმობები.
სამიზნე ჯგუფი:  ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. +49 6276 434
ვებ-გვერდი: www.apk.ge
ინოვაციური განათლების ფონდი
4.2.11 ტრენინგ კურსები
მომსახურების აღწერა:
1. მეწარმეობა და ტექნოლოგიები
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- ბიზნეს გეგმის შემუშავება ინფორმაციულ-საკომუნკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით. 2. სოციალური მედია მარკეტინგი და ვებ
პროგრამირება 3. ვორკშოპების
სესია "საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ჯანსაღი ცხოვრებისთვის".
4. შემოქმედებითი განათლების  
ვორკშოპები 5. ინტელის საბაზისო
კურსი მასწავლებლებისათვის
სამიზნე ჯგუფი:  დაინტერესებული
პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო, იმართება დონორის მიერ
დაფინანსებული პროექტის მანძილზე
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა გამოცხადების საფუძველზე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. (995 32) 2 11 00 96
ვებ-გვერდი:
www.innovativeeducation.org
ელ. ფოსტის მისამართი: info@
innovative-education.org
*
ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი
4.2.12 კურსები
მომსახურების აღწერა:   სამიზნე
ჯგუფისათვის ექვსთვიანი სპეციალური კურსები, ტრენინგები ადამიანის უფლებებზე, კრიმინოლოგიაზე, ზოგადად სამართალზე. ასევე,
მონაწილეობის მიღება პროექტების ორგანიზებაში, ვიზიტები სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებში,
როგორიცაა სასამართლო, პოლიციის აკადემია, კრიმინალისტიკის
ცენტრი, პროკურატურა ორგანოების სტრუქტურისა და მუშაობის
პრინციპების გაცნობის მიზნით.
სამიზნე ჯგუფი:   სკოლის მოსწა-

ვლეები და სტუდენტები.
მომსახურების საფასური: ფასიანი
და უფასო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიღება ხდება ყოველ 6 თვეში ერთხელ შეირჩევა 15-20 სკოლის მოსწავლე, აღნიშნულისათვის
საჭიროა მიმართვა კონკურსში მონაწილეობის იღების მიზნით.
მოკლევადიან პროგრამებზე მიღება თვეში ერთხელ.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: (598) 11 89 89
Facebook - ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა
ჯგუფი
/
Young
Criminologists Group
temoshengelaia@gmail.com
*
დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი
4.2.13 ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები
მომსახურების აღწერა: საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ტიპის
ტრენინგები და შეხვედრები ადამიანის უფლებების, არჩევნების,
გენდერული საკითხევის, ინკლუზიურობისა და  სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით.
სამიზნე ჯგუფი:   17-დან 40
წლამდე პირები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტი ინფორმაცია:  
ტელ: 032 214 81 60
Facebook - https://www.facebook.
com/npleICDI/
*
მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
4.2.14 ახალგაზრდული ღონისძე-
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ნები
მომსახურების აღწერა: არაფორმალური განათლების აქტივობები: ტრენინგები, ახალგაზრდული
გაცვლები, სემინარები, სასწავლო
ვიზიტები, კონფერენციები, დისკუსიები, დებატები; ახალგაზრდების
ჩართულობის ზრდა სამოქალაქო
საზოგადოებაში;
ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ადამიანის უფლებების, გენდერული
თანასწორობის,
დემოკრატიისა
და გარემოს დაცვის საკითხებში;
ახალგაზრდების
ჩართულობის,
ინტერკულტურული შეგნების, აქტიური მოქალაქეობის, მეწარმეობის, სპორტის, ჯანსაღი ცხოვრების

წესის, მშვიდობის მშენებლობის,
ხელოვნებისა და კულტურის პოპულარიზაცია; ეთნიკური უმცირესობების, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებისა და იძულებით
გადაადგილებული პირების ინტეგრაციას საზოგადოებაში.
სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 558 30 93 00
Facebook  - https://www.facebook.
com/SYDC.Georgia/

4.3 სამედიცინო მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, სოციალური მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
4.3.1 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის (16-65 წწ)
ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმისა და ქ. რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში მცხოვრებ პირებს, რომელთაც
აქვთ მწვავე ფსიქოზური სიმპრომები, მაგრამ მკურნალობა შესაძლებელია განხორციელდეს საცხოვრებელ ადგილზე, სპეციალიზებული

გუნდის მიერ, დღეში ორჯერადი
ვიზიტით; მომსახურება მოიცავს
კონსულტაციებს,
მკურნალობას,
ფსიქო-ტერაპიულ შეხვედრებს, 24
საათიან სატელეფონო კონსულტაციას.
4.3.2,,ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის" სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: პაციენ-
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ტთა ბინაზე ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობას პალიატიური
მობილური გუნდის მიერ. მომსახურების მოცულობა მოიცავს პაციენტთან თვეში არაუმეტეს 8 ვიზიტს.
მომსახურება მიეწოდება არაუმეტეს 6 თვის ვადით.
სამიზნე ჯგუფი: სამიზნე ქალაქებში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური
პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის დასასრულს ესაჭიროებათ
სპეციალიზებული
პალიატიური
მზრუნველობა;ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულპალიატიური
მზრუნველობისა და სიმპტომური
მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების
მოსარგებლეები:საქართველოსმოქალაქეები, გარდა ტუბერკულოზით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტებისა; საქართველოს
მოქალაქე შიდსით დაავადებული
ინკურაბელური
პაციენტები.ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
მოსარგებლეები
საქართველოს
მოქალაქეები და საქართველოში
მუდმივად მცხოვრები პირები.
დაფინანსება:   სტაციონარული
პალიატიური მზრუნველობის ერთი
საწოლდღე - 75 ლარი; პროგ-

რამით იფარება მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 70%, ხოლო
მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს; ამასთან,
განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის: 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები; 60 წლის და ზემოთ
ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები (საპენსიო
ასაკის მოსახლეობა); სტუდენტები;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა
შეადგენს 20%-ს;  ხოლო საპენსიო
ასაკის პირებისთვის პროგრამით
იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 90%. მოსარგებლის
მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს
10%-ს. სრული დაფინანსება ხდება
0-5 წლის ჩათვლით ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის; ასაკით პენსიონერი ვეტერანებისა და მკვეთრად გამოხატული
შშმ ვეტერანებისათვის;    შიდსით
დაავადებული პირებისათვის.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხორციელდება იმ
დაწესებულებაში, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამა.

ქ.თბილისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
tbilisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხალლზე 0322 272 22 22). მის: ქ.
თბილისი, შარტავას 7
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4.3.3 ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
მომსახურების აღწერა: სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ აღიარებული
დანიშნულების (თარგეტული/ დამიზნებითი თერაპიის) შესაბამისად
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება. ამასთან,
მედიკამენტები
(ტრასტუზუმაბი,
პერტუზუმაბი, ლაპატინიბი) HER2
დადებითი ადგილობრივად გავრცელებული (I-III სტადია) ან HER2
დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებს უფინანსდებათ.
სამიზნე
ჯგუფი: მიმართვამდე
ბოლო ორი წლის განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად,
ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ თბილისი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულნი,
რომელთაც უტარდებათ ნეოადიუვანტურ/ადიუვანტური მკურნალობა.  
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო

ლოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
პროგრამის - ,,C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა",
ფარგლებში დაფინანსებადი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას.     აღნიშნული კვლევები
მოიცავს, როგორც მკურნალობაში
ჩართვამდე ჩასატარებელ სადიაგნოსიტიკო კვლევებს, ასევე. მკურნალობის მონიტორინგის პროცესში
აუცილებლად განსახორციელებელ
კვლევებს.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.თბილისში მცხოვრები პირი
ადგილები: 990
მომსახურების საფასური: დიაგნოსტიკური კვლევების სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 369
ლარს,რომელიც 70001-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ
პირსს უფინანსდება 30%-ით. ამჟამად, მაქსიმალური ხანგრძლივობის მონიტორინგის (24 კვირიანი)
კვლევების პაკეტის ღირებულება
შეადგენს 304 ლარს, რომელიც
70001-მდე ქულის მქონე სოცია4.3.4 ფსიქიკური ჯანმრთელობის ლურად დაუცველ პირს უფინანსსათემო მომსახურება
დება 30%-ით.
მომსახურების აღწერა: ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე 4.3.6 დაავადებათა სკრინინგი
პირთათვის მულტიდისციპლინური მომსახურების აღწერა: სკრინინგუნდის მიერ სათემო მომსახურე- გული გამოკვლევების სრული დაბის მიწოდების დაფინანსებას.
ფინანსება:
სამიზნე ჯგუფი: ფსიქიკური ან/და •ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 2 წელიქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თ- წადში ერთხელ. აღნიშნული კომპობილისის მუნიციპალიტეტში რეგის- ნენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინტრაციის მქონე საქართველოს მო- ჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას
ქალაქეები.
(2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით),
პათოლოგიის გამოვლენის შემ4.3.5 ,, C “ ჰეპატიტის დიაგნოსტი- თხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით
კა
გამოკვლევას, ძუძუს ფიზიკალურ
მომსახურების აღწერა: საქართვე- გასინჯვას და ძუძუს ციტოლოგიურ
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გამოკვლევას.
• საშვილოსნოს ყელის კიბოს
სკრინინგი - 3 წელიწადში ერთხელ.
აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას,
პაპ–ტესტის (PAP–ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის   შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ
სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ
სკრინინგს მორფოლოგიით.
• პროსტატის კიბოს სკრინინგი -  
სისხლში   პროსტატის კიბოს PSA
სპეციფიური ანტიგენის გამოკვლევას.
•   კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 2 წელიწადში ერთხელ. ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური
ტესტის (FOBT) ჩატარებას, საჭიროების შემთხვევაში, კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს მორფოლოგიით.
• ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს
სკრინინგი - 5 წელიწადში ერთხელ.
აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს
ულტრაბგერით გამოკვლევას, საჭიროების შემთხვევაში სისხლის
თირეოტროპული ჰორმონის გამოკვლევას, ბიოფსიური მასალის
აღებას და ციტოლოგიურ კვლევას
და ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობას.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
4.3.7 ტრანსპლანტაცია
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფისათვის მაღალდოზირებული
ქიმიოთერაპიის, ტრანსპლანტაციის წინა კვლევების, ძვლის ტვინის

ტრანსპლანტაციისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომ სტაციონარული
მეთვალყურეობის
დაფინანსებას
და ასევე, ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის
ტრანსპლანტაციის დაფინანსებას.
სამიზნე ჯგუფი: ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების
მქონე პირებისათვის, რომლებიც
საჭიროებენ ძვლის ტვინისა და
ღვიძლის ტრანსპლანტაციას
ადგილი: 92
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
4.3.8 სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების
ღონისძიებები
მომსახურების
აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული
მოქალაქეებისათვის
სტაციონარული, ამბულატორიული
სამედიცინო მომსახურებისა და
სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური
მხარდაჭერა.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქე
დაფინანსება: ინდივიდუალური
*
4.3.9 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია
მომსახურების აღწერა:   აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე
ბავშვთა მოტორული, შემეცნებითი,
სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად
ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის,
ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში,
რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქო-
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ლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი,
ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური
თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ
მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20
ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად
(მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური
თერაპია და სხვა).
სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში
უწყვეტად და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე
2-დან 17 წლის ასაკის ჩათვლით
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო
კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების
(F84.0; F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი.
დაფინანსება:
მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში
არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრი
4.3.10 დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგი (თბილისი)
მომსახურების აღწერა: გესტაციური ასაკით 34 კვირამდე ან
გესტაციური წონით 2001 გრამზე
ნაკლები ყველა დღენაკლული
ახალშობილი გამოკვლეული უნდა
იქნას დღენაკლულთა რეტინოპა-

თიის გამოსარიცხად. გამოკვლევა
ტარდება დაბადებიდან 2–4 კვირაში; ნეონატოლოგის გადაწყვეტილებით, გამოკვლეულ უნდა იქნას
34-36 გესტაციური კვირის (მიუხედავად   წონისა) ის დღენაკლული
ახალშობილები, რომელთაც აღენიშნებოდათ დამძიმებული ანამნეზი (სეფსისი, ნეკროზული ენტეროკოლიტი და ა.შ.) ან დასჭირდათ
დამატებითი ოქსიგენოთერაპია 48
საათზე დიდხანს. გამოკვლევა ტარდება დაბადებიდან 2–4 კვირაში;
გესტაციური ასაკით 27 კვირამდე
დაბადებული ყველა დღენაკლული
ახალშობილი გამოკვლეული უნდა
იქნას  30-31 პოსტკონცეპტუალური
კვირის ასაკში; გესტაციური ასაკით
27–დან 32 კვირამდე დაბადებულ
ყველა დღენაკლულ ახალშობილს,
რეტინოპათიის
გამოსარიცხად,
პირველი გამოკვლევა უნდა ჩაუტარდეს დაბადებიდან მე–4-5
კვირას (28– 35 დღე); გესტაციური
ასაკით 32 კვირაზე ზემოთ და დაბადებისას წონით <1501 გრამზე
ნაკლებ ყველა დღენაკლულ ახალშობილს რეტინოპათიაზე პირველი გამოკვლევა უნდა ჩაუტარდეს
დაბადებიდან მე–4–5 კვირას (28
– 35 დღე); სკრინინგი უნდა განხორციელდეს არანაკლებ კვირაში  
ერთხელ, როცა: სისხლძარღვები
მთავრდება I ზონაში ან II ზონის
უკანა წილში; როდესაც შეინიშნება პლიუს ან პრე-პლიუს დაავადება; როდესაც სახეზეა დაავადების
მე–3 სტადია ნებისმიერ ზონაში.
სკრინინგი უნდა განხორციელდეს
არანაკლებ ყოველ მეორე კვირას
ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა ყველა სხვა ვარიანტის შემთხვევაში,
სკრინინგის შეწყვეტის კრიტერიუ-
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მებამდე; გესტაციური ასაკით
34
კვირამდე და გესტაციურიწონით
2001 გრამამდე ყველა დღენაკლული ახალშობილი, სტაციონარიდან გაწერამდე, გამოკვლეული
უნდა იქნას ადგილობრივი კრიტერიუმით; სკრინინგის ჩატარების
გადავადების შემთხვევაში, გადავადების გადაწყვეტილების მიზეზი
გარკვევით უნდა აღინიშნოს ახალშობილის სამედიცინო ბარათში
და დაგეგმილი გამოკვლევა უნდა
ჩატარდეს ერთი კვირის ვადაში;
ახალშობილებს, რომელთაც არ
აღენიშნებათ დღენაკლულთა რეტინოპათია და ვასკულარიზაცია
ვრცელდება III ზონაში, მხედველობისთვის საშიში რეტინოპათიის
განვითარების მინიმალური რისკი
აქვთ. ამ დროისთვის (პოსტკონცეპტუალური ასაკით 36 კვირის თავზე)
სკრინინგი შეიძლება შეწყდეს.
სამიზნე ჯგუფი: თბილისის მასშტაბით გესტაციური ასაკით 34
კვირამდე ან გესტაციური წონით

2001 გრამზე ნაკლები ყველა
დღენაკლული ახალშობილი ჩართვისათვის საჭირო პროცედურა:
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგის სახელმწიფო
პროგრამაში მონაწილეობისათვის,
საჭიროების შემთხვევაში, უნდა
მიმართოთ   მომსახურების მიმწოდებლად დარეგისტრირებულ დაწესებულებას. იხილეთ დანართები.
პროგრამის განმახორციელებელთან მოქალაქემ უნდა წარადგინოს
პირადობის  ამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი (18 წლამდე ასაკის
მოქალაქეთა შემთხვევაში დასაშვებია დაბადების მოწმობის ასლი).
საკონტაქტო ინფორმაცია: ზემოაღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
დამატებითი ინფორმაციის მიღება
შეგიძლიათ სსიპ ,,ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთლობის ეროვნულ ცენტრის“
ცხელი ხაზის მეშვეობით ( ტელეფონი –  116 001).

არასამთავრობო სექტორი
ა(ა)იპ „ახალი ვექტორი“
4.3.11 „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და
მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ GEO-H-NCDC; პროექტი:
„ნარკოტიკების ინექციური გზით
მომხმარებლებისთვის და მათი
სქესობრივი
პარტნიორებისთვის
აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“
მომსახურების აღწერა:   ა) სტერილური საინექციო მასალის მიწოდება, როგორც სერვის ცენტრის
ბაზაზე, ასევე საველე პირობებში,
ნიმ-ებისთვის მოსახერხებელ ადგილებში (ეზო, სკვერი, ქუჩა და სხვა).

სტერილური მასალებია: 1, 2, 3,
5, 10, 20 მილიგრამიანი შპრიცი,
23-25-27-იანი პეპელა, ჟგუტი, საინექციო წყალი, სპირტიანი ტამპონი,
კონდომი (პრეზერვატივი), „ნალოქსონი“ (ოპიოიდური ზედოზირების
საწინააღმდეგო პრეპარატი); ბ) საინფორმაციო მასალის მიწოდება,
როგორიცაა: „შიდსი“, „ჰეპატიტები“, „სგგი“, „კუსტარული ნარკოტიკები“, „ზედოზირება“, „უფლებები
და პასუხისმგებლობები“, „უსაფრთხო ინექცია“, „ტუბერკულოზი“;
გ) ტესტირება: აივ-ინფექცია, B, C
ჰეპატიტები, სიფილისი. (სწრაფი
ტესტი - სკრინინგი). ტესტირება ხორციელდება, როგორც სერვის ცენ-
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ტრის ბაზაზე, ასევე საველე პირობებში მობ-ამბულატორიის ბაზაზე.
დ) არსებობს მცირე ბიუჯეტი, რომ
ინდივიდუალური საჭიროების იდენტიფიცირებისას მოხდეს მცირე
ფინანსური მხარდაჭერა (მედიკამენტების შესყიდვა, სხვადასხვა
კვლევების დაფინანსება: ან თანადაფინანსება: და ას. შ.)
ასევე, ქალი მომხმარებლებისთვის
არსებობს მათზე მორგებული სერვისები.
„ახალი ვექტორის“ თბილისის სერვის ცენტრში არის დამატებითი
სერვისები, როგორიცაა:
1. C ჰეპატიტის კონფირმაციული
კვლევა (სკრინინგ დადებითის შემთხვევაში, ან ნამკურნალები პაციენტებისთვის). (უსასყიდლო)
2. სერვის ცენტრი ჩართულია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში, ადგილზე ხდება მკურნალობაში
ჩართვა, მედიკამენტის გაცემა და
პაციენტის მკურნალობის პროცესის
მართვა. (მთლიანი პროცესი უსასყიდლოა)
3. ღვიძლის ელასტოგრაფია, ფიბროზის დადგენა (ფიბროსკანის
აპრატით).
4. სტომატოლოგია (თერაპია, ქირურგია).
მომსახურებაში ბენეფიციარის ჩართვის პირობები: ნარკოტიკების
ინექციური გზით მოხმარება ან მათთან სქესობრივი პარტნიორობა.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: თუ ზემოთ აღნიშნული თემის წარმომადგენელია
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები
არ არსებობს. მეტიც, სკრინინგი C
ჰეპატიტზე და აივ/შიდსზე ხორციელდება ზოგად პოპულაციასთანაც.
სამიზნე
ჯგუფი
ნარკოტიკების

ინექციური გზით მომხმარებლები(ნიმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კონფიდენციალურია, კონსულტანტი კითხვებით და ვიზუალური შემოწმებით ადგენს არის თუ
არა სამიზნე პოპულაცია, ენიჭება
უნიკალური 7 ნიშნა და 15 ნიშნა
კოდი, რომლითაც ვერ მოხდება
ბენეფიციარის
იდენტიფიცირება.
მხოლოდ ტესტირებისას, სკრინინგ
დადებითმა ბენეფიციარებმა უნდა
წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რათა
მოხდეს მატი მკურნალობაში ჩართვა.
ადგილები: შეუზღუდავი.
ვადები: პროექტის ხანგძლივობა ამ ეტაპისთვის არის 01.202006.2020, გაგრძელების პერსპექტივით.
საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკონტაქტო პირი:   ქ. თბილისი წინამძღვრიშვილის 110, ტელ: 032 2 18
12 21;
მომსახურების საფასური: C ჰეპატიტის სკრინინგი და ელიმინაციის
პროგრამა უსასყიდლოა. ღვიძლის
ელასტოგრაფია, ფიბროზის დადგენა (ფიბროსკანის აპრატით).
მომხმარებლებისთვის - 20ლ, ზოგადი პოპულაცია - 40ლ. (ზოგადად აღნიშნული კვლევის ფასი
კლინიკებში 80-130 ლარი). სტომატოლოგია (თერაპია, ქირურგია)
- 5-10 -ჯერ ნაკლები ღირს, ვიდრე
სხვაგან.
*
თანასწორობის მოძრაობა
4.3.12 “ლგბტ ადამიანების უფლებების გაუმჯობესება საქართველო-
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ში”
მომსახურების აღწერა: პროექტის
მიზანია საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების გაუმჯობესება. ლგბტქი პირების სამართლებრივი მხარდაჭერა
სტრატეგიული საქმეების სასამართლო სისტემაში სამართალწარმოების გზით. ასევე, სიძულვილით
მოტივირებული
დანაშაულების
ფარგლებში, უზრუნველვყოფთ სამართლებრივ დახმარებას თემის
წევრებისთვის და საქმეების დოკუმენტირებას შემდგომი საადვოკატო საქმიანობისთვის. პროექტი უზრუნველყოფს თემის წევრებისთვის
სოციალური მუშაკის მომსახურებასა და პროფესიული გადამზადების
კურსებს. ბენეფიციარებისთვის სერვისების მიწოდების პარალელურად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს
ცნობიერების დონის ამაღლებისკენ მიმართულ საქმიანობას, ქმნის
და ავითარებს ონლაინ პლატფორმას სექსუალობისა და გენდერული
საკითხების გარშემო.
უსასყიდლო აივ-ტესტირება
მომსახურებაში ასევე შედის VCT –
ანუ ნებაყოფილობითი კონსულტირება. ტესტირება მოიცავს პრეკონსულტირებას, ტესტირებას და
პოსტკონსულტირებას. ასევე შეგიძლიათ, მიიღოთ ლუბრიკანტები და
კონდომები.
სამიზნე ჯგუფი: სრულწლოვანი და
არასრულწლოვანი ლგბტ პირები;
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: უსასყიდლო და ანონიმური
აივ-ტესტირების მისაღებად უნდა
მობრძანდეთ თანასწორობის მოძრაობის ოფისში, რომელიც მდებარეობს სოფიკო ჭიაურელის ქუჩა
#13. ვიზიტამდე შეგიძლიათ და-

გვიკავშირდეთ ტელეფონით (0322
47 97 48), ან ფეისბუკზე equality
movement.
ექიმი - სხვადასხვა პროფილის
მქონე ექიმების კვალიფიციურ მომსახურება- კომპეტენტური სამედიცინო კონსულტაცია და მკურნალობის დანიშვნა; საჭიროების
შემთხვევაში შესაბამის სამედიცინო
დაწესებულებაში პაციენტის გადამისამართება; საჭიროების შემთხვევაში, ვენური სისხლის აღება;
დაინტერესებული
პირებისათვის
PrEP მკურნალობასთან დაკავშირებით კომპეტენტური ინფორმაციის
მიწოდება; ვენერო-დერმატოლოგი; ენდოკრინოლოგი; პირადი ექიმი/თერაპევტი; ფსიქიატრი. ექიმის
უსასყიდლო და ანონიმური კონსულტაციის მისაღებად მობრძანდით თანასწორობის მოძრაობის
ოფისში სოფიკო ჭიაურელის ქუჩა
#13. ვიზიტამდე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით (0322
47 97 48), ან ფეისბუკზე equality
movement.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
*
4.3.13 წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის
ცენტრი - GCRT წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა
საქართველოში, უკრაინასა და სომხეთში
მომსახურების
აღწერა: საქართველო, უკრაინასა და სომხეთში  
წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის პრევენცია, წამების დოკუმენტირების თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების ხელშეწყობა,  
მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წე-
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ვრებისთვის სარეაბილიტაციო სერვისების გაუმჯობესება.
ფსიქოლოგიური მომსახურება მოიცავს ფსიქო–დიაგნოსტიკას და
კლიენტის პირველად ინტერვიუს
ცენტრში შეხვედრის დროს; დახმარების ღონისძიებებს, როგორც
ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ და
ოჯახურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს.
საჭიროების შემთხვევაში, მედიკამენტოზური მკურნალობის დანიშვნა; მკურნალობისა და რეაბილიტაციის დინამიკის შეფასება;
დამატებითი კონსულტაციები და
დროის გარკვეული მონაკვეთის შემდეგ განმეორებითი გმაოკვლევა;
საჭიროების შემთხვევაში, კლიენტთა გადამისამართება სპეციალურ
ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში.
სამედიცინო სერვისი - ლაბორატორიულ და კლინიკურ კვლევები,  
თერაპევტის კონსულტაცია, რეფერალურ სამედიცინო დაწესებულებებში სხვადასხვა პროფილის პროფესიონალებთან
კონსულტაცია,
მედიკამენტოზურ მკურნალობას და
სპეციალურ ფიზიოთერაპიულ პროცედურებს.
მულტიდისციპლინური მიდგომის
შედეგად, სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
პირველადი სამედიცინო კონსულტაცია, სომატური და ფსიქოსომატური დიაგნოსტირება ცენტრში.
გადამისამართება სამედიცინო დაწესებულებებში ლაბორატორიული
კვლევისა და სპეციალისტებთან
კონსულტაციისთვის, დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროცესის ჩასატარებლად.
გადამისამართება ცენტრის შიგნით. კერძოდ, კლიენტების დახმა-

რება და მომზადება ფსიქო რეაბილიტაციის კურსისთვის.
მკურნალობის პროცესის მართვა –
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,
საკონტროლო ანალიზები, საჭიროების შემთხვევაში, მკურნალობის
გამეორება.
საჭიროების შემთხვევაში, GCRT–ს
თანამშრომლები კლიენტებს აკითხავენ სახლში სიტუაციის შესაფასებლად და შემდეგ მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე ქმნიან
ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე
მორგებულ სოციალურ სერვისს.
აქვე იგულისხმება შესაფერის შემთხვევებში პენიტენციური დაწესებულების ან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების
სტუმრობაც.
სამიზნე ჯგუფი: 1. წამებისა და
არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი - სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში; 2. წამებისა   და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი
- პოლიციის ან წინასწარი დაკავების იზოლატორში; 3.   წამებისა  და
არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი - ომის დროს; 4.   საზღვრის
უკანონო კვეთის ნიშნით დაპატიმრებული პირი, ე.წ. “უკანონო გატაცებული პირები”/ საზღვრის პირას
მცხოვრები მოსახლეობა; 5. მანიფესტაციებისა და აქციების დროს
დაზარალებული პირები; 6.    ლგბტ
თემის პირი, რომელსაც თემთან მიკუთვნებულობის გამო ექმნება სამართალდამცავი პირების მხრიდან
პრობლემა; 7.   გენდერული ნიშნით
ძალადობის მსხვერპლი, რომლის
დაცვის, მხარდაჭერის დეფიციტია
სახელმწიფოს დონეზე.
ვადა: 2017 წლის 1 დეკემბერი2020 წლის სექტმებერი;
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ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: რეფერირება სხვადასხვა უწყებებიდან ან პირადი მიმართვა. პირველად მიღებას/შეფასებას აკეთებს
სოციალური მუშაკი და ამის შემდეგ
ხდება პროექტში ჩართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ვ.ანჯაფარიძის 9. თბილისი 0179 / ტელეფონი: 2 22 0689 / ელ. ფოსტა:
info@gcrt.ge / საკონტაქტო პირი /
სოციალური მუშაკი/ : ანა ჭიღვარია
Ana Tchigvaria <a.tchigvaria@
gmail.com>
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
პრაქტიკის ცენტრი
4.3.14 "ასერტული სათემო მომსახურება"
მომსახურების აღწერა: ბიო-ფსიქო-სოციალური
ფსიქიატრიული მომსახურება. გუნდი შედგება
გუნდის ხელმძღვანელის და მისი
ასისტენტისაგან,
ფსიქიატრის,
ფსიქოლოგის, ექთნის, სოციალური მუშაკის და დასაქმების სპეციალისტისგან. მომსახურებაში შედის
-   მკურნალობა, რეაბილიტაცია,
სოციალური ადაპტაციის პროცესი
და მომსახურება ბინაზე. გუნდი მუშაობს 365/24/7.
სამიზნე ჯგუფი: ზრდასრული პირები ფსიქიატრიული დიაგნოზით;
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ცენტრს.
საკონტაქტო ინფორმაცია:: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის 1 პლატო, კ 10, ბ
1
ტელ: 570 90 58 25 / 599 11 0353
ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი
გელეიშვილი
actgeorgia@yahoo.com

მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
კარიტასი
4.3.15 შინმოვლა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო, სარეაბილიტაციო, ფსიქოლოგიური და სოციალური   მომსახურების კომპლექსი, რომელიც   
ბინაზე მისვლით  პაციენტს ეხმარება  ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სტაბილიზაციასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში.
მომსახურების საფასური: სუბსიდირებული მომსახურება განკუთვნილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. ამასთან
ერთად, საქართველოს კარიტასი  
მოსახლეობას ფასიან მომსახურებას სთავაზობს.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 234-76-75
4.3.16 სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი
მომსახურების აღწერა: პაციენტის
შეზღუდული
შესაძლებლობებისა
და უნარ-ჩვევების რეაბილიტაცია  
საზოგადოებაში შემდგომი რეინტეგრაციისა და ცხოვრების ხარისხის
გასაუმჯობესებლად. მომსახურება
მოიცავს: ფიზიოთერაპევტის კონსულტაცია; ფიზიოთერაპევტური
პროცედურები: ლაზერული და მაგნიტო თერაპია, ელექტროფორეზი, ულტრაფონოფორეზი და სხვა;
მანუალური თერაპია: მანუალური
მასაჟის ლიმფოდრენაჟი; კომპრესები, გადახვევები; სამკურნალო
ფისკულტურა.სამიზნე ჯგუფი:  ქრონიკული დავადებების მქონე ან რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი პირები.
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საკონტაქტო ინფორმაცია: ქურდიანის ქუჩა 3, 0112 თბილისი
ტელ: (+995 32) 2217819, (+995
32) 2251387
*
4.3.17 ჭრილობების მკურნალობის
ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ქირურგის
კონსულტაციას;ტროფიკული წყლულების მკურნალობას; დიაბეტური
ტერფის მკურნალობას; ნაწოლების
მკურნალობას; აბსცესების (კანის)
გახსნას და დრენირებას;   პანარიციუმის გახსნას; დაჩირქებული და
ჩაზრდილი ფრჩხილის ამოღებას;  
ლიპომების, ათერომების ამოღებას;    პოსტოპერაციული ჭრილობების დამუშავებას;   ნაკერების
მოხსნას;  ჭრილობების პირველად
ქირურგიულ დამუშავებას (ჭრილობის გაკერვა, შეხვევა).
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მომსახურება სრულად არის სუბსიდირებული.   თუმცა, ამასთან ერთად
საქართველოს კარიტასი სთავაზობს მოსახლეობას ფასიან მომსახურებასაც.
საკონტაქტო ინფორმაცია:   23476-75
*
ჰეპა+
4.3.18 უფასო საინფორმაციო კონსულტაციები და ტესტირება
მომსახურების აღწერა: უფასო საინფორმაციო კონსულტაციები და
ტესტირება აივ/შიდსზე; "B"  და "C"
ჰეპატიტებზე; სგგი ინფექციებზე.
უფასო
კონსულტაციები
თერაპევტთან, ქირურგთა, უროლოგთან,
გინეკოლოგთან. ასევე, უფასო კონსულტაცია იურისტთან და ფსიო-

ლოგთან.
მინიმალური პრევენციული პაკეტით (შპრიცი, კონდომი, საინფორმაციო–მასალა) ბენეფიციარის უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები,
ქალები, პაციენტთა ჯგუფები (აივი,
ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი, სგგი),
ნარკოტიკების მომხმარებლები და
მათი ახლობლები, კომერციული
სექსის მუშაკები, მიგრანტები, დევნილები ან ლტოლვილები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სათემო ორგანიზაციები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონქატო ინფორმაცია:
მის.: ჩუბინაშვილის ქ. 75
ტელ.: 296 48 78
4.3.19 კათარზისი
მომსახურების აღწერა:
სამედიცინო მომსახურება - საექიმო კაბინეტი და უფასო აფთიაქი  
ემსახურება ყველა ბენეფიციარს,
ვინც სარგებლობს კათარზისის მომსახურებით, აგრეთვე, სოციალურად დაუცველ სხვა მოქალაქეებს.
აქ ხორციელდება პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევა.
რთული შემთხვევების დროს ექიმი იძახებს სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ბრიგადას   და ხდება პაციენტის   ჰოსპიტალიზაცია.
აგრეთვე, პერიოდულად ხორციელდება ხანდაზმულთა უფასო გამოკვლევები სამედიცინო დაწესებულებებში ან ადგილზე.
ჰიგიენური მომსახურება - მათ,  ვისაც საცხოვრებელი გარემო და
პირობები შესაძლებლობას არ აძ-
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ლევს დაიცვას ჰიგიენური ნორმები,  
თანხას ურიცხავს  ქალაქის ორ აბანოს, რომლებიც ემსახურებიან ორგანიზაციის ბენეფიციარებს,
მწოლიარეთა დახმარება -   მწოლიარე ხანდაზმულებს თვეში ერთხელ
ბინაზე მიეწოდება აუცილებელი,
პირველადი საჭიროების   მშრალი
პროდუქტი. ეს ძირითადად ის ადამიანები არიან, რომლებიც წლების
განმავლობაში
სარგებლობდნენ
დღის ცენტრის მომსახურებით და
შემდეგში გადაადგილების უნარი
შეეზღუდათ.
ბენეფიციარის დროებითი ავადმყოფობის შემთხვევაში   ცხელ
სადილი ყოველდღიურად მიეწოდებათ ბინაზე მოხალისეების ან

სათნოების ძმების ძალებით.
სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმულები –
ადამიანები, რომლებსაც შეუსრულდათ საპენსიო ასაკი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ორგანიზაციისადმი მიმართვა გაწევრიანების თხოვნით, რის
საფუძველზეც ხდება  ბინაზე ვიზიტი
და შემდგომში  ხდება გადაწყვეტილების მიღება. გამოკითხვის პერიოდში ხანდაზმულს შეუძლია
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. +995 32 295 1646    +996
32 295 8122
მის: აღმაშენებლის გამზირი, 121

4.4 იურიდიული მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.თბილისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
tbilisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0322 272 22 22). მის: ქ. თბილისი, შარტავას 7
4.4.1 იურიდიული კლინიკა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.თბილისში მცხომომსახურების აღწერა: უფასო იუ- ვრები პირი.
რიდიული მომსახურება.
ადგილები: 19 290 მოქალაქე
არასამთავრობო სექტორი
*
თანასწორობის მოძრაობა
4.4. 2 “ლგბტ ადამიანების უფლებების გაუმჯობესება საქართველოში”
მომსახურების აღწერა: პროექტის

მიზანია საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების გაუმჯობესება. ლგბტქი პირების სამართლებრივი მხარდაჭერა
სტრატეგიული საქმეების სასამართლო სისტემაში სამართალწა-
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რმოების გზით. ასევე, სიძულვილით
მოტივირებული
დანაშაულების
ფარგლებში, უზრუნველვყოფთ სამართლებრივ დახმარებას თემის
წევრებისთვის და საქმეების დოკუმენტირებას შემდგომი საადვოკატო საქმიანობისთვის. პროექტი უზრუნველყოფს თემის წევრებისთვის
სოციალური მუშაკის მომსახურებასა და პროფესიული გადამზადების
კურსებს. ბენეფიციარებისთვის სერვისების მიწოდების პარალელურად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს
ცნობიერების დონის ამაღლებისკენ
მიმართულ საქმიანობას, ქმნის და
ავითარებს ონლაინ პლატფორმას
სექსუალობისა და გენდერული საკითხების გარშემო.
იურისტი - იურიდიული დახმარება,
რაც გულისხმობს კონსულტაციების გაწევას, იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება, ინტერესების
დაცვა და წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებისა და
ყველა ინსტანციის სასამართლოში,
სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და
სისხლის სამართლის საქმეებზე.
სამიზნე ჯგუფი: სრულწლოვანი და
არასრულწლოვანი ლგბტ პირები.
ვადა: 01.01.2018 – 31.12.2022
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კონსულტაციის მისაღებად მობრძანდით თანასწორობის
მოძრაობის ოფისში სოფიკო ჭიაურელის ქუჩა #13. ვიზიტამდე
შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით (0322 47 97 48), ან ფეისბუკზე equality movement.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

4.4.3 იურიდიული დახმარება
მომსახურების აღწერა: იურიდიული დახმარება - კონსულტაცია სისხლის სამართლის საქმეებზე;
სამიზნე ჯგუფი: ყოფილი პატიმრები, პატიმრები, ოჯახის წევრები;
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ორგანიზაციას.  
საკონტაქტო ინფორმაცია: თბილისი. პეკინის ქ. 31/ ტელ: (599)
98 13 33 / ელ. ფოსტა: pfgngo@
yahoo.com
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.

ადამინის უფლებათა ცენტრი
4.4.4 იურიდიული დახმარება
მომსახურების აღწერა: უსასყიდლო იურიდიული საკონსულტაციო
ცენტრი, სადაც მოქალაქეებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და
სისხლის სამართლის საკითხებში
სატელეფონო, პირადი კონსულტაციით და სასამართლო წარმომადგენლობით უზრუნველყოფენ.
განათლება/საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლება   ცენტრი
რეგულარულად მართავს ტრეინინგ-სემინარებს სხვადასხვა სამიზნე
ჯგუფისთვის ადამიანის უფლებათა
საკითხების შესახებ.
სამიზნე ჯგუფი: იურიდიული კონსულტაციის საჭიროების მქონე პირები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სატელეფონო ზარი ან ვიზიტი ორგანიზაციაში.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია:: თბილისი , მ. ქანთარიას ქ. 11ა, III სასაქართველოს პატიმართა თანამე- რთული, ტელეფონი: (+995 32)
გობრობა
237 69 50, (+995 32) 245 45 33,
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(+995 32) 2 38 46 48 /
საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
4.4.5 იურიდიული დახმარება
მომსახურების
აღწერა: სამართლებრივი დახმარების ცენტრის
იურისტები მოქალაქეებს აწვდიან
უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს, უზრუნველყოფენ სხვა და სხვა
სახის დოკუმენტების მომზადებასა
და საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენენ მათ სასამართლოში.
იურიდიული დახმარება ხორციელდება საკუთრების უფლებასთან
და საჯარო მოსამსახურეთა შრომის
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: იურიდიული დახმარების
მიღება შესაძლებელია, ჩევნი როგორც რეგიონულ, ასევე თბილისის
ოფისებში ვიზიტით, ელექტრონული
მეილის და ცხელ ხაზზე დარეკვის
მეშვეობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: აღმაშენებლის გამზ. 61, 0102
ტელ: (995 32) 60 15 08
ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით,
მისამართზე
alac@
transparency.ge

სამიზნე ჯგუფი: ქალები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონქატო ინფორმაცია:
ტელ.: (593) 68 68 05
Facebook
–
Women’s
right
community initiative of Georgia

*
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
4.4.7 იურიდიული მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: სამიზნე ჯგუფისათვის სამართლებრივი
კონსულტაციების გაცემა, სტრატეგიულ საქმეებზე, რომელიც ეხება
სისტემურ პრობლემებს, სარჩელების მომზადება საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებისთვის.
სამიზნე ჯგუფი:  ქ. თბილისში მცხოვრები (გამონაკლის შემთხვევაში
რეგიონში მცხოვრები პირი) არასრულწლოვნები, შშმ პირები, ქალები,   ხანდაზმულები, რომელიც საჭიროებენ მხარდაჭრას უფლებების
დარღვევის პრევენციისა და რეაგირების მიმართულებით.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.  032 233 13 56
ქალთა უფლებების სათემო ინიცი- ვებ-გვერდი: www.phr.ge
ატივა
4.4.6 კონსულტაცია
4.4.8 კათარზისი
მომსახურების აღწერა: ქალთა მომსახურების აღწერა:
კონსულტირება პრობლემური სი- იურიდიული სამსახური -           კვირატუაციების დაძლევის მიზნით; ად- ში 3 დღე იურისტის   საკონსულვოკატირება მათი უფლებებისა და ტაციო საქმიანობა; განცხადების
ინტერესების დაცვის მიზნით.  
შესაგებელის, საჩივრის და სხვა
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დოკუმენტების სწორად დაწერის
სწავლება; ამა თუ იმ დავების, სასამართლო პროცესების დროს
საჭირო დოკუმენტების   შესახებ
კონსულტაცია;
კონსულტაციები
საკუთარი   უფლებების დაცვისა
და უსაფრთხოების საკითხებზე,
ნებისმიერი ტიპის ძალადობის ან
თაღლითობის პრევენციის მიზნით.
საჭიროების მიხედვით იურისტი
ერთვება
ხანდაზმულძთა
სამართლებლივ დავებშიც
ხანდაზმულთა თეატრი - „ნოსტალგიის თეატრი“ - დრამატული
თეატრალური დასი, სადაც მოხვედრა მხოლოდ ბენეფიციარებს შეუძლიათ. სისტემატიურად ეწყობა
თეატრალური დასისა და საკონცერტო ჯგუფების როგორც შიდა,
ისე გასვლითი ღონისძიებები. ხანდაზმულება მაყურებელს   სთავაზობენ
საშობაო-საახალწლო,
დედის დღისადმი, 9 მაისისადმი,
საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი, აღდგომის დღესასწაულისადმი, თბილისობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებს.
სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმულები –
ადამიანები, რომლებსაც შეუსრულდათ საპენსიო ასაკი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ორგანიზაციისადმი მიმართვა გაწევრიანების თხოვნით,
რის საფუძველზეც ხდება   ბინაზე
ვიზიტი და შემდგომში  ხდება გადაწყვეტილების მიღება. გამოკითხვის
პერიოდში ხანდაზმულს შეუძლია
ისარგებლოს `კათარზისის~ მომსახურებით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. +995 32 295 1646    +996
32 295 8122
მის: აღმაშენებლის გამზირი, 121

4.5 ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარება
არასამთავრობო სექტორი
*
საქართველოს ბავშვები
4.5.1 აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, ფსიქოლოგიური მომსახურება ბავშვებისთვის,
მოზარდებისთვის და მათი ოჯახებისთვის
მომსახურების აღწერა: მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება აუტიზმის სპექტრის
დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და

ინდივიდუალური
განვითარების
წლიური გეგმის შედგენა.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბავშვთან მუშაობა მიმდინარეობს ქცევითი თერაპიით (ABA),
რომელიც ეფუძნება ქცევის გამოყენებითი ანალიზის პრინციპებს.
ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხორციელდება ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური
განვითარების, თვითმოვლის და
დამოუკიდებლად ფუნქციონირების
უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული პროგრამა მოი-
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ცავს მულტიდისციპლინური გუნდის
ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში
რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი,
ქცევითითერაპევტი,
ნეიროფსიქოლოგი,
ოკუპაციური
თერაპევტი, ლოგოპედი, და სხვა)
კომპლექსური თერაპიის თვეში
არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სეანსის მიწოდებას, ინდივიდუალური
განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად.
სამიზნე ჯგუფი: პროგრამის მოსარგებლეები არიან 2015 წლის 1
ივლისამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2-დან
15 წლის ჩათვლით საქართველოს
მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო
კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების
(F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი
ძირითად დიაგნოზად.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ორგანიზაციას.
მომსახურების საფასური: მერიის
დაფინანსებით სრულად უსასყიდლოა - საჭიროა დიაგნოზი. დიაგნოზის არმქონეთათვის 1 სესია 35
ლარი (კვირაში 3 სესიის შემტხვევაში).
*
საქართველოს ბავშვები
4.5.2 ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური მომსახურება-შეფასება და რეაბილიტაცია.
მომსახურების აღწერა: მომსახურების ფორმებია - ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური მუშაობა
ბავშვთან/მოზარდთან;
ჯგუფური
ფსიქოლოგიური მუშაობა ბავშვებთან/მოზარდებთან; ბავშვის/მოზარდის მშობლების და სხვა დაინტე-

რესებული პირების კონსულტირება
ბავშვთან დაკავშირებული სპეციალისტების პროფესიული კონსულტირება და სუპერვიზია. საჭიროების შემთხვევაში, მუშაობის
პროცესში ერთვებიან დამატებითი
სპეციალისტებიც
(მეტყველების
თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი და სხვა).
სამიზნე ჯგუფი:   1. ბავშვი / მოზარდი შემდეგი სახის ფსიქოლოგიური სირთულეებით:   ქცევითი
სირთულეები;
სოციალურ-ემოციური სირთულეები და ფსიქო-სომატური ჩივილები;
ადაპტაციური სირთულეები;   ცალკეულ ფსიქიკურ ფუნქციებთან დაკავშირებული სირთულეები; განვითარების სხვადასხვა დარღვევით
გამოწვეული სირთულეები;
2. მშობლები და ბავშვის/მოზარდის ოჯახის სხვა წევრები.  სპეციალისტები.
მომსახურების საფასური: ინდივიდუალური, მომსახურების შესაბამისად.
საკონტაქტო ინფორმაცია: თბილისი, მიცკევიჩის ქ. 30/32; cog@
cog.ge  ტელ: 032 2 131644, +995
557 005 083
*
4.5.3 ააიპ „დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია“
მომსახურების აღწერა: 12-18
წლის რთული ქცევის მოზარდებისათვის ფუნქციონირებს სოციალურ
- პედაგოგიური ცენტრი. ცენტრში
მოზარდებთან მუშაობა ძირითადად
მიმდინარეობს ევროპულ ქვეყნებში
ფართოდ დანერგილი და აპრობირებული სოციალური პედაგოგიკის
მეთოდებით და საჭიროებიდან გამომდინარე სხვადასხვა თერაპიუ-
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ლი მიდგომებით, რაც გულისხმობს
როგორც ბავშვის რეაბილიტაციას,
ასევე იმ გარემოს გაძლიერებას
სადაც მოზარდს უწევს ცხოვრება.
ეს ყოველივე  ხელს უწყობს ახალი
პერსპექტივების დასახვას ახალგაზრდა ადამინის ცხოვრებაში, რაც
მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების
წინაპირობაა. ცენტრის ბენეფიციართათვის ხდება :   თერაპიული
მოტივაციიის ამაღლება; რთულის
ქცევის გაცნობიერების ხელშეწყობა; რთული ქცევის პრევენცია;
სოციალური კომპეტენციების სწავლება;   სოციალური ინტეგრაციის
გაუმჯობესება.
ჩართვის პირობები: მოზარდების
ცენტრში გადმომისართება ხდება
2 სტრუქტურიდან: საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო, სპეციალური პეინტენციალური სამსახური;
პრობაციის ეროვნული სააგენტო არასრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებულები და განრიდებული
მოზარდები.  მომსახურების მიღება   
შეუძლიათ არასრულწლოვან მოზარდებს, თვითდინებით მომართვის
შემთხვევაში.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: არასრულწლოვნები ა)ენდოგენური დარღვევებით; ბ)
ფსიქიკური აშლილობით; გ)ნებისმიერი სახის ადიქციით.  
პროცედურები: ცენტრში ელექრონულად
იგზავნება
მომართვის
ფორმა.
ელ.
მისამართზე  
lalitsetsvadze@dcfg.ge
ადგილები: 12 ადგილი თვის მან-

ძილზე.
ვადები: 1 დან 9 თვემდე თითოეული ბენეფიციარისთვის, საჭიროების შესაბამისად.
სამიზნე ჯგუფი: 12 -18 წლის არასრულწლოვნები.
მომსახურების საფასური: მომსახურება უსასყიდლოა - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს სოციალური
მომსახურების სააგენტოდან და
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სპეციალური პეინტენციალური სამსახურიდან, პრობაციის
ეროვნული სააგენტოდან გადმომისამართებული მოზარდებისთვის.  
ცენტრში თვითდინებით შემოსული
პირებისთვის საფასური დაანგარიშდება  გაწეული    მომსახურების
შესაბამისად.
საკონტაქტო ინფორმაცია: თბილისი, ე. ბეჟანიშვილის მე-2 შესახვევი # 8. ცენტრის ხელმძღვანელი
ლალი ცერცვაძე, მობ.:  574557554
*
კლუბი სინერგია
4.5.4 ‘ფსიქიკური აშლილობების
და ფსიქო-სოციალური საჭიროების
მქონე პირთა მხარდაჭერა საქართველოში“ (ხორციელდება გიფ-თბილისის მიერ, ევროკავშირის
დაფინანსებით)
მომსახურების აღწერა: ცენტრის
მიზანია მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური საშუალებების ავადმოხმარების, ქცევითი
აშლილობების, ემოციური პრობლემებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა პრობლემების
პრევენცია და მართვა. ეს არის
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ფსიქოსოციალური სერვისი, რომელიც ხორციელდება მულტიდისიპლინური გუნდის მიერ. გუნდის
შემადგენლობაში შედიან ილიას
უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის
კურსდამთავრებულები (სოციალური ფსიქიატრია, ფსიქოტრავმატოლოგია), ადიქტოლოგები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკი,
ექიმი-სომატოლოგი და ფსიქიატრი
(კონტრაქტით). კლუბი სინერგია
თავის კლიენტებს/ბენეფიციარებს
აწვდის ინტერვენციების ბაზისურ,
პრევენციულ, ტრანსდიაგნისტიკურ
პაკეტს (მათ შორის, მშობლების
მოდული, ემოციების მართვის მოდული, ინტერპერსონალური ურთიერთობების მოდული, ადიქტური
პრობლემების სამართავი მოკლე
მოდული, არტ-თერაპიული მოდული, სპეციფიკური მოდული „დანაშაულის გაცნობიერება“, მულტიკომპონენტიანი მოკლე მოდული)
და ჩაღრმავებული ინტერვენციების
პაკეტს (მათ შორის, კოგნიტურ-ბიჰევიორულ თერაპიაზე დაფუძნებული: ა. ტრავმაზე ფოკუსირებული ინტერვენცია, ბ. გემბლინგის
სამართავი ინტერვენცია, გ. სხვა
ადიქტური ქცევების სამართავი მოდული, EMDR სხვადასხვა მოდული
და ა.შ.). მომსახურება როგორც
ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ ფორმატში მიმდინარეობს.
ჩართვის პირობები: ცენტრი ემსახურება 14-25 წლის მოზარდებსა
და ახალგაზრდებს, და მათ ოჯახის
წევრებს   ფჯ პრობლემების დროს:
ფჯ მსუბუქი ნიშნები (დაღლილობა,
მოუსვენრობა, კონცენტრაციის დარღვევა და ა.შ.); საშუალო სიმძიმის
პრობლემები (მარიხუანით ან სხვა

ფსიქოაქტიური
ნივთიერებებით
ექსპერიმენტირება, ძილის დარღვევა, მკვეთრად დაქვეითებული
გუნებ-განწყობა და ა.შ.); გავრცელებული აშლილობები (დეპრესია,
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, შფოთვითი აშლილობა, გემბლინგი და ა.შ.) და კომორბიდულობები.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
ნეიროგანვითარების დარღვევები, ფსიქოზური
მდგომარეობები, მაღალი რისკის
სუიციდი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კლუბში დარეკვა   ან ელწერილის
გაგზავნა,
პირველადი
შეფასება სერვისის მანდატთან შესაბამისობის დასადგენად.
ადგილები: ცენტრი ყოველ მოცემულ მომენტში ემსახურება 80 მოზარდს, ახალგაზრდასა და მათი
ოჯახის წევრებს. აქედან, დაახლოებით 30 ღებულობს ჯგუფურ  და 50
ინდივიდურ მომსახურებას.    ყოველ მომდენო თვეს ცენტრს აქვს
20-25 ახალი შემთხვევის მიღებისა
და მოსახურების შესაძლებლობა.
სამიზნე ჯგუფი:: კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდები და
ახალგაზრდები;
სახელმწიფო
ზრუნვის ქვეშ მყოფი მოზარდები;
დევნილი მოზარდები და ახალგაზრდები; ზოგადი პოპულაციის მოზარდები და ახალგაზრდები; ამ მოზარდების და ახალგაზრდების ოჯახის
წევრები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:: 96,  
ფალიაშვილის ქ. თბილისი ქეთევან ფილაური - 599 80 70 21
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*
თანასწორობის მოძრაობა
4.5.5 “ლგბტ ადამიანების უფლებების გაუმჯობესება საქართველოში”
მომსახურების აღწერა: პროექტის
მიზანია საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების გაუმჯობესება. ლგბტქი პირების სამართლებრივი მხარდაჭერა
სტრატეგიული საქმეების სასამართლო სისტემაში სამართალწარმოების გზით. ასევე, სიძულვილით
მოტივირებული
დანაშაულების
ფარგლებში, უზრუნველვყოფთ სამართლებრივ დახმარებას თემის
წევრებისთვის და საქმეების დოკუმენტირებას შემდგომი საადვოკატო საქმიანობისთვის. პროექტი უზრუნველყოფს თემის წევრებისთვის
სოციალური მუშაკის მომსახურებასა და პროფესიული გადამზადების
კურსებს. ბენეფიციარებისთვის სერვისების მიწოდების პარალელურად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს
ცნობიერების დონის ამაღლებისკენ მიმართულ საქმიანობას, ქმნის
და ავითარებს ონლაინ პლატფორმას სექსუალობისა და გენდერული
საკითხების გარშემო.
ფსიქოლოგი - ფსიქოლოგიური
მომსახურება გულისხმობს: ფსიქოთერაპიული მომსახურება: ინდივიდუალური თერაპია; ოჯახური
თერაპია; კონსულტაცია და კლიენტის კლინიკური შემოწმება; ფსიქო–დიაგნოსტიკა,
პრობლემების
მომსახურების აღწერა:. სპეციალური კითხვარების გამოყენება; დახმარების გეგმის შემუშავება მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებთან
ერთად.
სამიზნე ჯგუფი: სრულწლოვანი და
არასრულწლოვანი ლგბტ პირები.

ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ფისქოლოგის უსასყიდლო და
ანონიმური კონსულტაციის მისაღებად უნდა მოხვიდეთ თანასწორობის მოძრაობის ოფისში სოფიკო
ჭიაურელის ქუჩა #13. ვიზიტამდე
შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით (0322 47 97 48), ან ფეისბუკზე equality movement.
სოციალური მუშაკი - სოციალური
მუშაკის მომსახურება გულისხმობს
თითოეული
შემთხვევის
შეფასებას, წარმოებასა და მონიტორინგს: ადამიანების დახმარება
საკუთარი პოტენციალის გაუმჯობესებაში; ადამიანების დაკავშირება
შესაბამის დაწესებულებებთან, რესურსებსა და სერვისებთან; ორგანიზაციების და მათი მომსახურების
გაუმჯობესება ადამიანების მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა შესაბამისად; სოციალური პოლიტიკის
ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის ხელის შეწყობა.
პერიოდი:
01.01.2018
–
31.12.2022
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:
სოციალური
მუშაკის
უსასყიდლო და ანონიმური მომსახურების მისაღებად უნდა მოხვიდეთ თანასწორობის მოძრაობის
ოფისში სოფიკო ჭიაურელის ქუჩა
#13. ვიზიტამდე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით (0322
47 97 48), ან ფეისბუკზე equality
movement.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
*
წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
- GCRT
4.5.6 წამებასა და არასათანადო
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მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, უკრაინასა და სომხეთში
მომსახურების
აღწერა: საქართველო, უკრაინასა და სომხეთში  
წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის პრევენცია, წამების დოკუმენტირების თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების ხელშეწყობა,  
მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წევრებისთვის სარეაბილიტაციო სერვისების გაუმჯობესება.
ფსიქოლოგიური მომსახურება მოიცავს ფსიქო–დიაგნოსტიკას და
კლიენტის პირველად ინტერვიუს
ცენტრში შეხვედრის დროს; დახმარების ღონისძიებებს, როგორც
ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ და
ოჯახურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებს.
ფსიქოთერაპია - ცენტრის მიერ ხორციელდება ფსიქოთერაპიული მომსახურება, რაც შეიცავს დახმრების
შემდეგ ფორმებს: ინდივიდუალური
თერაპია, ჯგუფური თერაპია, ოჯახური თერაპია.
ფსიქიატრიული შეფასება - კონსულტაცია და კლიენტის კლინიკური შემოწმება; ფსიქოლოგიური
შემოწმება სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის გამოყენებით;
ფსიქო–დიაგნოსტიკა
და
პრობლემების მომსახურების აღწერა;
მკურნალობის გეგმის შემუშავება
სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტებთან ერთად; საჭიროების
შემთხვევაში,
მედიკამენტოზური
მკურნალობის დანიშვნა; მკურნალობისა და რეაბილიტაციის დინამიკის შეფასება; დამატებითი კონსულტაციები და დროის გარკვეული
მონაკვეთის შემდეგ განმეორებითი
გმაოკვლევა; საჭიროების შემთხვევაში, კლიენტთა გადამისამართება

სპეციალურ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში.
ფსიქოთერაპიული
მომსახურება
ფსიქოსომატური აშლილობის შემთხვევაში, კომპლექსური მკურნალობის ჩატარება.
სოციალური სერვისი: კლიენტის
სოციალური საჭიროებების შეფასება; შესაბამისი სოციალური ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება ამ ღონისძიებების კლიენტისათვის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა; კლიენტის გადამისამართება საგანმანათლებლო
და მოსამზადებელ კურსებზე ცენტრის გარეთ; ისეთი მომსახურების მოძიება, რომელსაც კლიენტი
დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს;
მედიატორის ფუნქციის შესრულება მომსახურების გამწევ ორგანიზაციებთან; კლიენტის ინტერესების
დაცვა და ოფიციალური და არაოფიციალური დამხმარე ქსელების
შემოწმება კლიენტისთვის.
საჭიროების შემთხვევაში, GCRT–ს
თანამშრომლები კლიენტებს აკითხავენ სახლში სიტუაციის შესაფასებლად და შემდეგ მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე ქმნიან
ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე
მორგებულ სოციალურ სერვისს.
აქვე იგულისხმება შესაფერის შემთხვევებში პენიტენციური დაწესებულების ან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების
სტუმრობაც.
სამიზნე ჯგუფი: 1. წამებისა და
არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი - სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში; 2. წამებისა   და
არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი - პოლიციის ან წინასწარი დაკავების იზოლატორში; 3.  წამებისა  
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და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლი - ომის დროს; 4.  საზღვრის
უკანონო კვეთის ნიშნით დაპატიმრებული პირი, ე.წ. “უკანონო გატაცებული პირები”/ საზღვრის პირას
მცხოვრები მოსახლეობა; 5.   მანიფესტაციებისა და აქციების დროს
დაზარალებული პირები; 6.  ლგბტ
თემის პირი, რომელსაც თემთან მიკუთვნებულობის გამო ექმნება სამართალდამცავი პირების მხრიდან
პრობლემა; 7.  გენდერული ნიშნით
ძალადობის მსხვერპლი, რომლის
დაცვის, მხარდაჭერის დეფიციტია
სახელმწიფოს დონეზე.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: რეფერირება სხვადასხვა
უწყებებიდან ან პირადი მიმართვა.
პირველად მიღებას/შეფასებას აკეთებს სოციალური მუშაკი და ამის
შემდეგ ხდება პროექტში ჩართვა.
ვადა: 2017 წლის 1 დეკემბერი2020 წლის სექტმებერი;
საკონტაქტო ინფორმაცია:: ვ.ანჯაფარიძის 9. თბილისი 0179 / ტელეფონი: 2 22 0689 / ელ. ფოსტა:
info@gcrt.ge / საკონტაქტო პირი /
სოციალური მუშაკი/ : ანა ჭიღვარია
Ana Tchigvaria <a.tchigvaria@
gmail.com>
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
4.5.7 აღმოვფხვრათ ხარვეზები:
ჯანმრთელობა და უფლებები მოწყვლადი ჯგუფებისათვის
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის წარმომადგენლების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და უფლებების

დაცვა, ღონისძიებები - ტესტირება
აივ/შიდსზე და ვირუსულ ჰეპატიტებზე, ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, ოჯახის წევრების კონსულტაცია, თვითდახმარების ჯგუფები,
გენდერსპეციფიური
სერვისები
ქალი ბენეფიციარებისთვის, ექიმი
სპეციალისტების კონსულტაცია (ნარკოლოგი, ნევროლოგი და სხვა),
სხვადასხვა სერვისების მოძიება,
გადამისამართება ან სოციალური
თანხლება. რეაბილიტაცია დამოკიდებული პირებისათვის სტაციონარულ სარეაბილიტაციო ცენტრში
(ამ უკანასკნელში ჩართვის წინაპირობაა ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნა).
ჩართვის პირობები: სრულწლოვანი, სხვადასხვა ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების
მომხმარებლები
(დამოკიდებული ან რემისიაში მყოფი პირი).
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: სტაციონარულ სარეაბილიტაციო ცენტრში არ ხდება მწვავე აბსტინენციის პირობებში
მიღება, ხოლო თბილისში, სოციალურ ბიუროში არ ხდება არაფხიზელ მდგომარეობაში მიღება.
პროცედურები: პირველადი კონსულტაცია შემთხვევის მენეჯერთან;
ადგილები: თბილისში შეუზღუდავი,
სტაციონარულ სარეაბილიტაციო
ცენტრში 10 ადგილი (3 უსასყიდლო, დანარჩენი ფასიანი);
მომსახურების მიღების შესაძლებლობის
ხანგრძლივობა/ვადები:
სტაციონარულ სარეაბილიტაციო
ცენტრში საშუალოდ 2 თვე
სამიზნე ჯგუფი/ები: სხვადასხვა
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების
მომხმარებლები,
ფსიქოაქტიურ
ნივთიერებებზე და ქცევითი დამო-

130

კიდებულების მქონე პირები, მათ
შორის ყოფილი პატიმრები და
პრობაციონერები;
საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკონტაქტო პირი: ვაჟა კასრელიშვილი, 599 98 63 68, kasrelishvili@
tanadgoma.ge / სოციალური ბიურო: თბილისი, არჩილ ქურდიანის
#19, სტაციონარული სარეაბილიტაციო ცენტრი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გრემი.
მომსახურების საფასური: სტაციონარულ სარეაბილიტაციო ცენტრში მარტიდან ივლისის ჩათვლით 3
ბენეფიციარზე უსასყიდლო, 3 ბენეფიციარს ზევით  ფასი 1500 ლარი
თვის განმავლობაში, აგვისტოდან
ყველა ბენეფიციარზე ფასი იქნება
1500 ლარი 1 ბენეფიციარზე თვეში.
*
სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი (ინვალიდთა ასოციაცია)
4.5.8 კრიზისულ მდგომარეობაში
მყოფ, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვთა განვითარების ცენტრი „თავისუფალი სკოლა“
მომსახურების აღწერა: პროექტის
კონკრეტული მიზანია   დაეხმაროს  
მიუსაფარ და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვებს პიროვნულ    ზრდასა  და განვითარებაში,  
იმ გადაუდებლად საჭირო, მინიმალური ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
შეძენაში,  რაც ხელს შეუწყობს მათ    
ცხოვრების წესის განსაზღვრასა
და შეცვლაში, შესაძლებლობების  
გაძლიერებასა   და   რეალიზაციაში,  პროფესიის  დაუფლებასა  და  
საზოგადოებაში   საკუთარი ადგილის დამკვიდრებაში. თავისუფალი

სკოლა მოიცავს და აერთიანებს
მოკლევადიან (ხუთკვირიანი და
ორთვიანი)   სასწავლო კურსებს;
აკადემიური უნარების განვითარების კაბინეტს; შემოქმედებით სახელოსნოს; სოციალურ-სასწავლო
საწარმოს; სპორტულ-შემეცნებით
კლუბს;  ფსიქოთერაპიულ მომსახურებას (ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები).
ჩართვის პირობები: ა)კავშირის  საველე სოციალური მუშაკის წარდგინება ან/და სხვა ორგანიზაციის/სამსახურის / პასუხისმგებელი პირის  
მომართვა; ბ)  შიდა მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა-რეკომენდაცია.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: ქცევითი დარღვევების მწვავე ფორმა, როცა ბენეფიციარისთვის საჭირო და სასურველია სამკურნალო-თერაპიული
მომსახურება.
პროცედურები:
შიდა
მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა-რეკომენდაციის
საფუძველზე
ცენტრის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება.
ადგილები: რეგულარული/უწყვეტი
მომსახურება 21 ბენეფიციარი;მსასწავლო კურსებზე- წლის განმავლობაში 70 ბენეფიციარი; სოციალურ სასწავლო- საწარმოში - 20
ბენეფიციარი.
მომსახურების მიღების შესაძლებლობის
ვადები: 10 დღიდან - 6 თვემდე
სამიზნე ჯგუფი: სიღატაკით მოცულ შინამეურნეობებში მცხოვრები 6-18 წლის ბავშვები; იძულებით
შრომაში ჩართული მოზარდები; მიუსაფარი და კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდები;
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საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკონტაქტო პირი: ნონა კენჭუაშვილი-სიხარულიძე / 032 224 18 24
მისამართი: თბილისი, კონსტიტუციის ქ. 2
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ფსიქო-სოციალური ინფორმაციის
და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი
გზა“
4.5.9 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ
პრევენციული სერვისების მიწოდება
მომსახურების აღწერა: საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სისხლით და სქესობრივი
გზით გადამდები დაავადებების
პროფილაქტიკა ინიექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში; ზედოზირების პროფილაქტიკა; ადვოკაცია; სოციალური მხარდაჭერა.
პროგრამის მონაწილეებს (ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს
და მათ სქესობრივ პარტნიორებს)
ვთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:
სტერილური საინიექციო საშუალებებით უზრუნველყოფა; სადეზინფექციო, ინფექციებისგან დამცავი
საშუალებებით, პირველადი საჭიროებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მ.შ. ნალოქსონით);
ტესტირება   (სკრინინგი) აივ-ზე, B
და   C ვირუსულ ჰეპატიტებზე, ტუბერკულოზზე   და სიფილისზე; სამედიცინო კონსულტაციები; ფსიქოლოგიური კონსულტირება და
მხარდაჭერა; იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება; სოციალური
მხარდაჭერა/შემთხვევის მართვა;
ზედოზირების პროფილაქტიკა; ინ-

ფორმირება/განათლება (ლიტერატურა, სერვის-ცენტრების ცნობარი, თანასწორგანმანათლებლების
მომზადება); რეფერირება, მათ
შორის C   ჰეპატიტის, შიდსის და
ტუბერკულოზის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამებში, ასევე
კონფირმაციულ  და სიფილისის სამკურნალო დაწესებულებებში; პირველადი სამედიცინო დახმარება
(მედდის კომპეტენციის ფარგლებში); სატელეფონო კონსულტაცია;
თვითდახმარების ჯგუფი; ხელსაქმის (ჭრა-კერვის და სადურგლო
საქმის) სწავლება (თბილისის სერვის-ცენტრში). ჩვენი მომსახურება ანონიმური, ნებაყოფლობითი
და უსასყიდლოა. ბენეფიციარებს
მომსახურება მიეწოდება როგორც სერვის-ცენტრში, ასევე ცენტრის გარეთ მათთვის ხელსაყრელ
ადგილზე საველე წვდომის (აუთ-რიჩის) მეშვეობით. გვემსახურება 3 მობილური ამბულატორია.
სამიზნე ჯგუფი: ნარკოტიკების
ინექციური მომხმარებლები და
მათი სქესობრივი პარტნიორები
ჩართვის პირობები:  მომსახურების
მისაღებად საჭირო არ არის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა; მომსახურება ანონიმური და კონფიდენციალურია
(პაციენტის შესახებ ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია მხოლოდ ექიმისთვის და/ან შემთხვევის მართვის
სპეციალისტისთვის,
რომელთაც
არ აქვთ უფლება, სხვა ადამიანს გაუმხილონ პაციენტის სახელი
და გვარი); ორგანიზაციაში პაციენტის ვიზიტების რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის
მომსახურება სჭირდება; ეფექტურად მუშაობისთვის მნიშვნელოვა-
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ნია ორგანიზაციის შინაგანაწესის
დაცვა, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე კლიენტებისთვისაც.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: თუ პიროვნება 18
წლამდე ასაკისაა.
პროცედურები: ბენეფიციარს ენიჭება სტანდარტული კოდი, სურვილის
შემთხვევაში ეძლევა კლიენტის ბარათი.
საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკონტაქტო პირი: დალი უშარიძე, აღმასრულებელი დირექტორი
მისამართი: თბილისი, კოსტავას
46/50, ბ. 23;
მომსახურების საფასური: ფსიქოლოგის კონსულტაცია 50 ლარი.

წლამდე ბავშვებისთვის სოციალური ადაპტაციისა და ფსიქიკური დარღვევების პრევენციის მიზნით; 4-6
წლის ბავშვების ჯგუფური თერაპია;
ქვიშით თერაპია ბავშვებისა და
მოზარდებისთვის; სპეცპედაგოგის
მომსახურება; ადრეული განვითარების პროგრამა; მუსიკით თერაპია;
სამიზნე ჯგუფი: მცირეწლოვანი
ბავშვები და მათი მშობლები; მოზარდები.
მომსახურების საფასური: ინდივიდუალური
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გ.ჩიტაიას 17;
ტელ: 032 214 44 81;

კავშირი "ქალი და რეალობა"
4.5.10 საინფორმაციო ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისი
სამიზნე ჯგუფი: ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ქალები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. 032 266 04 18

ფსიქოთერაპიის სახლი „კამარა“
4.5.12 ფსიქოლოგიური მომსახურება
მომსახურების აღწერა: ინდივიდუალური და ჯგუფური თერაპია.   
"კამარა" კლიენტებს ემსახურება
მენტალური თერაპიის არჩევანით:
CBT (კოგნიტურ-ბიჰევიორალური
თერაპია), გეშტალტ თერაპია, მითოდრამა, არტ თერაპია და EMDR
(განსაკუთრებით ეფექტურიაპოსტ ტრავმული სტრესის, აკვიატებების და პანიკური შედევების
აღმოსაფხვრელად).
სამიზნე ჯგუფი: 6 წლის ზევით ასაკის ბავშვები, მოზარდილები და
ზრდასრულები.
მომსახურების საფასური: ინდივიდუალური
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
032 298 21 95, ოქროყანის ქუჩა
17

მწვანე სახლი
4.5.11 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი
მომსახურების აღწერა: ფსიქოლოგის კონსულტაცია მშობლებისა
და ბავშვებისთვის; ბავშვებისა და
მოზარდების ფსიქოლოგიური და
ფსიქოთერაპიული სეანსი; თერაპიული ჯგუფი აუტიზმის, განვითარების შეფერხების, ქცევის, კომუნიკაციის, ფსიქო-ემოციური ან სხვა
დარღვევების მქონე სკოლამდელი
ასაკის ბავშვებისთვის; ჯგუფი 0-4
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კათარზისი
4.5.13 მომსახურების აღწერა:
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა -  განრიდებბულები, რომლებიც ჩართულები არიან განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში
კვირაში 2-3 დღის განმავლობაში
სამინისტროს კურატორთან ერთად
მოდიან „კათარზისში“ და სადილობის პროცესის დასაწყისიდან
დასასრულამდე ემსახურებიან ხანდაზმულებს.  
არტ-თერაპია - იზოთერაპია (ხატვა,
ნახატის კონტურის გაფერადება,
ძერწვა), ცეკვის თერაპია, სიცილის
თერაპია, კინოთერაპია, მუსიკათერაპია, ლიტერატურათერაპია,
პოეზია - მეტყველების თერაპია,
მოძრაობითი ხელოვნება ანუ ევრითმია. არსებობს შესაბამისი სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც
ადასტურებენ, რომ არტ-თერაპიის
გეგმაზომიერი, სწორი და მიზანმიმართული დანერგვა ხანდაზმულთა
ყოველდღიურობაში  დადებით  შედეგს იძლევა მათი ჯანმრთელობის,  ფსიქო-ემოციური ფონის გაუმჯობესობაში.
სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმულები
– ადამიანები, რომლებსაც შეუსრულდათ საპენსიო ასაკი; განრიდება-მედიაციის პროგრამის მონაწილე არასრულწლოვნები და
ახალგაზრდები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ორგანიზაციისადმი მიმართვა გაწევრიანების თხოვნით,
რის საფუძველზეც ხდება   ბინაზე
ვიზიტი და შემდგომში  ხდება გადაწყვეტილების მიღება. გამოკითხვის
პერიოდში ხანდაზმულს შეუძლია

ისარგებლოს `კათარზისის~ მომსახურებით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. +995 32 295 1646    +996
32 295 8122
მის: აღმაშენებლის გამზირი, 121
საქართველოს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ფონდი
4.5.14 ძალადობისაგან ბავშვთა
დაცვის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ინდივიდუალური მომსახურება - საჭიროებების შეფასება, იურიდიული კონსულტირება, ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაცია, დაზარალებული,
მოწმე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების გამოკითხვა/
დაკითხვა, ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება. ძალადობის
რისკის ქვეშ მყოფი და ძალადობა განცდილი მსხვერპლი ბავშვის,
კონსულტირება და რეაბილიტაცია,
მშობლის გაძლიერება ბავშვის მხარდაჭერის და ძალადობის პრევენციის მიზნით;
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლამდე ბავშვები; დამაზიანებელი სექსუალური
ქცევის მქონე ბავშვები; ძალადობის
მსხვერპლი და ძალადობის რისკის
ქვეშ მყოფი ბავშვები.
ვადა: - განისაზღვრება კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე
და საშუალოდ შეადგენს 1-3 თვეს.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: საგამოძიებო უწყების მომართვა, სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მომართვის საფუძველზე,
თვით მომართვა - ბავშვი, მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
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ასაკობრივი შეზღუდვა 18 წლამდე.
ფსიქიატრიული
პრობლემების
მქონე პირები, ღრმა განვითარების პრობლემების მქონე პირები,
ნეიროგანვითარების პრობლემების მქონე პირები; ფსიქიატრიული
პრობლემების მქონე ბავშვები რომელთაც აღენიშნებათ გამწვავების
პერიოდი ან ღრმა ნეიროგანვითარების პრობლემები.
ადგილების რაოდენობა: განისაზღვრება შემთხვევებიდან გამომდინარე, არსებული რესურსების
გათვალისწინებით.
ვადები: 2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. თბილისი, ედიშერ მაღალაშვილის ქ.
N4, ბინა N1. დავით ხუჭუა, ტელ: 2
421 422; ელ.ფოსტა: d_khuchua@
phf.org.ge
მომსახურების საფასური: უფასი;
მომსახურება ფასიანია, ბავშვებისათვის რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ სამიზნე ჯგუფებში ვერ ჯდება. სესიის ღირებულება შეადგენს
60 ლარს.
დენდრონი
4.5.15 მობილური დაუყოვნებელი
ფსიქოკონსულტირება / ფსიქოთერაპია
მომსახურების აღწერა: ფსიქოკონსულტირება, _ შესაძლოა შედგეს
პირველადი კონტაქტი ბინაზე, სკაიპით, ან მესინჯერით, პაციენტის/
კლიენტის საჭიროებიდან და სურვილიდან გამომდინარე. ხანგრძლივობა: 55 /90 წთ.
სამიზნე ჯგუფი: იმ პაციენტის /
კლიენტის
ფსიქოთერაპიული/
ფსიქოლოგიური
მომსახურების
სერვისი, რომელსაც გარკვეული

მიზეზების გამო უჭირს ფსიქოთერაპევთან/ ფსიქოკონსულტანტთან
ვიზიტის განხორციელება, მაგრამ
საჭიროებს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მობილური დაუყოვნებელი
ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება
წარმოებს
რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800 303;
599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.dendroni@
gmail.com, ვიზიტის მიღების შესახებ დადასტურების შემთხვევაში
დაგიკავშირდებათ მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი და გაცნობებთ
ვიზიტის სავარაუდო დროს.
მომსახურების საფასური: პირველი თერაპიული შეხვედრა 120
/150 ლარი.I. საწყისი ბლოკი: _3
შეხვედრა ღირებულება - 360/450
ლარი ჯერადობა:_(3 შეხვედრა);
II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი: _ 10 შეხვედრა ღირებულება:
-1300/1700 ლარი; III. დამატებითი
თერაპიული ბლოკი: 5 შეხვედრა
ღირებულება: -600/750 ლარი; IV.
დასკვნითი ბლოკი: - 2 შეხვედრა
ღირებულება: -240 ლარი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.:
+995 (599) 505 898, 0 790 800
303 ელ. ფოსტა: psychotherapy.
dendroni@gmail.com
4.5.16 ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია ფსიქოკონსულტირება
მომსახურების აღწერა: დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების, ძლიერი და სუსტი მხარეების
განსაზღვრაში, შესაძლო რისკების
გათვლაში, სამუშაო ინსტრუმენტებისა და რესურსების მოძიებაში სა-
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სურველი მიზნის განსახორციელებლად.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
მომსახურების საფასური: კურსი
შედგება 22 შეხვედრისგან, მოიცავს 31 საათს, ღირებულება შეადგენს 1950 ლარს.
საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი: თბილისი, ე.თაყაიშვილის 3; მაია ბეგაშვილი - ე-ფოსტა:
begashvili.maia@gmail.com
ტელეფონი: +995 599  505 898
ეთერ ფილიპოვიჩი - ე-ფოსტა:
etfilipp@yandex.ru
ტ ელეფონი: +995 5 99  471 477

რას; მოსალოდნელი ექსცესების
(ჩავარდნების) პრევენციას; ფსიქოთერაპიული ეფექტების ხანგრძლივ
შენარჩუნებას.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: წამალთდამოკიდებულთა
ფსიქო/სოციალური რეაბილიტაცის
კურსში ჩართვა წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800
303; 599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.
dendroni@gmail.com გასაუბრება
უფასოა
მომსახურების საფასური: სრული
თერაპიული კურსის ღირებულება:3970/ 4750 ლარი
4.5.17 წამალთდამოკიდებულთა საკონტაქტო ინფორმაცია:   +995
ინდივიდუალური სეთინგი
(599) 505 898; 0 790 800 303
მომსახურების
აღწერა:
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების
და 4.5.18
ალკოჰოლდამოკიდებუნარკოტიკული
საშუალებების ლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიმომხმარებელთა
ფსიქო/ფიზიკუ- ტაცია / ინდივიდუალური სეთინგი
რი სიჯანსაღის და სოციალური მომსახურების
აღწერა:
ალადაპტაციის მხარდაჭერა; აქტი- კოჰოლ დამოკიდებულთა ფსიქო/
ურ ინტერვენციას _ პიროვნების ფიზიკური სიჯანსაღის და სოციამომზადებას ნარკოტიკულ/ფსიქო- ლური ადაპტაციის მხარდაჭერას;
აქტიურ აგენტზე უარის თქმისთვის; აქტიურ ინტერვენციას _ პირომედიკამენტოზურ
მხარდაჭერას ვნების მომზადებას ალკოჰოლის
და დეტოქსს_აღკვეთის ფაზაში; მოხმარებაზე უარის თქმისთვის;
ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ფსიქო- მედიკამენტოზურ მხარდაჭერას და
თერაპიას ფსიქიკური პროცესების დეტოქსს_აღკვეთის ფაზაში; ინდინორმალიზებისთვის;
ცხოვრების ვიდუალურ და ჯგუფურ ფსიქოთეფხიზელ რეჟიმთან ადაპტირების რაპიას ფსიქიკური პროცესების
მექანიზმების გამყარებას; კლიე- ნორმალიზებისთვის;
ცხოვრების
ნტის/პაციენტის უახლოესი სოცია- ფხიზელ რეჟიმთან ადაპტირების
ლური გარემოს მომზადებას პაციე- მექანიზმების გამყარებას; კლიენტის/კლიენტის მხარდაჭერისთვის, ნტის/პაციენტის უახლოესი სოციადა მის გაჯანსაღებას; პაციენტის/ ლური გარემოს მომზადებას პაციეკლიენტის სოციალურ გარემოსთან ნტის/კლიენტის მხარდაჭერისთვის,
მიწყობა/ადაპტაციის
მხარდაჭე- და მის გაჯანსაღებას; პაციენტის/
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კლიენტის სოციალურ გარემოსთან
მიწყობა/ადაპტაციის
მხარდაჭერას; მოსალოდნელი ექსცესების
(ჩავარდნების) პრევენციას; ფსიქოთერაპიული ეფექტების ხანგრძლივ
შენარჩუნებას.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790 800 303; 599 505
898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით:
psychotherapy.dendroni@gmail.
com გასაუბრება უფასოა
მომსახურების საფასური: სრული
თერაპიული კურსის ღირებულება:2120/ 3110 ლარი
საკონტაქტო ინფორმაცია:  +995
(599) 505 898; 0 790 800 303
4.5.19 ინტერნერდამოკიდებულთა
ფსიქო / სოციალური რეაბილიტაცია_ ინდივიდუალური სეთინგი
მომსახურების აღწერა: კურსი მოიცავს: ინტერნეტ დამოკიდებულთა
ფსიქო/ფიზიკური სიჯანსაღის და
სოციალური ადაპტაციის მხარდაჭერას; აქტიურ ინტერვენციას _ პიროვნების მომზადებას ინტ. ქსელში
ყოფნაზე უარის თქმისთვის; ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას ფსიქიკური პროცესების
ნორმალიზებისთვის;
კლიენტის/
პაციენტის უახლოესი სოციალური
გარემოს მომზადებას პაციენტის/
კლიენტის მხარდაჭერისთვის, და
მის გაჯანსაღებას; პაციენტის/კლიენტის სოციალურ გარემოსთან მიწყობა/ადაპტაციის მხარდაჭერას;
მოსალოდნელი ექსცესების (ჩავარდნების) პრევენციას; ფსიქოთერაპიული ეფექტების ხანგრძლივ

შენარჩუნებას.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: კურსში ჩართვა წარმოებს
წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790
800 303; 599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.
dendroni@gmail.com გასაუბრება
უფასოა
მომსახურების საფასური: სრული
თერაპიული კურსის ღირებულება:2120/ 3110 ლარი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:  +995
(599) 505 898; 0 790 800 303
4.5.20
თამაშდამოკიდებულთა
ფსიქო/ სოციალური რეაბილიტაცია _ინდივიდუალური სეთინგი
მომსახურების აღწერა: კურსი
მოიცავს: თამაშ დამოკიდებულთა
ფსიქოფიზიკური სიჯანსაღის და
სოციალური ადაპტაციის მხარდაჭერას; აქტიურ ინტერვენციას - პიროვნების მომზადებას თამაშზე უარის თქმისთვის; ინდივიდუალურ
და ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას ფსიქიკური პროცესების ნორმალიზებისთვის;
კლიენტის/პაციენტის
უახლოესი სოციალური გარემოს
მომზადებას პაციენტის/კლიენტის
მხარდაჭერისთვის, და მის გაჯანსაღებას;
პაციენტის/კლიენტის
სოციალურ გარემოსთან მიწყობა/
ადაპტაციის მხარდაჭერას; მოსალოდნელი ექსცესების (ჩავარდნების) პრევენციას; ფსიქოთერაპიული ეფექტების ხანგრძლივ
შენარჩუნებას. თამაშდამოკიდებულთა ფსიქო/სოციალური.
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი.
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ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: კურსში ჩართვა წარმოებს
წინასწარი რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 0 790
800 303; 599 505 898, ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: psychotherapy.
dendroni@gmail.com გასაუბრება

უფასოა
მომსახურების საფასური: სრული
თერაპიული კურსის ღირებულება:2120/ 3110 ლარი
საკონტაქტო ინფორმაცია:   +995
(599) 505 898; 0 790 800 303

4.6 რეკრეაციული მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.თბილისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
tbilisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 0322 272 22 22). მის: ქ. თბილისი, შარტავას 7
4.6.1 იურიდიული კლინიკა
მომსახურების აღწერა: იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის
პროფესიული პრაქტიკების ორგანიზება
სამიზნე ჯგუფი: 350 სტუდენტი/მოხალისე
ადგილები: 19 290 მოქალაქე
4.6.2 სოციალურად დაუცველი და
წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა,
მათთვის უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სწავლის ხარისხის ამაღლება და წარმატებული სტუდენტების
წახალისება, მაღალი კვალიფიკაციის კადრების ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა; დასახული მიზნების

მისაღწევად განხორციელდება: 1)
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი სტუდენტები
დაფინანსება 100%, 70% და 50%ის ფარგლებში (სახელმწიფოს
მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), მოთხოვნისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის
შესაბამისად 2) თბილისში რეგისტრირებული წარმატებული მაგისტრანტებისთვის სტიპენდიების გაცემა 3) შეიქმნება სამოტივაციო
მექანიზმები სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების
ხელშეწყობისთვის.
*
4.6.3 წარმატებული სპორტსმენი
ბავშვების წახალისება
მომსახურების აღწერა: სპორტის
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სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება.
სამიზნე ჯგუფი: 18 წლამდე ასაკის
პერსპექტიული სპორტსმენები
*
4.6.4 ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
მომსახურების აღწერა: ელ.ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების
გალერეა არის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულება (არასასკოლო), რომლის მიზანი და
ამოცანაა ბავშვთა და მოზარდთა
მხატვრულ -ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი ხელოვნებით, ხელის შეწყობა მათი ზოგადი განათლებისა
და თვალსაწიერის გაფართოებისა
და მხატვრული უნარ-ჩვევების განვითარების, თავისუფალი დროის
გონივრულად გამოყენების მიზნით.
კულტურულ-საგანმანათლებლო
ღონისძიებებით ბავშვებისა და საზოგადოების მოზიდვა კულტურულ
ცხოვრებაში ჩართვის მიზნით. ქალაქისა და ზოგადად ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით ბავშვთა და
მოზარდთა ჩართულობით მოხდება
ბავშვთა სურათების გალერეის საქმიანობის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ხელოვანი ბავშვების აღმოჩენა,
წარმოჩენა და მათი ნიჭის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. ასევე
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირთა აქტიური ჩართვა გალერეის ღონისძიებებში საზოგადოებაში მათი ინტეგრირების მიზნით
სამიზნე ჯგუფი: დაინტერესებული

მოზარდები
4.6.5 კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: პროგრამის მიზანია, კულტურის სფეროს
სხვადასხვა მიმართულების საერთაშორისო და ადგილობრივი
მნიშვნელობის ფესტივალებისა და
კონკურსების ორგანიზება და ხელშეწყობა, თბილისში მცხოვრები
ეთნიკური უმცირესობებისა და რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა, ქალთა როლის გაძლიერება
მიმდინარე კულტურულ-სოციალურ
პროცესებში; დამოუკიდებელი რეჟისორების, სხვადასხვა თეატრის,
თეატრალური და სახელოვნებო
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: დაინტერესებული
პირები
*
4.6.6 წარმატებული სპორტსმენი
ბავშვების წახალისება
სამიზნე ჯგუფი: სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე
18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული
სპორტსმენები.
დაფინანსება: 125 ლარი
*
4.6.7 პარასპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში
ინტეგრაცია,
რესოციალიზაციაში
დახმარება; სპორტის სახეობების
პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის;
თბილისელი პარასპორტსმენების
მონაწილეობის
უნზრუნველყოფა
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საერთაშორისო
პარასპორტულ
ტურნირებში; ინტენსიური ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო
პროცესი ფარიკაობაში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, ჩოგბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მშვილდოსნობაში, მკლავჭიდში, უსინათლოთა
ფეხბურთში, მჯდომარე ფრენბურთში, ბოჩაში, წოლჭიმში, ძიუდოში,
ეტლით მოსარგებლეთა კალათბურთში, აუტიზმის სპექტრის მქონე
მოზარდთა ფეხბურთში და კალათბურთში, ტაეკვონდოში და ბადბინტონში.
სამიზნე ჯგუფი: შშმ პირები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
4.6.8 ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება,
ადგილობრივი და საერთაშორისო
მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის
განხორციელდება
გასართობი,
შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. შეიქმნება განათლებისა და
კულტურის ახალგაზრდული ცენტრები, ახალგაზრდულ ცენტრებში
გაერთიანდება შემეცნების, დასვენების, გართობის სივრცეები, ღია
სივრცეებში შესაძლებელი იქნება
სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა, დასვენება, კულტურულ-შემოქმედებითი საღამოების, ღია
საჯარო ლექციებისა და სემინარების ორგანიზება.
სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდ-

ლო
*
4.6.9 კულტურულ, სპორტული და
ახალგაზრდული ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა: რაიონების მიხედვით დაგეგმილია სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი
აქტივობები წლის განმავლობაში,
მათ შორის:
გლდანის რაიონში:
ფრენბურთის ტურნირი; დედის
დღესთან; ტურნირი ქუჩის კალათბურთში; ტურნირი ტყვიის; წინასაახალწლო ღონისძიება შშმ პირებისთვის; საახალწლო ღონისძება
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის;
ნაძალადევის
რაიონში:
საახალწლო ღონისძიება, გაზაფხულის ღონისძიებები, ბოლო ზარი,
თბილისობა,
კულტურულ-საგანამანთლებლო შეჯიბრი რაიონში რეგისტრირებული სკოლების
მონაწილეობით, ბავშვთა დაცვის
დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი
ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების მონაწილეობით;
საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები.გასართობ-შემოქმედებითი ღონისძიება რაიონში მცხოვრები შშმ
პირთათვისოქტომბერს რაიონული
ტურნირები სპორტის სხვადასხვა
სახეობაში,
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ღონისძიებები,პრიზები,
სხვა სახის სპორტული ღონისძიებები, რაიონული ტურნირი ვაჟთა
და გოგონათა გუნდებს შორის, რაიონული ტურნირი მინი ფეხბურთში
(ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის მოყვარული ფეხბურთელები, რაიონული ტურნირი
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ქუჩის კალათბურთში (ვაჟები). მონაწილეები- ნაძალადევის რაიონის
მოყვარული
კალათბურთელები,
ტურნირი რაიონში მცხოვრები მორეგბეების მონაწილეობით.
დიდუბის რაიონში:
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლების
მონაწილეობით; საბავშვო, გასართობი ღონისძიებები., სამი დღის
განმავლობაში, 300 ბავშვს საშუალება ექნება ერთ შესაბამის სივრცეში, სპეციალისტების მხრიდან,
სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით (ვორქშოფი:დაზგაზე ქსოვა, ბატიკა, ქარგვა, ფლორისტიკა, ორნიტოლოგია,ფლორისტიკა
და სხვა), მიიღონ თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა, გამოიმუშავონ საწყისი უნარ-ჩვევები. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ
ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები, რაც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მათი
პროფესიული განვითარების, ასევე
ინტეგრირების
მიმართულებით.,
ახალგაზრდა ადგილობრივი და
მოწვეული შემსრულებლების, ბენდების კონცერტები რაიონის ერთ
ლოკაციაზე 3 დღის განმავლობაში. თანამედროვე მუსიკალური
მიმდინარეობები. ელექტრონული
მუსიკის საღამოები, მუსიკალური
ინსტალაციები. შუქების და ფერების შოუ, ხელოვანთა გამოფენები
და ა.შ., დედამიწის დღესათან დაკავშირებული კვირეული. კონკურსი სკოლის მოსწავლეებს შორის
ეკოლოგიის,
ორნითოლოგიის,
ცხოველთა მოვლა-პატრონობის,
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის თემატიკებთან დაკავშირე-

ბით. დასუფთავების, მცენარეთა
დარგვის აქცია. შესაბამის თემატიკასთან დაკავშირებით მოწვეული
სპეციალისტები, სწავლება-პრაქტიკული სამუშაოები.დიდუბის რაიონში, რამდენიმე ლოკაციაზე, შენობების, კედლების მოხატვის აქცია,
წინასწარ, კონკურსის მიხედვით
შერჩეული ესკიზების მიხედვით.
შესაბამისი ტექნიკური ბაზა, უსაფრთხოების ნორმებით(სპეც. ტექნიკა,
აღჭურვილობა და ა.შ.) შენობების სიმაღლის და ფართის გათვალისწინებით, მოსახატად საჭირო
ყველა
ინვენტარით.რაიონული
ტურნირები სპორტის სხვადასხვა
სახეობაში, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები,პრიზები, სხვა
სახის სპორტული ღონისძიებები,
რაიონული ტურნირი სკოლის მოსწავლეებს
შორის(გოგონები).,
რაიონული ტურნირი კალათბურთში საკოლის მოსწავლეებს შორის
(გოგონები და ვაჟები)., რაიონული ტურნირი ბადმინტონში სკოლის მოსწავლეებს შორის (ვაჟთა
და გოგონათა შორის)., 250 ბავშვი
ერთ სივრცეში. რაიონული ტურნირი სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სკოლის მოსწავლეებს შორის:
მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი,
ტირი, კარტინგი,ფრიზბი., დიდუბის
რაიონში მდებარე სასკოლო გუნდების ტურნირი (ვაჟები)..
ჩუღურეთის რაონში:
ფრენბურთის ჩემპიონატი საჯარო
სკოლებს შორის; მინი ფეხბურთის
ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს შორის; სპორტული ფესტივალის
მოწყობა; ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატი რაიონის ახალგაზრდებს
შორის; სირბილში მარათონის ორგანიზება „ჩემი გაზაფხული 2019";
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მხიარული
სტარტები
(საჯარო
სკოლების უმცროსკლასელებს შორის შიდა რაიონული ჩემპიონატი);
კულტურულ-გასართობი
ღონისძიებების ორგანიზება; დედამიწის
საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი
ღონისძიება; სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის კულტურულ
გასართობი ღონისძიების ორგანიზება.; ბავშთა დღის აღსანიშნავად
ღონისძიების ორგანიზება; წარმატებული მოსწავლეების დაჯილდოვების ორგანიზება; საჯარო სკოლის
მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ღონისძიების
ორგანიზება; თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ორგანიზება;
რაიონში მცხოვრები ახალგაზრებისათვის საახალწლო ღონისძიების
ორგანიზება;
ვაკის რაიონში:
მინი ფეხბურთის ტურნირის მოწყობა; ჩოგბურთში ტურნირის მოწყობა; ფრენბურთში ტურნირის მოწყობა; ქუჩის კალათბურთში ტურნირის
მოწყობა; ნარდში ტურნირის ჩატარება; მხიარული სტარტები; ვაკის
რაიონში არსებულ სკოლებს შორის"რა, სად, როდის?" შეჯიბრის
მოწყობა; კულტურული ღონისძიებების მოწყობა; დედის დღესთან
დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი კონცერტის
ჩატარება; წყნეთობის დღესასწაულთან დაკავშირებით კონცერტისა
და სხვადასხვა სახის სპორტული
შეჯიბრებების ჩატარება; სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობა
თბილისობა და შობა ახალი წელი;
„თბილისობა 2020“-ის ღონისძიების მოწყობა; საახალწლო საბა-

ვშვო კონცერტის გამართვა; "SOS
ბავშვთა სოფელში" მცხოვრები
ბავშვებისათვის კონცერტის გამართვა და სამახსოვრო საჩუქრების
გადაცემა.
საბურთალოს რაიონში: ქუჩის კალთბურთი; ჭადრაკი,დარტსი და
ნარდის
ჩემპიონატი;
ტურნირი
წყალბურთში; ტურნირი ფრენფურთში; მინი ფეხბურთი "საბურთალოს თასი"; ჭიდაობის ტურნირი;
გასვლითი გასართობი სპორტული
ღონისძიება შშმ პირების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
საბურთალოს რაიონში არსებული
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით. ღონისძიების მიზანია
შშმპ მოზარდების მეტი ჩართულობა და ადაპტირება გარემოსთან.;
დედის დღესთან დაკავშირებით
გაიმართება
სადღესასწაულო
ღონისძიება პოეზიის საღამო, საბურთალოს რაიონში მცხოვრებ
მრავალშვილიანი დედების და სოციალურად დაუცველი პენსიიონერებისათვის, ასევე ღონისძიებაში
მონაწილეობას მიიღბენ ცნობილი
მომღერლები.საღამოს
მიმდინარეობისას სტუმრებს გადეცემათ
სასაჩუქრე ტკბილეულის კალათა
და ყვავილები. აღნიშნული ღონისძიებით შევუქმნით სადღესასწაულო
განწყობას მრავალშვილიან და შეჭირვებულ ოჯახებს.; დიდგორობის
დღესასწაული გაიმართება სოფელ
დიდგორში 20 მაისს, დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართა კონცერტი, ქართული ჭიდაობის ტურნირი სხვადასხვა კატეგორიაში და
ტრადიციული დოღი, ადგილობრივი მაცხოვრებლების მონაწილეობით. გამარჯვებულებს გადაეცე-
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მათ თასები, მედლები და ფასიანი
საჩუქრე.; 1 ივნისს საბურთალოს
რაიონში მცხოვრები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების, შეჭირვებული მრავალშვილიანი და სოციალურად
დაუცველიოჯახების
ბავშვებისათვის გაიმართება ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი
კონცერტი,ბავშვებისათვის მოეწყობა გასართობი რამდენიმე სივცრცე
,დაურიგდებათ საჩუქრები, მთელი
დღის მანძილზე მათ გართობაზე
იზრუნებენ ანიმატორები ზღაპრის
გმირები. ამ ღონისძიებით ვაჩუქებთ
ერთ ლამაზ დღეს სოციალურად
დაუცველ ჩვენს რაიონში მცხოვრებ
ბავშვებს.; საბურთალოს რაიონში
არსებული ფოლკლორული ანსამბლების და სკოლების კონცერტი,სამხატვრო გამოფენები.; გაიმართება თემატური "workshop"-ი
საბურთალოს რაიონში არსებული
სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით.; უბნის
კინოჩვენება'' ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საბურთალოს
ტერიტორიაზე 3 ლოკაციაზე მოეწყობა საღამოს კინოჩვენებები
ცნობადი კინორეჟისორების და
კინოკრიტიკოსების
მონაწილეობით, სადაც განხილული იქნება წარმოდგენილი ფილმების ისტორია.
პროექტი მიზნად ისახავს ქართული
ფილმის პოპულარიაზაციას.; წინასაახალწლო ღონისძიება;
ისნის რაიონში:
დედის დღის აღნიშვნა; წიგნის
საერთაშორისო დღის აღნიშვნა;
სკოლის მედალოსნებისთვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა;
თბილისობა; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა; მინიფეხბურთის ტურნირი; ცურვის ჩე-

მპიონატი; ფრენბურთის სასკოლო
ტურნირი; ქუჩის კალათბურთის
ტურნირი; გარბენი (საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით); „ფლეი სთეიშენი" –FIFA; შშმპ
მოსწავლეებისათვის შემეცნებითი
პროექტი; საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კინოჩვენებების
მოწყობა და ტრენერთან ერთად
განხილვა (დარბაზის დაქირავება,
ტრენერის მოწვევა); ინტელექტუალური ჯგუფური თამაშები; შეხვედრები გამოჩენილ პიროვნებებთან.
სამგორის რაიონში:
ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
სამგორის რაიონში მცხოვრები,
ახალგაზრდებისათვის (წარჩინებული მოსწავლეებისათვის, არაფორმალური განათლების მიმართულებით ტრენინგებისა და სწავლებების
ორგანიზება; სკოლების გუნდებს
შორის შეჯიბრი დებატებში, გამარჯვებულების გამოვლენა, წამახალისებელი პრიზების გადაცემა;
თბილისობა; ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის; ფესტივალი თბილისის ცის
ქვეშ; შეჯიბრი თავისუფალ ჭიდაობაში; ფრენბურთის ტურნირი; შეჯიბრი ძიუდოში; ფეხბურთის ტურნირი; მხიარული სტარტები; შეჯიბრი
ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში;
შეჯიბრი მაგიდის ჩოგბურთში; ჭადრაკის ტურნირი; კალათბურთის
ტურნირი; კიკბოქსინგის ტურნირი;
სამგორის რაიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის, სხვადასხვა სანახაოებების ბილეთების გადაცემა;
კრწანისის რაიონი:
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დედის დღესთან დაკავშირებით
მრავალშვილიანი
დედებისთვის
ღონისძიება; ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით კულტურული
ღონისძიება; კრწანისობა 2020;
ღია კინო-ჩვენება 3 ლოკაცია;
ახალგაზრდებისთვის გაიმართება
სათავგადასავლო - სტრატეგიული
თამაში; საახალწლო ღონისძიებები
ორ ლოკაციაზე; ტურნირი კიკ-ბოქსინგში; ახალგაზრდებს შორის მინი
ფეხბურთში ილია პაჭკორიას სახელობის ტურნირი; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისა და კიკ-ბოქსინგის
ტურნირის მოწყობა;

მთაწმინდის რაიონში:
თბილისობა, რაიონში შემოქმედებითი დღეების ორგანიზება, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის,
კარატეს, ფრენბურთის, ავტოსპორტის, ჭადრაკის და სპორტის სხვა
სახეობების ტურნირები, შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური
შემსრულებლების
ფესტივალებში, კონკურსებსა და
გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სპორტულ-ინტელექტუალურ-შემეცნებითი თამაშების ორგანიზება,

არასამთავრობო სექტორი
4.6.10 კათარზისი
მომსახურების აღწერა:
დასვენება-გართობის
სივრცეები
- ბენეფიციართა დასვენება - გართობის სივრცე.   პირველი სართულის შემოსასვლელ ჰოლში
დამონტაჟებულია
ტელევიზორი,
სადაც მთელი დღის განმავლობაში
გადის სპეციალურად დამზადებული ვიდეორგოლი „კათარზისის“
საქმიანობის, მოსული სტუმრების,
განხორციელებული
პროექტების
ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალები, აგრეთვე, ბენეფიციარების
ახალგაზრდობისა და ხანდაზმულობის ასაკის ფოტოები. ყველა
სართულის ჰოლების კედლებზე განთავსებულია ქართველი მხატვრების ნამუშევრების რეპროდუქციები,
რის გამოც ისინი საგამოფენო სივრცის მისიასაც იძენენ.   აქ განთავსებულია   მაგიდები, რომლებიც
მუდმივად დაკავებულია სამაგიდე
თამაშების მოყვარულებით. განსა-

კუთრებით პოპულარულია: ლოტო,
ნარდი, ჭადრაკი, დომინო, კარტი.   
იმართება   შიდა ტურნირები ჭადრაკსა და ნარდში, სადაც გამარჯვებულებს და საპრიზო ადგილებზე
გასულ ხანდაზმულებს გადაეცემათ
ფულადი ჯილდოები.
სამლოცველო - წმ. ნინოს სახელობის სამლოცველო, სადაც რეგულარულად აღევლინება ჯანმრთელობის პარაკლისები,  ნათლობისა და
საპანაშვიდე  რიტუალები, დიდ საეკლესიო დღესასწაულებზე ტარდება ლოცვა.
სარეაბილიტაციო-სავარჯიშო დარბაზი - ექიმის რეკომენდაციით ინიშნება ჯანმრთელობისათვის შესატყვისი ვარჯიშები და სამკურნალო
მასაჟი. ვარჯიშის პროცესი პროფესიონალი
მეთოდისტ-მასაჟისტის
ხელმძღვანელობით
მიმდინარეობს. რეკომენდაციების სწორად
განხორციელებაში ხანდაზმულებს
დახმარებას უწევენ სათნოების ძმე-

144

ბი.
კაფე   - კაფე   „ჯული“ - ხანდაზმულთათვის თავშეყრისა და დასვენების ადგილი, სადაც შეუძლიათ
ესაუბრონ ერთმანეთს ფინჯან ჩაიზე, ყავაზე, მიირთვან ტკბილეული
(ორცხობილა, ნამცხვარი, კანფეტი). აღნიშნონ დაბადების დღეები,
სხვა დღესასწაულები, მოუსმინონ
მუსიკას, მიიღონ სტუმრები. კაფე
მუშაობს ყოველდღე, მათ შორის
სადღესასწაულო დღეებში.

წრონ სპეციალურ სეანსებს, სადაც
ფილმები და გასართობი პროგრამები მათი სურვილითაა შერჩეული.

ინტერნეტ-კაფე - აქ ბენეფიციარს
შეუძლია შეისწავლოს კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, ისარგებლოს
ინტერნეტ-სივრცით,
დაუკავშირდეს ნაცნობ ადამიანებს, გაერთოს
თამაშებით. ინტერნეტ-კაფეს ხელმძღვანელობს სათნოების ძმა, რომელიც ასწავლის და პრაქტიკულად
ბიბლიოთეკა - ლიტერატურა ქა- ეხმარება.
რთულ, იგლისურ და რუსულ ენაზე. აქვე მუშაობს წრეები ინტერე- სამიზნე ჯგუფი: ხანდაზმულები –
სების მიხედვით; ხანდაზმულთა ადამიანები, რომლებსაც შეუსრუმიერ გამოიცემა გაზეთ „აისიდან ლდათ საპენსიო ასაკი.
დაისამდე“; ფუნქციონირებს სა- მომსახურების საფასური: უსასყიდზოგადოებრივ - ლიტერატურული ლო
სალონი ,,საპოვნელა,“ რომლის ჩართვისთვის საჭირო პროცედურეფარგლებშიც   ხდება შეხვედრები ბი: ორგანიზაციისადმი მიმართვა
მწერლებთან, პოეტებთან, საზოგა- გაწევრიანების თხოვნით, რის სადო მოღვაწეებთან; აგრეთვე, ეწყო- ფუძველზეც ხდება   ბინაზე ვიზიტი
ბა   ბენეფიციართა შემოქმედებითი და შემდგომში   ხდება გადაწყვესაღამოები, მათი ავტორობით გა- ტილების მიღება. გამოკითხვის
მოცემული წიგნების პრეზენტაცი- პერიოდში ხანდაზმულს შეუძლია
ა-განხილვები.
ისარგებლოს `კათარზისის~ მომკინოდარბაზი - კინოდარბაზი 30 სახურებით.
ადამიანზეა გათვლილი, სადაც ხა- საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნდაზმულებს შეუძლიათ თვალყური ტელ. +995 32 295 1646    +996
ადევნონ ყოველდღიურ პროცესე- 32 295 8122
ბს, ნახონ მათთვის საინტერესო მის: აღმაშენებლის გამზირი, 121
ტელეგადაცემები, აგრეთვე, დაეს-
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V თავი - თელავი
5.1 სოციალური მომსახურებები
სამთავრობო სექტორი
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თელავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო
დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.info.
telavi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი თელავი, ერეკლე
II-ს გამზ. #16. (0350) 27 31 06
პალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (სავალდებულოა, რომ
მამა იყოს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ან სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებოდეს თელავის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე)
სოციალურად დაუცველი ოჯახები,
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება 100 000-ს.
დაფინანსება: პირველ ახალშობილზე გაიცემა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით, მეორე ახალშობილზე – 250 ლარის
ოდენობით, ორი ტყუპის
დაბადების შემთხვევაში – 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი ტყუპის
დაბადების შემთხვევაში – 600 ლა5.1.2 ახალშობილ ბავშვთა ოჯახე- რის ოდენობით.
ბის ერთჯერადი დახმარების ქვეპ5.1.3 საქართველოს ტერიტორიუროგრამა
მომსახურების აღწერა: ერთჯერა- ლი მთლიანობისათვის მებრძოლ
დი ფინანსური დახმარების გაცემა შშმ პირთა 18 წლამდე შვილების
ბავშვის დაბადებიდან 6 თვის ვადა- დახმარების ქვეპროგრამა
ში.
მომსახურების აღწერა: ყოველსამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიცი- თვიური ფინანსური დახმარება.

*
5.1.1 მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან
სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებიან თელავის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე, სადაც 18 წლამდე 4
და მეტი ბავშვია.
დაფინანსება: თითოეულ ბავშვზე
ყოველთვიურად გაიცემა ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით.
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სამიზნე ჯგუფი: საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის
მებრძოლ შშმ პირთა 18 წლამდე
ასაკის შვილები
დაფინანსება: 150 ლარი.

განისაზღვრება 20-დან 50 ლარის
ფარგლებში; ფულადი საჩუქრის
ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე
განისაზღვრება 100-დან 1000 ლარის ფარგლებში; სასაჩუქრე ამანათის ღირებულება თითოეულ ბენე5.1.4 სადღესასწაულო დღეებთან ფიციარზე განისაზღვრება 10-დან
დაკავშირებული დახმარების ღო- 1000 ლარის ფარგლებში;
ნისძიებების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: საერო, 5.1.5 სარიტუალო მომსახურების
რელიგიურ და სხვა სახის დღესა- დაფინანსების ქვეპროგრამა
სწაულებზე, ქვეპროგრამის ფარგ- მომსახურების აღწერა: გარდაცლებში გათვალისწინებულია სასა- ვლილის ოჯახზე გაიცემა ფინანსუჩუქრე ამანათების ან/და ფულადი რი დახმარება.
თანხების გაცემა, ასევე სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფი: მეორე მსოფლიო
ღონისძიებების მოწყობა.
ომის მონაწილე, საქართველოს
სამიზნე ჯგუფი: მრავალშვილიანი ტერიტორიული მთლიანობისათვის
ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი (სამაჩაბლო-აფხაზეთი) მებრძოლ
და მეტი ბავშვია და რომელთა სა- და დევნილ მიცვალებულთა ოჯარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 ხები.
000-ს; უდედმამო ბავშვები; 100 დაფინანსება: 250 ლარის ოდეწელს გადაცილებული მოხუცები; ნობით, ხოლო უპატრონო მიცვამკვეთრად გამოხატული შეზღუდუ- ლებულთა სარიტუალო მომსახული შესაძლებლობის მქონე პირე- რების დაფინანსების მიზნით, 500
ბი; შშ სტატუსის მქონე ბავშვები; ლარის ოდენობით.
ომის მონაწილეები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 5.1.6 ზამთრის სეზონზე ოჯახების
დაღუპულთა 18 წლამდე ასაკის სათბობით უზრუნველყოფის დაფიშვილები; 1989 წლის 9 აპრილს ნანსების ქვეპროგრამა
საქართველოს დამოუკიდებლობის მომსახურების აღწერა: სათბომოთხოვნით გამართული მშვიდო- ბით (ბუნებრივი აირი, ელექტროებიანი აქციის შედეგად დაზარალე- ნერგია, შეშა) უზრუნველყოფა.
ბულთა და დაღუპულთა ოჯახები; სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
იძულებით გადაადგილებული პი- დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
რები; სოციალურად დაუცველი ოჯა- ერთიან ბაზაში თელავის მუნიციპახები; მარტოხელა მშობლები, ვისაც ლიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრიჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები; რებული ოჯახები.
მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვი- დაფინანსება: 57 000 ქულის ჩათსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვი- ვლით, გაიცემა ფინანსური დახმალები; ახალშობილთა ოჯახები.
რება 200 ლარის ოდენობით; 57
დაფინანსება: პირველადი მოხმა- 000 ქულის ზემოთ 100 000 ქულის
რების საკვები პროდუქტის ღირე- ჩათვლით, გაიცემა 100 ლარის
ბულება თითოეულ ბენეფიციარზე ოდენობით;
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5.1.7 ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: ოჯახზე
ყოველთვიურად გაიცემა თანხა,
ანგარიშსწორება განხორციელდება ელექტროენერგიის მიმწოდებელი/სადისტრიბუციო კომპანიის
ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები; დევნილები; შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები;
18 წლამდე ასაკის უდედმამო ბავშვების; მარტოხელა მშობლები და
მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა
მარჩენალდაკარგული
ოჯახები;
მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც
ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ოთხი და
მეტი შვილი და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200
000-ს.
დაფინანსება:
თანადფინანსება
ყოველთვიურად 8 ლარის ოდენობით.
5.1.8 დროებითი საცხოვრებლის
ქირის თანხით დაფინანსების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: დროებითი საცხოვრებლის ქირის თანხით
დაფინანსება ყოველთვიურად.
სამიზნე ჯგუფი: ოჯახები, ვისაც
აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის მათ სიცოცხლესა და
ჯანმრთელობას, ან საერთოდ არ
გააჩნიათ საცხოვრებელი. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია-

ზე რეგისტრირებული სოციალურად
დაუცველი ოჯახები, ძალადობის
მსხვერპლი პირები, მარტოხელა
მშობლები, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ პირთა ოჯახები, პირები,
რომლებიც გასული არიან სახელმწიფოს ზრუნვიდან ბოლო 1 წლის
განმავლობაში;
რეგისტრაციის არმქონე პირები,
რომლებიც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში ირიცხებიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;
სხვა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები, რომლებიც ბოლო
5 წლის მანძილზე ფაქტობრივად
ცხოვრობენ თელავის მუნიციპალიტეტში;
დაფინანსება: 100 ლარი ყოველთვიურად.
5.1.9 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა
ხელოვნური კვების პროდუქტებით
დაფინანსების ქვეპროგრამა
მომსახურების აღწერა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების დაფინანსებას 0-1
წლამდე ასაკის ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად.
სამიზნე ჯგუფი: ოჯახები, რომელთა ფაქტობრივი საცხოვრებელი
ადგილია თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო
ქულა არ აღემატება 65 000-ს.
დაფინანსება: ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 2   თვეს,
რომლის ფარგლებშიც თითოეულ
ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 80  ლარის ოდენობით.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
ქვეპროგრამაში ვერ ჩაერთვებიან
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ოჯახები, რომლებიც უკვე სარგებლობენ სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მიერ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებითუზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში
გაცემული კვების ვაუჩერით.
5.1.11 უმწეოთათვის უსასყიდლო
სასადილოს დაფინანსება
მიმწოდებელი: ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური
მომსახურების აღწერა: დღეში
ერთჯერ, უსასყიდლო საკვებით
უზრუნველყოფა სასადილოს ტერიტორიაზე და მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურება,
რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ
გადაადგილებას. ქვეპროგრამით
ისარგებლებს 600 ბენეფიციარი.
სამიზნე ჯგუფი: შშმ სტატუსის
მქონე ბავშვები და მათ ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი (სამი და
მეტი შვილი)ოჯახები, მარტოხელა
მშობლები შვილებთან ერთად. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ
მოქალაქეები, რომლებიც მონაწილეობენ ,,სოციალურად დაუცველი
ოჯახების იდენტიფიკაციის ,სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შეფასების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამა-

ში".
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
*
5.1.10 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბავშვი (საქართველოს მოქალაქე), მისი ბიოლოგიური დედის რიგით მესამე ან
შემდგომი შვილი, ამავდროულად
გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო/ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი
მუდმივად მცხოვრები პირი.
დაფინანსება: რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 200
ლარი, სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის - 150
ლარი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მიმართვა
ახლად დაბადებული ბავშვის ბიოლოგიური დედის/ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

არასამთავრობო სექტორი
ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი
„სახლი“
5.1.11 „გაეროს ერთიანი პროგრამა გენდერული თანასწორობისათვის“
მომსახურების აღწერა: „სახლი“
მოიცავს ქ.ზუგდიდსა და თელავში

ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ოჯახში ძალადობის კრიზისული
ცენტრების გახსნისა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; ქალთა
საკონსულტაციო ცენტრ „სახლის“
ბაზაზე არსებული კრიზისული ცენტრების მომსახურება   მოიცავს შე-
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მდეგ  მომსახურებას : მოკლევადიან განთავსებას (7 დღე)   კრიზისულ
ვითარებაში;  სოციალური კონსულტაცია და დახმარებას, ფსიქოლოგიური  კონსულტაციას;  
ჩართვის პირობები: ქალთა მიმართ
და ოჯახში ძალადობის პრობლემა,
კრიზისული ვითარება.
პროცედურები: ბენეფიციარის   მომართვა კრიზისულ ცენტრში, მისი
მდგომარეობის შეფასება;
ადგილები:   ზუგდიდის კრიზისულ
ცენტრში 5-6 ად., თელავში 4-5
ადამიანი;
სამიზნე ჯგუფი: ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლები/დაზარალებულები.
საკონტაქტო ინფორმაცია:: მისამართი: შ.რამბაშიძის ქ.3, თბილისი
0179, საქართველო
ა/ო ‘სახლი“ ტელ.: (995) 2 98 90
80;
საკონტაქტო პირი -  ნანა ხოშტარია
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
5.1.12 World vision, კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბენეფიციართა საჭირო-

ებების შეფასება და შესაბამისი
ინტერვენციის გეგმის შედგენა/განხორციელება;   „მშვიდობის გზის
კლუბი“, სადაც მოზარდებს შესაძლებლობა აქვთ განივითარონ
სხვადასხვა სასიცოცხლო უნარები.  
"SKY" კლუბი -   სადაც ახალგაზრდები უნარების განვითარებასთან ერთად ეცნობიან სხვადასხვა პროფესიებს და ხდება მათი
მხრდაჭერა, რათა მოხდეს მათი
პროფესიული ინტერესების გამოკვეთ; მშობელთა კლუბები - თემში
მცხოვრები მშობლების ცნობიერების ამაღლება ბავშვის ძირითად
საჭიროებებზე და პოზიტიურ მშობლობაზე.
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ან ინდივიდუალური მიმართვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
Facebook - კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი / Kakheti Area
Development Center-KADC

5.2 განათლება-დასაქმების მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.თელავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თელავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო
დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.info.
telavi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი თელავი, ერეკლე
II-ს გამზ. #16. (0350) 27 31 06
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5.2.1 მიგრატნთა რეინტეგრაციის
მხარდაჭერის ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა:   მიზანია
დაბრუნებული მიგრანტების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროექტის
ფარგლებში ბენეფიციარები გაივლიან პროფესიულ გადამზადების
კურსებს და ადგილზე სწავლებას
ტურიზმის სექტორის მიმართულებით (სასტუმროს სექტორი). პროექტის პარტნიორია მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ასევე,
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო
კომისიის სამდივნო.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე
რომელიც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა საზღვარგარეთ უწყვეტად სულ მცირე 1
წლის განმავლობაში. ქვეპროგრა-

მა გათვალისწინებულია 20 დაბრუნებული მიგრანტისთვის.
დაფინანსება: 15000 ლარიან დაფინანსებას გადამზადებული ბენეფიციარების დასაქმების კუთხით.
5.2.2 სტუდენტთა სოციალური დახმარება
მომსახურების აღწერა: თელავის
მუნიციპალიტეტში,
სახელმწიფო
მზუნველობის ქვეშ მყოფი (მცირე
საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები) მოზარდის მიერ პროფესიულ
სასწავლებლში ჩაბარებისა და მაღალ აკადემიური მოსწრების შემთხვევაში მატერიალურ წახალისება.
სამიზნე
ჯგუფი:
სახელმწიფო
მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის
სახლებში მცხოვრები.
დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად.

არასამთავრობო სექტორი

ფონდი ლაზარე
5.2.3 ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი
,,ფერმერთა სკოლა“, ,,ფერმერთა
არაფორმალური განათლების ცენტრი”
მომსახურების აღწერა: ხორციელდება ორი გრძელვადიანი სასწავლო კურსი მეფუტკრეობასა
და მებოსტნეობაში. გარდა ამისა,
მიმდინარეობს
მოკლევადიანი
ტრენინგ - კურსებიც, რომლებიც
წინასწარი კვლევის საფუძველზე
გამოკვეთილ ყველაზე მოთხოვნად
თემებს ეთმობა.
სამიზნე ჯგუფი: კახეთის რეგიონში

მცხოვრები პირები
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ.
თბილისი, შავთელის ქ. 5/7
ტელეფონი: (+995 32) 299 92 38
ვებ-გვერდი http://lazarus.ge
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5.3 სამედიცინო მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.თელავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თელავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო
დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.info.
telavi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი თელავი, ერეკლე
II-ს გამზ. #16. (0350) 27 31 06
5.3.1,,ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის" სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: პაციენტთა ბინაზე ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობას პალიატიური
მობილური გუნდის მიერ. მომსახურების მოცულობა მოიცავს პაციენტთან თვეში არაუმეტეს 8 ვიზიტს.
მომსახურება მიეწოდება არაუმეტეს 6 თვის ვადით.
სამიზნე ჯგუფი: სამიზნე ქალაქებში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური
პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის დასასრულს ესაჭიროებათ
სპეციალიზებული
პალიატიური
მზრუნველობა;ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულპალიატიური
მზრუნველობისა და სიმპტომური
მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების
მოსარგებლეები:საქართველოსმოქალაქეები, გარდა ტუბერკულოზით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტებისა; საქართველოს
მოქალაქე შიდსით დაავადებული
ინკურაბელური
პაციენტები.ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტე-

ბით უზრუნველყოფის კომპონენტის
მოსარგებლეები
საქართველოს
მოქალაქეები და საქართველოში
მუდმივად მცხოვრები პირები.
დაფინანსება:   სტაციონარული
პალიატიური მზრუნველობის ერთი
საწოლდღე - 75 ლარი; პროგრამით იფარება მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 70%, ხოლო
მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს; ამასთან,
განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის: 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები; 60 წლის და ზემოთ
ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები (საპენსიო
ასაკის მოსახლეობა); სტუდენტები;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა
შეადგენს 20%-ს;  ხოლო საპენსიო
ასაკის პირებისთვის პროგრამით
იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 90%. მოსარგებლის
მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს
10%-ს. სრული დაფინანსება ხდება
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0-5 წლის ჩათვლით ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის; ასაკით პენსიონერი ვეტერანებისა და მკვეთრად გამოხატული
შშმ ვეტერანებისათვის;    შიდსით
დაავადებული პირებისათვის.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხორციელდება იმ
დაწესებულებაში, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამა.

დაფინანსება: I ჯგუფი - პაციენტის
მხრიდან გადასახდელი თანხის
80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000
ლარის ოდენობით; მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული
ტომოგრაფიის შემთხვევაში, დაფინანსება მოხდება 300 ლარის ფარგლებში 100%-ით; თუ პაციენტის
გადასახდელი თანხა აღემატება
4000 ლარს, დაფინანსება მოხდება 1500 ლარის ოდენობით;
5.3.2 სამედიცინო მომსახურების II ჯგუფი - პაციენტის მიერ გადასახდაფინანსების ქვეპროგრამა
დელი თანხის 80%-ის ფარგლებში,
მომსახურების აღწერა: სამედიცი- მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარის
ნო მომსახურების ერთჯერადი და- ოდენობით;
ფინანსება წლის განმავლობაში.
სამიზნე ჯგუფი: I ჯგუფი - სოცია- *
ლურად დაუცველი ოჯახების მო- 5.3.3 სამედიცინო დანიშნულების
ნაცემთა ერთიან ბაზაში რეგის- დამხმარე საშუალებების ან/და მეტრირებული პირები, რომელთა დიკამენტების დაფინანსების ქვეპფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგი- როგრამა
ლია თელავის მუნიციპალიტეტი და მომსახურების აღწერა: ერთჯერამათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა დი დაფინანსება წლის განმავლოარ აღემატება 150 000-ს; თელა- ბაში.
ვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორი- სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
აზე რეგისტრირებული მარტოხელა დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
მშობლები; 18 წლამდე ასაკის ბა- ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული
ვშვები; მარჩენალდაკარგულები; პირები, რომელთა ფაქტობრივი
მკვეთრად გამოხატული შ შ სტატუ- საცხოვრებელი ადგილია თელავის
სის მქონე პირები; იძულებით გადა- მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი
ადგილებული პირები; 1989 წლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
9 აპრილს საქართველოს დამოუკი- 150 000-ს; თელავის მუნიციპალიდებლობის მოთხოვნით გამართუ- ტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირელი მშვიდობიანი აქციის შედეგად ბული მარტოხელა მშობლები; 18
დაზარალებულები.
წლამდე ასაკის ბავშვები; მარჩენაII ჯგუფი - პირები, რომლებიც არ ლდაკარგულები; მკვეთრად გამოგანეკუთვნებიან
ქვეპროგრამით ხატული შ შ სტატუსის მქონე პირეგათვალისწინებულ არც ერთ სამიზ- ბი; იძულებით გადაადგილებული
ნე ჯგუფს, მაგრამ განიცდიან ეკო- პირები; 1989 წლის 9 აპრილს სანომიურ გაჭირვებას, საჭიროებენ ქართველოს
დამოუკიდებლობის
დახმარებას და პაციენტის გადა- მოთხოვნით გამართული მშვიდოსახდელი თანხა აღემატება 1500 ბიანი აქციის შედეგად დაზარალელარს.
ბულები.
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დაფინანსება: 300 ლარის ფარგ- ტორიაზე, ან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ლებში 100%-ით;
ბაზაში ირიცხებიან თელავის მუ5.3.4 ონკოლოგიურ (ავთვისებიანი ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და
სიმსივნე) პაციენტთა სამედიცინო მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა
მომსახურების, მკურნალობისათ- არ აღემატება 150 000-ს.
ვის საჭირო მედიკამენტების ან/და დაფინანსება: ლიმიტი შეადგენს
სამედიცინო დანიშნულების დამხ- 2000 ლარს.
მარე საშუალებების დაფინანსება
მომსახურების აღწერა: დაფინა- *
დიალიზის
სახელმწიფო
ნსების გამოყენება შესაძლებელია 5.3.5
საჭიროებისამებრ წლის განმავლო- პროგრამაში ჩართული პირების
ბაში რამდენჯერმე, სხვადასხვა სა- დაფინანსების ქვეპროგრამა
ხის სამედიცინო (სტაციონარული, მომსახურების აღწერა: ყოველოპერაციული ან/და ამბულატორი- თვიური ფინანსური დახმარების პაული) მომსახურების, მკურნალო- ციენტების გაცემა ტრანსპორტირებისათვის საჭირო მედიკამენტების ბის ხარჯის დაფარვის მიზნით..
ან/და სამედიცინო დანიშნულების სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციდამხმარე საშუალებების დასაფი- პალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწინანსებლად;
სამიზნე ჯგუფი:   ონკოლოგიური ფო პროგრამაში ჩართული პირები.
დაავადების მქონე პირები, რომ- დაფინანსება: 50-დან 90 ლარის
ლებიც რეგისტრირებული არიან ჩათვლით საცხოვრებელი ადგითელავის მუნიციპალიტეტის ტერი- ლის მიხედვით.
5.4 ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარება
არასამთავრობო სექტორი
*
სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი (ინვალიდთა ასოციაცია)
5.4.1 კრიზისულ მდგომარეობაში
მყოფ, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვთა განვითარების ცენტრი „თავისუფალი სკოლა“
მომსახურების აღწერა: პროექტის
კონკრეტული მიზანია   დაეხმაროს  
მიუსაფარ და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვებს პიროვნულ    ზრდასა  და განვითარებაში,  
იმ გადაუდებლად საჭირო, მინიმა-

ლური ცოდნისა და უნარ-ჩვევების
შეძენაში,  რაც ხელს შეუწყობს მათ    
ცხოვრების წესის განსაზღვრასა
და შეცვლაში, შესაძლებლობების  
გაძლიერებასა   და   რეალიზაციაში,  პროფესიის  დაუფლებასა  და  
საზოგადოებაში   საკუთარი ადგილის დამკვიდრებაში. თავისუფალი
სკოლა მოიცავს და აერთიანებს
მოკლევადიან (ხუთკვირიანი და
ორთვიანი)   სასწავლო კურსებს;
აკადემიური უნარების განვითარების კაბინეტს; შემოქმედებით სახელოსნოს; სოციალურ-სასწავლო
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საწარმოს; სპორტულ-შემეცნებით
კლუბს;  ფსიქოთერაპიულ მომსახურებას (ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები).
ჩართვის პირობები: ა)კავშირის  საველე სოციალური მუშაკის წარდგინება ან/და სხვა ორგანიზაციის/სამსახურის / პასუხისმგებელი პირის  
მომართვა; ბ)  შიდა მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა-რეკომენდაცია.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: ქცევითი დარღვევების მწვავე ფორმა, როცა ბენეფიციარისთვის საჭირო და სასურველია სამკურნალო-თერაპიული
მომსახურება.
პროცედურები:
შიდა
მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა-რეკომენდაციის
საფუძველზე
ცენტრის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება.
ადგილები: რეგულარული/უწყვეტი
მომსახურება 21 ბენეფიციარი;მსასწავლო კურსებზე- წლის განმავლობაში 70 ბენეფიციარი; სოციალურ სასწავლო- საწარმოში - 20
ბენეფიციარი.
მომსახურების მიღების შესაძლებლობის ხანგრძლივობა/ვადები: 10
დღიდან - 6 თვემდე
სამიზნე ჯგუფი: სიღატაკით მოცულ
შინამეურნეობებში მცხოვრები 6-18
წლის ბავშვები; იძულებით შრომაში
ჩართული მოზარდები; მიუსაფარი
და კანონთან კონფლიქტში მყოფი
მოზარდები.
საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკო-

ნტაქტო პირი: ნონა კენჭუაშვილი-სიხარულიძე / 032 224 18 24
მისამართი: თბილისი, კონსტიტუციის ქ. 2
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
5.4.2
ასოციაცია
„სოციალური
ქოლგა“
მომსახურების აღწერა: ამ ეტაპზე
ორგანიზაციას კონკრეტული პროექტი არ აქვს. მიმართვის შემთხვევაში ის უწევს კონსულტაციებს შესაბამისი საჭიროების მქონე პირებს/
ორგანიზაციებს.
სამიზნე ჯგუფი: ორგანიზაცია მუშაობს სოციალურად მოწყვლად
ჯგუფებთან: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მზრუნველობამოკლებული და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მათი ოჯახები,
ახალგაზრდები, ეთნიკური უმცირესობები, ქალები, მარტოხელა
დედები, ძალადობის მსხვერპლი
პირები, ოჯახში მოძალადეები, პირობით მსჯავრდებულები, ხანდაზმულები და სხვა.
ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
ბენეფიციარის  სურვილის არ ქონა,
რაიმე სახის ინტერესთა კონფლიქტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ქ. თელავი, მელითაურის ქN24, ელ. ფოსტა: info.socu@gmail.com ტელ.:
593737121, ნათია მექვაბაური
(თავმჯდომარე)
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5.5 რეკრეაციული მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.თელავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თელავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო
დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.info.
telavi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე). მის: ქალაქი თელავი, ერეკლე
II-ს გამზ. #16. (0350) 27 31 06
5.5.1 "სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამის"
სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების აღწერა: სკოლის
მოსწავლეებისთვის
განხორციელდა სასწავლო ტურები სახელმწიფო მუზეუმებში, გაიმართა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოები,
ჩატარდა სპექტაკლები, გაიმართა
კინოჩვენებები.

ნძლზე 22 000 ლარი.

*
5.5.3 ახალგაზრდული პროექტი
„ეტალონი“
მომსახურების აღწერა: პროექტი
ატარებს საგანმანათლებლო- შემეცნებით ხასიათს და ტარდება თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი
საჯარო სკოლების მოსწავლეებს
შორის 2020 წლის მანძილზე.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკო5.5.2 სპორტული ღონისძიებების / ლები და მოსწავლეები
განისაზღვრება
ინიციატივების განხორციელება და დაფინანსება:
ინდივიდუალურად, ჯამში წლის მამხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: გაიმა- ნძილზე 3000 ლარი.
რთება სხვადასხვა სპორტული
ოლიმპიადები,
ახალგაზრდებს *
შორის
ჩატარდება
ტურნირები 5.5.4 ექსკურსია
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, მომსახურების აღწერა: 2020
მოხდება სხვადასხვა სპორტული წლის მანძილზე მოეწყობა რამდეინიციატივების დაფინანსება 2020 ნიმე საგანმანათლებლო - წამახალისებელი ხასიათის ექსკურწლის მანძილზე.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიცი- სია-ბანაკი, როგორც სოციალურად
პალიტეტში შემავალი საჯარო სკო- დაუცველი სკოლის მოსწავლელები და მოსწავლეები
ებისათვის, ასევე წარმატებული
დაფინანსება:
განისაზღვრება ახალგაზრდებისათვის.
ინდივიდუალურად, ჯამში წლის მა- სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნი156

ციპალიტეტში
რეგისტრირებული
ახალგაზრდები.
დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად, ჯამში წლის მანძილზე 34 000 ლარი.

და აგვისტოში.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლები და მოსწავლეები
დაფინანსება: ჯამში 39 800 ლარი.

*
5.5.5 ახალგაზრდული პროექტები
მომსახურების აღწერა: სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივების
ფინანსური მხარდაჭერა.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
ახალგაზრდები.
დაფინანსება:   განისაზღვრება
ინდივიდუალურად, ჯამში წლის მანძილზე 16 500  ლარი.

*
5.5.8 ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”
მომსახურების აღწერა: მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო
ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით
და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და
სასკოლო ასაკის პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
სამიზნე ჯგუფი: მუნიციპალიტეტის
მაცხოვრებლები.
დაფინანსება: 100%.
პროცედურები: ბიბლიოთეკაში რეგისტრაცია.
საკონტაქტო ინფორმაცია:: ქ.თელავი. ერეკლე II გამზირი 16 /
0(350) 273296 / biblioteka.temi@
gmail.com

5.5.6 კულტურული ინიციატივები
მომსახურების აღწერა: სხვადასხვა სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებისგან შემოსული ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები.
დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად, წლის განმავლობაში 24 800 ლარი.
*
5.5.7 არქეოლოგიური ბანაკი (გონიო - აფსაროსის მუზეუმ- ნაკრძალი)
მომსახურების აღწერა: პროექტის
ფარგლებში საჯარო და კერძო
სკოლის მოსწავლეებს საშუალება
ეძლევათ 10 დღის განმავლობაში
მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა არქეოლოგიის შესახებ,
მოინახულონ სხვადასხვა მუზეუმ-ნაკრძალები. პროექტი განხორციელდება 2020 წლის ივლისსა

5.5.9 ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულების - ქ. თელავის N2
სამუსიკო სკოლა - ქ. თელავში, 26
მაისის ქ. #12 / 0(350) 273713
მომსახურების აღწერა: ზოგადი
მუშიკალური განათლების მიცემა
საფორტეპიანო, საგუნდო, სიმებიანი (გიტარა, ვიოლინო) სოლო სიმღერა, კლასიკური ვოკალი (ესტრა-
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და), ფოლკლორი.
სამიზნე ჯგუფი: 6-დან 18 წლამდე
ასაკის თელავის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული და მცხოვრები
პირები.
დაფინანსება: საფსურის გარეშე
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა შესაბამის ა(ა)
იპ-ის.

ბა შემდეგი საგნები: ფერწერა,
კომპოზიცია, ძერწვა, ხელოვნების
ისტორია, ანიმაცია.
სამიზნე ჯგუფი: თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და
მცხოვრები სასკოლო ასაკის ბავშვებისთის (12-16 წელი)
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია:: ერეკ5.5.10 ა(ა)იპ - თელავის ელენე ლე მეორეს გამზირი N2 /   0(350)
ახვლედიანის სახელობის სამხატ- 271372
ჩართვისთვის საჭირო პროცედუვრო სკოლა
მომსახურების აღწერა: ისწავლე- რები: მიმართვა დაწესებულებას.

VI თავი - რუსთავი
6.1 სოციალური მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.რუსთავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე https://
rustavi.gov.ge/ ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (341) 25 51 27, 25 51 83, 27
00 05). მის: ქალაქი 3700 რუსთავი, კოსტავას გამზირი 20
6.1.2 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება
მომსახურების აღწერა: სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის კვებით უზრუნველყოფით
დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავის
ადმინისტრაციულ საზღვრებნში რეგისტრირებული განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2
(ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია
არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ)
და აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაინც:
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული მოქალაქეები,
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება 100 000-ს; 2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები (4
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და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150
000-ს; 3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; პროგრამით გათვალისწინებულია 1900 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება;
დაფინანსება: 100%.
6.1.3 შეღავათი სასმელი წყლის
გადასახადზე
მომსახურების აღწერა: სასმელი
წყლის გადასახადის დაფარვა.
სამიზნე ჯგუფი: 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში
მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში
რეგისტრაცია არ უნდა
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახები.
დაფინანსება: სულზე არაუმეტეს 3
ლარის ოდენობით.
6.1.4 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები
მომსახურების აღწერა: კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავში
რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ): ა)საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ
ჯარისკაცთა ოჯახები; ბ)2008 წლის
რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუ-

პული ჯარისკაცების ოჯახები;
გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა
ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას
დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახები;
დ)საქართველოს შეიარაღებული
ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო
ოპერაციების დროს დაღუპული
ჯარისკაცების ოჯახები. ე)ბავშვის
მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახები (35 ოჯახი); ვ) რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები (18 ოჯახი);
დაფინანსება: წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.
6.1.5„რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა
სახლი“
მომსახურების აღწერა: მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის თავშესაფრის მიცემა
და მოვლა-პატრონობა. 24 საათის
განმავლობაში ხდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა,
კვებით უზრუნველყოფა და სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბენეფიციარების
ჯანმრთელობის
გაუარესების შემთხვევაში ხდება
მათი გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება დაწესებულების ბიუჯეტის მიერ.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად
დაუცველ, მზრუნველობა მოკლებულ 50 ბენეფიცი; (მარტოხელა
და სოციალურად დაუცველი უმწეო
მდგომარეობაში მყოფი მოხუცები).
დაფინანსება: 100%
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6.1.6 მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარება
მომსახურების აღწერა: ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავში
მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში
რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1
(ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს
გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით
დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი
რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება
მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო
პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ
შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი.
დაფინანსება:
მატერიალური
დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების
რაოდენობის გათვალისწინებით.
დახმარება მოიცავს თოთო ბავშვზე
ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას.
6.1.7 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
მომსახურების აღწერა: ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის
გადასახადებში ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავში
მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტ-

რირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით
„უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ
შეზღუდული
შესაძლებლობების
სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ
მხედველობასთან დაკავშირებული
პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან
სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
100 000-ს.
დაფინანსება: 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობა.
პროცედურები: განცხადებით მიმართვა მერიას.
6.1.8 გამცილებლით მომსახურება
მომსახურების აღწერა: გამცილებლის მეშვეობით  გადაადგილება სამედიცინო დაწესებულებებში,
საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში. პროგრამა ითვალისწინებს 75
ბენეფიციარის გამცილებლით მომსახურებას.
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სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული)
მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით
მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია
არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ),
რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება
სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში,
სახელმწიფო დაწესებულებებში.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
6.1.9 სტუდენტთა სოციალური დახმარება
მომსახურების აღწერა: სტუდენტთა ფიანსური მხარდაჭრა.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან
განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და: ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო
ქულა არ აღემატება 150 000-ს; ბ)
არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/
ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;
დაფინანსება: თვეში ერთხელ 60
ლარი.

6.1.10 სოციალური დახმარების
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: სოციალური დახმარება სადღესასწაულო
დღეებში (დედის დღე, აღდგომა,
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღე და ახალი წელი).
სამიზნე ჯგუფი: 1. მრავალშვილიანი ოჯახები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000ს); 2. დღის ცენტრისა და მცირე
საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების
ბენეფიციარები; 3. შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“; 4. ქალაქ რუსთავში
მცხოვრები
(რეგისტრირებული),
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
დაღუპულთა
ოჯახები; 5. 2004 წლის აგვისტოს
თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო
ოპერაციების დროს დაღუპული
რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები
(მცხოვრები და რეგისტრირებული).
6. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში მცხოვრები
და რეგისტრირებული).
დაფინანსება: 100%.
6.1.11
სახელმწიფო
ზრუნვის
სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების
ხელშეწყობის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ქალაქ
რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარის
ოდენობით.
სამიზნე ჯგუფი: მუნიციპალიტეტის
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ტერიტორიაზე რეგისტრირებული,
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან,
კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან
და მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო
ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია
18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.
დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად.
6.1.12 დიალიზით დაავადებულთა
დახმარების პროგრამა
მომსახურების აღწერა: დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად
მიღების საჭირო ხარჯების შემსუბუქება და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
სამიზნე ჯგუფი: დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული
რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეები.
დაფინანსება: თვეში 60 ლარი.
6.1.13 მიუსაფარ ბავშვთა პროგრამები - თავშესაფრით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი)
მომსახურება;
ყოველდღიურად
(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების
გარდა) სამიზნე ჯგუფის ბავშვების პოტენციური ყოფნის/მუშაობის
ადგილებში ვიზიტების განხორცი-

ელება; სამიზნე ჯგუფის ბავშვების
შესახებ შემოსულ შეტყობინებებზე  
რეაგირებას/ვიზიტების განხორციელება; ბავშვის საჭიროებების იდენტიფიცირება, კონსულტირება და
სოციალური სამუშაოს განხორციელება; საჭიროების შემთხვევაში,
ამბულატორიული ან სტაციონარული მომსახურების ორგანიზება;
ბავშვის პირადი ჰიგიენის დაცვის
ხელშეწყობა; საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური მომსახურება; ბავშვის მაიდენტიფიცირებელი
დოკუმენტაციის მოძიება/მოწესრიგება; ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის
მოძიება და სოციალური გარემოს
პირველადი შეფასება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს:
სადღეღამისო (24 საათიანი) მომსახურების მიწოდება; ბავშვის
საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება; პირველადი სამედიცინო
დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება;
ყოველდღიური მომსახურება არანაკლებ სამჯერადი კვებით; კრიზისული სიტუაციების მართვა;
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაგეგმვას/
განხორციელება
და
მომზადება ტრანზიტულ ცენტრში ან სხვა
ალტერნატიულ
გარემოში
მათ
მოსათავსებლად; შესაბამისი სამოსით და პირადი ჰიგიენისთვის
აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა; ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემაში ჩართვის ხელშეწყობა;
ყოველდღიური, ყოფითი უნარების
სწავლება; ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა; ბავშვის
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ინდივიდუალური
მომსახურების
პროგრამის შემუშავებას და მისი
შესრულებისა და პერიოდული გადასინჯვის უზრუნველყოფა; პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება,
ბავშვის ინტერესების, მიდრეკილებებისა და შესაძლებლობის
გათვალისწინებით;
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვა; ბავშვის ბიოლოგიურ
ოჯახთან ურთიერთობის ხელშეწყობა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
მის ინტერესებს.
სამიზნე ჯგუფი: შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური
მუშაკის მიერ, კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, იდენტიფიცირებულ 18 წლამდე ასაკის მიუსაფარ ბავშვები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ან მობილური ჯგუფის
მიერ იდენტიფიცირება.
World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში – 3 მობილური ჯგუფი;
ბ) ა(ა)იპ – საქველმოქმედო ფონდი
საქართველოს კარიტასი – 2 მობილური ჯგუფი;
გ) ა(ა)იპ – ბავშვი და გარემო – 1
მობილური ჯგუფი.

6.2 განათლება-დასაქმების მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.რუსთავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.რუსთავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე https://
rustavi.gov.ge/ ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (341) 25 51 27, 25 51 83, 27
00 05). მის: ქალაქი 3700 რუსთავი, კოსტავას გამზირი 20
6.2.1 სტუდენთა სწავლის დაფინანსება:
მომსახურების აღწერა: სტუდენტებისთვის ერთი სასწავლო წლის
დაფინანსება: არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა.
სამიზნე ჯგუფი:  ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და
რეგისტრირებული
სტუდენტების,
რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით

მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ)
დაფინანსება:
დაფიანნსების
ოდენობა განისაზღვრება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81-დან 90- ათ
ქულამდე შეფასების მქონეს არაუ-
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მეტეს 800 ლარის ოდენობით , 90დან 95-მდე ქულის
მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000
ლარით და 95-დან 100 ქულის
ჩათვლით 1200 ლარით.
6.2.2 „ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა“
მომსახურების აღწერა:   აკადემიური
განვითარების,
სასიცოცხლო უნარების განვითარების და
სპორტულ-კულტურული
ღონის-

ძიებების მიმართულებები. მიზანია ბენეფიციარების ასაკის გათვალისწინებით მათი ინტეგრაცია
ზოგადი განათლების დაწყებით ან
საბაზო საფეხურზე ან პროფესიულ
პროგრამებზე სწავლის გაგრძელებისთვის ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ბენეფიციარები
არიან სკოლის მიღმა დარჩენილი
ან დარჩენის მაღალი რისკის მქონე
მიუსაფარი ბავშვები

6.3 სამედიცინო მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.რუსთავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.რუსთავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე https://
rustavi.gov.ge/ ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (341) 25 51 27, 25 51 83, 27
00 05). მის: ქალაქი 3700 რუსთავი, კოსტავას გამზირი 20
6.3.1 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
მომსახურების აღწერა: რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
მცხოვრები
(რეგისტრირებული)
მოქალაქეების
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესება.
სამიზნე ჯგუფი: მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და
ამბულატორიულ-სტაციონარული
მკურნალობა,
კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული
სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000
ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის.

დაფინანსება:
განისაზღვრება
ინდივიდუალურად.
6.3.2 მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება
მომსახურების აღწერა: მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის
დაფინანსება: და დიაბეტით დაავადებული პირების   სახელმწიფო
პროგრამის ზევით გლუკომეტრების
შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში)
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სოციალურად დაუცველი (0-დან 70
001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები და ვეტერანები (70
001-დან – 150 000 ჩათვლით), რომელთა მედიკამენტების შესაძენად
წელიწადში გათვალისწინებულია
არაუმეტეს 100(ასი)ლარისა. ასევე,
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები
და მოზარდები, რომლებსაც ესაჭიროებათ ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში არაუმეტეს 4
(ოთხი) კოლოფის ოდენობით.
დაფინანსება: 100%
*
6.3.3 გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით
დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის
დაფინანსება
მომსახურების აღწერა: გონებრივი განვითარების დაყოვნების,
ცერებრული დამბლის და დაუნის
სინდრომის მქონე ბავშვების სა-

ზოგადოების ინტეგრაციის მიზნით
შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების
ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ქ. რუსთავში
მცხოვრები და რეგისტრირებული
(განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში)
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის და
დაუნის სინდრომის (ICD-10-ით
განსაზღვრული
კლასიფიკატორები – R62, G80, Q90) მქონე ბავშვები 2-დან 18 წლამდე ასაკის
ჩათვლით. პროგრამას დაემატება
საკურორტო/ სარეაბილიტაციო მომსახურება G90 და Q80 დიაგნოზის
2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის.
დაფინანსება: წლიური ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით,
ხოლო   R62 დიაგნოზის 2-დან 15
წლის ჩათვლით ასაკის 0-70000
ქულის მქონე ბავშვებისვის წლიური
ლიმიტი 600 ლარით.

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
6.3.4 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის (16-65 წწ)
ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმისა და ქ. რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში მცხოვრებ პირებს, რომელთაც
აქვთ მწვავე ფსიქოზური სიმპრომები, მაგრამ მკურნალობა შესაძლე-

ბელია განხორციელდეს საცხოვრებელ ადგილზე, სპეციალიზებული
გუნდის მიერ, დღეში ორჯერადი
ვიზიტით; მომსახურება მოიცავს
კონსულტაციებს,
მკურნალობას,
ფსიქო-ტერაპიულ შეხვედრებს, 24
საათიან სატელეფონო კონსულტაციას.
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არასამთავრობო სექტორი
ა(ა)იპ „ახალი ვექტორი“
6.3.5 „საქართველოში აივ/შიდსის
პრევენციის, მკურნალობისა და
მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ GEO-H-NCDC; პროექტი:
„ნარკოტიკების ინექციური გზით
მომხმარებლებისთვის და მათი
სქესობრივი
პარტნიორებისთვის
აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება“
მომსახურების აღწერა:   ა) სტერილური საინექციო მასალის მიწოდება, როგორც სერვის ცენტრის
ბაზაზე, ასევე საველე პირობებში,
ნიმ-ებისთვის მოსახერხებელ ადგილებში (ეზო, სკვერი, ქუჩა და სხვა).
სტერილური მასალებია: 1, 2, 3,
5, 10, 20 მილიგრამიანი შპრიცი,
23-25-27-იანი პეპელა, ჟგუტი, საინექციო წყალი, სპირტიანი ტამპონი,
კონდომი (პრეზერვატივი), „ნალოქსონი“ (ოპიოიდური ზედოზირების
საწინააღმდეგო პრეპარატი); ბ) საინფორმაციო მასალის მიწოდება,
როგორიცაა: „შიდსი“, „ჰეპატიტები“, „სგგი“, „კუსტარული ნარკოტიკები“, „ზედოზირება“, „უფლებები
და პასუხისმგებლობები“, „უსაფრთხო ინექცია“, „ტუბერკულოზი“;
გ) ტესტირება: აივ-ინფექცია, B, C
ჰეპატიტები, სიფილისი. (სწრაფი
ტესტი - სკრინინგი). ტესტირება ხორციელდება, როგორც სერვის ცენტრის ბაზაზე, ასევე საველე პირობებში მობ-ამბულატორიის ბაზაზე.
დ) არსებობს მცირე ბიუჯეტი, რომ
ინდივიდუალური საჭიროების იდენტიფიცირებისას მოხდეს მცირე
ფინანსური მხარდაჭერა (მედიკამენტების შესყიდვა, სხვადასხვა

კვლევების დაფინანსება: ან თანადაფინანსება: და ას. შ.)
ასევე, ქალი მომხმარებლებისთვის
არსებობს მათზე მორგებული სერვისები.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: თუ ზემოთ აღნიშნული თემის წარმომადგენელია
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები
არ არსებობს. მეტიც, სკრინინგი C
ჰეპატიტზე და აივ/შიდსზე ხორციელდება ზოგად პოპულაციასთანაც.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: კონფიდენციალურია, კონსულტანტი კითხვებით და ვიზუალური შემოწმებით ადგენს არის თუ
არა სამიზნე პოპულაცია, ენიჭება
უნიკალური 7 ნიშნა და 15 ნიშნა
კოდი, რომლითაც ვერ მოხდება
ბენეფიციარის
იდენტიფიცირება.
მხოლოდ ტესტირებისას, სკრინინგ
დადებითმა ბენეფიციარებმა უნდა
წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რათა
მოხდეს მატი მკურნალობაში ჩართვა.
სამიზნე ჯგუფი: ნარკოტიკების
ინექციური გზით მომხმარებლები(ნიმ) და მათი სქესობრივი პარტნიორები.
ადგილები: შეუზღუდავი.
ვადები: პროექტის ხანგძლივობა ამ ეტაპისთვის არის 01.202006.2020, გაგრძელების პერსპექტივით.
საკონტაქტო
ინფორმაცია:/საკონტაქტო პირი:   ქ. რუსთავი კოსტავას 8/2,   ტელ: 0341 25 73 27.
მომსახურების საფასური: C ჰეპატიტის სკრინინგი და ელიმინაციის
პროგრამა უსასყიდლოა.
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6.4 რეკრეაციული მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
ქ.რუსთავის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.რუსთავის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე https://
rustavi.gov.ge/ ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (341) 25 51 27, 25 51 83, 27
00 05). მის: ქალაქი 3700 რუსთავი, კოსტავას გამზირი 20
6.4.1 "სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამის"
სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების აღწერა: სკოლის
მოსწავლეებისთვის
განხორციელდა სასწავლო ტურები სახელმწიფო მუზეუმებში, გაიმართა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოები,
ჩატარდა სპექტაკლები, გაიმართა
კინოჩვენებები.
6.4.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
„რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“
მომსახურების აღწერა: ქალაქის
მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების
უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი
და საკოლო ასაკის, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირების
ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ რუსთავის

მოსახლეობა.
დაფინანსება: 100%
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ვიზიტი შესაბამის ბიბლიოთეკაში.
საკონტაქტო ინფორმაცია::
(0341) 286035 ან 286093
საკონტაქტო ინფორმაცია:
#1 ფილიალი შ.რუსთაველის სახ.
საქალაქო ბიბლიოთეკა;
#2 ფილიალი საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული;
#3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ
სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა
#4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის
სახ. საბავშვო ბიბლიოთეკა;
6.4.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის
სასახლე
მომსახურების აღწერა: მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სასწავლო სექციების მუშაობის
უზრუნველყოფა,
ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება,
ახალგაზრდების არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: არასრუწლოვნები
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და ახალგაზრდები.
დაფინანსება: მე-8 კლასამდე
ასაკის ბავშვებისთვის 15ლარს შეადგენს, მე-8 კლასის ზემოთ მოსწავლეების წრეების საფასური 20
ლარით არის განსაზღვრული.

საკონტაქტო ინფორმაცია: რუსთაველის ქუჩა N13
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:  მიმართვა დაწესებულებას.

არასამთავრობო სექტორი
რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი
პროგრამები ამუშავდება 2020 წლის შემოდგომიდან
მისამართი: საქართველო, ქ.რუსთავი, 0377, მ.ბალანჩივაძის #9; ტელ:
+995 341 225 502; საკონტაქტო ინფორმაცია/საკონტაქტო პირი: დათა
წიკლაური 557 67 44 61
6.4.4 3 დღიანი ბანაკი
აღწერა: აღნიშნული ბანაკი წამრმოადგენს გასართობ-შემეცნებით
პროგრამას სკოლის მოსწავლეთათვის. პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 სამუშაო დღე (პარასკევი, შაბათი და კვირა). გარდა იმისა, რომ
აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობით, ახალგაზრდები საინტერესოდ გაატარებენ თავისუფალ
დროს, ასევე განივითარებენ და
შეიძენენ სხვადასხვა უნარ-ჩვევებს.
კურსი მოიცავს როგორც პრაქტიკულ ასევე თეორიულ მხარეს.
პროგრამა დატვირთულია მრავალფეროვანი და სახალისო აქტივობებით, რაც ახალგაზრდებს მისცემს
შესაძლებლობას, რომ გართობითა
და სხვადასხვა ვორქშოფებით შეიძინონ ახალი გამოცდილებები.
პროგრამაში მონაწილეობით მოსწავლეები განივითარებენ გუნდური მუშაობისა და ლიდერობის უნარებს. ასევე მოსწავლეებს მოუწევთ
სხვადასხვა ტიპის პრეზენტაციების
მომზადება, სხვადასხვა ფიზიკურ
და გონებრივ შეჯიბრებებში ჩართვა
და საკუთარი ძალების გამოცდა.

პროგრამას ახორციელებს რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრის გუნდი, რომელსაც აღნიშნულ
სფეროში მუშაობის ათ წლიანი გამოცდილება გააჩნია. პროგრამაში
წარმოდგენილი ყველა აქტივობა
შესაბამისობაში მოდის კურსში ჩართული ახალგაზრდების გონებრივ
და ფიზიკურ შესაძლებლობებთან.
სამიზნე ჯგუფი: 13 – 17 ასაკის
ახალგაზრდები.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:  
პროგრამა ადაპტირებული არ არის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირებისთვის (მათ ვისაც უჭირს დამოუკიდებლად გადაადგილება).
პროცედურები: ჯგუფის რეგისტრაცია, პროგრამის თემატიკის არჩევა,
ასევე პროგრამის ლოკაციის ვარიანტების განხილვა და შერჩევა.
ადგილების რაოდენობა: მინიმალური რაოდენობა 15 მონაწილე.
საფასური: 1 მონაწილისთვის კურსის საფასური შეადგენს 150 ლარს,
აღნიშნული თანხა მოიცავს კვებას,განთავსებასა და პროგრამას.
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6.4.5 ლაშქრობა
აღწერა:
ცენტრი
მსურველებს
სთავაზობს რამდენიმე სალაშქრო
ლოკაციას და უზრუნველყოფს ლოჯისტიკური თუ პროგრამული დეტალების განხორციელებას. ასევე
სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დაინტერესებულ პირებთან
ერთად ლაშქრობის დაგეგმვა. გარდა უშუალო ლაშქრობისა, ცენტრი
სთავაზობს მონაწილეებს შემეცნებით გასართობ პროგრამასაც, რაც
უფრო საინტერესოს და მხიარულს
გახდის ახალგაზრდების მოგზაურობას.
მომსახურებაში
ბენეფიციარის
ჩართვის პირობები: აღნიშნული
აქტივობისთვის საჭიროა ჯგუფების
რეგისტრაცია. ჯგუფის წევრების
მინიმალური რაოდენობა არ უნდა
ცდებოდეს 15 მონაწილეს.
სამიზნე ჯგუფები: 10 – 18 წლის
ახალგაზრდები.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
პროგრამა ადაპტირებული არ არის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირებისთვის (მათ ვისაც უჭირს დამოუკიდებლად გადაადგილება).
პროცედურები: ჯგუფის რეგისტრაცია, პროგრამის თემატიკის არჩევა,
ასევე პროგრამის ლოკაციის ვარიანტების განხილვა და შერჩევა.
ადგილების რაოდენობა: მინიმალური რაოდენობა 15 მონაწილე.
საფასური: 1 მონაწილისთვის კურსის საფასური შეადგენს 50 ლარს,

თუმცა შესაძლებელია საფასურის
შეცვლა არჩეული სერვისების შესაბამისად.
6.4.6 ბანაკი
აღწერა:   ცენტრი მსურველებს
სთავაზობს რამდენიმე ლოკაციას
ბანაკისთვის და უზრუნველყოფს
ლოჯისტიკური თუ პროგრამული
დეტალების განხორციელებას. ასევე სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დაინტერესებულ პირებთან ერთად ბანაკის პროგრამის
დაგეგმვა (დამკვეთის სურვილის
გათვალისწინებით).
სამიზნე ჯგუფი: 10 – 18 წლის
ახალგაზრდები.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
პროგრამა ადაპტირებული არ არის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირებისთვის (მათ ვისაც უჭირს დამოუკიდებლად გადაადგილება).
პროცედურები: ჯგუფის რეგისტრაცია, პროგრამის თემატიკის არჩევა, ასევე პროგრამის ლოკაციის
ვარიანტების განხილვა და შერჩევა.ჯგუფის წევრების მინიმალური
რაოდენობა არ უნდა ცდებოდეს 15
მონაწილეს.
საფასური: 1 მონაწილისთვის ბანაკის საფასური შეადგენს 400 ლარს,
თუმცა შესაძლებელია საფასურის
შეცვლა არჩეული სერვისების შესაბამისად.

169

VII თავი - ქუთაისი
7.1 სოციალური მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და შეავსეთ
განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების
შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505)
7.1.1 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ფულადი
დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბავშვი (საქართველოს მოქალაქე), მისი ბიოლოგიური დედის რიგით მესამე ან
შემდგომი შვილი, ამავდროულად
გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო/ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი
მუდმივად მცხოვრები პირი.
დაფინანსება: რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 200
ლარი, სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის - 150
ლარი.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში მიმართვა ახლად
დაბადებული ბავშვის ბიოლოგიური დედის/ოჯახის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

7.1.2 მიუსაფარ ბავშვთა პროგრამები - თავშესაფრით უზრუნველყოფა
მომსახურების აღწერა: მობილური ჯგუფის (ფსიქოლოგი, მძღოლი, თანასწორ განმანათლებელი)
მომსახურება;
ყოველდღიურად
(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების
გარდა) სამიზნე ჯგუფის ბავშვების პოტენციური ყოფნის/მუშაობის
ადგილებში ვიზიტების განხორციელება; სამიზნე ჯგუფის ბავშვების
შესახებ შემოსულ შეტყობინებებზე
რეაგირებას/ვიზიტების განხორციელება; ბავშვის საჭიროებების იდენტიფიცირება, კონსულტირება და
სოციალური სამუშაოს განხორციელება; საჭიროების შემთხვევაში,
ამბულატორიული ან სტაციონარული მომსახურების ორგანიზება;
ბავშვის პირადი ჰიგიენის დაცვის
ხელშეწყობა; საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური მომსახურება; ბავშვის მაიდენტიფიცირებელი
დოკუმენტაციის მოძიება/მოწესრიგება; ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის
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მოძიება და სოციალური გარემოს
პირველადი შეფასება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს:
სადღეღამისო (24 საათიანი) მომსახურების მიწოდება; ბავშვის
საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება; პირველადი სამედიცინო
დახმარების გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება;
ყოველდღიური მომსახურება არანაკლებ სამჯერადი კვებით; კრიზისული სიტუაციების მართვა;
ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაგეგმვას/
განხორციელება
და
მომზადება ტრანზიტულ ცენტრში ან სხვა
ალტერნატიულ
გარემოში
მათ
მოსათავსებლად; შესაბამისი სამოსით და პირადი ჰიგიენისთვის
აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა; ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემაში ჩართვის ხელშეწყობა;
ყოველდღიური, ყოფითი უნარების
სწავლება; ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა; ბავშვის
ინდივიდუალური
მომსახურების
პროგრამის შემუშავებას და მისი
შესრულებისა და პერიოდული გადასინჯვის უზრუნველყოფა; პრო-

ფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება,
ბავშვის ინტერესების, მიდრეკილებებისა და შესაძლებლობის
გათვალისწინებით;
კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვა; ბავშვის ბიოლოგიურ
ოჯახთან ურთიერთობის ხელშეწყობა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
მის ინტერესებს.
სამიზნე ჯგუფი: შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური
მუშაკის მიერ, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, იდენტიფიცირებულ 18 წლამდე ასაკის მიუსაფარ ბავშვები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ან მობილური ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირება.
World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში – 3 მობილური ჯგუფი;
ბ) ა(ა)იპ – საქველმოქმედო ფონდი
საქართველოს კარიტასი – 2 მობილური ჯგუფი;
გ) ა(ა)იპ – ბავშვი და გარემო – 1
მობილური ჯგუფი.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
kutaisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხალლზე (0431) 24-26-51). მის: ქ.
ქუთაისი, რუსთაველის N3
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7.1.3 სოციალური საცხორისის
კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში  ზ.ჭავჭავაძის N1 და N3 მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა
მიერ დახარჯული ელექტროენერრგის და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის
თანხების ხარჯების ანაღზაურება;
ნიკეას ქუჩა N40 სოციალური სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერრგის თანხის ანაზღაურება.
დაფინანსება: თითოეული ოჯახისათვის თვეში არაუმეტეს 60 ლარი

ძინებათ მე-4 და შემდგომი შვილი
ერთჯერადი დახმარება მეოთხე
შვილის შეძენოსას -1000 ლარი,
მეხუთე -1100, მე6-1200, მეშვიდე  
- 1300, მერვე და მეტი - 14000.
ოჯახები, რომელთაც ყავთ თუნდაც
ერთი შვილი და ვერ სარგებლობენ
სხვა შეღავათებით, ელექტროენერგიის თანადაფინანსებისათვის მიიღებენ ყოველთვიურად 20 ლარს.
ადგილები: 570
ჩართვისათვის   საჭირო პროცედურები: მ

7.1.5 სარიტუალო დახმარება
მომსახურების აღწერა: ქ.ქუთაისში
რეგისტრირებული გარდაცვლილი
7.1.4 მრავალშვილიანი ოჯახების ვეტარანის დასუფთავების ხარჯედახმარება
ბის გაწევაში დახმარება
მომსახურების აღწერა: ფულადი სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისმატერიალური დახმარება.
ტრირებული
მიკრო და მცირე მეწარმეობის და- დაფინანსება: 300 ლარი
წყება-გაფართოების ხელშეწყობის
მიზნით დაფინანსება/თანადაფინა- 7.1.6 სოციალურად დაუცველი
ნსება.
ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმსამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგის- ჯობესება
ტრირებული და მცხოვრები მრავა- მომსახურების აღწერა: მოხმალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც რებული ელექტროენერგიისა და
ჰყავთ 4 და მეტი შვილი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადაფინანსება: თითოეულ წევ- ტანის ღირებულების ანაზღაურების
რს, რომლებიც რეგისტირებულნი თანადაფინანსება.
არიან სოციალურად დაუცველთა სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისერთიან ბაზაში (70 000მდე) გაე- ტრირებული და სოციალურად დაუწევა დახმარება თვეში 40 ლარის ცველი ოჯახების (70000ა-მდე)
ოდენობი.   სხვა შემთხვევაში - 30 დაფინანსება: ერთ და ორწევრიან
ლარის ოდენობით.
ოჯახებს -48 ლარი; სამ, ოთხ და
ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 შვი- ხუთწევრიან - 72 ლარი; ექვს და
ლი, გაეწევათ ერთჯერადი დახმა- შვიდწევრიანს -96 ლარი; რვა და
რება 500 ლარის ოდენობით; 6, მეტწევრიანებს - 120 ლარი.
7 და 8 შვილიანებს 700 ლარის ადგილები: 2300
ოდენობით. 9 და მეტშვილიანებს 1000 ლარის ოდენობით.
7.1.7 განსაკუთრებული საჭიროემათ, რომელთაც 2020 წელს შეე- ბის მქონე პირთა თანადგომა
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მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბენეციდიართა დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური
ინტეფრაციის ხელშეწყობის მიზნით
ფინანსური დახმარების გაწევა
სამიზნე ჯგუფი: 1.სახელმწიფო
ზრუნვაში მყოფი პირები, რომელთაც მიარწეის 18 წელს და ვერ
იქნენ რეინტეგრირებულნი ბავშვთა
სააღმზრდელო დაწსებულებიდან.  
2.ჰემოდიალეზზე მყოფ პაციენტთა
სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭროებების დაკმაყოფილება.
დაფინანსება: ყოველთვიური ანაზღაურება 200 ლარის ოდენობით
7.1.8 შშმ პირთა დახმარება
მომსახურების აღწერა: „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და
დღის ცენტრის მომსახურებით მოსარგებლე ბენეფიციაღთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული
დაფინანსება: თვეში 40 ლარის
საგარანტიო წერილი
ადგილები: 120
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: ყოველთვიური მიმართვა
7.1.9 უფასო მგზავრობა
სამიზნე ჯგუფი: „მადლოერების
სახლის“ ბენეფიციარები, ომის
ვეტერანები, საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შშმ პირები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები, „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანგაზმლი
პენსიონერები
მრავალშვილიანი
დედების პრგრამით მოსარგებლე
დედები, შშმ პირები, sos ბავშვთა
სოფლის ბენეფიციარბი, სტუდენტური ოჯახები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების

დაწესებულების
ბენეფიციარები.
ინდივიდუალური განხილვით სხვა
პირები.
ადგილები: 1000
დაფინანსება: თითოეულ პირზე
60 ბილეთი.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მომდევნო თვის ბილეთების ასაღებად საჭიროა წინა თვის
გახარჯული ბილეთების წარდგენა
7.1.10 შინმოვლა
მომსახურების აღწერა: შინმოვლა მედიკამენტებით, ჰიგიენური
მოვლის საშუალებებით დაკვაყოფილება, ნაწილს მიეწოდება ცხელი სადილი.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (100 000მდე ქულა) მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან
საწოლს ან სახლს და საჭროებენ
სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ
მომსახურებას
საცხოვრებელ
ადგილზე. შესაძლებელია ინდივიდუალური განხლბა.
ადგილები: 60
7.1.11 მარტოხელა მშობელთა
დახმარება
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბენეფიციართა დახმარება
კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლები
დაფინანსება: ყოველთვიურად 30
ლარი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ცნობის განახლება 6 თვეშ
ერთხელ
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ადგილები: 35
7.1.12 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლტა დახმარება
მომსახურების აღწერა: თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსური დახმარება
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული
დაფინანსება: 100 ლარი (1 წლის
ვადით)
ადგილები: 10
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: ტრეფიკინგის ცენტრის
მიერ მიმართვის წარდგენა.
*
7.1.13 sos ბავშვთა სოფლის „დღის ცენტრის ბეეფიციარების
დახმარების პროგრამა“
მომსახურების აღწერა: 12-დან
36 თვემდე ბავშვების კვებისა და
ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება; 2.სოციალური საცხოვრისის
პროგრამა - საელმწიფო ზრუნვიდან
გასული ან და ქ. ქუთაისის მერიის
მიერ რეფერირებული სრულწლოვანი (18-21 ასაკის) ახალგაზრდების კვების, ჰიგიენური საშუალებით
უზრუნველყოფა. დაფინანსება ხდება ორგანიზაციის მიერ მიწოდებული მომსახურებით.
ადგილები: 30
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო

ტრირებული ოჯახები
დაფინანსება: არაუმეტეს 1000
ლარი
ჩართვისათვის
საჭირო პროცედურები: სოციალურ საკითხთა
სამსახურის შეფასების საფუძველზე, მომართვა მოქალაქის ან სხვა
უწყების საფუძველზე
7.1.15 მკვეთრად შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია
მომსახურების აღწერა: ნულოვანი მხედველობის მქონე პირთათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების
შეძენა; სამედიცინო და საელმწიფო დაწესებულებებში პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის) ცა
ოპერატორის მომსახურება.
ადგილები: 50
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ნულოვანი მხედველობის მქონე პირები
დაფინანსება: 100%
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

7.1.16
ქუთაისის
ძალადობის
მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი)
მომსახურების აღწერა: ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
თავშესაფარი ბენეფიციარებს უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურებებით: სადღეღამისო საცხოვრისით
7.1.14 გადაუდებელი რეაგირების (თავშესაფარში); ფსიქოლოგიურ–
პროგრამა
სოციალური რეაბილიტაციით; საკრიზისში მყოფი ოჯახების დახმა- მედიცინო მომსახურების ორგანირება
ზებით/მიღებით; სამართლებრივი
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგის- დახმარებით; საჭიროების შემთხვე174

ვაში თარჯიმნის მომსახურებით;
სამიზნე ჯგუფი: ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ხასიათის
ძალადობის მსხვერპლი/დაზარალებული (მასზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად).     
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
თუ პირს (გარდა დამოკიდებული
პირისა) არ აქვს ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ხასიათის
ძალადობის
მსხვერპლის/დაზარალებულის სტატუსი; უშუალოდ
მისგან   არსებობს   სხვა ბენეფიციარებისათვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების საფრთხე; ჰყავს შინაური ცხოველ(ებ)ი/ფრინველ(ებ)ი
(კატა, ძაღლი და სხვ.) და ითხოვს
მასთან ერთად თავშესაფარში განთავსებას; არის სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლი/დაზარალებული და უარს აცხადებს,
ჩაიტაროს სამედიცინო შემოწმება
სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე; საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა
შემთხვევებში.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ცხელ ხაზზე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ცხელი
ხაზი - 116 006, მუშაობს 24-საათიან რეჟიმში, კონსულტაციის მიღება
შესაძლებელია   ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, არაბულ და სპარსულ ენებზე.

მომსახურების აღწერა: დღის
მომსახურების ცენტრი, სადაც მომსახურებების მიღება შესაძლებელია ყოველდღე, შაბათ–კვირის   და საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით
განსაზღვრული უქმე დღეების გარდა,   09 საათიდან 18 საათამდე. კრიზისული
ცენტრი უზრუნველყოფს შემდეგი
მომსახურებების მიწოდებას: ფსიქოლოგიურ–სოციალური
რეაბილიტაცია/დახმარება; სამედიცინო
მომსახურების ორგანიზება/მიღება;
სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული კონსულტაცია და ადვოკატირება); საჭიროების შემთხვევაში,
თარჯიმნის მომსახურება; იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობაგანცდილი
ადამიანი საჭიროებს დროებითი
სადღეაღამისო საცხოვრისით მომსახურებას, მისი რეფერირება ხდება ფონდის დაქვემდებარებაში არსებულ თავშესაფარში ან თბილისის
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულ ცენტრში.
სამიზნე ჯგუფი: კრიზისული ცენტრის მომსახურებების მიღება შეუძლია ძალადობაგანცდილ ადამიანს.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ცხელი
ხაზი - 116 006, მუშაობს 24-საათიან რეჟიმში, კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია   ქართულ,
ინგლისურ,
რუსულ,
თურქულ,
აზერბაიჯანულ, სომხურ, არაბულ
და სპარსულ ენებზე. მის.: ქუთაისი,
დუმბაძის# 59-61.
ჩართვისათვის საჭირო პროცე7.1.17
ქუთაისის
ძალადობის დურები: მიმართვა ცხელ ხაზზე.
მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი
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არასამთავრობო სექტორი
INER Georgia - წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში“
7.1.18 დედათა და ჩვილ ბავშვთა
დაცვა
მომსახურების აღწერა: "დავიცვათ ყველაზე დაუცველნი"  - სოციალურად დაუცველი დედების დახმარება 3 წლამდე ასაკის ბავშვებზე
პამპერსებით, მოვლის საგნებით,
მედიკამენტებით და სხვა გადაუდებელი დახმარება კომპეტენციის
ფარგლებში.  
სამიზნე ჯგუფი: მშობლები, არასრულწლოვნები, ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, ნიუ პორტის
ქ.8.
ტელ: 24 56 75.
7.1.19 დღის ცენტრი ქ. ქუთაისში
მომსახურების აღწერა: კვალიფიციური პედაგოგებისა და ფსიქოლოგების ხელმძღვანელობით,
შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ
საგანმანათლებლო და გასართობ
აქტივობებში. ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში, ბავშვები დახმარებას იღებენ სასკოლო საგნების
მომზადებაში და დამატებით სწავლობენ მათემატიკას, ქართულ და
ინგლისურ ენებს.   გარდა ამისა,
ბავშვები გამოიმუშავებენ კომპიუ-

ტერულ უნარ-ჩვევებს, ეუფლებიან
ქსოვისა და თექის ტექნოლოგიებს.
ცეტრში აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მოემზადონ ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურად და
ეკონომიკურად დაუცველი ოჯახებიდან
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები:  მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: ირაკლი აბაშიძის ქუჩა 33, ქუთაისი
7.1.20 კოალიცია დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის
ელექტრო და მექანიკური სავარძელ-ეტლების შეკეთების სერვისის
მომსახურების აღწერა: ელექტრო
და მექანიკური სავარძელ-ეტლების
შეკეთების სერვისი.
სამიზნე ჯგუფი: მექანიკური და
ელექტრო სავარძელ-ეტლის მომხმარებლები
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ეტლის ადგილზე მიტანა
მომსახურების საფასური: გაწეული
მომსახურების შესაბამისად.
საკონტაქტო ინფორმაცია: დაინტერესებულ პირებს სერვისის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ მექანიკოსებს შემდეგ მისამართებზე:
ქუთაისი: ნიკეას I შესახვევი, 11/46
ტელ.: 597 67 76 37 (კახაბერ ტუკვაძე)
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7.2 განათლება/დასაქმების მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ
დანართი N1 და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე
www.ssa.gove.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
7.2.1 „ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა“
მომსახურების აღწერა:   აკადემიური
განვითარების,
სასიცოცხლო უნარების განვითარების და
სპორტულ-კულტურული
ღონისძიებების მიმართულებები. მიზანია ბენეფიციარების ასაკის გათვალისწინებით მათი ინტეგრაცია
ზოგადი განათლების დაწყებით ან
საბაზო საფეხურზე ან პროფესიულ
პროგრამებზე სწავლის გაგრძელებისთვის ხელშეწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ბენეფიციარები
არიან სკოლის მიღმა დარჩენილი
ან დარჩენის მაღალი რისკის მქონე
მიუსაფარი ბავშვები
7.2.2 "სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამის"
სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების აღწერა: სკოლის
მოსწავლეებისთვის
განხორციელდა სასწავლო ტურები სახელმწიფო მუზეუმებში, გაიმართა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოები,
ჩატარდა სპექტაკლები, გაიმართა

კინოჩვენებები.
7.2.3,,ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისთვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამა
მომსახურების აღწერა:
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
და ქალთა სპეციალურ დაწესებულებებში
არასრულწლოვანთა
ზოგადი განათლების უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა; ,, ქალაქ
თბილისის N8 და ქალაქ ქუთაისის
N2 პატიმრობისა და დახურული
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში არასრულწლოვანთა ზოგადი განათლების უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა
7.2.4 სოციალური ინკლუზია
მომსახურების აღწერა:   არაფორმალური განათლებით ბენეფიციარების საგანმანათლებლო სივრცეში მოზიდვის ხელშეწყობა, საჯარო
სკოლის მოზარდებში ტოლერანტული განწყობების ზრდა განსხვავებული შესაძლებლობისა და რელიგიური თუ ეთნიკური წარმომავლობის
თანატოლების მიმართ;
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სამიზნე ჯგუფი: სპეციალური სა- შორის ლინგვისტური პრობლემეგანმანათლებლო საჭიროების (მათ ბის) მქონე მოზარდები.
ქ.ქუთაისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
kutaisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (0431) 24-26-51). მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის N3
7.2.5 განათლების ღონისძიებები
მომსახურების აღწერა:
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა
თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) მემორანდუმი)
ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადაბავშვთა
დაცვის საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიებებისაზაფხულო ბანაკის მოწყობა
საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასების სოციალურად დაუცველ და
წარმატებულ
მოსწავლეთათვის,
ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის
კურორტზესაზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებისა და ინფორმატიკის
ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე მედია – პროექტი
„ეტალონი“ შშმ პირი მოზარდების
შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა ღვაწლმოსილ
და წარმატებულ პედაგოგთა სამკერდე ნიშნის დამზადება მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით
ღვაწლმოსილი და წარმატებული
პედაგოგების დაჯილდოება ქართუ-

ლი ენის დღე მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი
და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით
ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა
და მათი პედაგოგების დაჯილდოება ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი
საერთაშორისო კონფერენციებზე,
კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ – მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული პირები
7.2.6 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა;
ახალგაზრდა
ლიდერთა
საზაფხულო
სკოლა;ახალგაზრდული
ინიციატივების მხარდაჭერა; სოციალურად დაუცველი და შშმ
ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსას-
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ყიდლო
7.2.7 შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა
მომსახურების
აღწერა:
სმენის
აპარატით მოსარგებლე სუდენტებს დახმარება გაეწევათ აპარატის
შეუფერხელბად ფუნქციონირების
თვალსაზრისით. გადაადგილების
პრობლემის მქონე სტუდენტებს
ტრანსპორტირების ხარჯი.

ადგილები:6
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტი, რომელიც
ირიცხება ქ. ქუთაისში არსებული
ავტორიზირებულ უმაღლეს სასწავლებელში.
დაფინანსება: თვეში   100 ლარის
ოდენობით;

არასამთავრობო სექტორი
თაობათა დიალოგი
7.2.8 NLP- ნეირო ლიდერობის
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: ექვსთვიანი სასწავლო პროგრამა შემდეგი მიმართულებებით: ლიდერული
უნარ-ჩვევების განვითარება და
ლიდერობისთვის საჭირო 32 საბაზისო კომპეტენციის გამომუშავება;
ახალი მიდგომების, ინოვაციური
აზროვნებისა და ფინანსური განათლების მიღება; დროის, ემოციებისა
და ჯგუფის მართვისთვის საჭირო
უნარის დაუფლება; აქტივობების
დაგეგმვის ტექნიკის შესწავლა;
საკუთარი თავის ეფექტურად წარმოჩენისთვის საჭირო მეთოდების
გაანალიზება; კარიერული განვითარებისთვის გეგმის შემუშავება.
სამიზნე ჯგუფი:   ქ.ქუთაისში მცხოვრები ნებისმიერი სრულწლვანი
პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: რეგისტრაციისა და გასაუბრების გავლა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995 598) 29 06 27;
598 848. 228

ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.9 RICDOG მოხალისეთა კლუბი  
მომსახურების აღწერა: სამთვიანი პროგრამა, რომელიც საშუალებაც აძლევს ახალგაზრდებს გამოიმუშავონ სხვადასხვა უნარ–ჩვევები
და იყვნენ აქტიური მოქალაქეები.
კერძოდ, გუნდური მუშაობა; ლიდერობა; სტრატეგიული აზროვნება; შედეგებზე ორიენტირება;
ეფექტური კომუნიკაცია; მოსმენის
უნარი; პრეზენტაბელურობა; ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი;
მოქნილობა; ცვლილებებზე ადაპტირება; განსხვავებულ ამოცანებზე
ერთდროულად მუშაობა;   ინოვაციების ინიცირება და მართვა; კონფლიქტების მართვა; დეტალებზე
ორიენტირება;   დროის ეფექტური
მართვა; დამოუკიდებლად მუშაობა და სხვა უნარჩვევებს. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს პრაქტიკულ
ამოცანებს და ტრენინგებს. პროგრამის მონაწილეები უშუალოდ
ერთვებიან ორგანიზაციის მუშაობაში და წევრებთან ერთად აწყობენ
სხვადასხვა აქტივობებს. პროგრამა
ყოველთვის განსხვავებულია და
მისი გავლის შემდეგ მონაწილეეები იღებენ სერთიფიკატებს.
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სამიზნე ჯგუფი:  ქ.ქუთაისში მცხოვრები ნებისმიერი სრულწლოვანი
და არასრულწლოვანი პირი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: რეგისტრაციისა და გასაუბრების გავლა.
ჩართვისათვის საჭირო მოთხოვნები: პროგრამაში ჩართვისთვის
საჭიროა, რომ მსურველი იყოს
აქტიური, თავგადასავლების მოყვარული და სურდეს უნარ–ჩვევების
განვითარება.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995) 598 29 06 27;
598 848 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.10 პროექტი: „სამართალდამცავი“
მომსახურების აღწერა: ახალგაზრდების სამართლებლივი ცნობიერების ამაღლება და სამართალდამცავებსა და ახალგაზრდებს შორის
პოზიტიური ურთიერთობის/ნდობის
ფორმირება ინოვაციური მეთოდის
გამოყენებით.
სამიზნე ჯგუფი:   საქართველოში
მცხოვრები სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: პროექტში მონაწილეობის
მისაღებად სკოლებში უნდა შეიქმნას 3-5 კაციანი ჯგუფები, გაიარონ რეგისტრაცია საიტზე: https://
samartaldamtsavi.games/.
და
აქტიურად იყვნენ ჩართული 3 თვის
განმავლობაში, პროექტის ფარგ-

ლებში განხორციელებულ აქტივობებში.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995) 598 29 06 27;
598 848 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.11 RICDOG GAMEs
მომსახურების აღწერა: ინტელექტუალურ და შემეცნებით თამაშების ციკლს, სადაც მონაწილე
ახალგაზრდები ერთვებიან, რათა
მიიღონ კონკრეტული ცოდნა და
გამოიმუშავონ სხვადასხვა უნარ-ჩვევები. პროგრამა მოიცავს შემდეგი ტიპის თამაშებს: ფასეულობა,
მაფიის ღამე, მონოპოლია, ტარო,
უნო, რიკო პოლია, დიქსიტი და
სხვა.
სამიზნე ჯგუფი:  ქ.ქუთაისში მცხოვრები სკოლის ნებისმიერი პირი,
სრულწლოვანი და არასწულელოვანი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ესტუმრონ Facebook-ზე ჩვენს
გვერდს Ricdog Game და გაიარონ
რეგისტრაცია წინასწარ.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995) 598 29 06 27;
598 848 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.12 Erasmus +
მომსახურების აღწერა: ფორმალური და არაფორმალური განათლე-
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ბის ხელშეწყობა.   საერთაშორისო
გაცვლითი, ტრენინგ და სასწავლო
ვიზიტები.
სამიზნე ჯგუფი:   პროგრამაში
მონაწილეობის
ასაკი
დამოკიდებულია გაცვლითი პროგრამის
მოთხოვნაზე.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995 598) 29 06 27;
598 848. 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.13 ევროპის მოხალისეთა სერვისი EVS
მომსახურების აღწერა: მოხალისეების გაგზავნა ევროპის ქვეყნებში.  
სამიზნე ჯგუფი:  ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995 598) 29 06 27;
598 848. 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
თაობათა დიალოგი
7.2.14 ART is FUN
მომსახურების აღწერა: 6-დან 12
წლამდე სკოლის   მოსწავლეები
შეისწავლიან ხელოვნების ტექნოლოგიებს. პროგრამის ფარგლებში
ჩატარდება ხატვის, ძერწვის, ხელ-

ნაკეთი აქსესუარების დამზადების   და სხვა ტიპის ვორქშოფები.
პროგრამა ყოველ ჯერზე განსხვავებულია. შეხვედრებზე შესაძლებელი და სასურველია მშობლების
დასწრება, რადგან პროგრამა მოიცავს მშობლების ჩართულობის
კომპონენტს და საშუალებას იძლევა, შვილებთან ერთად, არაფორმალურ გარემოში გაატაროს მშობლებმა საინტერესო დრო.
შეხვედრები ტარდება ქართულ და
ინგლისურ ენაზე, ორგანიზაციაში
მყოფი უცხოელი მოხალისის ჩართულობით, რაც დამატებით საშუალებას აძლევს მონაწილეებს გაიარონ პრაქტიკა უცხო ენებში.
სამიზნე ჯგუფი: მოზარდები 6-12
წლამდე.
მომსახურების
საფასური: 20
ლარი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, კუპრაძის ქ.
#7
ტელეფონი: (995) 598 29 06 27;
598 848 228
ვებგვერდი: www.ricdog.org
განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
7.2.15 ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეთა კლუბი
მომსახურების აღწერა: მონაწილეები კვირაში ერთხელ იკრიბებიან და საუბრობენ მათ მიერ
შერჩეულ საინტერესო თემებზე.
შეხვედრებს უძღვებიან ამერიკელი
Native Speaker-ები.
სამიზნე ჯგუფი:   ნებისმიერი მსურველი
მომსახურების
საფასური: 30
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ლარი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: განაცხადის შევსება/რეგისტრაცია, გასაუბრება
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.
0431251330
განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
7.2.16 ლიდერთა სკოლა
მომსახურების აღწერა: სწავლის
პროცესში მონაწილეები გაეცნობიან ლიდერობის არსს; ლიდერობის
სხვადასხვა ტიპებს და განიხილავენ
ამ ტიპებს შორის არსებულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს; შეეცდებიან აღმოაჩინონ ლიდერისთვის
აუცილებელი რაც შეიძლება მეტი
პიროვნული მახასიათებელი საკუთარ თავში; შეისწავლიან სათემო
პროექტების მართვა-განვითარების ძირითად კომპონენტებს; განიხილავენ საქართველოს უახლოეს
წარსულსა და აწმყოს, რათა უკეთ
განსაზღვრონ საკუთარი როლი
ქვეყნის მომავალში; ისწავლიან
ადამიანის უფლებებისა და მთავარი ღირებულებების პატივისცემას,
რომელიც თანასწორობასა და ინკლუზიას ეფუძნება;
სამიზნე ჯგუფი:   ნებისმიერი მსურველი
მომსახურების საფასური: 100
ლარი
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: განაცხადის შევსება/რეგისტრაცია, გასაუბრება
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.
0431251330

მომსახურების აღწერა: მცირე და
საშუალო ბიზნესის განვითარების,
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებისა და თვითდასაქმების პროცესების ხელშეწყობა.
ბიზნეს კონსულტაციების განხორციელება, ბიზნეს იდეისა და ფინანსური გეგმის სრულყოფა.
სამიზნე ჯგუფი:   ნებისმიერი მსურველი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: საჭიროა სერვისის მიმღებს
ჰქონდეს ბიზნეს იდეა, ქ.ქუთაისში
მცხოვრები სრულწლოვანი პირი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. 0431251330

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
7.2.18 განათლების, დასაქმების
და სამეწარმეო შესაძლებლობების
ზრდის ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფისათვის   განათლების, დასაქმებისა და სამეწარმეო შესაძლებლობების გაფართოებას და  
ხელს უწყობს მათ მნიშვნელოვან
მონაწილეობას საზოგადოებაში.  
სამიზნე ჯგუფი:
იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტის
შედეგად დაზარალებული ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: განაცხადის შევსება/რეგისტრაცია, გასაუბრება
საკონტაქტო ინფორმაცია:
განათლების განვითარების და და- ტელ. 0431251330 (ზუგდიდი)
საქმების ცენტრი
7.2.17 ბიზნეს კონსულტაცია
ადგილობრივი დემოკრატიის საა182

გენტო საქართველო
7.2.19 ახალგაზრდული კლუბი
მომსახურების აღწერა: მოხალისეობრივ აქტივობებში, ტრენინგებსა და სხვადასხვა სოციალურ კამპანიაში.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ტელ:
0431 24 24 02
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
7.2.20 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა
და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი
მომსახურების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
და მათი ოჯახის წევრთათვის ინფორმაციის, რჩევისა და მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა   შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიცაა: შშმ პირებისთვის ქვეყნისა და
რეგიონის მასშტაბით არსებული
მომსახურებები და პროგრამები;
მომსახურებების მისაღებად საჭირო პროცედურების/კრიტერიუმების განმარტება და დოკუმენტების
მომზადებაში დახმარება, გადამისამართება სხვადასხვა უწყებაში/
დაწესებულებაში სასურველი მომსახურების მისაღებად; შშმ პირთა
უფლებების, დასაქმების, ფიზიკური
და სოციალური ბარიერების, თვითმოვლისა და მობილობის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება და სხვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდ-

ლო
სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათი
ოჯახის წევრები.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ცენტრში ვიზიტი ან ტელეფონით დაკავშირება.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი:   ქუთაისი, ნ. დუმბაძის
ქუჩა, 59/61;
ტელ: 598 08 05 10 (თინათინ
გელხვიიძე)
7.2.21 World vison, იმერეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი
მომსახურების აღწერა: სამიზნე
ჯგუფის ბენეფიციართა საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი
ინტერვენციის გეგმის შედგენა/განხორციელება.  "SKY" კლუბი -  სადაც ახალგაზრდები უნარების განვითარებასთან ერთად ეცნობიან
სხვადასხვა პროფესიებს და ხდება
მათი მხრდაჭერა, რათა მოხდეს
მათი პროფესიული ინტერესების
გამოკვეთ;
სამიზნე ჯგუფი: ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან.
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა სოციალური
მომსახურების სააგენტოდან, ან
ინდივიდუალური მიმართვა.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:   0431
24 15 51
7.2.22 ფონდი „აფხაზინტერკონტი“
მომსახურების აღწერა: ფერმერთა, მიკრო და მცირე მეწარმეთა
გადამზადება ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხებში, საგანმანათლებლო ტრენინგები; მიკრო და
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მცირე და აგრო ბიზნესის ხელშეწყობა,   ახალი ტექნოლოგიების
დანერგვა; კონსულტირება, საგანმანათლებლო ბროშურების   მომზადება და გამოცემ; სწავლება ს
და გადამზადებას, ინფორმაციის
მიწოდებას დარგში არსებული სიტუაციის შესახებ. მიკრო და მცირე
ბიზნესის დაწყებისათვის ბიზნეს
გეგმის შედგენას, წახალისებას და
დაფინასების მოპოვების შესაძლებლობებს, იურიდიულ  მომსახურებას.
სამიზნე ჯგუფი: იძულებით გადაადგილებული პირები; ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობა;
მცირე მეწარმეები და ფერმერები;

მარგინალური ჯგუფები: ყოფილი
პატიმრები, პატიმართა ოჯახები და
პრობაციონერები, მიგრანტები).
ჩართვისათვის საჭირო პროცედურები: ბენეფიციარმა უნდა წარადგინოს პირადობის მოწმობა, ცნობა ნასამართლობის შესახებ, ცნობა
ოჯახის შემადგენლობის და საკუთრების შესახებ (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
საკონტაქტო ინფორმაცია:   
მისამართი: ქუთაისი, ნინოშვილის/
დავითაშვილის 27/2   (ყოფილი
101)
ტელ: (431) 26-48-61/62

7.3 სამედიცინო მომსახურებები
სახელმწიფო სექტორი
სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, სოციალური მომსახურების მისაღებად მიმართეთ სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს (მისამართები იხილეთ დანართი N1 და
შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.ssa.gove.ge
ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 1505).
7.3.1 ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის (16-65 წწ)
ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმისა და ქ. რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში მცხოვრებ პირებს, რომელთაც
აქვთ მწვავე ფსიქოზური სიმპრომები, მაგრამ მკურნალობა შესაძლებელია განხორციელდეს საცხოვრებელ ადგილზე, სპეციალიზებული

გუნდის მიერ, დღეში ორჯერადი
ვიზიტით; მომსახურება მოიცავს
კონსულტაციებს,
მკურნალობას,
ფსიქო-ტერაპიულ შეხვედრებს, 24
საათიან სატელეფონო კონსულტაციას.
7.3.2,,ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის" სახელმწიფო პროგრამა
მომსახურების აღწერა: პაციენ-
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ტთა ბინაზე ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობას პალიატიური
მობილური გუნდის მიერ. მომსახურების მოცულობა მოიცავს პაციენტთან თვეში არაუმეტეს 8 ვიზიტს.
მომსახურება მიეწოდება არაუმეტეს 6 თვის ვადით.
სამიზნე ჯგუფი: სამიზნე ქალაქებში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური
პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის დასასრულს ესაჭიროებათ
სპეციალიზებული
პალიატიური
მზრუნველობა;ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულპალიატიური
მზრუნველობისა და სიმპტომური
მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურების
მოსარგებლეები:საქართველოსმოქალაქეები, გარდა ტუბერკულოზით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტებისა; საქართველოს
მოქალაქე შიდსით დაავადებული
ინკურაბელური
პაციენტები.ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
მოსარგებლეები
საქართველოს
მოქალაქეები და საქართველოში
მუდმივად მცხოვრები პირები.
დაფინანსება:
სტაციონარული
პალიატიური მზრუნველობის ერთი
საწოლდღე - 75 ლარი; პროგ-

რამით იფარება მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 70%, ხოლო
მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს; ამასთან,
განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის: 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები; 60 წლის და ზემოთ
ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები (საპენსიო
ასაკის მოსახლეობა); სტუდენტები;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.მომსახურების
ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა
შეადგენს 20%-ს;  ხოლო საპენსიო
ასაკის პირებისთვის პროგრამით
იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 90%. მოსარგებლის
მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს
10%-ს. სრული დაფინანსება ხდება
0-5 წლის ჩათვლით ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის; ასაკით პენსიონერი ვეტერანებისა და მკვეთრად გამოხატული
შშმ ვეტერანებისათვის;    შიდსით
დაავადებული პირებისათვის.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა ხორციელდება იმ
დაწესებულებაში, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამა.

ქ.ქუთაისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
kutaisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (0431) 24-26-51). მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის N3
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*
7.3.3 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
მომსახურების აღწერა: მედიკამენტების შეძენაში მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირი (65000-მდე სარეიტინგო ქულა); მინდობით აღზრდაში
მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები
(რომელთაც ყავთ 3 და მეტი შვილი
ან არიან 65 წლის ზემოთ; ჰე,ოდიალეზზე მყოფი პირები; ნულოვანი
მხედველობის მქონე ოურები.
დაფინანსება:
წელიწადში ერთხელ დაფინანსება
განსხვავდება კატეგორიის მიხედვით 100 დან 200 ლარამდე.
*
7.3.4 სამედიცინო დახმარების
პროგრამა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო მომსახურებისა და მკურნალობის ანაზღაურებაში მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირები, მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები,
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე,
საბჭოური პერიოდის რეპრესიების
მსხვერპლთა საზოგადოება „მემორიალი“ ოჯახის წევრები, რომლებიც არ წარმოადგენენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცის 100%
დაფინანსები
მოსარგებლეებს,
კარდიოლოგიური ავადმყოფები.

რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში
- 100 000 და დაბალი ქულის მქონე სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულთათვის.
ასევე, შესაძლებელია სხვა კატეგორიის ბენეფიციარის მიმართვა,
ინდივიდუალური განხილვის შემთხვევაში.
დაფინანსება: წელიწადში წეთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა.
კარდიოლოგიუი
ავადმყოფები
არაერთჯერადი მომართვით, თანაგადახდის პრინციპით არაუმეტეს
1000 ლარი.
*
7.3.5 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურებაში მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული,
ავთვისებიანი
სიმსივნით დააავადებული, საყოველტაო ჯანდაცვის პროგრამით
მოსარგებლე პირი
დაფინანსება: არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, არაუმეტეს
1500 ლარის დაფინანსება.  ლიმიტის ზევით დაფინანსება განიხილება ინდივიდუალურად.
7.3.6 ც ჰეპატიტის ელიმინაციის
პროგრამის ხელშეწყობა
მომსახურების აღწერა: ც ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობაში მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული, ც ჰეპატიტით დაავადებული, სოციალურად დაუცველი
(70000 -მდე ქულა), ც ჰეპატიტით
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დაავადებულ პირთა დიაგნოსტირებიის კომპონენტში ცართული პირები.
დაფინანსება: სამედიცინო კვლევების დიაგნოსტირება და სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული
მონიტორინგის
ღირებულების 30%-ით თანადაფინანსება.
*
7.3.7 ეპილეფსიით დაავადებულ
პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები
დაფინანსება:
ყოველთვიურად,
არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით
ვაუჩერი; სამ თვეშ ერთხელ არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების
ვაუჩერი. ლიმიტს ზემოთ დამხარების საკითხი განიხილება ინდივიდუალურად.
*
7.3.8 კოხლეარული იმპლანტით
მოსარგებლეთათვის საჭირო ნაწილების შეძენაში მხარდაჭერა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე
კოხლეარული იმპლანტის საჭიროების მქონე პირები,
დაფინანსება: კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულების ანაზღაურება, თვეში 95
ლარისა და ექვს თვეში ერთხელ
პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი 150 ლარის ღირებულების ანაზღაურება ვაუჩერის მეშვეობით.
*
7.3.9 ლეიკოზიითა და სოლიდური

სიმსივნის ფორმით დაავადებულ
პირთა თანადგომა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნით დაავადებული
0-18 წლამდე პირები
დაფინანსება: თვეში 100 ლარის
ოდენობით.
*
7.3.10 აუტიზმის სპექტრის მქონე
ბავშვთა სარეაბილიტაციო მომსახურება
მომსახურების აღწერა: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის
მქონე ბავშტა განვითარბისა და
ადაპტური ფუნქციონირების დონის
შეფასება და ინდ.გეგმის შედგენა;
ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი,
სოციალურ-ემოციური, სოციალური
განვითარების, თვითმოვლისა და
დამოუკიდებლად
ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშწყობა.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული
დაფინანსება: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებულ ორგანიზაციაზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ
ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით, 140 ბენეფიციარზე.
7.3.11 ადრეული ძუძუს აგრესიული
HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტებით დახმარების პროგრა
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს
აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზურ კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც
სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრა-
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მით.
დაფინანსება: ადრეული ძუძუს
აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის შემთხვევაში არაერთჯერადი მომართვით
ინდივიდუალურად განსაზღვრული
მოცულობით; მეტასტაზური დიაგნოზის მქონე პირებზე წელიწადში
ერთხელ 400 ლარის ოდენობით.

საჭიროებენ ინსულტის შემდგომ
რეაბილიტაციას
ადგილები: 5
დაფინანსება: ააიპ „ღია სახლში“
ღირებულების 10% თანადაფინანსება

კარიტასი
7.3.14 შინმოვლა
მომსახურების აღწერა: სამედიცინო, სარეაბილიტაციო, ფსიქოლოგიური და სოციალური   მომსახურების კომპლექსი, რომელიც   
ბინაზე მისვლით  პაციენტს ეხმარება  ჯანმრთელობის მდგომარეობის
სტაბილიზაციასა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში.
მომსახურების საფასური: სუბსიდირებული მომსახურება განკუთვნილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. ამასთან ერთად,
საქართველოს კარიტასი   მოსახლეობას ფასიან მომსახურებას
სთავაზობს.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ:
234-76-75

ყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.
599 11 71 26

*
7.3.13 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამხამრება
7.3.12 ინსულტის შემდეგი რეაბი- სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისლიტაციის კურსი
ტრირებული
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგის- დაფინანსება: თვეში 100 ლარის
ტრირებული შშმ პირი, რომლებიც ოდენობით
არასამთავრობო სექტორი

7.3.15 დახმარების ეროვნული ფონდი
მომსახურების აღწერა: შშმ ხანდაზმულთა ბინაზე მოვლა;   საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
სამიზნე ჯგუფი:   შშმ ხანდაზმული
პირები
მომსახურების საფასური: უსას-

*
იდენტობა
7.3.16 ლგბტ თემის წარმომადგენლების მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა:   სწრაფი
ტესტირიება აივ/შიდსზე,   პრე და
პოსტ სამედიცინო  კონსულტირება;
ფსიქოკონსულტაცია; სოციალური
მუშაკის სერვისი; საინფორმაციო
შეხვედრები სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. ასევე, ინტენსიური საგანამანთლებლო შეხევდრების ფარგლებში განიხილება
გენდერის, სქესის, სექსუალობის
და   სექსუალური ჯანმრთელობის
საკითხები.  
სამიზნე ჯგუფი:   ლგბტ თემის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს
სერვისის მიღების საჭიროება და
თანამშრომლობისათვის მზაობა.
გამომრიცხველი
კრიტერიუმები:
პირი, რომელიც იყენებს დისკრიმი-
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ნაციულ და სიძულვილის ენას   
ორგანიზაციის სივრცეში; არღვევს
სხვა კონფიდენციალობას.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: ონლაინ/სატელეფონო კომუნიკაცია   ორგანიზაციის ნებისმიერ
თანამშრომელთან ფეისბუქ გვერდის მეშვებითან პირისპირ კომუნიკაციისას,   ორგანიზაციაში ვიზიტი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: ანანო სურმავა - 555242196
Facebook - იდენტობა
ახალი გზა
7.3.17 სისხლით და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების პროფილაქტიკა ინიექციური
ნარკოტიკების მომხმარებლებში;
ზედოზირების პროფილაქტიკა; ადვოკატირება, სოციალური მხარდაჭერა.
მომსახურების აღწერა: ანონიმური და   ნებაყოფლობითი მომსახურება შემდეგი მიმართულებით:
სტერილური საინიექციო საშუალებებით უზრუნველყოფა; სადეზინფექციო, ინფექციებისგან დამცავი
საშუალებებით, პირველადი საჭი-

როებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ტესტირება აივ-ზე, ვირუსულ ჰეპატიტებზე და ათაშანგზე;
კონფირმაციული კვლევა ჩ ჰეპატიტზესამედიცინო კონსულტაციები;
ფსიქოლოგიური
კონსულტირება
და მხარდაჭერა; იურიდიული კონსულტაცია დახმარება; სოციალური
მხარდაჭერა/შემთხვევის მართვა;
ზედოზირების პროფილაქტიკა; ინფორმირება/განათლება (ლიტერატურა, სერვის-ცენტრების ცნობარი, თანასწორგანმანათლებლების
მომზადება); თვითდახმარების ჯგუფი.
სამიზნე ჯგუფი:  სერვისის საჭიროების მქონე, ნივთიერებების მოხმარების გამოცდილების მქონე პირი,
მცხოვრები ქ.თბილისში, ქ.ქუთაისში, ქ.სამტრედიაში
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, კოსტავას 46/50
ტ. 0322 91 17 01
office@newway.ge

7.4 იურიდიული მომსახურებები
არასამთავრობო სექტორი
7.4.1 საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო
იურიდიული დახმარება
მომსახურების
აღწერა: სამართლებრივი დახმარების ცენტრის
იურისტები მოქალაქეებს აწვდიან
უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს, უზრუნველყოფენ სხვა და სხვა
სახის დოკუმენტების მომზადებასა

და საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენენ მათ სასამართლოში.
იურიდიული დახმარება ხორციელდება საკუთრების უფლებასთან
და საჯარო მოსამსახურეთა შრომის
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდ-
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ლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: იურიდიული დახმარების
მიღება შესაძლებელია, ჩევნი როგორც რეგიონულ, ასევე თბილისის
ოფისებში ვიზიტით, ელექტრონული მეილის და ცხელ ხაზზე დარეკვის მეშვეობით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქუთაისი:
მის: ტ.ტაბიძე ქ. II შესახვევი, #6,
4600
ტელ: (995 0431) 25 45 31
ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით,
მისამართზე
alac@
transparency.ge
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის
ცენტრი
7.4.2 იურიდიული მომსახურება
მომსახურების აღწერა: ადამიანის საყოველთაოდ   აღიარებული
უფლებებისა და თავისუფლებების
დარღვევის შემთხვევაში პირის
ინტერესებსა და უფლებების დაცვის მიზნით კონსულტაცია.  
სამიზნე ჯგუფი: საჭიროების მქონე
ნებისმიერი პირი
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩარვისათვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:  
ტელ: (599) 27 52 08
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო
7.4.3 სამოქალაქო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტებში
მოქმედი სამოქალაქო საზოგადო-

ების/სათემო ორგანიზაციებისთვის
კონსულტაციების გაწევა და მათი
ინფორმირება დაგეგმილი აქტივობების, შეხვედრების, ტრენინგებისა და საგრანტო კონკურსების
შესახებ; მათთვის კვალიფიციური
სამართლებრივი დახმარება იურიდიული პირის რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 0431 24 24 02
INER Georgia - წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში“
7.4.4 დედათა და ჩვილ ბავშვთა
დაცვა
მომსახურების აღწერა: იურიდიული და ფსიქოლოგიური კონსულტაცია - ყოველ პარასკევს ცენტრში
იმყოფება იურისტი.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, ნიუ პორტის
ქ.8.
ტელ: 24 56 75.
შენი უფლებებისთვის
7.4.5 იურიდიული მხარდაჭერა
მომსახურების აღწერა: ნებისმიერი სახის დოკუმენტების მომზადება და საჭიროების შემთხვევაში
წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში. იურიდიული დახმარება ხორციელდება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ
სამართლებრივ საკითხებზე. ორ-
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განიზაცია იურდიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სამართლებრივ საკითხებთან
დაკავშირებით ატარებს ტრენინგებსა და საჯარო შეხვედრებს.
სამიზნე ჯგუფი:  ფიზიკური და იურდიული პირები, საზოგადოებრივი
გაერთიანებები, რომელთაც აქვთ
სამართლებრივი პრობლემა ანდა
დაინტერესებიულინი არიან იურიდიული საკითხებით; მოწყვლადი
ჯგუფები - შშმ პირები და სოციალურად დაუცველი პირები.
მომსახურების საფასური: შშმ პირებისა და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის მომსახურება
უსასყიდლოა. ასევე, უსასყიდლოა
სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებული კონსულტაციები ნებისმიერი პირისა თუ ორგანიზაციისათვის.
ჩართვისთვის საჭირო პროცედუ-

რები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
Facebook - https://www.facebook.
com/foryourrights2/ ტელეფონი:
597 44 36 36; 568 32 22 00. საკონტაქტო პირები: სოფიო ორმოცაძე
და მარიამ ჩიხლაძე
მის: ქუთაისში ნიუპორტის ქუჩა
#29-ში
ევროპა ჩვენი სახლია
7.4.6 იურიდიული კონსულტაცია
სამიზნე ჯგუფი:  საჭიროების მქონე ნებისმიერი პირი.
საფასური: უსასყიდლო.
პროცედურები: მიმართვა.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
Facebook - ევროპა ჩვენი სახლია

7.5 ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარება
არასამთავრობო სექტორი
7.5.1 ფსიქო-სოციალური ინფორმაციის და კონსულტაციის ცენტრი
„ახალი გზა“
ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება
მომსახურების აღწერა: საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სისხლით და სქესობრივი გზით
გადამდები დაავადებების პროფილაქტიკა ინიექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში; ზედოზირების პროფილაქტიკა; ადვოკაცია;
სოციალური მხარდაჭერა. პროგრამის მონაწილეებს (ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს

და მათ სქესობრივ პარტნიორებს)
ვთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:
სტერილური საინიექციო საშუალებებით უზრუნველყოფა; სადეზინფექციო, ინფექციებისგან დამცავი
საშუალებებით, პირველადი საჭიროებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მ.შ. ნალოქსონით);
ტესტირება   (სკრინინგი) აივ-ზე, B
და   C ვირუსულ ჰეპატიტებზე, ტუბერკულოზზე   და სიფილისზე; სამედიცინო კონსულტაციები; ფსიქოლოგიური კონსულტირება და
მხარდაჭერა; იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება; სოციალური
მხარდაჭერა/შემთხვევის მართვა;
ზედოზირების პროფილაქტიკა; ინ-
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ფორმირება/განათლება (ლიტერატურა, სერვის-ცენტრების ცნობარი, თანასწორგანმანათლებლების
მომზადება); რეფერირება, მათ
შორის C   ჰეპატიტის, შიდსის და
ტუბერკულოზის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამებში, ასევე
კონფირმაციულ  და სიფილისის სამკურნალო დაწესებულებებში; პირველადი სამედიცინო დახმარება
(მედდის კომპეტენციის ფარგლებში); სატელეფონო კონსულტაცია;
თვითდახმარების ჯგუფი; ხელსაქმის (ჭრა-კერვის და სადურგლო
საქმის) სწავლება (თბილისის სერვის-ცენტრში). ჩვენი მომსახურება ანონიმური, ნებაყოფლობითი
და უსასყიდლოა. ბენეფიციარებს
მომსახურება მიეწოდება როგორც სერვის-ცენტრში, ასევე ცენტრის გარეთ მათთვის ხელსაყრელ
ადგილზე საველე წვდომის (აუთ-რიჩის) მეშვეობით. გვემსახურება 3 მობილური ამბულატორია.
სამიზნე ჯგუფი: ნარკოტიკების
ინექციური მომხმარებლები და
მათი სქესობრივი პარტნიორები.
ჩართვის პირობები:  მომსახურების
მისაღებად საჭირო არ არის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენა; მომსახურება ანონიმური და კონფიდენციალურია
(პაციენტის შესახებ ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია მხოლოდ ექიმისთვის და/ან შემთხვევის მართვის
სპეციალისტისთვის,
რომელთაც
არ აქვთ უფლება, სხვა ადამიანს გაუმხილონ პაციენტის სახელი
და გვარი); ორგანიზაციაში პაციენტის ვიზიტების რაოდენობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის
მომსახურება სჭირდება; ეფექტურად მუშაობისთვის მნიშვნელოვა-

ნია ორგანიზაციის შინაგანაწესის
დაცვა, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე კლიენტებისთვისაც.
მომსახურებიდან გამომრიცხველი
კრიტერიუმები: თუ პიროვნება 18
წლამდე ასაკისაა.
პროცედურები: ბენეფიციარს ენიჭება სტანდარტული კოდი, სურვილის
შემთხვევაში ეძლევა კლიენტის ბარათი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: საკონტაქტო პირი: დალი უშარიძე, აღმასრულებელი დირექტორი / ზაზა
ქარჩხაძე(0 431) 25 13 71
მისამართი: 23; ქუთაისი, პუშკინის
10
მომსახურების საფასური: ფსიქოლოგის კონსულტაცია 50 ლარი.
*
ღია სახლი
7.5.2 ფსიქოლოგიური მომსახურება
მომსახურების აღწერა: 1.ინდივიდუალური და ჯგუფური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის სერვისის მიღება
განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვებისთვის და ასევე კოგნიტური დისფუქციის მქონე მოზრდილებისთვის. 2. ფსიქოთერაპიული
სერვისი ინდივიდუალურ, ასევე
ჯგუფურ ფორმატში. 3. საგანმანათლებლო ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, სტუდენტებისთვის და
მშობლებისათვის. 4. სტუდენტებისათვის შესაძლებელია პრაქტიკის
გავლა სპეციალური საჭიროების
მქონე ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილების მიზნით. 5. აუტისტური
სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის
ქცევითი თერაპიის (ABA) და მეტყველების თერაპიის მომსახურება; 6. „მშობელთა სკოლის“ ტრე-
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ნინგები, მშობელთა გაძლიერების,
მხარდაჭერის, ფსიქოგანათლებისა და ფსიქიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით. 7. ადრეული
ინტერვენცია 0-7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისთვის; 8. პერიოდულად
პროექტების ფარგლებში ხორციელდება უფასო სერვისები. 9. ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია.
სამიზნე ჯგუფი:  ნებისმიერი ასაკის
მსურველი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური საჭიროებებით.
მომსახურების საფასური: ჩამოთვლილთაგან პირველუ 4 სერვისი
არის ფასიანი, მომსახურების საფასური არის ინდივიდუალური.
მომსახურება N5 და N6 - მერიის
დაფინანსებით; მომსახურება N7 შრომის, ჯანრმთელობის დაცვისა
სამინისტროს დაფინანსებით; მომსახურება N9 დაფინანსებულია ASB
საქართველოს და ევროკავშირის
გრანტის ფარგლებში;
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ. 597 90 35 55
მის: ქ.ქუთაისი, ლომონოსოვის
N13
Facebook - ღია სახლი/Open
House
INER Georgia - წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში“
7.5.3 დედათა და ჩვილ ბავშვთა
დაცვა
მომსახურების აღწერა:
"მშობელთა სკოლა" - აღზმრდელობითი სახის  მუშაობა ბენეფიციარებთან/ დედებთან,  მამებთან
ახალგაზრდების ფორმაციული კურსი " შეიცან თავი შენი" - ფსიქოლოგის სამთვიანი კურსი ახალგაზ-

რდებთან
"სიყვარულის სამყარო" - ხალგაზრდების ემოციონალურ -სქესობრივი აღზრდა
"ფერტილურობის ბუნებრივი რეგულირების კურსი - ოჯახის ბუნებრივი
დაგეგმვა"
"დედა&ქალიშვილი: სხეული გვიყვება" - ფიზიოლოგიური ციკლის
გაცნობა მოზარდ გოგონებზე (შეხვედრები დედების თანხლებით)
სამიზნე ჯგუფი:   მშობლები, არასრულწლოვნები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ქუთაისი, ნიუ პორტის
ქ.8.
ტელ: 24 56 75.
ფონდი „სოხუმი“
7.5.4 „ქალთა გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“
მომსახურების აღწერა: ფსიქოლოგიური მომსახურება და იურიდიული კონსულტაცია.
სამიზნე ჯგუფი:  ძალადობის მსხვერპლი, ძალადობის რისკის ქვეშ
მყოფი ქალები და გოგონები.
მომსახურების საფასური: უსასყიდლო
ჩართვისთვის საჭირო პროცედურები: მიმართვა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი:
ქუთაისი,
მგალობლიშვილის N6
ტელ: 599 931 616
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7.6 რეკრეაციული მომსახურებები
ქ.ქუთაისის მერია
მომსახურების მისაღებად საჭრო პროცედურები: გარდა მითითებული
პროცედურებისა, მომსახურების მისაღებად მიმართეთ ქ.თბილისის მერიას და შეავსეთ განაცხადი (განცხადების ფორმის შევსებისათვის საჭირო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვერბ-გვერდზე www.
kutaisi.gov.ge ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე (0431) 24-26-51). მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის N3
*
7.6.1 "სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამის"
სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები
მომსახურების აღწერა: სკოლის
მოსწავლეებისთვის
განხორციელდა სასწავლო ტურები სახელმწიფო მუზეუმებში, გაიმართა კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოები,
ჩატარდა სპექტაკლები, გაიმართა
კინოჩვენებები.
*
7.6.2 სამიზნე ჯგუფისათვის სხვადასხვა შინაარსის ღონისძების
მოწყობა და შშმ პირებისათვის სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა მაგნიტურ ქვიშაზე.
მომსახურების აღწერა: 1 იანვარს
დაბადებულ ბავშვთა მშობლების
წახალისება   - 1000 ლარის გადანაწილება მიზნორივ ჯგუფებზე; 15
თებერვალს ომის ვეტერანთა მატერიალური დახმარება; 26 აპრიპს,
ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგური ლიკვიდაციის მონაწილე
პირების მატერიალური დახმარება;
9 მაისს ომის ვეტერანთა მატერია-

ლური დამხარება;  აღდგომის დრესასწაულზე ბენეფიციაერბისათვის
სასურსათო ნობათის გადაცემა;  
მაგნიტურ ქვიშაზე შშმ პირებისათვის საზაფხულო დასვენების მოწყობა; 2004 კონლქტისა და 2008
წლის აგვისტოს ომში დაღუპილთა
ოჯახების მატერულრი დახმარება
(ერთჯერადი მომართვთ, 1000 ლარის ოდენობით); 17 ოქტომბერს
ვეტერანების მატერიალური დახმარება; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარებისათვის სასურსათე ნობათის
გადახემა; 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თოეულისთვის 1000 ლარი.
სამიზნე ჯგუფი: ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი,
დამსახურებული და სოციალურად
დაუცველი პირები; შშმ პირები
ადგილები:5700

194

დანართები
დანართი N1
სააგენტოს სერვის ცენტრები
თბილისი,  გლდანი-ნაძალადევის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ლეილა ზურაბიანი;
მისამართი: დ. სარაჯიშვილის გამზირი #1, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 62 33 69; 2 62 33 68.
თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ალექსანდრე ყელბერაშვილი;
მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზირი #140ა, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 94 24 98; 2 94 31 03.
თბილისი, ისანი-სამგორის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: დავით ცაგურიშვილი;
მისამართი: მოსკოვის გამზირი #25, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 71 01 28; 2 71 01 26.
თბილისი, ვაკე-საბურთალოს სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: გიორგი ეპიტაშვილი;
მისამართი: მიცკევიჩის ქ. #23, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 37 17 39; 2 37 19 04; 2 37 19 21; 2 37 19 26.
თბილისი, ძველი თბილისის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ალექსანდრე ყელბერაშვილი;
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #47/57;
ცხელი ხაზი: 1505
ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ნოდარ ფუტკარაძე;
მისამართი: ბათუმი, ტაბიძის ქ. #2ა.
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge
ქუთაისის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ნინო ჭიღლაძე
მისამართი:ქ. ქუთაისი, ჩეჩელაშვილის ქუჩა N26
ტელ: (0431) 23 01 37; (0431) 23 01 47
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge
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ზუგდიდის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი                                                                      
ცენტრის უფროსი:  ავთანდილ ცქვიტაია                                                              
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N106
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge
რუსთავის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი                                                
ცენტრის უფროსი: ბესიკ ტეფნაძე
მისამართი: ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. N5ა;
ტელ: (0341) 2 22 06 08; 2 12 46 41; 2 12 27 32
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge
თელავის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი                           
ცენტრის უფროსი: ჯემალ ბაღათრიშვილი
მისამართი: ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. N41
ტელ: (0350) 27 03 10; 27 03 11; 27 03 14.
ცხელი ხაზი: 1505 / ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge
დანართი N2
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის პროფესიათა ჩამონათალი
1. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი
2. ავტომობილის ზეინკალი
3. ამწის მემანქანე
4. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
5. ბარმენი
6. ბუღალტრული აღრიცხვა
7. გიდი
8. დურგალი
9. ელექტრიკოსი
10. ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი
11. ვებ-პროგრამისტი
12. ზეინკალ-სანტექნიკოსი
13. ზოოტექნიკოსი
14. ზოოტექნიკოსი (მეცხენეობა, მეცხვარეობა, მებოცვრეობა, მეფრინველეობა და ა.შ)
15. ინფორმაციული ტექნოლოგი
16. კომპიუტერული გრაფიკოსი
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17. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი
18. კონდიტერი
19. ლოგისტიკა
20. მევენახე-მეღვინე
21. მეტყევე (ტყის მჭრელი, ტაქსატორი)
22. მეფუტკრე
23. მზარეული
24. მშენებლობის მწარმოებელი
25. მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი
26. მცხობელი
27. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი,    სატვირთველი და
ჰიდრავლიკური ექსკავატორი)
ოპერატორი
28. ოფისის მენეჯერი
29. რესტორნის სერვის მენეჯერი
30. რძის გადამმუშავებელი
31. საბაჟო საქმე
32. სავალი ნაწილის ტექნიკოსი
33. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
34. სარკინიგზო გადამზიდავი
35. სასტუმრო საქმის სპეციალისტი
36. სტილისტი (ქალი, კაცი)
37. ტუროპერატორი
38. ფილამწყობი
39. ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი
40. შემდუღებელი
41. ჰაერის კონდიცირება
დანართი N3
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დაწესებულებათა ჩამონათალი
1. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა
2. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების
ცენტრი"
3. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი იბერია
4. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი აისი
5. სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ფაზისი
6. შპს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი
7. ა(ა)იპ საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის „საზოგადოება
ცოდნა“
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8. შპს ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა
9. შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო
10. შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA
11. შპს მარნეულის კოლეჯი
12. შპს ბარაკონი
13. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტი
14. შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
15. შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი
სკოლა-კოლეჯი
16. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ორიენტირი
17. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი კავკასიონი
18. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ზუგდიდის აკადემია
19. შპს საზოგადოებრივი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
20. "შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი"
21. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali Academy
22. შპს ინტერბიზნესის აკადემია
23. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „გეორგია“
24. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დანართი N4
ფსიქიკური  ჯანმრთელობის სამედივინო დაწესებულებები
ქ.თბილისი
შპს „ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“
დევნილები - შპს „აფხაზეთის  ფსიქონევროლოგიური  დისპანსერი“
ქ.რუსთავი
შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
ქ,ქუთაისი
შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ (2018 წლის 1 მარტამდე)
ქ. ბათუმი
შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო“
ქ.ზუგდიდი
შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“
ქ.თელავი
შპს „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტის მიმწოდებლები
ქ. თბილისი
ა(ა)იპ - ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია
ქ.ქუთაისი
შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"
ქ.თელავი
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შპს „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი"
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური მოზრდილთათვის
- კომპონენტის მიმწოდებლები
ქ.თბილისი
შპს „საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი"
ქ,ქუთაისი
შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"
ქ.რუსთავი
შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"
ქ. ბათუმი
შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო"
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის კომპონენტის მიმწოდებლები
გლდანის და ნაძალადევის რაიონი
შპს „ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
დიდუბის, ჩუღურეთის, კრწანისის და მთაწმინდის რაიონი
შპს „თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
ვაკის, საბურთალოს, სამგორის რაიონი
შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“
ისნის რაიონი
ა(ა)იპ – მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი
ქ.რუსთავი
შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
ქ.თელავი
შპს „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ (2018 წლის 1 მაისიდან)
ქ.ქუთაისი
შპს „ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ (2018 წლის 1 მაისიდან)
ქ. ბათუმი
შპს „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო“
(2018 წლის 1 აგვისტოდან)
მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების თვის ბიუჯეტი, მიმწოდებლის მიხედვით
ქ.თბილისი
შპს "ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი"
შპს ,,N 5 კლინიკური საავადმყოფო''
შპს "ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"
შპს „ივანე ბოკერიას სახელობის თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი“
ქ.რუსთავი
შპს ''რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი''
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შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
ქ,ქუთაისი
შპს "ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი"
შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
ქ. ბათუმი
შპს ,,რესპუბლიკური, კლინიკური, ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო"
ქ.ზუგდიდი
შპს "სენაკის სარაიონთაშორისო ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი"
ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების თვის ბიუჯეტი,
მიმწოდებლის მიხედვით
ქ.თბილისი
შპს „#5 კლინიკური საავადმყოფო“
დანართი N5
აივ-ინფექცია/შიდსი - აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება
ქ.თბილისი
სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის N16
ქ.ზუგდიდი
შპს ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო
ქ. ზუგდიდი, ზუგდიდი–ონარია
ქ.ბათუმი
შპს ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის
რეგიონალური ცენტრი
ქ. ბათუმი, რ. თაბუკაშვილის ქ. N17, ჯ. ქათამაძის ქ. N11
ქ.ქუთაისი
შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ
დაავადებათა მართვის ცენტრი
ქ. ქუთაისი, ფოთის ქ. N40
შპს ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და
ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი
ქ. ქუთაისი, ჩხობაძის ქ. N20
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დანართი N6
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დანართი N6

ორგანიზაცია

ორგანიზაციის მისამართი

ს/ს ჩაჩავას კლინიკა

ქ. თბილისი, კოსტავას №38

სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და
კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი
სსიპ
"თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
პირველი
საუნივერსიტეტო
კლინიკა"
შპს ,,ბაიები"

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21ა

შპს სამედიცინო ცენტრი ესთერი

ქ. თბილისი, პუშკინის №10

შპს "N11 ქალთა კონსულტაცია"

ქ. თბილისი, საბურთალოს №10

შპს "ახალი სამშობიარო ცენტრი"

ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9

შპს "იმედის კლინიკა"
შპს "მკურნალი 2002"

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის N38
(ყოფილი მირიან მეფია #10ა)
ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის N87

შპს "პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა"

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 93

შპს № 1 ქალთა კონსულტაცია

ქ. თბილისი, თ.ერისთავის №3

შპს „გინექსი“
შპს 5 კლინიკური საავადმყოფო

ქ. თბილისი, ფალიაშვილის N92 (ფაქტიური)
კეკელიძის ქ №28/30 (იურიდიული),
ქ. თბილისი, თემქა,მე-11 მ/რ, I კვარტალი

შპს Medicare Georgia

ქ. თბილისი, შმიდტის (ბურძგლას) ქ. №20

შპს N8 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"

ქ. თბილისი, შირაქის №13

შპს ავერსის კლინიკა

ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ

შპს ავერსის კლინიკა

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის №153 /ა

შპს აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის
ეროვნული სამედიცინო ცენტრი
შპს დედათა დახმარების სამეანო - გინეკოლოგიური
განყოფილება "ნინო"
შპს ვივამედი

ქ. თბილისი,ნოდარ ბოხუას ქ.N12/ლუბლიანას ქ.N66

შპს თბილისის N4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი
შპს ივანე ბოკერიას სახელობის
რეფერალური ჰოსპიტალი
შპს მედკაპიტალი

თბილისის

ქ. თბილისი. გუდამაყრის ქ.N4

ქ. თბილისი. ჟანი კალანდაძის ქ. N26

ქ. თბილისი, გლდანის რაოინი, ხიზანიშვილის ქ. N93
ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.,
ნაკვეთი 14/470
ქ. თბილისი, ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, 1კვ.
ქ. თბილისი, ქინძმარაულის 1 შეს. N1
ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქ.N18

შპს კლინიკა ნიუმედი

ქ. თბილისი, მარიჯანის ქ. №4

შპს
ნათელა
პატარკაციშვილის
სახელობის
მრავალპროფილური კლინიკა დედაშვილობა

ქ. თბილისი. ქავთარაძის ქ. ჩიხი N4
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შპს პირველი სამედიცინო ცენტრი

ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის N255

შპს რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი უნივერსი

ქ. თბილისი, ლუბლიანას N2/6

შპს საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო
ცენტრი
შპს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმე და
ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
შპს ქალთა კონსულტაცია №6

ქ. თბილისი, მიხ. წინამძღვრიშვილის # 57

შპს ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი "გინემედი"

ქ. თბილისი, ხუდადოვის ქ. N10

შპს ჰერა 2011
სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ვარკეთილის
პოლიკლინიკა.
შპს "მედისონ ჰოლდინგი"
შპს ჯანმრთელი ოჯახი

ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. №5
ქ.თბილისი, ჯავახეთის ქ.N30.

სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-საბურთალოს
პოლიკლინიკა.
შპს აიქიუ კლინიკა

ქ.თბილისი, გორგასლისქN95
ქ. თბილისი, ო. ხიზანიშვილის № 93

ქ. თბილისი, კალოუბნის 12
ქ. თბილისი, ვარკეთილი, მე–3 მასივი, I კვარტალი,
კორპ. "დ"
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40
ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას VI კვარტალი, 5ა კორპუსი

ს.ს."საზღვაო ჰოსპიტალი"

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქუჩა N102 ბ

შპს "BROTHERS"

ქ.ბათუმი, გენერალ ა. აბაშიძის ქ. N14

შპს "უნიმედი აჭარა-ბათუმის პოლიკლინიკა".

ქ. ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ. N20.

შპს ,, ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის
ცენტრი მედინა"

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N237

შპს
,,ქალაქ
ბათუმის
მრავალპროფილიანი
სამშობიარო სახლი
შპს "უნიმედი კახეთი"-მ.იაშვილის სახ.ბათუმის
დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი.

ქ. ბათუმი, რუსთაველის N39

შპს "საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი"

ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის 30

შპს "ხონელიძის კლინიკა"

ქ. ქუთაისი, ლორთქიფანიძის ქ. N11

შპს აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ.N83ა

შპს ბომონდი

ქ. ქუთაისი, ზ. გამსახურდიას I შეს. N15

შპს ქუთაისის N3 სამშობიარო სახლი
შპს ქუთაისის ახალი №2 სამშობიარო სახლი

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N11
ქ. ქუთაისი, ლორთქიფანიძის ქ. N13

ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N64
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