
სოციალური მუშაობის პრაქტიკის შესავალი
(პრაქტიკა 2)

რიდერი

მომზადებულია სალომე ნამიჭეიშვილის მიერ
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალური მუშაობის საბაკალავრო პროგრამა

შეთანხმება პრაქტიკის სწავლებაზე
(ივსება პრაქტიკის ხელმღვანელის მიერ ელექტრონულად, განიხილება სტუდენტებთა ერთად და

სტუდენტის მიერ იტვირთება E-learning-ის პლათფორმაზე 28 ოქტომბრამდე.)

სემესტრი, წელი: შემოდგომა, 2020

პრაქტიკა: პრაქტია 3 ან პრაქტიკა 5

სტუდენტები:
1. სახელი გვარი
2. სახელი გვარი
3. სახელი გვარი
4. სახელი გვარი
5. სახელი გვარი

პრაქტიკის ორგანიზაცია: ორგანიზაციის დასახლება

პრაქტიკის ხელმძღვანელი: სახელი, გვარი
ტელეფონის ნომერი:
ელ. ფოსტა:
პროფესია:
თანამდებობა:

პრაქტიკის კოორდინატორი (უნივერსიტეტი): სალომე ნამიჭიეშვილი, ასოცირებული პროფესორი
ტელეფონის ნომერი: 5 99 711 719
ელ. ფოსტა: salome.namitcheishvili@tsu.ge

პრაქტიკის ხანგრძლივობა: 12 ოქტომბერი - 18 დეკემბერი, 2020 წელი (10 კვირა)

პრაქტიკის მიმდინარეობა ონლაინ რეჟიმში დისტანციურად: პრაქტიკის ხელმღვანელი სტუდენტებს
ხვდება მინიმუმ კვირაში ერთხელ ონლაინ რეჟიმში (მაგ. პროგრამა ზუმის მეშვეობით). შეხვედრა
შესაძლოა, ჩაინიშნოს ერთობლივად ყველა სტუდენტთან ერთად. შეხვედრების მიზანია
სტუდენტებისთვის დავალებების მიწოდება და შესრულებული დავალებების განხილვა, მინი
პრაქტიკულ საქმიანობაზე ორიენტირებული ლექციების ჩატარება და სხვა.

ასევე, ონლაინ რეჟიმში სტუდენტები შესაძლოა, ჩაერთონ ბენეფიციარებისთვის განკუთვნილ
სხვადასხვა ონლაინ აქტივობის დაგეგმვასა და განხორციელებაში, თუ მომსახურების სპეციფიკა ამის
საშუალებას იძლევა, ამასთანავე,  კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებსა და სხვა ტიპის ონლაინ
ღონისძიებებში.

პრაქტიკის ორგანიზაციაში განსახორციელებელი დავალებები: გთხოვთ, დააკონკრეტოთ ზემოთ
აღნიშნული მიდგომის გათვალისწინებით დისტანციურად, ონლაინ მუშაობის რეჟიმში რა
საქმიანობებში ჩაერთვება სტუდენტი ორგანიზაციაში და რა ტიპის გამოცდილებას მიიღებს ამ
სემესტრის განმავლობაში?
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სტუდენტის შეფასება: პრაქტიკის ხელმღვანელი სემესტრის ბოლოს სტუდენტს ინდივიდუალურად
აფასებს ონლაინ რეჟიმში მუშაობის დაკვირვების საფუძველზე (ზუმის შეხვედრებში მონაწილეობის
მიღება, ჩართულობა დისკუსიებსა და განხილვებში, დავალებების შესრულება, მოტივაცია და
ზოგადად სწავლისადმი დამოკიდებულება).

დამატებითი კომენტარი: (ივსება საჭიროებისამებრ)

პრაქტიკის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:

თარიღი:
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შეთანხმება პრაქტიკის სწავლებაზე
(ივსება პრაქტიკის ხელმღვანელისა და სტუდენტის მიერ ერთობლივად)
შეთანხმება უნდა გაფორმდეს სტუდენტის პრაქტიკის ორგანიზაციაში განთავსებიდან

1 კვირის განმავლობაში.

სემესტრი, წელი:

I. საკონტაქტო ინფორმაცია

1.1. სტუდენტი
გვარი, სახელი:
კურსი, სემესტრი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ. ფოსტა:

1.2. პრაქტიკის ხელმღვანელი
გვარი, სახელი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ. ფოსტა:
პროფესია:
თანამდებობა:

1.3. პრაქტიკის ორგანიზაცია
ორგანიზაციის დასახელება:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ორგანიზაციის დირექტორი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ. ფოსტა:

1.4. პრაქტიკის კოორდინატორი (უნივერსიტეტი):
გვარი, სახელი: სალომე ნამიჭეიშვილი
ტელეფონის ნომერი: 5 99 711 719
ელ. ფოსტა: salome.namitcheishvili @tsu.ge

II. შეთანხმების დეტალები

2.1. პრაქტიკის განრიგი
დღეები და საათები, როდესაც სტუდენტი იმყოფება პრაქტიკის ორგანიზაციაში:

2.2. პრაქტიკის ორგანიზაციაში განსახორციელებელი დავალებები

 რა საქმიანობებში ჩაერთვება სტუდენტი ორგანიზაციაში და რა როლი ექნება მას ამ
კონკრეტულ საქმიანობასთან მიმართებით?

 ქვევით ჩამოთვლილიდან რას ისწავლის?
- სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკას
- ბენეფიციართან მუშაობის სპეციფიკას
- ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური მუშაობის სპეციფიკაში
- პრაქტიკის ორგანიზაციის სპეციალისტის/ების მუშაობის სპეციფიკას
- სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტეთ)
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2.3. სტუდენტის, პრაქტიკის ხელმძღვანელისა და პრაქტიკის კოორდინატორის შეხვედრები
 სტუდენტისა და პრაქტიკის ხელმძღვანელის შეხვედრა ზედამხედველობის მიზნით:

უნდა განხორციელდეს სემესტრის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ 1 სთ, ჯამში
სემეტრში 3 საათი (დასაწყისში, შუალედური და საბოლოო)

 სტუდენტისა და პრაქტიკის კოორდინატორის შეხვედრა: სემესტრში მინიმუმ 15 საათი
 სტუდენტს, პრაქტიკის კოორდინატორსა და ხელმძღვანელს შორის სამმხრივი

შეხვედრა: საჭიროებისამებრ.

2.4. სამუშაო გარემო და აღჭურვილობა

1. პრაქტიკანტს ორგანიზაციაში ყოფნისას აქვს სამუშაო მაგიდა და სკამი?
დიახ არა

2. პრაქტიკანტს ორგანიზაციაში ყოფნისას აქვს კომპიუტერი?
დიახ არა

3. საჭიროების შემთხვევაში, პრაქტიკანტი უზრუნველყოფილია სატელეფონო ხარჯებით?
დიახ არა

4. საჭიროების შემთხვევაში, პრაქტიკანტი უზრუნველყოფილია სამგზავრო ხარჯებით?
დიახ არა

2.5. სტუდენტის შეფასების მეთოდები
 სტუდენტის დასწრების აღრიცხვა;
 სტუდენტის პრაქტიკაზე უშუალო დაკვირვება (დავალებების შესრულების ხარისხი,

კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები, ინიციატივა, მოტივაცია);
 სტუდენტის ანგარიში;
 დისკუსიები და ზედამხედველობის სესიები.

2.6. სტუდენტის სემესტრული შეფასების კრიტერიუმები:
 პრაქტიკის ფარგლებში დასახული ამოცანების შესრულება – 60% (შეფასებას აკეთებს

პრაქტიკის ხელმძღვანელი);
 პრაქტიკის კოორდინატორთან პრაქტიკის სემინარებზე დასწრება – 5% (შეფასებას

აკეთებს პრაქტიკის კოორინატორი);
 უნივერსიტეტის დავალება #1 – პრაქტიკის ორგანიზაციაში საქმიანობის შესახებ –

10% (შეფასებას აკეთებს პრაქტიკის კოორდინატორი)
 უნივერსიტეტის დავალება #2 –განისაზღვრება კოორდინატორის მიერ – 25%

(შეფასებას აკეთებს პრაქტიკის კოორდინატორი)

2.7. დამატებითი კომენტარი

ხელმოწერა

სტუდენტი: თარიღი
პრაქტიკის ხელმძღვანელი: თარიღი
პრაქტიკის კოორდინატორი: თარიღი



დანართი #1

სტუდენტის პრაქტიკის ორგანიზაციაში დასწრების ფურცელი

(ეგზავნება უნივერსიტეტს სტუდენტის შეფასების ფორმასთან ერთად)

organizaciis dasaxeleba:

praqtikis xelmZRvaneli:

studenti:

kviris # I II III IV V VI VII VIII IX X

TariRi

მე, პრაქტიკის ხელმძღვანელი ––––––––––––––– ვადასტურებ, რომ სტუდენტი ––––––––––––– ზემოთ აღნიშნულ დღეებში იმყოფებოდა
ორგანიზაციაში პრაქტიკის განხორციელების მიზნით.

პრაქტიკის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: თარიღი:

ორგანიზაციის ბეჭედი:



სტუდენტის პრაქტიკის სემესტრული შეფასების ფორმა

(ივსება პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ სემესტრის ბოლოს)

ყოველი სემესტრის ბოლოს უნდა მოხდეს სტუდენტის პრაქტიკის შეფასება. სტუდენტის
პრაქტიკას აფასებას პრაქტიკის ხელმღვანელი და განიხილავს სტუდენტთან და პრაქტიკის
კოორდინატორთან ერთად. შეფასების ფორმა საშუალებას იძლევა შევაფასოთ მიაღწია თუ

არა სტუდენტმა მოთხოვნილ კომპეტენციებს.

სტუდენტის სახელი, გვარი:

პრაქტიკის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი:

ორგანიზაციის დასახელება:

პრაქტიკის კოორდინატორის სახელი, გვარი:

1. მიაღწია თუ არა სტუდენტმა პრაქტიკის სწავლებაზე შეთანხმების ფორმით
გათვალისწინებულ სასწავლო ამოცანებს?

o დიახ
o არა

გთხოვთ, დააკონკრეტოთ სტუდენტის მიერ მიღწეული პროგრესი პრაქტიკის ამოცანებთან
მიმართებაში:

2. პრაქტიკს პროცესში ხომ არ იჩინა თავი პრობლემამ სტუდენტთან მუშაობისას? დადებითი
პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ.

3. როგორია სტუდენტის დამოკიდებულება სწავლის პროცესის მიმართ?

4. რა კონკრეტული უნარ-ჩვევები შეიძინა სტუდენტმა პრაქტიკის პროცესში?

5. რა ძლიერი მხარეები აქვს სტუდენტს?

6. რისი გაუმჯობესება სჭირდება?

საბოლოო შეფასების კრიტერიუმები:
1. დავალებების შესრულების ხარისხი (შეფასების 60%)
2. მოტივაცია და ინიციატივა (შეფასების 20%)
3. დასწრება (შეფასების 10%) – (საპატიო გაცდენად ჩაითვლება 2 )
4. კომუნიკაციის უნარ–ჩვევები (შეფასების 10%)



სტუდენტის საბოლოო შეფასება: (მიუთითეთ ერთი კონკრეტული ქულა, მაგ. 88):

ქულები სტუდენტი უნდა შეაფასოთ ერთი კონკრეტული ქულით ქვემოთ მოცემული
შკალებიდან გამომდინარე.

91-100 `ფრიადი~
81-90 `ძალიან კარგი~
71-80 `კარგი~
61-70 `საშუალო~
51-60 `დამაკმაყოფილებელი~
41-50 `არადამაკმაყოფილებელი~, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების
უფლება
0-40 `სრულიად არადამაკმაყოფილებელი~, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა გაიაროს მოცემული
დისციპლინის კურსი

ხელმოწერა:

პრაქტიკის ხელმძღვანელი: თარიღი:

სტუდენტი: თარიღი:
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პრაქტიკის ხელმძღვანელისა და ორგანიზაციის შეფასების ფორმა

(ივსება სტუდენტის მიერ ანონიმურად სემესტრის ბოლოს)

შევსების თარიღი:

პრაქტიკის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი:

ორგანიზაციის დასახელება:

I. პრაქტიკის ხელმძღვანელი

1. იყო თუ არა ხელმისაწვდომი თქვენთვის პრაქტიკის ხელმძღვანელის მუშაობის
პროცესში? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

o დიახ
o არა
o ნაწილობრივ

2. თუ პირველ კითხვაზე უპასუხეთდიახ, რამდენად სასარგებლო იყოთქვენთვის მასთან
ერთად მუშაობა? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

3. გიტარდებოდათთუ არა პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ ზედამხედველობის სესიები
(უნდა განხორციელდეს სემესტრის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ 1სთ, ჯამში სემეტრში 3
საათი (დასაწყისში, შუალედური და საბოლოო). გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ
საჭიროებისამებრ:

o დიახ
o არა
o ნაწილობრივ

4. თუ მე-3 კითხვაზე უპასუხეთ დიახ, რამდენად სასარგებლო იყო თვენთვის პრაქტიკის
ხელმძღვანელის მიერ ჩატარებული ზედამხედველობის სესიები? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი
და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

5. პრაქტიკის დასაწყისში გქონდათ თუ არა საორიენტაციო სესია/ები (გაგაცნოთ თუ არა
პრაქტიკის ხელმძღვანელმა ორგანიზაციის საქმიანობა, თანამშრომლები, შეადგინა თუ არა

საერთოდ არ
იყო
სასარგებლო

1

არ იყო
სასარგებლო

2

საშუალოდ
სასარგებლო
იყო

3

იყო
სასარგებლო

4

ძალიან
სასარგებლო
იყო

5

საერთოდ არ
იყო
სასარგებლო

1

არ იყო
სასარგებლო

2

საშუალოდ
სასარგებლო
იყო

3

იყო
სასარგებლო

4

ძალიან
სასარგებლო
იყო

5
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თქვენთან ერთობლივად შეთანხმების ფორმა და ა.შ.)? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და
დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

o დიახ
o არა
o ნაწილობრივ

6. თუ მე-5 კითხვაზე უპასუხეთ დიახ, რამდენად სასარგებლო იყო ეს საორიენტაციო
შეხვედრა თქვენთვის? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

7. პრაქტიკის ხელმძღვანელმა განიხილა თუ არა თქვენი შეფასების შედეგები თქვენთან
ერთად და მოგცათ თუ არა უკუკავშირი? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ
საჭიროებისამებრ:

o დიახ
o არა
o ნაწილობრივ

8. თუ მე-7 კითხვაზე უპასუხეთ დიახ, რამდენად სასარგებლო იყო ეს შეხვედრა
თქვენთვის? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

9. ზოგადად როგორ შეაფასებდით პრაქტიკის ხელმძღვანელის პროფესიონალიზმს?
გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

საერთოდ არ
იყო
სასარგებლო

1

არ იყო
სასარგებლო

2

საშუალოდ
სასარგებლო
იყო

3

იყო
სასარგებლო

4

ძალიან
სასარგებლო
იყო

5

საერთოდ არ
იყო
სასარგებლო

1

არ იყო
სასარგებლო

2

საშუალოდ
სასარგებლო
იყო

3

იყო
სასარგებლო

4

ძალიან
სასარგებლო
იყო

5

ძალიან
ცუდი

1

ცუდი

2

საშუალო

3

კარგი

4

ძალიან
კარგი

5
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II. პრაქტიკის ორგანიზაცია

1. რამდენად მოგეცათ ორგანიზაციაში შესაძლებლობა მიგეღწიათ სასწავლო მიზნებისათვის?
გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

2. როგორ შეაფასებდით პრაქტიკის ორგანიზაციას? გთხოვთ, შემოხაზოთ შესაბამისი და
დააკონკრეტოთ საჭიროებისამებრ:

3. ხომ არ არის ისეთი მიზეზი, რაც გაფიქრებინებთ, რომ პრაქტიკის ორგანიზაცია უნდა იქნას
ამოღებული პრაქტიკის ორგანიზაციათა სიიდან (არ უნდა განთავსდეს მომავალში
სტუდენტი)?

გმადლობთ!

საერთოდ
არა

1

არა

2

ნაწილობრივ
ი

3

გარკვეულწი
ლად

4

სრულად

5

ძალიან
ცუდი

1

ცუდი

2

საშუალო

3

კარგი

4

ძალიან
კარგი

5
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kodeqsi miRebulia 2005 wlis 25 oqtombers 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis mier  

 

 

 

asociaciis samuSao jgufi: 

 

maia mgeliaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
salome namiWeiSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
Sorena saZagliSvili, socialuri samuSaos magistri, fsiqologiis 
mecnierebaTa kandidati 
 
marina uSveriZe, samuSao jgufis xelmZRvaneli, socialuri samuSaos 
magistri, saxelmwifo marTvis magistri 
 
naTia farcxalaZe, socialuri samuSaos magistri, eqimi, garemosa da 
sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis magistri 
 
nino SatberaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
ia SeyrilaZe, socialuri samuSaos magistri  
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preambula 

 

socialuri samuSaos ZiriTad misias warmoadgens adamianTa 

keTildReobis amaRleba da mosaxleobis Zireuli moTxovnilebebis  

dakmayofileba, amasTan gansakuTrebiT mniSvnelovania socialurad 

daucveli fenebis keTildReobaze zrunva. socialuri samuSao did 

yuradRebas uTmobs rogorc yovel calkeul individze zrunvas, aseve 

mTeli sazogadoebis keTildReobis uzrunvelyofas.  

socialuri muSakebi xels uwyoben socialuri samarTlianobis 

damkvidrebas TavianTi klientebis saxeliT da maTTan erTad. socialuri 

samuSaos konteqstSi sityva “klienti” gulisxmobs calkeul individebs, 

ojaxebs, adamianTa jgufebs, organizaciebsa da sazogadoebas. socialuri 

muSakebi gansakuTrebuli yuradRebiT ekidebian kulturul da eTnikur 

mravalferovnebas da ebrZvian diskriminacias, Cagvras, siRaribesa da 

socialur usamarTlobas. socialuri samuSao xorcieldeba uSualo 

praqtikiT, sazogadoebis organizebiT, sazogadoebis daucvel fenaTa 

interesebis dacviT, socialuri da politikuri qmedebebiT, socialuri 

politikis SeqmniTa da ganxorcielebiT, saganmanaTleblo iniciativebiT, 

kvleviTa da SefasebiT. socialuri muSakebi cdiloben TiToeul 

individSi gaaZlieron unar-Cvevebi imisaTvis, raTa man SeZlos sakuTari 

moTxovnilebebis dakmayofileba. socialuri muSakebi aseve cdiloben 

organizaciebisa da sazogadoebrivi institutebis pasuxismgeblobis 

gaZlierebas socialurad daucveli fenebis mimarT. socialuri samuSaos 

profesiis misia eyrdnoba sazogadoebis ZiriTad faseulobaTa 

erTobliobas. socialuri muSakebi sazogadoebis daucveli fenebis 

dasaxmareblad:  

 axdenen servisis miwodebas 

 xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas 
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 icaven TiToeuli individis Rirsebas 

 amkvidreben sazogadoebis erTianobas 

 axdenen adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvnelobis 

aqcentirebas 

 

socialuri samuSaos eTikis kodeqsis mizani 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos safuZveli. socialur 

muSakTa valdebulebas warmoadgens profesiis ZiriTadi faseulobebis, 

eTikuri principebisa da standartebis dacva. am standartebiT unda 

xelmZRvanelobdes TiToeuli socialuri muSaki Tavis profesiul 

saqmianobaSi. eTikis kodeqsis Sesabamisad unda iqceodnen ara mxolod 

profesionali socialuri muSakebi, aramed yoveli studenti Tu 

praqtikanti, romlis saqmianobac socialuri samuSaos sferoSi 

xorcieldeba.  

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis eTikis kodeqsi  

emsaxureba eqvs mizans:   

1. kodeqsi xazs usvams im ZiriTad faseulobebs, romlebzec aris 

damyarebuli socialuri samuSaos misia. 

2. kodeqsi amkvidrebs im eTikuri standartebis erTobliobas, 

romlebiTac unda ixelmZRvanelos TiToeulma socialurma 

muSakma Tavis profesiul saqmianobaSi.   

3. kodeqsi exmareba socialur muSakebs profesiul valdebulebaTa 

konfliqtis an eTikuri gaugebrobebis sworad gadaWraSi.   

4. kodeqsi gansazRvravs socialuri samuSaos eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebzec pasuxismgebelia socialuri muSaki 

mosaxleobis mimarT.  
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5. kodeqsi axalbeda socialur muSakebs gaacnobs socialuri 

samuSaos misias, faseulobebs, eTikur principebsa da eTikuri 

standartebs. 

6. kodeqsi aerTianebs socialuri muSakis qcevis Sesafasebel 

standartebs.   

kodeqsi gvTavazobs faseulobebis, principebisa da standartebis 

erTobliobas, romlebic gamoiyeneba eTikuri problemebis wamoWris 

SemTxvevaSi gadawyvetilebis miRebisa da qcevis warmarTvisaTvis. igi ar 

iZleva mza recepts imisaTvis, Tu rogor unda moiqcnen socialuri 

muSakebi nebismier konkretul situaciaSi. eTikur pasuxismgeblobas 

adgili aqvs adamianTa Soris arsebuli nebismieri urTierTqmedebisas, 

rogorc piradi da saojaxo, aseve sazogadoebrivi da profesiuli 

urTierTobebisas. eTikis kodeqsi ar akonkretebs, Tu romeli 

faseulobani, principebi da standartebi aris yvelaze mniSvnelovani da 

ras unda mieniWos upiratesoba konfliqtur situaciaSi. TiToeul 

socialur muSaks sxvadasxvagvari warmodgena aqvs imis Sesaxeb, Tu 

rogor unda moxdes faseulobebis, eTikuri pincipebisa da standartebis 

ranJireba im SemTxvevebSi, rodesac adgili aqvs am faseulobaTa da 

principebs Soris konfliqtebs. aseT situaciaSi socialurma muSakma 

gadawyvetileba unda miiRos obieqtur gansjaze dayrdnobiT da 

amasTanave unda  gaiTvaliswinos is faqtic, Tu rogor Sefasebas 

miscemen aRniSnul situacias misi kolegebi. eTikuri gadawyvetilebis 

miReba warmoadgens process. socialur samuSaoSi Cveulebriv ar 

arsebobs martivi receptebi rTuli eTikuri problemebis gadasaWrelad. 

socialurma muSakma mxedvelobaSi unda miiRon kodeqsis yvela 

faseuloba, principi da standarti, romelic mis konkretul situacias 

Seesabameba.  

am kodeqsTan erTad arsebobs informaciis bevri sxva wyaro eTikur 

azrovnebasTan dakavSirebiT. Tumca nebismieri eTikuri dilemis 

wamoWrisas socialurma muSakma pirvel rigSi unda ixelmZRvanelos 
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socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT da mxolod Semdeg sxva damatebiTi 

wyaroebiT. socialuri muSakebi unda acnobierebdnen konfliqts 

personalur da profesiul faseulobebs Soris da mTeli 

pasuxismgeblobiT unda moekidon aseT situaciebs. damatebiTi 

rCevebisaTvis socialurma muSakebma konsultaciisaTvis unda mimarTon 

Sesabamis profesiul organos da/an profesiul literaturas.   

SeiZleba adgili hqondes iseT SemTxvevebs, rodesac socialuri 

muSakebis eTikuri valdebulebani upirispirdeba socialuri samuSaos 

saagentos politikas an mis kanonebs. amgvari konfliqtebis SemTxvevaSi 

socialuri muSakebi unda Seecadon konfliqtis mogvarebas kodeqsiT 

gansazRvruli faseulobebis, principebisa da standartebis Sesabamisad. 

im SemTxvevaSi, Tu SeuZlebelia konfliqtis am gziT gadaWra, 

socialurma muSakma gadawyvetilebis miRebamde daxmarebisTvis unda 

mimarTos sakonsultacio organos.   

socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT unda sargeblobdnen 

profesiuli asociacia, calkeuli pirebi, profesionalTa jgufebi, 

saagentoebi, organizaciebi da profesiuli sabWoebi. am kodeqsis 

standartebis darRveva avtomaturad ar niSnavs kanonis darRvevas. 

daskvna kanonis darRvevis Sesaxeb SeiZleba gakeTdes mxolod iuridiul 

konteqstis Tanaxmad sasamarTlo organoSi. kodeqsis darRvevebi 

eqvemdebareba kolegaTa mier saqmis ganxilvas. es procesi Cveulebriv 

gansxvavdeba sasamarTlo da administraciuli procedurebisgan da 

gamoyofilia sasamarTlo ganxilvidan, raTa profesias mieces 

wevrebisaTvis daxmarebis gawevisa da saWiroebisamebr maTi 

disciplinirebis saSualeba. 

eTikis kodeqsis arseboba TavisTavad ar iZleva eTikuri qcevis 

garantias. ufro metic, eTikis kodeqss ar SeuZlia gadaWras yvela 

eTikuri sakiTxi an uTanxmoeba da yvela is sirTule, romelic 

warmoiSoba sapasuxismgeblo arCevanis gakeTebisas. eTikis kodeqsi 

amtkicebs iseT  faseulobebs, eTikur principebsa da standartebs, 
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romlebic unda daicvan profesionalebma da romelTa mixedviTac 

Sefasdeba maTi qmedebebi. socialur muSakTa eTikuri qceva pirvel rigSi 

unda gamomdinareobdes maTi survilidan, moiqcnen eTikurad. socialuri 

samuSaos eTikis kodeqsi asaxavs TiToeuli socialuri muSakis  

valdebulebas, daicvas profesiis faseulobani da imoqmedos eTikis 

normebis Sesabamisad.  

 

eTikuri principebi 

qvemoT mocemuli zogadi eTikuri principebi dafuZnebulia 

socialuri samuSaos iseT ZiriTad faseulobebze, rogoric aris 

socialuri samarTlianoba, pirovnebis Rirseba, adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebi, sazogadoebis erTianoba da socialuri 

samuSaos profesionalTa kompetenturoba.  es faseulobani asaxaven im 

idealebs, romlebiskenac unda iswrafvodes yvela socialuri muSaki. 

faseuloba: momsaxureba 

eTikuri principi: socialuri muSakis ZiriTad mizans warmoadgens 

socialurad daucveli fenebisTvis daxmarebis gaweva.  

socialuri muSakebi iyeneben TavianT codnas, profesiul 

faseulobebsa da unar-Cvevebs imisaTvis, raTa daxmareba gauwion 

gaWirvebaSi myof mosaxleobas da daexmaron maT socialuri problemebis 

mogvarebaSi. xSir SemTxvevaSi socialuri muSakebi yovelgvari 

mniSvnelovani finansuri gasamrjelos gareSe daxmarebas uweven 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgenlebs. 

faseuloba: socialuri samarTlianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi ebrZvian socialur usamarTlobas.  

socialuri muSakebi axorcieleben socialur cvlilebebs 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgeneli individebisa da 
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individTa jgufebis saxeliT. socialur samuSaoSi aqcenti keTdeba iseT 

sakiTxebze, rogoric aris siRaribe, umuSevroba, diskriminacia da 

socialuri usamarTlobis sxva gamovlinebebi. socialuri muSakebi 

TavianTi saqmianobiT cdiloben gamoiwvion sazogadoebis reagireba 

adamianTa garkveuli nawilis Cagvraze da aseve moaxdinon sazogadoebis 

informireba kulturuli da eTnikuri mravalferovnebis arsebobisa da 

mniSvnelobis Sesaxeb. socialuri muSakebi uzrunvelyofen 

mosaxleobisaTvis informaciis, momsaxurebisa da resursebis 

xelmisawvdomobas; sazogadoebis nebismieri wevrisaTvis Tanabar 

SesaZleblobebs; yvela individis monawileobas sazogadoebisTvis 

mniSvnelovani sakiTxebis gadawyvetis procesSi.    

faseuloba: pirovnebis Rirseba  

eTikuri principi: socialuri muSakebi pativs scemen pirovnebis 

Tandayolil Rirsebas da mniSvnelobas 

socialuri muSakebi aRiareben TiToeuli pirovnebis Rirsebas. 

socialuri muSakebi TiToeul individs mzrunvelobiTa da pativiscemiT 

epyrobian, isini acnobiereben adamianTa Soris arsebul gansxvavebebs da 

aRiareben kulturul da eTnikur mravalferovnebas, rogorc 

sazogadoebisTvis mniSvnelovan upiratesobas.  socialuri muSakebi 

klientebs exmarebian sakuTari unar-Cvevebisa da SesaZleblobebis 

gaZlierebaSi imisaTvis, raTa klientebma SeZlon sakuTari saWiroebebis 

dakmayofileba. socialuri muSakebi acnobiereben, rom maT gaaCniaT 

pasuxismgebloba calkeuli individebisa (klientebis) da farTo 

sazogadoebis mimarT. isini cdiloben klientebs daexmaron iseT 

situaciebSi, rodesac adgili aqvs interesTa konfliqts klientsa da 

farTo sazogadoebas Soris. aseT dros socialuri muSakebi moqmedeben 

socialuri samuSaos profesiis faseulobebis, eTikuri principebisa da 

standartebis Tanaxmad.   
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faseuloba: adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvneloba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi aRiareben adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebis did mniSvnelobas.  

socialuri muSakebi acnobiereben, rom adamianTa Soris arsebuli 

urTierTobebi mZlavri meqanizmia socialuri cvlilebebis gamosawvevad. 

socialuri muSakebi cdiloben individebi Caaban urTierTdaxmarebis 

procesebSi da gaaZlieron adamianTa Soris arsebuli urTierTobebi, 

raTa xeli Seuwyon individebis, ojaxebis, socialuri jgufebis, 

organizaciebisa da sazogadoebis keTildReobas.   

faseuloba: erTianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad 

socialuri muSakebi acnobiereben profesiis misias, faseulobebs, 

eTikur principebsa da eTikur standartebs. profesiul saqmianobaSi 

socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad da maRali 

pasuxismgeblobis grZnobiT. amiT isini uzrunvelyofen eTikur praqtikas 

TavianT organiziebSi.   

faseuloba: kompetenturoba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moRvaweoben TavianTi kompetenciis 

farglebSi da miiswrafian profesiuli kvalifikaciis amaRlebisken.   

socialuri muSakebi gamudmebiT cdiloben profesiuli codnisa da 

unar-Cvevebis gaRrmavebas da maT gamoyenebas yoveldRiur samuSao 

praqtikaSi. yvela socialuri muSaki unda cdilobdes Tavisi wvlili 

Seitanos profesiis samecniero bazis ganviTarebaSi. 
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eTikuri standartebi 

yvela socialuri muSakis profesiul saqmianobaSi mizanSewonilia 

eTikuri standartebis dacva. es standartebi moicavs: (1) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas klientTa mimarT, (2) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas kolegebis mimarT, (3) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas samuSao adgilze, (4) socialuri 

muSakebis, rogorc profesionalebis, eTikur pasuxismgeblobas, (5) 

socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobas socialuri samuSaos 

profesiisadmi da (6) socialuri muSakebis eTikur pasuxismgeblobas 

farTo sazogadoebis mimarT.  

 

1. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba klientTa 

mimarT 

1.01 valdebuleba klientTa mimarT  

socialuri muSakebis mTavari movaleobaa klientTa keTildReobaze 

zrunva. socialur samuSaoSi zogadad klientis interesebi aris mTavari, 

Tumca zogierT SemTxvevaSi socialur muSakTa pasuxismgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT an maTi kanonieri movaleobebi SeiZleba 

daupirispirdes klientis interesebs. aseT SemTxvevaSi unda moxdes 

klientis informireba aRniSnulTan dakavSirebiT. (mag: socialur muSaks 

kanoniT moeTxoveba, rom acnobos Sesabamis organoebs imis Sesaxeb, rom 

misma klientma ziani miayena bavSvs an gamoxata muqara sakuTari Tavis 

dazianebis Sesaxeb an sxvaTa mimarT).   

1.02 damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba 

socialur muSakebs mniSvnelovnad miaCniaT klientisaTvis 

damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba da exmarebian maT 

samomavlo miznebis gansazRvraSi. Tumca zogierT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma SeiZleba SezRudos klientis damoukidebeli 
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moqmedebis unari, Tu mas miaCnia, rom klientis amJamindeli an samomavlo 

moqmedeba seriozul safrTxes uqmnis TviT klients an sxva individebs.  

1.03 informirebuli Tanxmoba 

(a) socialurma muSakebma klientebs profesiuli daxmareba unda 

aRmouCinon maTgan miRebuli informirebuli Tanxmobis safuZvelze. 

socialurma muSakma advilad gasagebi eniT unda auxsnas klients 

momsaxurebis mizani, is riski, rac am momsaxurebas ukavSirdeba, 

mosalodneli xarjebi, SesaZlo alternativebi, klientis ufleba - uari 

Tqvas Tanxmobis micemaze an mogvianebiT gaauqmos Tanxmoba.   

(b) im SemTxvevaSi, rodesac klientebi arian wera-kiTxvis 

ucodinarni an ar esmiT socialuri muSakis mier gamoyenebuli 

profesiuli terminologia, socialurma muSakma alternatiuli 

saSualebebiT unda uzrunvelyos klientisaTvis informaciis miwodeba. 

aseT SemTxvevaSi SeiZleba saWiro gaxdes detaluri sityvieri 

ganmartebis micema an enobrivi barieris arsebobis SemTxvevaSi 

kvalificiuri Tarjimnis mowveva.  

(g)  im SemTxvevaSi, rodesac klienti aranebayoflobiT iRebs 

socialuri muSakis momsaxurebas, socialuri muSaki valdebulia 

klients miawodos informacia momsaxurebis Sesaxeb, agreTve acnobos mas 

sakuTari uflebis Sesaxeb, uari Tqvas momsaxurebis miRebaze 

(konkretuli situaciidan gamomdinare).  

(e) im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki klients/klientebs 

momsaxurebas uwevs internetis, telefonis, radios an televiziis 

meSveobiT, man unda acnobos klients im SesaZlo riskis Sesaxeb, 

romelic Tan axlavs aseT momsaxurebas.  

(v) socialurma muSakma unda miiRos klientis informirebuli 

Tanxmoba  Sexvedris audio an video Canaweris gakeTebis Sesaxeb, aseve 

unda miiRos klientis Tanxmoba Sexvedraze mesame piris daswrebasTan 

dakavSirebiT.  
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1.04 kompetenturoba  

(a) socialurma muSakma klients momsaxureba unda gauwios 

sakuTari ganaTlebis, licenzirebis, sertificirebis donisa da samuSao 

gamocdilebis farglebSi.   

(b) axali momsaxurebisa da profesiuli meTodis gamoyeneba 

socialurma muSakma unda daiwyos mxolod mas Semdeg, rac kargad 

Seiswavlis aRniSnul meTods da miiRebs rCevas kompetenturi 

profesionalebisagan.  

(g) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri samuSaos esa Tu is sfero 

jer kidev ar aris Camoyalibebuli da ar arsebobs Sesabamisi 

profesiuli standartebi, socialuri muSaki didi yuradRebiT unda 

moekidos axali tipis momsaxurebis gawevas klientisaTvis da unda 

gaiTvaliswinos sakuTari ganaTlebisa da samuSao gamocdilebis done.   

 

1.05 kompetenturoba eTnikuri kulturis sferoSi da socialuri 

mravalferovneba 

(a) socialur muSakebs kargad unda esmodeT eTnikuri kultura da 

misi roli individisa da sazogadoebis cxovrebaSi. socialuri muSakebi 

unda acnobierebdnen im dadebiT mxareebs, rac gaaCnia TiToeul 

kulturasa da kulturul mravalferovnebas.   

(b) socialur muSaks unda hqondes informacia im kulturis Sesaxeb, 

romelsac misi klienti miekuTvneba. mas unda SeeZlos klientis  

kulturis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT misTvis Sesabamisi 

momsaxurebis gaweva. 

(g) socialurma muSakma gamudmebiT unda gaimdidros codna 

socialuri mravalferovnebis Sesaxeb, mas unda esmodes socialuri 

mravalferovneba gansxvavebuli eTnikuri da erovnuli warmomavlobis, 

sqesis, sqesobrivi orientaciis, asakis, qorwinebis statusis, politikuri 
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mrwamsis, religiisa da SezRuduli fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebis konteqstSi.   

 

1.06 interesTa konfliqtebi 

(a) socialuri muSaki valdebulia gaacnobieros interesTa 

konfliqtebi da maTi arsebobis SemTxvevaSi Seecados maT Tavidan 

acilebas. socialurma muSakma unda Seatyobinos klients SesaZlo 

interesTa konfliqtis Sesaxeb. socialuri muSaki valdebulia gadaWras 

interesTa konfliqti iseTi saSualebiT, rom maqsimalurad iyos daculi 

klientis interesebi. zogierT aseT SemTxvevaSi klientis interesebis 

dasacavad SesaZloa saWiro gaxdes profesiuli urTierTobis Sewyveta 

da klientis dakavSireba momsaxurebis misaRebad sxva socialur 

muSakTan.  

(b) socialurma muSakebma borotad ar unda gamoiyenon profesiuli 

urTierToba an pozicia Tavisi piradi, religiuri, politikuri Tu 

biznes interesebisaTvis.  

(g) socialurma muSakma klientTan an yofil klientTan ar unda 

daamyaros ormagi an mravalmxrivi urTierToba, Tu arsebobs klientis 

eqspluataciis an klientisTvis SesaZlo zianis miyenebis riski. iseT 

SemTxvevebSi, rodesac arsebobs klientTan ormagi an mravalmxrivi 

urTerTobis damyarebis aucilebloba, socialuri muSaki valdebulia 

daicvas profesiuli urTierTobis sazRvrebi (ormagi an mravalmxrivi 

urTierTobis SemTxvevaSi socialur muSaks klientTan SeiZleba 

erTdroulad hqondes profesiuli, socialuri da/an biznes 

urTierTobebi).    

(d) zogierT SemTxvevaSi socialuri muSaki momsaxurebas uwevs or 

an met klients, romelTac erTmaneTTan garkveuli urTierToba 

akavSirebT (mag, wyvili, ojaxis wevrebi). aseT dros SeiZleba arsebobdes 

interesTa konfliqti. am SemTxvevaSi socialuri muSakis movaleobaa 
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garkveviT auxsnas klientebs sakuTari valdebulebebi da yvela SesaZlo 

zoma miiRos interesTa konfliqtis aRmosafxvrelad.   

 

1.07 konfidencialoba 

(a) socialuri muSaki valdebulia daicvas klientis 

konfidencialuri informacia. socialur muSaks ara aqvs 

konfidencialuri informaciis gacemis ufleba im gamonaklisis garda, 

rodesac es aucilebelia saTanado momsaxurebis gawevis an socialuri 

samuSaos Sedegebis SefasebisaTvis.   

(b) socialur muSaks klientis konfidencialuri informaciis 

gacema SeuZlia im SemTxvevaSi, Tu igi miiRebs Tanxmobas informaciis 

gacemaze klientisgan an misi kanonieri warmomadgenlisgan.   

 (g) socialurma muSakma unda daicvas nebismieri informaciis 

konfidencialoba, romelic man miiRo profesiuli movaleobis 

Sesrulebisas. am wesis darRveva SeiZleba im SemTxvevaSi, Tu 

konfidencialuri informaciis gamJRavneba aucilebelia mosalodneli 

seriozuli zianis prevenciisaTvis. nebismier aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma unda gasces konfidencialuri informaciis mxolod 

aucilebeli nawili da mxolod iseTi informacia, romelic pirdapir 

ukavSirdeba mosalodnel safrTxes.    

 (d) SesaZleblobis farglebSi socialurma muSakma unda 

Seatyobinos klients konfidencialuri informaciis mosalodneli 

gacemisa da SesaZlo Sedegebis Sesaxeb. xSir SemTxvevaSi es 

damokidebulis iseT garemoebebze, rogoricaa, gaicema Tu ara 

konfidencialuri informacia kanonis moTxovnis gareSe, Tu ubralod 

klientis Tanxmobis Semdeg.   

 



                                                                                                                                                                                         

13 

(e) socialurma muSakma klients unda acnobos momsaxurebis 

gawevisas miRebuli informaciis konfidencialobis Sesaxeb da aseve im 

SesaZlo SemTxvevebis Sesaxeb, rodesac konfidencialoba SeiZleba 

dairRves.    

(v) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri muSaki muSaobs ojaxTan, 

wyvilTan an individTa jgufTan, man klientebs unda acnobos TavianTi 

informaciis konfidencialobis dacvis Sesaxeb. klientebi (jgufuri 

praqtikisas) informirebulni unda iyvnen imis Sesaxeb, rom socialur 

muSaks ar SeuZlia imis garantireba, rom maTi piradi konfidencialuri 

informacia ar gamJRavndeba jgufis sxva wevrebis mier.    

(z) socialurma muSakma saojaxo Tu jgufur konsultaciaSi 

Cabmul klientebs unda gaacnos saagentos politika, romelic exeba 

socialuri muSakis mier konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

monawileTa Soris. 

(T) socialurma muSaks ara aqvs ufleba klientis konfidencialuri 

informacia gaamJRavnos damfinansebel organosTan (pirTan) klientis 

Tanxmobis gareSe.  

(i) socialurma muSakma ar unda ganixilos konfidencialuri 

informacia iseT garemoSi, sadac ar aris ganmartoebis SesaZlebloba da 

arsebobs informaciis gaxmaurebis riski. aseTi safrTxe arsebobs 

sazogadoebrivi TavSeyrisa da xalxmraval adgilebSi.  

(k) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

manam, sanam kanoni mas aZlevs amis saSualebas. im SemTxvevaSi Tu 

sasamarTlo an sxva kanoniT uflebamosili organo socialuri 

muSakisgan moiTxovs konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

klientis Tanxmobis gareSe, da Tu informaciis gacemam SesaZloa ziani 

miayenos klients, socialur muSaks SeuZlia moiTxovos, rom 

sasamarTlom gaauqmos es moTxovna, an maqsimalurad Seamciros igi, 
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xolo miRebuli informacia Seinaxos daculad da sazogadoebisTvis 

araxelmisawvdomi formiT.  

(l) socialurma muSakma unda daicvas klientebis konfidencialoba 

masmediasTan urTierTobisas. 

(m) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

maSinac, rodesac igi iRebs moTxovnas aseTi informaciis gacemaze 

masmediis warmomadgenlebisgan.   

(n) socialurma muSakma unda uzrunvelyos klientTan 

dakavSirebuli samuSao Canawerebis konfidencialoba da dacul adgilas 

Senaxva, sadac maTze xeli ar miuwvdebaT gareSe pirebs.   

(o) socialurma muSakma unda gamoiCinos gansakuTrebuli 

sifrTxile informaciis kompiuteriT, eleqtronuli fostiT, faqsiT, 

telefoniT, avtomopasuxiT an sxva eleqtronuli saSualebiT 

gadacemisas.  

(p) socialurma muSakma ar unda gaacxados klientis 

saidentifikacio informacia, rodesac igi axdens klientis SerCevas 

saswavlo an treningis miznebisaTvis, Tu ar iqna miRebuli klientis 

Tanxmoba konfidencialuri informaciis gaxsnaze. 

(J) klientis konfidencialuri informacia daculi unda iyos 

maSinac ki, rodesac adgili aqvs socialuri muSakis mier samuSao 

praqtikis Sewyvetas, mis diskvalifikacias Tu sikvdils.   

(r) socialurma muSakma unda daicvas klientis informaciis 

konfidencialoba klientis gardacvalebis SemTxvevaSi.   

 

1.08 Canawerebis xelmisawvdomoba 

(a) klientis moTxovnisamebr socialurma muSakma unda gaacnos 

klients mis Sesaxeb gakeTebuli profesiuli Canawerebi da informacia. 

Tu socialuri muSaki varaudobs, rom klientis mier am Canawerebis 



                                                                                                                                                                                         

15 

gacnobam SeiZleba gamoiwvios garkveuli gaugebroba an daazianos 

klienti, maSin man klients damatebiTi ganmarteba unda misces 

Canawerebis Sesaxeb. socialur muSaks ufleba aqvs ar aCvenos klients 

Canawerebi an aCvenos maTi nawili mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi 

darwmunebulia, rom aRniSnuli Canawerebis gacnoba seriozulad 

daazianebs klients. aseT SemTxvevebSi Sesabamis dokumentaciaSi unda 

iqnes Setanili informacia klientis mier gakeTebuli moTxovnis Sesaxeb 

gaecnos Canawerebs. iqve miTiTebuli unda iyos, Tu ratom uTxra 

socialurma muSakma klients uari moTxovnaze, gacnoboda Canawerebs an 

misca mxolod Canawerebis garkveuli nawilis gacnobis ufleba.  

(b) klientisaTvis Canawerebis miwodebis SemTxvevaSi socialurma 

muSakma unda uzrunvelyos yvela im individis informaciis 

konfidencialoba, romlebic moxseniebulni arian CanawerebSi.  

 

1.09 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda daamyaros 

sqesobrivi urTierToba klientTan. 

(b) socialurma muSakma sqesobrivi urTierToba ar unda daamyaros 

klientis naTesavebTan an im pirebTan, romlebTanac klients axlo piradi 

urTierToba aqvs. am SemTxvevaSi arsebobs klientis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. klientis naTesavebsa da 

axlobel adamianebTan sqesobrivi urTierTobis damyarebis Semdeg 

rTuldeba profesiuli sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul urTierTobaSi. mtkice profesiuli sazRvrebis 

SenarCunebis valdebuleba ekisrebaT socialur muSakebs da ara maT 

klientebs, klientebis naTesavebsa Tu axloblebs.    

(g) socialurma muSakma ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba  

yofil klientebTan, radgan arsebobs klientisaTvis SesaZlo zianis 

miyenebis safrTxe. Tu am akrZalvis miuxedavad socialuri muSaki mainc 
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daamyarebs sqesobriv urTierTobas yofil klientTan, misi movaleobaa 

(da ara klientis) daamtkicos, rom am gziT ar moxdeba yofili klientis 

eqspluatireba, masze Zaladoba an misiT manipulireba.   

(d) socialurma muSakma klinikuri momsaxureba ar unda gauwios 

iseT individs, romelTanac mas warsulSi sqesobrivi urTierToba hqonda. 

yofili sqesobrivi partniorisTvis klinikuri momsaxurebis gawevam 

SeiZleba ziani miayenos klients. am SemTxvevaSi Zneli xdeba profesiuli 

sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da klients Soris.  

 

1.10 fizikuri kontaqti 

socialurma muSakma ar unda iqonios fizikuri kavSiri 

klientebTan, rodesac kontaqtis Sedegad (rogoricaa magaliTad, 

klientebis mimarT fizikuri alersi)  arsebobs klientisadmi 

fsiqologiuri zianis miyenebis albaToba.  

 

1.11 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba 

klientze. sqesobrivi Zaladoba ewodeba nebismieri saxis sqesobriv 

qmedebas, klientisgan sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sxva 

sityvier Tu fizikur saqciels, romelic sqesobriv urTierTobas 

ukavSirdeba. 

 

1.12 Seuracxmyofeli leqsika 

socialuri muSaki ar unda xmarobdes Seuracxmyofel leqsikas 

klientebTan  werilobiTi an sityvieri urTierTobisas. socialurma 

muSakma unda gamoiyenos delikaturi leqsika yvela profesiul 

urTierTobaSi. 
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1.13 gadasaxadi momsaxurebisaTvis 

(a) momsaxurebis gadasaxadis dawesebisas socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos, rom gadasaxadi iyos misaRebi da Seesabamebodes gaweul 

momsaxurebas. aseve yuradReba unda mieqces klientis 

gadamxdelunarianobas. 

  (b) socialurma muSakma ar unda miiRos raime nivTi an momsaxureba 

klientisagan mis mier gaweuli profesiuli momsaxurebis safasurad. 

barteruli SeTanxmebebi, gansakuTrebiT iseTebi, romlebic momsaxurebis 

gacvlazea orientirebuli, qmnian intereseTa konfliqtisa da 

eqspluataciis gaCenis safrTxes da arRveven socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul profesiuli urTierTobis sazRvrebs. 

socialuri muSaki SeiZleba daTanxmdes barterul momsaxurebaze 

mxolod im calkeul SemTxvevebSi, rodesac amgvari momsaxureba 

miRebuli praqtikaa adgilobrivi kulturis farglebSi, rodesac 

molaparakeba aseT momsaxurebaze xdeba yovelgvari Zaldatanebis gareSe, 

xolo iniciativa ki momdinareobs klientisagan. Tu socialuri muSaki 

klientisagan momsaxurebis sanacvlod iRebs nivTs an garkveul 

momsaxurebas, igi pasuxismgebelia imaze, rom aseTi SeTanxmeba ar 

daazianebs klients da profesiul urTierTobas.     

(g) socialurma muSakma ar unda moiTxovos kerZo gasamrjelo im 

klientisTvis gaweuli momsaxurebisTvis, romelic sargeblobs 

momsaxurebis ufasod miRebis uflebiT socialuri muSakis 

organizaciisgan.  
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1.14 gadawyvetilebis miRebis unars moklebuli klientebi 

rodesac socialuri muSaki moqmedebs iseTi klientis saxeliT, 

romelsac ar gaaCnia gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari, 

socialuri muSaki valdebulia miiRos zomebi aseTi klientis 

interesebisa da uflebebis dasacavad.   

 

1.15 momsaxurebis Sewyveta 

socialurma muSakma unda miiRos zomebi imisaTvis, rom moxdes 

klientisaTvis momsaxurebis miwodebis gagrZeleba iseT SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebis Sewyvetas ganapirobebs Semdegi faqtorebi: 

klientis an socialuri muSakis gadaadgileba, avadmyofoba, fizikuri an 

gonebrivi unaris SezRudva da a.S. 

 

1.16 momsaxurebis damTavreba 

(a) socialurma muSakma unda daamTavros klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva maSin, rodesac es momsaxureba aRar pasuxobs 

klientis saWiroebebs.  

(b) socialurma muSakma yvela zoma unda miiRos imisaTvis, rom ar 

miatovos klienti, romelsac  jer kidev sWirdeba momsaxureba. socialur 

muSaks SeuZlia moaxdinos uecrad momsaxurebis Sewyveta mxolod iseT 

uCveulo garemoebaTa gamo, rodesac arsebobs seriozuli uaryofiTi 

faqtorebis safrTxe. saWiroebis SemTxvevaSi socialurma muSakma xeli 

unda Seuwyos saTanado RonisZiebebis gatarebas momsaxurebis 

gasagrZeleblad. 

(g) fasiani momsaxurebis SemTxvevaSi socialur muSaks SeuZlia 

momsaxurebis Sewyveta im klientisaTvis, romelic ar ixdis gasamrjelos 

da romlisTvisac momsaxurebis dawyebamde naTeli iyo anazRaurebis 

pirobebi. aseT SemTxvevaSi momsaxurebis Sewyveta SesaZlebelia, Tu 
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klienti ar warmoadgens safrTxes sakuTari Tavis an sxvebis mimarT da 

Tu klientTan ganxiluli iqna gadauxdelobis Sedegebi.  

 (d) socialurma muSakma ar unda Sewyvitos klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva klientTan socialuri, finansuri an sqesobrivi 

urTierTobis damyarebis mizniT. 

(e) socialuri muSaki, romelic winaswar flobs informacias 

klientis mimarT momsaxurebis gawevis dasrulebis an Sewyvetis Sesaxeb, 

valdebulia droulad Seatyobinos klients amis Sesaxeb da izrunos 

klientis momsaxurebis alternatiul uzrunvelyofaze klientis 

saWiroebebisa da arCevanis Sesabamisad.  

(v) socialuri muSaki, romelic apirebs datovos samuSao adgili, 

valdebulia Seatyobinos klients momsaxurebis gagrZelebis SesaZlo 

alternativebis Sesaxeb da aseve acnobos mas mosalodneli momsaxurebis 

potenciuri upiratesobebi da riskebi. 
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2. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba kolegebis 

mimarT 

2.01 pativiscema 

(a) socialuri muSaki pativiscemiT unda epyrobodes kolegebs, unda 

afasebdes da aRiarebdes maT kvalifikacias da acnobierebdes maT mimarT 

valdebulebebs. 

(b) socialurma muSakma klientebTan da sxva profesionalebTan 

urTierTobisas Tavi unda Seikavos kolegaTa misamarTiT dausabuTebeli 

kritikisgan. dausabuTebeli kritika moicavs Semdegs: kolegis 

kompetenturobis Sesaxeb uaryofiTi komentarebis gakeTebas an uaryofiTi 

konteqstis matarebel komentarebs kolegis iseTi niSan-Tvisebebis mimarT 

rogoricaa, eTnikuri da erovnuli warmomavloba, sqesi, asaki, qorwinebis 

statusi, politikuri Sexedulebebi, religia, fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebi.   

(g) socialurma muSakma unda iTanamSromlos socialuri samuSaos 

specialistebTan da sxva profesiebis warmomadgenlebTan, raTa 

uzrunvelyos klientis keTildReoba.  

 

2.02 konfidencialoba 

socialuri muSaki pativs unda scemdes profesiuli urTierTobis 

dros kolegebisgan miRebul konfidencialur informacias. socialuri 

muSakma unda icodes, rom kolegebi acnobiereben mis movaleobas, daicvas 

konfidencialuri informacia da aseve esmiT isic, rom arsebobs 

zogierTi gamonaklisi, rodesac saWiroa konfidencialuri informaciis 

gamJRavneba.   
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2.03 interdisciplinaruli TanamSromloba  

(a) interdisciplinaruli jgufis wevrma socialurma muSakma 

monawileoba unda miiRos jgufis muSaobaSi da Tavisi wvlili Seitanos 

im gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic zegavlenas axdens klientis 

keTildReobaze. aseT SemTxvevebSi naTlad unda iyos gansazRvruli 

interdisciplinaruli jgufis wevrTa profesiuli da eTikuri 

valdebulebani.  

(b) socialuri muSaki, romlisTvisac jgufis mier miRebuli 

gadawyvetileba eTikurad miuRebelia, valdebulia Seecados uTanxmoebis 

aRmofxvras saTanado saSualebebiT. im SemTxvevaSi, Tu es ver xerxdeba, 

socialurma muSakma  unda moiZios sxva saSualebebi klientis 

keTildReobasTan dakavSirebuli sakiTxis gadasaWrelad.   

 

2.04 uTanxmoebani kolegebis monawileobiT  

(a) socialurma muSakma Tanamdebobis miRebis mizniT ar unda 

isargeblos kolegasa da xelmZRvanel pirs Soris arsebuli uTanxmoebiT 

da am saSualebiT ar unda moaxdinos Tavisi piradi interesebis 

dakmayofileba.   

(b) socialurma muSakma eqspluatacia ar unda gauwios klients da 

ar unda Caabas igi im uTanxmoebaSi, romelic mas SeiZleba sakuTar 

kolegasTan hqondes, aseve klientTan ar unda ganixilos kolegasTan 

arsebuli uTanxmoeba. 

   

2.05 konsultacia 

(a) socialurma muSakma unda mimarTos kolegebs rCevisa da 

konsultaciisaTvis im SemTxvevaSi, rodesac es konsultacia klientis 

interesebSi Sedis.  
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(b) socialuri muSaki informirebuli unda iyos kolegebis 

specializaciis sferosTan dakavSirebiT. socialurma muSakma rCeva unda 

hkiTxos mxolod iseT kolegebs, romlebic mocemul sferoSi 

kompetenturni da gamocdilni arian.   

(g) kolegebisgan konsultaciis miRebisas socialurma muSakma unda 

gaacxados klientis informacis mxolod minimaluri nawili.   

 

2.06 mimarTvis gacema momsaxurebis misaRebad   

(a) socialurma muSakma klienti unda gaagzavnos sxva 

profesionalTan im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki Tavisi 

momsaxurebiT efeqturad ver akmayofilebs klientis saWiroebebs an 

rodesac saWiroa damatebiTi momsaxurebis gaweva.   

(b) socialurma muSakma, romelic klients sxva profesionalTan 

agzavnis, zomebi unda miiRos imisaTvis, raTa moaxdinos 

pasuxismgeblobis drouli da efeqturi gadacema. aseT dros socialurma 

muSakma Sesabamis specialists klientis informacia unda gadasces 

klientis nebarTvis safuZvelze. 

  (g) socialur muSaks ekrZaleba anazRaurebis gacema an miReba 

momsaxurebaze mimarTvis gacemisas maSin, rodesac igi klients ar uwevs  

profesiul momsaxurebas.  

 

2.07 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma, romelic aris xelmZRvaneli an pedagogi, 

ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba profesiulad masze 

daqvemdebarebul pirebTan an studentebTan. 

(b) socialurma muSakma Tavi unda Seikavos kolegebTan sqesobrivi 

urTierTobebis damyarebisgan maSin, rodesac arsebobs interesTa 

konfliqtis safrTxe. socialuri muSaki, romelic apirebs sqesobrivi 
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urTierTobis damyarebas kolegasTan (an ukve aqvs aseTi urTierToba), 

valdebulia Tavisi profesiuli pasuxismgebloba gadasces sxva pirs 

interesis konfliqtis Tavidan asacileblad.  

 

2.08 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba  

Tavisi profesiuli zedamxedvelobis qveS myof pirebze, studentebze an 

kolegebze. sqesobrivi Zaladoba moicavs: sqesobriv Tavdasxmas, sqesobriv 

Seviwroebas, sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sqesobrivi xasiaTis 

sxva sityvier an fizikur gamovlenas. 

 

2.09 kolegebis samuSao unaris daqveiTeba 

(a) zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SeiZleba Seityos 

kolegis samuSao unaris daqveiTebis Sesaxeb, rac ukavSirdeba pirad 

problemebs, fsiqologiur stress, narkotikebis moxmarebasa Tu 

fsiqikuri janmrTelobis gauaresebas. Tu aseTi mdgomareoba xels uSlis 

kolegis efeqturad muSaobas, socialurma muSakma masTan unda ganixilos 

Seqmnili mdgomareoba da daexmaros mas mdgomareobis gaumjobesebaSi.  

(b) Tu socialuri muSaki flobs informacias kolegis samuSao 

unaris daqveiTebis Sesaxeb da Tu amasTanave kolega ar cdilobs 

Seqmnili situaciis gamosworebas, socialuri muSaki valdebulia 

aRniSnuli sakiTxi amcnos xelmZRvanel pirs an profesiul asociacias.  

 

2.10 kolegebis arakompetenturoba 

(a) socialurma muSakma, romlisTvisac cnobilia kolegis 

arakompetenturobis Sesaxeb, SeZlebisdagvarad unda ecados, 

konsultireba gauwios kolegas da daexmaros mas mdgomareobis 

gamosworebaSi. 
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(b) socialurma muSakma, romisTvisac cnobilia, rom kolega 

arakompetenturia da amasTanave ar miuRia saTanado zomebi sakuTari 

arakompetenturobis gamosasworeblad, unda imoqmedos misi saagentos, 

socialur muSakTa profesiuli asociaciisa Tu maregulirebeli organos 

mier dadgenili wesiT.  

 

2.11 kolegebis araeTikuri qceva 

(a) socialuri muSaki valdebulia gamoavlinos kolegis araeTikuri 

saqcieli da ecados moaxdinos aseTi saqcielis prevencia an 

saWiroebisamebr gamosworeba.  

(b) socialuri muSaki unda icnobdes im wesebsa da procedurebs, 

romelTa dacvac mizanSewonilia kolegebis araeTikuri qcevis gamo 

warmoSobili problemebis aRmosafxvrelad. socialuri muSakisaTvis 

cnobili unda iyos saxelmwifo procedurebi eTikis garSemo arsebuli 

saCivrebis mogvarebasTan dakavSirebiT.  

(g) Tu socialur muSaks miaCnia, rom misi kolega araeTikurad 

moiqca, igi unda Seecados aRniSnuli sakiTxis ganxilvas kolegasTan Tu 

es SesaZlebelia da Tu arsebobs imis albaToba, rom ganxilva 

produqtiuli iqneba.  

(d) Tu saWiroeba moiTxovs, socialurma muSakma, romlisTvisac 

cnobilia kolegis araeTikuri saqcielis Sesaxeb, unda mimarTos 

Sesabamis organos (mag, profesiuli asociaciis Sesabamisi komiteti an 

sxva sabWo).  

(e) socialurma muSakma daxmareba unda gauwios da daicvas kolega 

im SemTxvevaSi, rodesac mas usamarTlod edeba brali araeTikur 

saqcielSi.   
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3. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba  samuSao 

adgilze 

 

3.01 zedamxedveloba da konsultacia 

(a) socialur muSaks, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa da 

konsultacias, unda hqondes Sesabamisi codna da kvalifikacia, raTa 

saTanadod ganaxorcielos Tavisi profesiuli miznebi. socialuri muSaki 

unda moqmedebdes mxolod sakuTari codnisa da kompetenturobis 

farglebSi. 

(b) socialuri muSaki, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa 

da konsultacias, pasuxismgebelia mkafio, saTanado da klientis 

eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis dadgenaze. 

 (g) socialuri muSaki ar unda Caebas ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi  misi zedamxedvelobis qveS myof pirebTan im SemTxvevaSi, 

Tu arsebobs am pirebis eqspluataciis an maTTvis zianis miyenebis 

safrTxe. 

(d) socialurma muSakma, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobas, 

obieqturad unda Seafasos zedamxedvelobis qveS myofi pirebis muSaoba. 

 

3.02 ganaTleba da profesiuli treningi 

(a) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi, praqtikis 

instruqtori studentebisTvis, an treneri, unda moqmedebdes mxolod 

sakuTari codnisa da kompetenciis farglebSi da unda uzrunvelyofdes 

studentebisTvis uaxlesi profesiuli  informaciis miwodebas.   
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(b) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis  

instruqtori studentebisTvis an treneri, samarTlianad unda Seafasos 

studentebis muSaoba. 

(g) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis 

instruqtori, unda uzrunvelyos klientebis informireba im SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebas studentebi awarmoeben.    

(d) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi an praqtikis 

instruqtori, ar unda Caebas studentebTan ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi im SemTxvevaSi, Tu arsebobs studentis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. socialuri samuSaos 

pedagogebi da praqtikis instruqtorebi pasuxismgebelni arian mkafio, 

saTanado da eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis 

dadgenaze. 

 

3.03 muSaobis Sefaseba  

socialuri muSaki, romelic pasuxismgebelia sxvebis muSaobis 

Sefasebaze, am amocanas axorcielebdes obieqturad, mkafiod dadgenili 

kriteriumebis safuZvelze.   

 

3.04 socialuri muSakis Canawerebi klientisa da momsaxurebis Sesaxeb 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos profesiuli Canawerebis 

sizuste.   

(b) socialurma muSakma droulad unda ganaaxlos profesiuli 

Canawerebi, raTa uzrunvelyos momsaxurebis uwyveti miwodeba da 

momavalSi efeqturad gagrZeleba.  
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(g) socialuri muSakis dokumentacia maqsimalurad unda icavdes 

klientis konfidencialobas da unda moicavdes informacias mxolod 

miwodebul momsaxurebasTan dakavSirebiT.  

(d) socialurma muSakma unda Seinaxos Canawerebi momsaxurebis 

dasrulebis Semdegac, raTa uzrunvelyos maTi saWiroebisamebr 

xelmisawvdomoba momavalSi. profesiuli Canawerebi unda inaxebodes 

wlebis manZilze saxelmwifo kanonebisa an Sesabamisi kontraqtis 

safuZvelze. 

 

3.05 finansuri angariSis gamowera 

socialuri muSakis mier gacemuli momsaxurebis finansuri angariSi 

zustad unda asaxavdes miwodebuli momsaxurebis xasiaTs da aseve unda 

axdendes im pirebis dasaxelebas, romlebmac uzrunvelyves momsaxureba.   

 

3.06 klientis gadayvana 

(a) aris SemTxvevebi, rodesac individi, romelic iRebs 

momsaxurebas sxva saagentodan an sxva socialuri muSakisgan, 

ukavSirdeba axal socialur muSaks servisebisTvis. aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma guldasmiT unda ganixilos klientis saWiroebani 

manam, sanam daTanxmebodes momsaxurebis gawevaze. SesaZlo gaugebrobisa 

da konfliqtis minimizaciis mizniT socialurma muSakma potenciur 

klientTan erTad unda imsjelos momsaxurebis amJamindel 

mimwodeblebTan mis urTierTobaze da aseve ganixilos is SesaZlo 

sargebeli da safrTxe, romelsac SeiZleba adgili hqondes momsaxurebis 

mimwodeblis Secvlis SemTxvevaSi.   
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(b) Tu axal klients gaweuli aqvs momsaxureba sxva saagentos an 

kolegis mier, socialurma muSakma klientTan erTad unda ganixilos, 

akmayofilebda Tu ara mis interesebs aRniSnuli momsaxureba.  

 

3.07 administracia 

(a) socialuri samuSaos administratorebis movaleobaa moiZion 

profesiuli resursebi rogorc TavianT saagentoebSi, aseve maT 

farglebs gareT klientis interesebis dasakmayofileblad. 

(b) socialurma muSakebma unda daicvan resursebis ganawilebis Ria 

da obieqturi procedurebi. rodesac SeuZlebelia yvela klientis 

interesis dakmayofileba, klientTaTvis resursebis ganawileba unda 

moxdes samarTlianad da saTanado principebis Sesabamisad. 

      (g) socialuri samuSaos administratorebma unda miiRon saTanado 

zomebi, raTa uzrunvelyon personalisTvis saTanado profesiuli 

zedamxedvelobis gaweva.   

(d) socialuri samuSaos administratorebma yvela zoma unda 

miiRon imisaTvis, rom maT saagentoSi Seqmnili samuSao garemo 

Seesabamebodes socialuri samuSaos eTikis kodeqss. maT aseve unda 

miiRon zomebi imisaTvis, raTa maT saagentoebSi aRmoifxvras yvela is 

faqtori, romelic arRvevs an ar Seesabameba socialuri samuSaos eTikis 

kodeqss.  

 

3.08 profesiuli ganaTlebis gagrZeleba da personalis ganviTareba 

socialuri samuSaos administratorebma unda gaataron Sesabamisi 

RonisZiebani TavianTi saagentoebis personalis ganaTlebisa da 

profesiuli treningebis uzrunvelsayofad. treningebi da ganaTlebis 

iniciativebi unda pasuxobdes socialuri samuSaos Tanamedrove 

tendenciebsa  da eTikis normebs. 
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3.09 socialur muSakebis valdebulebani saagentos/damqiraveblis mimarT 

(a) socialuri muSaki unda asrulebdes im valdebulebebs, 

romlebic mas ekisreba damqiravebeli saagentos mier.   

(b) socialuri muSaki mudam unda cdilobdes Tavisi saagentos 

efeqturobis gaZlierebas/servisebis gaumjobesebas. 

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos 

damqiraveblis/xelmZRvanelis informirebuloba socialuri samuSaos 

eTikis kodeqsTan da kodeqsis Sesabamis profesiul qcevasTan 

dakavSirebiT.   

(d) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  damqiravebeli orga-

nizaciis politikam, procedurebma an administraciulma brZanebebma xeli 

SeuSalos socialuri samuSaos eTikuri praqtika. socialurma muSakma 

unda uzrunvelyos misi damqiravebeli organizaciis praqtikis 

Sesabamisoba socialuri samuSaos eTikis kodeqsTan.   

(e) socialurma muSakma unda moaxdinos diskriminaciis prevencia da 

aRmofxvra damqiravebeli organizaciis Sida politikasa da praqtikaSi.  

(v) socialuri muSakebi unda dasaqmdnen (an studenti unda 

miavlinon praqtikisTvis) mxolod im organizaciebSi, romlebsac gaaCniaT 

Sida ganawesi da procedurebi. 

  (z) socialuri muSaki unda ufrTxildebodes damqiravebeli 
organizaciis resursebs, dauSvebelia organizaciis resursebis 
gaflangva an maTi aradaniSnulebisamebr gamoyeneba.; 

 

3.10 SromasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebi 

(a) klientebis momsaxurebisa da sakuTari samuSao pirobebis 

gaumjobesebis mizniT socialur muSakebs SeuZliaT ganaxorcielon 

koleqtiuri qmedeba, Seqmnan an gawevriandnen profkavSirebSi.  
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(b) socialuri muSakebi, romlebic monawileoben sxvadasxva saxis 

aqciebsa Tu gaficvebSi, unda xelmZRvanelobdnen profesiuli 

RirebulebebiT, eTikuri principebiTa da standartebiT. aqciis/gaficvis 

mowyobasTan dakavSirebiT gadawyvetilebis miRebamde socialurma 

muSakebma kargad unda gaaanalizon maTi mosalodneli qmedebis SesaZlo 

zemoqmedeba klientebze. 

 

4. socialuri muSakis, rogorc profesionalis, eTikuri 

pasuxismgebloba 

4.01 kompetenturoba 

(a) socialurma muSakma unda miiRos SemoTavazeba samuSao 

adgilTan dakavSirebiT mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas gaaCnia Sesabamisi 

kompetencia an gegmavs sakuTari kompetenciis srulyofas.   

(b) socialuri muSaki unda iswrafodes profesiuli donis 

asamaRleblad. igi kritikulad unda afasebdes profesiaSi Semosul 

axal tendenciebs da saWiroebis SemTxvevaSi unda euflebodes axal 

codnas. socialuri muSaki mudmivad unda ecnobodes profesiul 

literaturas da unda monawileobdes treningebsa Tu sxva 

saganmanaTleblo iniciativebSi, romlebic xorcieldeba socialuri 

samuSaos eTikis Sesabamisad. 

(g) socialuri muSakis samuSao praqtika unda eyrdnobodes 

aRiarebul codnas, maT Soris empiriuls, socialuri samuSaos eTikis 

principebis Sesabamisad. 
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4.02 diskriminacia 

socialurma muSakma xeli ar unda Seuwyos diskriminaciis aranair 

gamovlenas rasis, eTnikurobis, erovnuli warmoSobis, kanis feris, 

sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri mdgomareobis, 

politikuri mrwamsis, religiuri rwmenis an gonebrivi/fizikuri 

SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  

 

4.03 piradi saqmianoba 

socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  misma piradma 

saqmianobam Seaferxos misi profesiuli movaleobis ganxorcieleba. 

 

4.04 upatiosnoba, TaRliToba da tyuili 

socialuri muSakma ar unda miiRos monawileoba upatiosno 

saqcielSi, TaRliTobasa Tu tyuilSi.   

 

4.05 mdgomareobis gauareseba 

(a) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom misma piradma Tu 

samarTlebrivma problemebma, fsiqo-socialurma stresma Tu fsiqikuri 

janmrTelobis mdgomareobam Seaferxos misi profesionaluri gansja da 

muSaobis unari da amiT safrTxe Seuqmnas klientis interesebs.  

(b) socialurma muSakma, romlis piradi Tu samarTlebrivi 

problemebi, fsiqo-socialuri stresi Tu fsiqiuri janmrTelobis 

mdgomareoba aferxebs mis profesiul gansjasa da muSaobas, 

dauyovnebliv unda moiZios profesiuli daxmareba, Secvalos sakuTari 

samuSao datvirTva, Sewyvitos muSaoba, an miiRos sxva zomebi sakuTar 

klientTa interesebis dasacavad.   
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4.06 araswori reprezentacia  

(a) socialurma muSakma mkafiod unda ganasxvaos is qmedebani da 

gancxadebebi, romlebSic igi Cabmulia rogorc kerZo piri da rogorc 

profesionali.    

(b) Tu socialuri muSaki Tavisi organizaciis saxeliT akeTebs 

raime gancxadebas, man zustad, zedmeti interpretaciis gareSe unda 

gadmosces organizaciis oficialuri pozicia.   

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis, ganaTlebis, kompetenturobisa Tu miwodebuli 

momsaxurebis klientisaTvis zusti da gadauWarbebeli wardgena. 

socialuri muSaki unda saubrobdes sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis/xarisxis Sesaxeb mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas aseTi 

kvalifikacia/xarisxi gaaCnia.  socialuri muSaki valdebulia aRkveTos 

yovelgvari uzustoba da mcdari warmodgena mis kvalifikaciasa da 

profesiul xarisxTan dakavSirebiT.   

 

4.07 klientTa mozidva 

(a) socialuri muSaki sakuTari iniciativiT ar unda ecados 

moizidos iseTi potenciuri klientebi, romlebic arian daucvelni da 

advilad eqvemdebarebian sxvaTa zegavlenis, manipulacias an Zaladobas.  

(b) socialurma muSakma ar unda moipovos alibi/mowmis 

mtkicebuleba  sasamarTlosTvis misi amJamindeli klientebisgan, an sxva 

iseTi individebisgan, romlebic garkveul garemoebaTa gamo advilad 

manipulirebadni arian.   
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4.08 sakuTari damsaxurebis xazgasma   

(a) socialurma muSakma unda aRniSnos sakuTari damsaxureba 

mxolod mis mier realurad Sesrulebuli samuSaodan gamomdinare.  

(b) socialurma muSakma unda aRiaros sxvebis mier Sesrulebuli 

samuSao da maT mier saqmeSi Setanili wvlili. 

 

5. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba socialuri 

samuSaos profesiisadmi  

 

5.01 profesiis mTlianoba 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos socialuri samuSaos 

praqtikis maRali standartebiT ganxorcieleba.  

(b) socialurma muSakma unda daicvas profesiis Rirebulebebi, 

eTika, codna da misia. socialuri muSaki unda iRwvodes profesiis 

popularizaciisaTvis, unda monawileobdes saganmanaTleblo 

iniciativebSi, kvlevaSi, konsultaciebSi da unda axdendes 

prezentaciebis organizebas. 

(g) socialuri muSaki unda ecados socialur samuSaosTan 

dakavSirebuli codnis kolegebisTvis gaziarebas praqtikis, kvlevisa da 

eTikis sferoebSi. socialuri muSaki unda cdilobdes sakuTari wvlili 

Seitanos profesiuli literaturis gamdidrebaSi da sakuTari codna 

gauziaros farTo auditorias profesiul Sexvedrebsa da 

konferenciebze.     

(d) socialuri muSaki unda ebrZodes socialuri samuSaos 

aralegalur da arakvalificiur praqtikas.   
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5.02 Sefaseba da kvleva 

(a) socialurma muSakma unda awarmoos socialuri samuSaos 

politikis, programebisa da praqtikiuli saqmianobis monitoringi da 

Sefaseba.  

(b) profesiuli codnis wyaroebis gamdidrebis mizniT, socialurma 

muSakma popularizacia unda gauwios kvlevas  socialur samuSaoSi.  

(g) socialurma muSaki kritikulad unda miudges socialuri 

samuSaos sferoSi aRmocenebul siaxleebs da unda Seiswavlos isini. 

socialuri muSaki valdebulia gamoiyenos Sefasebis meTodebi da 

kvlevis Sedegebi profesiul praqtikaSi.   

(d) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos misi saqmianobis SesaZlo Sedegebi da unda daicvas is 

wesebi, romlebic gaTvaliswinebulia kvlevisa da Sefasebis monawile 

individebis dasacavad. aseT SemTxvevebSi socialurma muSakma aseve unda 

miiRos konsultaciebi Sesabamisi organizaciidan.  

(e) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma  socialurma muSakma 

kvlevis yvela monawilisgan unda miiRos kvlevaSi nebayoflobiT 

monawileobaze werilobiTi Tanxmoba. TanxmobaSi saWiroebisamebr 

aRniSnuli unda iyos, rom individs monawileobaze uaris Tqma SeuZlia 

da es mas ar miayenebs zians da ar daakisrebs aranair jarimas.    

Tanxmoba unda iTvaliswinebdes monawileTa interesebs, unda icavdes maT 

konfidencialobasa da Rirsebas. Tanxmobis baraTSi unda iyos axsnili, 

Tu ra moeTxoveba kvlevaSi/SefasebaSi monawile individs, ra saxisa da  

xangrZlivobisaa misi monawileoba, aseve kvlevaSi monawileobis riskebi 

da sargebeli potenciuri monawilisaTvis. 

(v) Tu kvlevis/Sefasebis monawileebs ar SeuZliaT kvlevaSi 

CarTvis Sesaxeb informirebuli Tanxmobis micema, socialurma muSakma 

potenciur monawileebs dawvrilebiT unda auxsnas kvlevaSi 

monawileobis detalebi da unda moipovis maTgan Tanxmoba ramdenadac es 
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SesaZlebelia, xolo werilobiTi Tanxmoba ki mopovebuli unda iqnes 

aseTi piris Sesabamisi rwmunebulisgan.   

(z) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda dagegmos an 

awarmoos kvleva/Sefaseba Tanxmobis procedurebis Sesrulebis gareSe an 

iseTi kvleva, rogoricaa magaliTad, naturalisturi dakvirvebisa da 

saarqivo kvlevis garkveuli formebi. aseTi ram mxolod im SemTxvevaSi 

SeiZleba moxdes, Tu arsebobs Zlieri mtkicebuleba imisa, rom aseTi 

kvleva gamarTlebulia SesaZlo samecniero, saganmanaTleblo da an sxva 

mniSvnelovani Rirebulebebis gamo da rom ar arsebobs sxva aseTi 

efeqturi alternatiuli procedura werilobiTi Tanxmobis mopovebis 

pirobebSi. 

(T) socialurma muSakma kvlevis/Sefasebis monawileebs unda 

Seatyobinos, rom maT nebismier dros SeuZliaT Sewyviton monawileoba 

kvlevaSi CarTva yovelgvari jarimis gareSe.  

(i) socialurma muSakma unda uzrunvelyos kvlevis/Sefasebis 

monawileebi Sesabamisi resursebiT/momsaxurebiT.  

(k) kvlevis/Sefasebis gamaxorcielebelma socialurma muSakma 

monawileebi unda daicvas fizikuri Tu gonebrivi stresis, kvlevasTan 

asocirebuli sxvadasxva saxis zianisa da safrTxisgan.   

(l) socialurma muSakma, romelic axorcielebs profesiuli 

momsaxurebis (servisebis) Sefasebas, mopovebuli informacia unda 

gamoiyenos mxolod profesiuli miznebiT da unda gaacxados igi 

mxolod im individebTan, romlebsac profesiuli kavSiri aqvT aRniSnul 

informaciasTan.   

(m) kvlevis/Sefasebis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

uzrunvelyos monawileTa konfidencialoba, iseve, rogorc maTgan 

mopovebuli informaciis konfidencialoba. socialuri muSaki 

valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos im SezRudvebis Sesaxeb,    
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rac maT konfidencialobasTan dakavSirebiT arsebobs. man aseve unda 

Seatyobinos monawileebs, Tu ra zomebi iqneba miRebuli maTi 

konfidencialobis dasacavad da rodis moxdeba kvlevis Canawerebis 

likvidacia.  

(n) kvlevis/Sefasebis angariSis momzadebisas socialuri muSaki 

valdebulia ar gamoaaSkaraos monawileTa konfidencialuri informacia 

im SemTxvevaSi, Tu mas ar aqvs mopovebuli Tanxmoba monawilisgan 

informaciis sajaroobaze.   

(o) socialuri muSaki valdebulia zustad gadmosces 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. socialurma muSakma ar unda gaayalbos 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. 

(p) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebeli socialuri muSaki 

sifrTxiliT unda moekidos iseT SemTxvevebs, rodesac arsebobs kvlevis 

monawileebTan interesTa konfliqtis an ormagi urTierTobis safrTxe. 

socialuri muSaki valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos 

SesaZlo an arsebuli interesTa konfliqtis Sesaxeb da ecados aseTi 

sakiTxebis gadaWras ise, rom monawileTa interesebi iyos maqsimalurad 

daculi.    

(J) socialurma muSakma unda gaiRrmavos codna kvlevis praqtikis 

eTikasTan dakavSirebiT da unda gauziaros igi studentebsa da kolegebs.  
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6. socialuri muSakis eTikuri pasuximgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT 

 

6.01 socialuri keTildReoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes sazogadoebis saerTo 

keTildReobis amaRlebas, rogorc adgilobriv, aseve globalur doneze. 

igi unda iRwvodes individebisa da individTa jgufebis, Temebisa da 

zogadi socialuri pirobebis gasaumjobeseblad. socialurma muSakma 

xeli unda Seuwyos iseTi socialuri garemos Seqmnas, romelSic 

daculia adamianis ZiriTadi uflebebi. misi movaleobaa sazogadoebis 

socialuri, ekonomikuri da politikuri pirobebis gaumjobeseba, im 

kulturuli Rirebulebebisa da institutebis win wamoweva, romlebic 

xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas.   

 

6.02 mosaxleobis monawileoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes mosaxleobis informirebul 

monawileobas socialuri politikisa da institutebis formirebaSi. 

  

6.03 mosaxleobaSi Seqmnili krizisuli mdgomareoba  

socialurma muSakma maqsimalurad unda uzrunvelyos saTanado 

profesiuli momsaxureba krizisul mdgomarebaSi myofi 

mosaxleobisaTvis.…  

 

6.04 socialuri da politikuri qmedeba 

(a) socialuri muSaki unda Caebas socialur da politikur 

qmedebaSi im mizniT, rom yovelma moqalaqem miiRos Tanabari ufleba 

sxvadasxva resursze, dasaqmebasa Tu momsaxurebaze. socialuma muSakma 
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unda gaacnobieros politikis zemoqmedeba mis samuSao praqtikaze da 

unda ecados politikasa da kanonmdeblobaSi cvlilebebis stimulirebas 

socialuri pirobebisa da socialuri samarTlianobis gasaZliereblad.   

(b) socialuri muSaki unda cdilobdes sazogadoebis wevrTa 

SesaZleblobebisa da arCevanis uflebis gaZlierebas, gansakuTrebiT ki 

im individTaTvis, romlebic miekuTvnebian sazogadoebis socialurad 

daucvel fenebs. 

(g) socialurma muSakema unda ibrZolos iseTi Rirebulebebis 

dasamyareblad, romlebic aamaRlebs pativiscemas sazogadoebis eTnikuri 

da socialuri mravalferovnebis mimarT. sakuTar saqmianobaSi 

socialurma muSakma unda  uzrunvelyos kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb codnis gamdidreba da xeli unda Seuwyos iseT programebs, 

romlebic mxars uWers eTnikuri da kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb sazogadoebis informirebas. socialurma muSakma unda daicvas 

adamianTa Tanasworoba da socialuri samarTlianoba.   

(d) socialuri muSaki unda ebrZolos eqspluataciasa da 

diskriminacias sazogadoebis nebismieri warmomadgenlis, individTa 

jgufis Tu garkveuli fenis mimarT rasis, eTnikurobis, erovnuli 

warmoSobis, sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri 

mdgomareobis, politikuri mrwamsis, religiis, rwmenis an 

gonebrivi/fizikuri SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  
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კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია 

კვლევის ზოგადი მიზანი 
სერვისების მეფინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ 

მომსახურების ზეგავლენის  გაზომვის ინსტრუმენტები. კვლევის მიზანი იყო 
მომსახურების ზეგავლენის კითხვარის პილოტირება და მისი შეთავაზება 
მუნიციპალიტეტებისათვის. ბენეფიციართა მომსახურების ზეგავლენის კითხვარის 
მიზანია იმის გაგება, თუ რა ზეგავლენა მოახდინა მიღებულმა მომსახურებებმა 
ბენეფიციარზე, კერძოდ, რამდენად კმაყოფილია ბენეფიციარი მიღებული 
მომსახურებით, როგორია ბენეფიციარის ხედვა მომსახურების გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებით, მომსახურების მიღების შემდეგ ბენეფიციარის ცხოვრების 
ცვლილების, მომსახურებაზე დამოკიდებულების (მიჯაჭვულობის) და მომსახურების 
მისაწვდომობის ანალიზი.   

რესპონდენტები 
პილოტირების მიზნით შეირჩა 6 მუნიციპალიტეტი 5 სხვადასხვა რეგიონიდან და 11 
სხვადასხვა პროგრამა. სულ გამოკითხულ იქნა 235 ბენეფიციარი. ბენეფიციარების 
შერჩევა განხორციელდა თავად მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციის მიერ და 
შესაძლოა, რომ ე.წ. „ჭირვეული“, „არასასურველი“ ბენეფიციარები არ 
მოხვედრილიყვნენ შერჩევაში. შესაბამისად, წარმოდგენილი მონაცემები არ არის 
რეპრეზენტატული და შესაძლოა არ გამოხატავდეს მუნიციპალიტეტში არსებულ 
რეალურ მდგომარეობას. ეს არის კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვაც. 
ქვემოთ იხილეთ შესაბამისი ცხრილები, რომელიც აღწერს გამოკითხული 
ბენეფიციარების განაწილებას მუნიციპალიტეტების, რეგიონების და პროგრამების 
მიხედვით.  

ცხრილი #1: ბენეფიციარების განაწილება მუნიციპალიტეტების 
მიხედვით.
მუნიციპალიტეტი სიხშირე პროცენტი 

რუსთავი 51 21.7 

ზესტაფონი 67 28.5 

შუახევი 30 12.8 

სენაკი 33 14.0 

ყვარელი 28 11.9 

აბაშა 26 11.1 

Total 235 100.0 
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ეს მუნიციპალიტეტები მდებარეობდა 5 სხვადასხვა რეგიონში:  

ცხრილი #2: ბენეფიციარების განაწილება რეგიონების (მხარეების) მიხედვით. 

რეგიონი სიხშირე პროცენტი 

ქვემო ქართლი 51 21.7 

კახეთი 28 11.9 

სამეგრელო/ზემ

ო სვანეთი 
59 25.1 

იმერეთი 67 28.5 

აჭარა 30 12.8 

ჯამი 235 100.0 

შერჩეულ იქნენ ბენეფიციარები შემდეგი პროგრამებიდან:  

ცხრილი #3: ბენეფიციარების განაწილება პროგრამების მიხედვით. 

პროგრამის ტიპი სიხშირე პროცენტი 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
112 47.7 

აუტიზმის პროგრამა 7 3.0 

სოციალურად 

დაუცველების ფულადი 

დახმარება 
49 20.9 

მარჩენალდაკარგული 30 12.8 

ონკოლოგიური დახმარება 2 .9 

ძალადობის მსხვერპლი 4 1.7 

უსახლკაროთა პროგრამა 3 1.3 

ცერებრალური დამბლა- 

ბავშვთა რეაბილიტაცის 

პროგრამა 

10 4.3 
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ადაპტაცია/ბინის ქირის 

გადახდა 
11 4.7 

მარტოხელა დედები 6 2.6 

ბავშვთა იშვიათი 

დაავადება 
1 .4 

ჯამი 235 100.0 

კვლევის ინსტრუმენტი 
კითხვარი შედგება ორი ძირითადი ბლოკისგან. ეს ბლოკებია (1) ბენეფიციართა 
კმაყოფილება 2) მომსახურების ზეგავლენა. 

(1) პირველ ბლოკში: შეკითხვები 1-8 შეეხება ბენეფიციართა კმაყოფილებას. ეს
შეკითხვები არის სტანდარტიზირებული ატკისონის ქართული,
ადაპტირებული სკალა (Client Satisfaction Questionnaire CSQ-8 – C.Clifford
Attkisson). ეს არის ადვილად ადმინისტრირებადი და სკალირებული საზომი და
ზომავს ბენეფიციარების მომსახურებებით კმაყოფილებას. ეს არის ერთ-
განზომილებიანი სკალა და ზომავს მომსახურებით ზოგად კმაყოფილებას და
შექმნილია ფაქტორული ანალიზის გამოყენებით. ეს სკალა მრავალ კვლევაშია
გამოყენებული და გამოხატავს ბენეფიციარის შეფასებას, თუ მისთვის
რამდენად ღირებულია მიღებული მომსახურება. კითხვარი გამოცდილია 3268
ბენეფიციარზე, 76 სხვადასხვა მომსახურებაში მრავალ ეთნიკურ
ბენეფიციარებზე და გამოირჩევა მაღალი სანდოობით (შინაგანი
კონსისტენტობა, ალფა .086 დან 0.94 ) და ვალიდურობით (მაღალი კორელაცია
შემდეგ საზომებთან: Global Improvement and Symptomatology, Therapist’s ratings
of clients’ progress). სტანდარტიზირებულ ატკინსონის სკალა შეიცავს 8
შეკითხვას, თითოეული გაზომილი 4 ბალიან სკალაზე. მაქსიმალური ქულა
არის 32, ხოლო მინიმალური კი 8.  რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო
კმაყოფილია ბენეფიციარი. სხვადასხვა კვლევებში საშუალო ქულა მერყეობდა
26.35 დან 27.23 მდე. პირველი ბლოკში ასევე შედის ერთი ღია კითხვა, რომლის
მიზანი ბენეფიციარის თვალსაზრისის გაგება იმაზე, თუ როგორ არის
შესაძლებელი მომსახურების გაუმჯობესება.
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სკალის ადაპტაციის მიზნით გამოვითვალეთ სკალის ძირითადი პარამეტრები. 
მოცემულ კვლევაში გამოკითხული 235 რესპონდენტიდან, კითხვარის 
სტადნარტიზირებულ ნაწილზე (ბენეფიციარის კმაყოფილების სკალა), მინიმალური 
ქულაა 11, ხოლო მაქსიმალური 32/ საშუალო 22.51 (სტანდარტული გადახრა 4.612). 
მედიუმი - 22;  მოდა - 22. მოცემული სკალა ნორმალურად არის განაწილებული და 
სტატისტიკურად სანდო ინსტრუმენტია (სანდოობა 0.8). მოცემულ კვლევის 
კმაყოფილების საშუალო ქულა (22.5) დაბალია საერთაშორისო მონაცემებთან 
შედარებით (26.4 დან 27).  

ცხრილი #4: ბენეფიციარების კმაყოფილების სტატისტიკური მაჩვენებლები: საშუალო, 
მედიანა და მოდა.  

ბენეფიციართა კმაყოფილების 

საზომის სტატისტიკური 

მაჩვენებლები 

N 
Valid 235 

Missing 0 
Mean (საშუალო) 22.51 
Median (მედიანა) 22.00 

Mode (მოდა) 22 

Std. Deviation 

(სტანდარტული 

გადახრა) 

4.612 

Skewness -.071 

Std. Error of Skewness .159 

Kurtosis -.343 

Std. Error of Kurtosis .316 
Minimum (მინიმალური) 11 

Maximum (მაქსიმალური) 32 

გრაფიკი #1: ბენეფიციარების კმაყოფილების ქულების ნორმალური განაწილების 
გრაფიკი 
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(2) კითხვარის მეორე ბლოკის მიზანია მომსახურების ზეგავლენის გაგება.  აქ
შედის შეკითხვები იმაზე, თუ რამდენად დადებითისკენ შეიცვალა
ბენეფიციარის მომსახურება მომსახურების მიღების შემდეგ და კერძოდ, რაში
გამოიხატა დადებითი ცვლილება, პიროვნულ დონეზე ცვლილებებში
(პიროვნული გაძლიერება, გააქტიურება, მნიშვნელოვან ადამიანებთან
კონტაქტების დამყარება, თემში ინტეგრაცია, სხვა დახმარებების მიღება და
სხვ.), ან/და საყოფაცხოვრებო, საარსებო პირობების გაუმჯობესებაში (კვება,
წამლები, სამედიცინო მომსახურება, საყოფაცხოვრებო პირობები და სხვ.)
სხვადასხვა კუთხით. ასევე, ამავე ბლოკში არის შეკითხვები მომსახურების
ხანგრძლივობაზე, იმაზე, თუ ბენეფიციარს რამდენად შეუძლია ამ დახმარების
გარეშე არსებობა და რამდენად მისაწვდომი იყო მისთვის მოცემული
მომსახურება.

ამრიგად, მომსახურების ზეგავლენის კითხვარი  სტანდარტული ბენეფიციართა 
კმაყოფილების სკალის გარდა, დამატებით შეიცავს ღია და დახურულ შეკითხვებს, თუ 
რა ზეგავლენა მოახდინა მოცემულმა მომსახურებამ ბენეფიციარზე, კონკრეტულად 
რაში გამოიხატა ეს ზეგავლენა, რამდენად გააქტიურდა ბენეფიციარი დახმარების 
მიღების შემდეგ, მოცემული დახმარების მიღების ხანგრძლივობა, მომსახურების 
მომავალში მიღების საჭიროების თვით-შეფასება, მიღებული დახმარების გამოყენება, 
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და მომსახურების მისაწვდომობის შეფასება, და ბოლოს, ბენეფიციარის მოსაზრება, 
თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მომსახურება.  

კვლევის შედეგები და შედეგების ინტერპრეტაცია  

ბენეფიციართა კმაყოფილების შესწავლა  
კვლევის შედეგად, გამოვლინდა ბენეფიციარების კმაყოფილების დონეები 
(საშუალოები) სხვადასხვა რეგიონების, მუნიციპალიტეტების და პროგრამების 
მიხედვით. 

ცხრილი #5 ბენეფიციარების კმაყოფილების დონეები (საშუალოები) რეგიონების 
მიხედვით.  

რეგიონი საშუალო N სტანდარტული 

გადახრა 

ქვემო ქართლი 20.27 51 4.050 
კახეთი 23.29 28 5.291 
სამეგრელო 22.00 59 3.639 

იმერეთი 23.67 67 4.332 
აჭარა 24.03 30 5.714 

ჯამი 22.51 235 4.612 

ცხრილი #6: ბენეფიციარების კმაყოფილების დონეები (საშუალოები) 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

მუნიციპალიტეტი საშუალო N სტანდარტული 

გადახრა 

რუსთავი 20.27 51 4.050 
ზესტაფონი 23.67 67 4.332 

შუახევი 24.03 30 5.714 
სენაკი 23.15 33 3.392 
ყვარელი 23.29 28 5.291 

აბაშა 20.54 26 3.467 
ჯამი 22.51 235 4.612 
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კლიენტების კმაყოფილების ქულები (საშუალოები) მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
სტატისტიკურად განსხვავებულია. უფრო უკეთესი მდგომარეობაა  (ბენეფიციარების 
შედარებით უფრო კმაყოფილები არიან) ზესტაფონის, შუახევის, სენაკის და ყვარლის 
მუნიციპალიტეტებში, განსხვავებით რუსთავის და აბაშის მუნიციპალიტეტებისაგან 
(F1=5.648, df=5, p=0) 

ცხრილი #7: მუნიციპალიტეტებს შორის სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი განსხვავება კმაყოფილების საშუალო დონის 
მიხედვით

ბენეფიციარის 

კმაყოფილება 

კვადრატების 

ჯამი 

df საშუალო 

კვადრატი 

F Sig.(მნიშვ

ნელოვნებ

ა) 

ჯგუფებს შორის 546.380 5 109.276 5.648 .000 

ჯგუფშიდა 4430.318 229 19.346 
ჯამი 4976.698 234 

გრაფიკი #2: ბენეფიციარების კმაყოფილების საშუალო ქულების განაწილება 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით. 

1One  way Anova F-test , Tukey HSD ჯგუფების საშუალოებს შორის განსხვავების ტესტი 
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პროგრამის ტიპების მიხედვით, ბენეფიციარების კმაყოფილება თითქმის მსგავსია და 
არ განსხვავდება სტატისტიკურად. ასევე, არ განსხვავდება პოზიტიური ცვლილების 
მაჩვენებელი და არც ბენეფიციარის აქტიურობის დონე დახმარების მიღების შემდეგ.  

ცხრილი #8: ბენეფიციარების კმაყოფილების საშუალო 
მაჩვენებლები პროგრამების მიხედვით 

პროგრამის ტიპი საშუალო N სტანდარტულ

ი გადახრა 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
22.03 112 4.573 

აუტიზმის პროგრამა 21.29 7 4.923 

სოციალურად დაუცველების 

ფულადი დახმარება 
23.16 49 4.298 
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მარჩენალდაკარგული 22.07 30 4.806 
ონკოლოგიური დახმარება 25.50 2 2.121 
ძალადობის მსხვერპლი 22.25 4 3.202 

უსახლკაროთა პროგრამა 24.67 3 5.859 
ცერებრალური დამბლა- 

ბავშვთა რეაბილიტაცის 

პროგრამა 

24.60 10 5.211 

ადაპტაცია/ბინის ქირის 

გადახდა 
22.82 11 4.854 

მარტოხელა დედები 22.83 6 5.879 
ბავშვთა იშვიათი დაავადება 30.00 1 . 
ჯამი 22.51 235 4.612 

პროგრამების ზეგავლენა ბენეფიციარებზე 

ზოგადად, პროგრამებმა დადებითი ზეგავლენა მოახდინეს 56.6% ბენეფიციარზე (51.5 
% საკმაოდ დადებითი და 5.1% - ძალიან დადებითი), ხოლო 38.7%-ზე  ზეგავლენა ვერ 
მოახდინეს, ხოლო 2.6%-ის (6 ადამიანი) მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა.  

ცხრილი #9: ბენეფიციარების პოზიტიური ცვლილების ცხრილი (%) 

ბენეფიციარის მდგომარეობა სიხშირე პროცენტი ვალიდური 

პროცენტი 

კუმულატიური 

პროცენტი 

გაუარესდა 6 2.6 2.6 2.6 

არ შეცვლილა 91 38.7 39.6 42.2 

საკმაოდ დადებითისკენ 

შეიცვალა 
121 51.5 52.6 94.8 

ძალიან დადებითისკენ 

შეიცვალა 
12 5.1 5.2 100.0 

ჯამი 230 97.9 100.0 

გამოტ.  პასუხი 5 2.1 
ჯამი 235 100.0 

პოზიტიური ცვლილებები გამოიხატა შემდეგი მიმართულებით: 
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ა) დასაქმება - 3.8 % (9 ადამიანი) 

ბ) სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა - 3.4% (8 ადამიანი) 

გ) საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვა - 2.6 % (6 ადამიანი) 

დ) სამუშაოს ძებნაში აქტიური ჩართვა - 18.7% (44 ადამიანი) 

ე) საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება - 17.4% (41 ადამიანი) 

ვ) ბენეფიციარის გაძლიერება, ინფორმირებულობის დონის ამაღლება - 9.4% (22 
ადამიანი) 

ზ) სოციალურად უფრო აქტიური გახდა 17.9% (42 ადამიანი).  

თ) ბენეფიციარმა სხვა დახმარებებიც მოიპოვა - 14.5% მა (34 ადამიანი) 

ი) სხვა პასუხები დაფიქსირდა 15.7% (37 ადამიანი) ის შემთხვევაში. ეს სხვა პასუხები 
ეხებოდა ძირითადად იმის დაფიქსირებას, რომ არაფერი შეცვლილა, ან დახმარების 
სპეციფიკის განმარტებას.  

გრაფიკი #3: ბენეფიციარების პოზიტიური ცვლილები (%) 

პროგრამის მიღების შემდეგ გააქტიურდა (ძალიან ან საკმაოდ) 33.2%, ხოლო არ 
შეცვლილა 57.9% (136 ადამიანი), ხოლო 2 ადამიანი კი უფრო პასიური გახდა (0.9%).  
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ცხრილი #10: ბენეფიციარების ზოგადი აქტიურობა (%) 

ზოგადი აქტიურობის დონე სიხშირე პროცენტი ვალიდური 

პროცენტი 

კუმულატიური 

პროცენტი 

პირიქით უფრო პასიური 

გავხდი 
2 .9 .9 .9 

ისეთი ვარ, როგორიც 

ვიყავი 
136 57.9 63.0 63.9 

საკმაოდ გავაქტიურდი 72 30.6 33.3 97.2 

ძალიან გავაქტიურდი 6 2.6 2.8 100.0 

ჯამი 216 91.9 100.0 
გამოტ. პასუხი 19 8.1 
ჯამი 235 100.0 

პროგრამების მიღების ხანგრძლივობა, ბენეფიციართა კმაყოფილება და 
პოზიტიური ცვლილება  

გამოკითხული ბენეფიციარები ერთი და იგივე დახმარებას იღებდნენ 28.4% (67 

ბენეფიციარი) სამ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ერთი წელი იღებდა  - 28.1% (66 

ბენეფიციარი), ორი წელი 20.9% (49 ბენეფიციარი), სამი წელი 22.6% (53 ბენეფიციარი). 

შეიძლება ითქვას, რომ გამოკითხული ბენეფიციარების (235) დაახლოებით მესამედი 

დახმარებას იღებდა სამ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ანუ ამ პროგრამაში ჩართვით 

მათი მდგომარეობა უცვლელი რჩებოდა. გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ მომსახურების 

ხანგრძლივობის ზრდა უკავშირდებოდა ბენეფიციარების მეტ კმაყოფილებას, ანუ რაც 

უფრო ხანგრძლივად იღებდნენ ბენეფიციარები დახმარებას, მით უფრო 

მოსალოდნელი იყო, რომ მათი მომსახურებით კმაყოფილება იქნებოდა შედარებით 

მაღალი (r=0.316, n=177, p = 0.05)2. თუმცა, მომსახურებით ნაკლებად კმაყოფილ 

ბენეფიციარებსაც სურდათ სახელმწიფოსაგან მომსახურების მიღება. ხოლო კავშირი 

2 Kendall’s კორელაციის კოეფიციენტი, ორ ცვლადს შორის ასოციაციის საზომი 



13 
„ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის“ 

13 

მომსახურებით სარგებლობის ხანგრძლივობასა და ბენეფიციარის პოზიტიურ 

ცვლილებას შორის არ იყო.  

გრაფიკი #4: ბენეფიციარების მომსახურებაში ჩართვის ხანგრძლივობა 

ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, რომ ის ბენეფიციარები, რომლებიც 
მომსახურებას იღებენ 3 წელზე მეტი ხანი (67 ბენეფიციარი - 28.51%), ისეთ 
პროგრამებში არიან, როგორიცაა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (42 ოჯახი- 
62.7%), სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფულადი დახმარება - (14 ოჯახი - 20.9%), 
მარჩენალდაკარგული ოჯახების დახმარება (7 ოჯახი - 10.4%), უსახლკაროთა 
პროგრამა (2 ოჯახი - 3%) და ონკოლოგიური დახმარება (1.5%) და ბავშვთა 
რეაბილიტაციის პროგრამა (1.5%).  

გასაგებია, როდესაც ოჯახები ჩართულნი არიან მრავალშვილიანთა და 
მარჩენალდაკარგული დახმარების პროგრამაში ან ონკოლოგიურ და რეაბილიტაციის 
პროგრამებში წლების მანძილზე, მაგრამ 3 წელზე მეტი ხანი სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების პროგრამაში ჩართვა (21%) და უსახლკაროთა პროგრამაში ჩართვა (3%) 
მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ოჯახების სოციალური მდგომარეობა არ იცვლება 
პროგრამაში ჩართვის მიუხედავად.  

ცხრილი #11: ბენეფიციარების მომსახურებაში ჩართვის ხანგრძლივობა და 
პროგრამების ტიპი 
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პროგრამის ტიპი * მომსახურების მიღების 
ხანგრძლივობა Crosstabulation 

მომსახურების მიღების ხანგრძლივობა ჯამი 

ერთი 

წელი 

ორი წელი სამი წელი 3 წელზე 

მეტი 

პროგრამის ტიპი 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
25 20 25 42 112 

აუტიზმის პროგრამა 1 5 1 0 7 

სოციალურად 

დაუცველების ფულადი 

დახმარება 

13 11 11 14 49 

მარჩენალდაკარგული 8 5 10 7 30 

ონკოლოგიური დახმარება 0 1 0 1 2 

ძალადობის მსხვერპლი 4 0 0 0 4 

უსახლკაროთა პროგრამა 0 0 1 2 3 

ცერებრალური დამბლა- 

ბავშვთა რეაბილიტაცის 

პროგრამა 
4 4 1 1 10 

ადაპტაცია/ბინის ქირის 

გადახდა 
7 3 1 0 11 

მარტოხელა დედები 3 0 3 0 6 

ბავშვთა იშვიათი 

დაავადება 
1 0 0 0 1 

ჯამი 66 49 53 67 235 

ბენეფიციართა კმაყოფილებას, პოზიტიურ ცვლილებასა და ზოგად აქტიურობას 
შორის კავშირების ანალიზი  

პოზიტიური ცვლილება ანუ ცხოვრების დადებითისკენ ცვლილება ძლიერ დადებით 
კორელაციაშია ბენეფიციარის კმაყოფილებასთან. რაც უფრო დადებით ცვლილებას  
განიცდის ბენეფიციარი, მით უფრო კმაყოფილია მიღებული სერვისით (r=0.599, n=230, 
p = 0)3. 

ბენეფიციარის კმაყოფილება ასევე მაღალ კორელაციაშია დახმარების მიღების შემდეგ 
ბენეფიციარის ზოგადი აქტიურობის მაღალ დონესთან (r=0.448, n=216, p = 0)4. ხოლო 

3 Spearman rho კორელაციის კოეფიციენტი, ორ ცვლადს შორის ასოციაციის საზომი 
4 Spearman rho კორელაციის კოეფიციენტი, ორ ცვლადს შორის ასოციაციის საზომი 
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პოზიტიური   ცვლილება კი ბენეფიციარის ზოგადი აქტიურობის დონესთან (r=0.477, 
n=214 , p = 0)5. შესაძლოა, რომ დახმარების მიღების შემდეგ ბენეფიციარის გააქტიურება 
გადამწყვეტ როლს ასრულებდეს პოზიტიური (დადებითი) ცვლილების მიღწევაში, 
რაც აისახება მის მომსახურებით კმაყოფილებაზეც.  

საინტერესოა, რომ ის ბენეფიციარები, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ მათში 

დადებითი ცვლილება გამოიხატა გაძლიერებაში (მაგ. ინფორმირებულობის დონის 

ამაღლებაში), სწორედ ისინი მიუთითებდნენ, რომ კმაყოფილები არიან მიღებული 

მომსახურებით (სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ორი ჯგუფი, ისინი, 

ვინც თვლის, რომ გაძლიერდა, და ისინი, ვინც ამაზე არ მიუთითებენ (t =2.589, df=233, 
p=0.01)6.  

ორ ჯგუფს შორის განსხვავების არაპარამეტრული ტესტის7 მიხედვით, იმ ადამიანების 

ჯგუფი, რომელიც ფიქრობდა რომ გაძლიერდა პროგრამაში ჩართვის შემდეგ, უფრო 

მეტად განიცდიდა პოზიტიურ ცვლილებას (Z=-3.091, p=.002) და მისი ზოგადი 

აქტიურობის დონეც მაღალი იყო პროგრამაში ჩართვის შემდეგ (Z=-2.404, p=.016), 

ვიდრე იმ ბენეფიციარებისა, რომელთაც ეს ცვლილება არ განუცდიათ, ანუ არ 

გაძლიერებულან. 

ცხრილი #12: გავძლიერდი, ავიმაღლე ინფორმირების დონე: ჯგუფებს შორის 
განსხვავება, საშუალო რანგებს შორის განსხვავებები 

რანგები 
გავძლიერდი, ავიმაღლე 

ინფორმირების დონე 
N Mean Rank 

საშუალო 

რანგი 

Sum of Ranks 

რანგების ჯამი 

პოზიტიური ცვლილება არა 208 111.57 23207.50 

დიახ 22 152.61 3357.50 

ჯამი 230 

ზოგადი აქტიურობის დონე 

არა 194 105.59 20485.00 

დიახ 22 134.14 2951.00 

ჯამი 216 

5 Spearman rho კორელაციის კოეფიციენტი, ორ ცვლადს შორის ასოციაციის საზომი 
6 საშუალოებს შორის განსხვავების მაჩვენებელი - t –test, ჯგუფების საშულებს შორის განსხვავების 
საზომი 
7 Mean Rank/ Mann-Whitney U/ Wilcoxon W -ის რანგული კოეფიციენტი, ჯგუფებს შორის განსხვავების 
საზომი 
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პოზიტიური 

ცვლილება 

ზოგადი 

აქტიურობის 

დონე 

Mann-Whitney U 1471.500 1570.000 

Wilcoxon W 23207.500 20485.000 

Z -3.091 -2.404

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 .016

მეორე მხრივ, სუბიექტური ცვლილების გარდა, ბენეფიციარების კმაყოფილება 

მიღებული პროგრამული მომსახურებით, შესაძლოა გამოწვეულია პროგრამული 

დახმარების შედეგად გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობებით, ანუ 

ობიექტური, გარე ცვლილებებით. ბენეფიციარების ის ჯგუფი, რომელიც აღნიშნავდა, 

რომ გაიუმჯობესა საყოფაცხოვრებო პირობები, სტატისტიკურად მაღალი რანგული 

მაჩვენებელი ჰქონდა  პოზიტიური ცვლილების  (Z=-3.851, p=0) და პიროვნული 

გააქტიურების  (Z=-2.018, p=.04) თვალსაზრისით იმ ბენეფიციარების ჯგუფისაგან 

განსხვავებით, რომელიც არ მიუთითებდა, რომ მისი საყოფაცხოვრებო მდგომარეობა 

გაუმჯობესდა. გარდა ამისა, მათი  მომსახურების მიღებით გამოწვეული 

კმაყოფილების დონეც (საშუალო) სტატისტიკურად უფრო მაღალი იყო  (t =-3.790, 
df=233, p=0 ), ვიდრე მეორე ჯგუფისა, რომელიც არ მიუთითებდა საყოფაცხოვრებო 

პირობების გაუმჯობესებაზე.  

ცხრილი #13: გავიუმჯობესე საყოფაცხოვრებო პირობები: ჯგუფებს შორის 
განსხვავება, საშუალო რანგებს შორის განსხვავებები 
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გავიუმჯობესე 

საყოფაცხოვრებო პირობები 

N Mean Rank 

საშუალო 

რანგი 

Sum of Ranks 

რანგების ჯამი 

პოზიტიური ცვლილება 

არა 189 108.49 20505.50 

დიახ 41 147.79 6059.50 

ჯამი 230 

ზოგადი აქტიურობის დონე 

არა 176 105.05 18488.00 

დიახ 40 123.70 4948.00 

ჯამი 216 

პოზიტიური 

ცვლილება 

ზოგადი 

აქტიურობის 

დონე 

Mann-Whitney U 2550.500 2912.000 

Wilcoxon W 20505.500 18488.000 

Z -3.851 -2.018

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .044

ასევე, მნიშვნელოვანი ფაქტორებია ბენეფიციარების სოციალური აქტიურობა  და სხვა 

დახმარებების მოპოვებაც. ბენეფიციართა ის ჯგუფი, რომელიც სოციალურად 

აქტიურია უფრო კმაყოფილია, ვიდრე ის ჯგუფი, რომელიც არ არის სოციალურად 

აქტიური   (t =-3.018, df=233, p=0.03 ). ასევე, მათი ზოგადი აქტიურობის დონეც მაღალია 

(Z=-2.834, p=.005).  

ბენეფიციართა ის ჯგუფი, რომელიც აღნიშნავს, რომ მოიპოვა სხვა დახმარებები, 

უფრო კმაყოფილია, ვიდრე ის ჯგუფი, რომელსაც არ მოუპოვებია სხვა დახმარებები, (t 
=-2.417, df=233, p=0.016 ). ასევე, მათი ზოგადი აქტიურობის დონეც მაღალია (Z=-2.697, 

p=.007).  

მომსახურებების მომავალში მიღების საჭიროების თვით-შეფასება 
ბენეფიციარების მიერ 
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ბენეფიციარების დიდი უმრავლესობა 87.7% ფიქრობს, რომ ამ მომსახურების მიღება 

ხანგრძლივად დასჭირდება.  

ცხრილი #14: ბენეფიციარების მიერ მომსახურების საჭიროების შეფასება მომავალში  
(%) 

მომსახურების ხანგრძლივად მიღების 
საჭიროება 

სიხშირე პროცენტი ვალიდური 

პროცენტი 

კუმულატიური 

პროცენტი 

არა 8 3.4 3.6 3.6 

დიახ 206 87.7 93.2 96.8 

მიჭირს პასუხის გაცემა 7 3.0 3.2 100.0 

ჯამი 221 94.0 100.0 
გამოტ. პა ს უხ ი 14 6.0 

ჯამი 235 100.0 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილიდან ჩანს, რომ მხოლოდ 8 ადამიანი მიუთითებს, რომ აღარ 
აპირებს მომსახურების მიღებას. ეს ადამიანები არიან შემდეგი პროგრამებიდან: 
მრავალშვილიანთა დახმარება (4), დაუცველების ფულადი დახმარება (2), მარტოხელა 
დედების დახმარება (2). ხოლო პასუხის გაცემა უჭირს 7 ადამიანს: 2 (მრავალშვილიანთა 
დახმარება), 2 (სოციალურად დაუცველების ფულადი დახმარება) და თითო-თითო 
შემდეგი პროგრამებიდან: მარტოხელა დედების დახმარება, ძალადობის მსხვერპლი 
ქალების დახმარება, ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა. 

ცხრილი #15 პროგრამის ტიპი და  მომსახურებით ხანგრძლივად მიღების საჭიროება 

პროგრამის ტიპი მომსახურებით ხანგრძლივად მიღების საჭიროება ჯამი 

არა დიახ მიჭირს პასუხის 

გაცემა 

პროგრამის ტიპი 

მრავალშვილიანი ოჯახების 

დახმარება 
4 98 2 104 

აუტიზმის პროგრამა 0 7 0 7 

სოციალურად 

დაუცველების ფულადი 

დახმარება 

2 43 2 47 
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მარჩენალდაკარგული 0 26 0 26 

ონკოლოგიური დახმარება 0 2 0 2 

ძალადობის მსხვერპლი 0 3 1 4 

უსახლკაროთა პროგრამა 0 3 0 3 

ცერებრალური დამბლა- 

ბავშვთა რეაბილიტაცის 

პროგრამა 
0 9 1 10 

ადაპტაცია/ბინის ქირის 

გადახდა 
0 11 0 11 

მარტოხელა დედები 2 3 1 6 

ბავშვთა იშვიათი დაავადება 0 1 0 1 

ჯამი 8 206 7 221 

შეკითხვაზე, თუ რა მიზეზით სჭირდებათ მათ მოცემული დახმარების გაგრძელება, 

ბენეფიციარები აღნიშნავდნენ, რომ “მათი მდგომარეობა არ შეცვლილა”, “ამ 

დახმარების გარეშე წამლებს ვერ იყიდიან”, “ მცირეწლოვან შვილებს გამოკვება 

სჭირდებათ”, “ შვილების კეთილდღეობისთვის სჭირდებათ”, “უმუშევრობის გამო”,  

“იმისთვის, რომ სოციალური პირობები კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ”. “ ავადმყოფი 

შვილისთვის და მუდმივად სჭირდება მედიკამენტები” და ა.შ. თითქმის ერთადერთი 

მიზეზი, რისთვისაც უარყოფით პასუხს იძლევიან (ანუ მომავალში არ აპირებენ 

დახმარების მიღებას) არის ის, რომ მათი შვილები სრულწლოვანები გახდნენ. აშკარაა, 

რომ ბენეფიციარები დამოკიდებული ხდებიან დახმარებაზე და მის გარეშე ცხოვრების 

წარმოდგენაც კი უჭირთ.  

ბენეფიციართა მიერ დახმარების გამოყენების თავისებურებები 

ბენეფიციარების მიერ მიღებული დახმარება გამოყენებულ იქნა: 

ა) საკვების შესაძენად - 48.5%  (114 ) 
ბ)  ბინის ქირის გადახდა - 28.9% (68) 
გ) წამლების შეძენა - 38.3% (90) 
დ) სამედიცინო მომსახურების მიღება - 20.4% (48) 
ე) ოჯახის დამხმარეს/მომვლელის დაქირავება - 3.4% (8) 
ვ) დასასვენებლად წასვლა - 0.9% (2) 
ზ) განათლების მიღება - 6% (14) 
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თ) სპორტულ წრეებზე/მუსიკაზე/დამატებით მეცადინეობები - 1.7% (4) 
ი) სარეაბილიტაციო კურსის გავლა, ბავშვის ქცევითი თერაპია - 10.2% (24) 
კ) სხვა - 5.1% (4) 

მიღებული შედეგების მიხედვით, ბენეფიციარები მიღებული დახმარებით 
ძირითადად იკმაყოფილებენ ძირეულ საბაზისო საჭიროებებს, როგორიცაა კვება, 
სამედიცინო დახმარება, წამლების შეძენა, საცხოვრებლის შენარჩუნება და ა.შ. 
ნაკლებად გვხვდება დასასვენებლად წასვლა, რეკრეაცია, განათლების მიღება, 
სპორტული და ექსტრაკურიკულური/არაფორმალური საგანმანათლებლო 
აქტივობები.  

გრაფიკი #5: ბენეფიციარების მიერ მომსახურების გამოყენების სახეები (%) 

მომსახურების მისაწვდომობა შეფასებული ბენეფიციარების მიერ 

ბენეფიციართა აზრით, მომსახურების მიღება ძალიან რთული იყო 3%-თვის (7 
ბენეფიციარი), საშუალოდ რთული 15.3% თვის (36 ბენეფიციარი), საკმაოდ მარტივი 
43% თვის (101 ბენეფიციარი),  ძალიან მარტივი 32.3 % (76 ბენეფიციარი). 6.4 % (15 
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ბენეფიციარი) არ უპასუხა ამ შეკითხვას. Kruskal Wallis Test-8ის მიხედვით, ამ მხრივ 
მუნიციპალიტეტებს შორის არ არის მნიშვნელოვანი სტატისტიკური განსხვავება და 
არც პროგრამის ტიპის მიხედვით. შეიძლება ითქვას, რომ ბენეფიციარების დიდი 
უმრავლესობა 75.3 % თვის ადვილად მისაწვდომია შესწავლილი მომსახურებები.  

ბენეფიციარების მოსაზრებები მომსახურებების გაუმჯობესებასთან 
დაკავშირებით  

ბენეფიციარების აზრით, მათ სჭირდებათ ფულადი დახმარების ყოველთვიური 
მიღება და არა კვარტალურად. ასევე, საუბრობენ თანხის გაზრდაზეც (“სოციალური 
ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების 
გატარების პროგრამა”, სენაკი), იგივე მოთხოვნები აქვთ სხვა პროგრამის 
ბენეფიციარებსაც, მათაც უნდათ დახმარების ყოველთვიურად მიღება და თანხის 
გაზრდა (“მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა”, სენაკი).  ისინი ფულადი 
დახმარების გარდა მოითხოვენ სახლის შეკეთებასაც და სხვა საყოფაცხოვრებო 
ნივთებით დახმარებას.  

“შევცვლიდით რომ ვისაც არ გააჩნია არაფერი, დავეხმარებოდი საყოველთაო 
ნივთებით მაცივარი, გაზი, სარეცხი მანქანა. შევქმნი კლუბს მრავალშვილიანზე”.  

ასევე, სურთ დასაქმებაში დახმარება, უსახლკარო ოჯახებს კი ბინის ქირის 
გადახდაში დახმარება. იგივე ტიპის პროგრამის ბენეფიციარები აბაშაში 
(“მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი. 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების 

პროგრამა”) მოითხოვენ მედიკამენტებით დახმარებას და პატარა ბავშვების დასვენებით 
უზრუნველყოფას. ისინი მოითხოვენ სამუშაო ადგილების შექმნას და რასაკვირველია, 
დახმარების თანხის გაზრდას. მათ სურთ ყოველთვიური დახმარება. ერთ-ერთი 
ბენეფიციარი აღნიშნავდა:  

“ჩემი სურვილია, რომ ეს დახმარება ყოველთვიური იყოს, როგორც „ხელფასი“, ვიცოდე 
თარიღი და კომუნალურების გადასახდელად მეყოს მაინც”  

8   Kruskal-Wallis test არაპარამეტრული ცვლადებისთვის აფასებს ჯგუფებს შორის 
მნიშვნელოვან განსხვავებებს. მოცემულ შემთხვევაში დამოკიდებული ცვლადია 
მომსახურების მისაწვდომობა, ხოლო დამოუკიდებელი კი მუნიციპალიტეტი და 
პროგრამის ტიპი. 
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შუახევის პროგრამის: “ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების” ბენეფიციარებიც ასევე მოითხოვენ ყოველთვიურ დახმარებას. 
ერთ-ერთი ბენეფიციარი აღნიშნავდა:  

“ მე, როგორც მრავალშვილიანი დედა ვთვლი, რომ მხოლოდ ერთჯერადი 1000 ლარი არ არის 
საკმარისი. უფრო მეტი დახმარება გვჭირდება იმისთვის, რომ ბავშვები საშუალოდ არ 
მყავდეს.” 

მეორე ბენეფიციარი აღნიშნავს, რომ მრავალშვილიან მშობელს სჭირდება მოტივაციის 
ამაღლებაში დახმარება, რომ შემართებით აღზარდოს შვილები.  

“მეტი ყურადღებით და პასუხისმგებლობით მოვეკიდებოდი მრავალშვილიან დედებს, რომ 
გაუადვილდეთ და უფრო დიდი მოტივაციით და შემართებით აღზარდონ მათი შვილები 
სამშობლოს სიყვარულით და არ ჩაუქრეთ ეს სიყვარული’ 

ბენეფიციარები ფიქრობენ, რომ ჯანდაცვის მომსახურებები უფრო მეტად მისაწვდომი უნდა 
გახდეს.  

მსგავსი პროგრამის: “მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება” (ყვარელი), 
ბენეფიციარები ასევე მოითხოვენ თანხის გაზრდას და ყოველთვიურად დახმარების გაცემას.  

“მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების  დახმარების 
ბენეფიციარები” (აბაშა) პროგრამის ბენეფიციარები მოითხოვენ თანხის გაზრდას და ფულადი 
დახმარების ყოველთვიურად მიღებას. არ მოსწონთ, რომ ეს არის ერთჯერადი დახმარება. 
მათი აზრით, მათ არ ექცევათ სათანადო ყურადღება. მათ შვილებს სჭირდებათ დახმარება. 
ხშირად ხდება, რომ ბავშვები სკოლაში სწავლობენ და 19 წლისებს უწყდებათ დახმარება, ეს 
საკმაოდ რთულია მარტოხელა მშობლისთვის:  

“პირველ რიგში უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევდი მარჩენალდაკარგულ მოსახლეობას სანამ 
დაამთავრებდა სკოლას-სწავლას არ შევუწყვეტდი სოციალურ დახმარებას 18 წლის ბავშვი, 
რომელიც სწავლობს სკოლაში მას არ შეუძლია ირჩინოს თავი”. 

ზოგი აღნიშნავდა, რომ მათ სჭირდებათ სახელმწიფოსგან მეტი დახმარება, რომ მათმა 
შვილებმა მიიღონ კარგი განათლება.  ასევე, მოითხოვენ, რომ ინდივიდუალურად 
განიხილებოდეს მათი საქმეები და საჭიროების მიხედვით ხდებოდეს მარჩენალდაკარგული 
ბენეფიციარის დახმარება.  

სხვა მუნიციპალიტეტში მსგავსი პროგრამის: “მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების  დახმარება” (ზესტაფონი) ბენეფიციარები აღნიშნავდნენ, 
რომ სურთ ეს პროგრამა მუდმივად არსებობდეს.  
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პროგრამის: “ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაცის 
მომსახურება” (შუახევი), ბენეფიცაირები ძირითადად კმაყოფილები არიან მომსახურებით. 
თუმცა უფრო მეტად იქნებიან კმაყოფილები, თუ რეაბილიტაციის ცენტრი გაიხსნება 
შუახევში.  მათ სჭირდებათ უფრო ხშირად მატერიალური დახმარების გაწევაც. მათ სურთ 
რეაბილიტაციის გახანგრძლივება და მასაჟების დამატებაც. საუბრობენ ასევე ქვიშებზე 
რეაბილიტაციის საჭიროებაზე. ზოგი კი საზღვარგარეთ მკურნალობის შესაძლებლობის 
მიცემასაც მოითხოვს. გამოითქვა უკმაყოფილებაც მომსახურების მისაწვდომობასთან 
დაკავშირებით:  

“ინფორმაციის სიმცირეა, რადგან ადრეც ეკუთვნოდა და მხოლოდ წელს დავიწეთ 
რეაბილიტაცია” 

პროგრამის: “მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების სოციალური დაცვის” ბენეფიციარები 
(ზესტაფონი)  მოითხოვენ თანხის გაზრდას, განსაკუთრებით, თუ ოჯახში არის 6 და  მეტი 
ბავშვი. ასევე, მოითხოვენ თანხის გაზრდას იმ ოჯახებისთვის, სადაც შშმ ბავშვები ცხოვრობენ. 
ასევე, მოითხოვენ სამედიცინო კვლევების ჩასატარებლად  თანხის გაზრდას.  

“გავზრდიდი მედიკამენტების შესაძენად გამოყოფილი თანხის რაოდენობას და 
მედიკამენტების ჩამონათვალთა სიას’’ 

ასევე, მოითხოვენ, საცხოვრებელი ადგილის გაუმჯობესებაში დახმარებას. 

იგივე ტიპის პროგრამის, “სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება” (რუსთავი) 
ბენეფიციარები მოითხოვენ ფულადი დახმარების გაზრდას. მაგალითად, ამ თანხას 
გამოიყენებდნენ შვილების უკეთესი განათლების და ჯანდაცვის უზრუნველსაყოფად, რაც 
დახმარების არსებული ოდენობით შეუძლებელია.  

“სასურველი იქნებოდა მეტი შეღავათები იყოს ჩვენი შვილებისთვის წრეზე სიარულის დროს, 
სამედიცინო მომსახურებისას, მედიკამენტებზე. ასევე კარგი იქნება თუ გაიზრდება 
მრავალშვილიანობის დაფინანსების თანხაც” 

“თანხის ოდენობას გავზრდიდი და დავამატებდი სხვა პროგრამებს, წრეებს უფასოს 
მრავალშვილიანებისთვის ან შეღავათებს” 

ასევე, მოითხოვენ ინდივიდუალურ მიდგომებს, რომ “ინდივიდუალურად განისაზღვროს 
ოჯახის საჭიროებები და იმის მიხედვით გაიცეს დახმარება”.  

ბენეფიციარები მოითხოვენ პროდუქტებით და ჩასაცმელებითაც დახმარებას, მოითხოვენ 
სამსახურის შოვნაში დახმარებასაც. ასევე ბინის ქირის გადახდაში შეღავათებს.  
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“ჩემთვის მთავარია საჭიროებაა ჩემს შვილებს თავზე ჭერი ჰქონდეთ და არ ეშინოდეთ იმის, 
რომ გარეთ არ გაგვაგდებენ ფულის გადაუხდელობის გამო. მე ვარ 4 მცირეწლოვანი შვილების 
პატრონი”. 

იგივე ტიპის პროგრამის “სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება’ (ყვარელი) 
ბენეფიციარები მოითხოვენ თანხის გაზრდას და ოჯახებისთვის მეტი დახმარების აღმოჩენას.  

“შვილებს შეძლებოდათ ზაფხულის არდადეგებზე მაინც ბანაკებში დასვენება ან კომუნალურ 
გადასახადებზე გავაკეთებდი შეღავათს” 

ზოგადად, ბენეფიციარები მოითხოვენ, ამ დახმარების ხარისხის გაზრდას,  

“საჭიროებისამებრ გადავჭრიდი და დავეხმარებოდი იმ ადამიანებს, რომელთაც ნამდვილად 
ესაჭიროება .....„დასახვეწია“ სოციალური დახმარების მიწოდება” 

პროგრამის: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია (რუსთავი), 
ბენეფიციარი აღნიშნავს, რომ მას სურს თერაპიები აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის იყოს 
უწყვეტი, ხოლო ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამის ბენეფიციარი 
(ზესტაფონი) კი მოითხოვს მეტ ფულად დახმარებას, რომ შეძლოს შესაბამისი მკურნალობა.  

“შევცვლიდი იმას, რომ უფრო დიდი თანხით მომეხმარონ, როგორც ონკოლოგიური 
ავადმყოფები”. 

ამრიგად,  სხვადასხვა პროგრამების ბენეფიციარების ძირითადი მოთხოვნა მაინც ეხება 
თანხის გაზრდას. გამოიკვეთა განსხვავებული აზრიც, რომ საჭიროა დაინერგოს 
ინდივიდუალური მიდგომები, რომელიც შეაფასებს ბენეფიციარის საჭიროებებს და ამის 
მიხედვით გასცემს დახმარებებს. ბენეფიციარები მოითხოვენ უფრო ხარისხიან მომსახურებას, 
რომელიც დაეფუძნება მათი უშუალო ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასებას.  

დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

პილოტირებამ აჩვენა, რომ „მომსახურების ზეგავლენის შეფასების 
ინსტრუმენტით“ შესაძლებელია ბენეფიციართა მომსახურების ზეგავლენის ანალიზი. 
კერძოდ, იმის შეფასება, თუ რა მიმართულებით გამოიხატა ამ პროგრამის მიღების 
დადებითი შედეგი ბენეფიციარზე, კერძოდ, რაში გამოიხატა ეს დადებითი 
ცვლილება, რამდენად მოხდა მისი პიროვნული გაძლიერება, სოციალური 
გააქტიურება, მისი ინფორმირებულობის, თუ განათლების დონის ამაღლება და ა.შ.  
ასევე, ამ ინსტრუმენტით შესაძლოა შეფასდეს, თუ რამდენად დამოკიდებულია 
სოციალურ პროგრამაზე ბენეფიციარი და მისი აქცენტი გადატანილია მხოლოდ 
მატერიალურ, გარე დახმარებაზე (საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე და 
ა.შ.) და რამდენად არის ორიენტირებული საკუთარი თავის ცვლილებაზე. გარდა 
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ამისა, ინსტრუმენტით შესაძლებელია დახმარების მიღების შემდეგ ბენეფიციარის 
ზოგადი აქტიურობის დონის განსაზღვრაც. ასევე, ინსტრუმენტით შესაძლებელია 
დადგინდეს, თუ რამდენად მისაწვდომია მოცემული მომსახურება 
ბენეფიციარისთვის. ბოლოს, შესაძლებელია იმის გაგება, თუ კონკრეტულად რაში იქნა 
გამოყენებული მიღებული დახმარება: საბაზისო (კვება, სამედიცინო მომსახურება, 
წამლები, სამკურნალო რეაბილიტაცია, და სხვ.) თუ ნაკლებად საბაზისო 
საჭიროებების დაკმაყოფილებაში (დამატებითი ექსტრაკურიკულური აქტივობები, 
დასვენება და სხვ).  

მოცემული ინსტრუმენტი შესაძლებლობას იძლევა ბენეფიციარებისგან 
მოიპოვოს თვისებრივი ინფორმაციაც, შეიცავს რა ღია კითხვებს იმაზე, თუ როგორ 
წარმოუდგენია ბენეფიციარს მომსახურების გაუმჯობესება და ასევე, თუ მისთვის 
ნაკლებად მისაწვდომია მოცემული მომსახურება, რა კონკრეტულ პრობლემებს 
შეეჯახა დახმარების მიღებისას.  

პილოტირებამ აჩვენა, რომ ბენეფიციარის კმაყოფილება, პოზიტიური 
ცვლილება და ზოგადი აქტიურობა უკავშირდება ერთმანეთს და მნიშვნელოვნად 
არის დამოკიდებული ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა პიროვნული გაძლიერება, 
სოციალური აქტიურობა და ა.შ. რასაკვირველია, დამოკიდებულია ასევე, 
საყოფაცხოვრებო საბაზისო და სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზეც, რომელიც 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოცემული სოციალური პროგრამის მიერ.  

ინსტრუმენტის მთავარი ღირებულებაა, რომ ეს ინსტრუმენტი ზომავს 
პროგრამის ზეგავლენას ბენეფიციარზე სხვადასხვა მიმართულებით.  შესაძლებელია 
იმის გაგება, თუ ზოგადად, რამდენად კმაყოფილია ბენეფიციარი იმ მომსახურებით, 
რომელიც მიიღო და რაში გამოიხატა დადებითი ცვლილება. თუმცა,  მნიშვნელოვანია 
კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში ასევე მოხდეს ბენეფიციარების კმაყოფილების 
თვისებრივი შესწავლაც (მაგ. ფოკუს ჯგუფები), რითაც შესაძლებელი იქნება 
პროგრამის მუშაობის შესახებ მეტი დეტალების გარკვევაც. ამასთან, მოცემული 
რაოდენობრივი კითხვარი კარგი ინდიკატორი იქნება დროის მცირე მონაკვეთში იმის 
განსასაზღვრად, თუ როგორ მუშაობს პროგრამა, რა ზეგავლენას ახდენს 
ბენეფიციარზე, რამდენად ცვლის მის ცხოვრებას, მორგებულია მის საჭიროებებზე და 
რამდენად კმაყოფილები არიან ბენეფიციარები, რათა დროულად მოხდეს ჩარევა და 
პროგრამის მოდიფიკაცია საჭიროების შემთხვევაში.  

პილოტირების შედეგად ოდნავ მოდიფიკაცია განიცადა „მომსახურების 
ზეგავლენის შეფასების ინსტრუმენტმა“. სწორედ ეს ვარიანტი იქნება შეთავაზებული 
მუნიციპალიტეტებისთვის (იხ. დანართი #1).  
     ქვემოთ მოცემულია კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც 
გასათვალისწინებელია „მომსახურების ზეგავლენის შეფასების ინსტრუმენტის“ 
გამოყენებისას:  
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(1) ინსტრუმენტის ადმინისტრირება დაევალოს კონკრეტულ პერსონალს,
რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ინსტრუმენტის ადმინისტრირებაზე და
მონაცემების ანალიზზე.

(2) ბენეფიციარების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნას შემთხვევითი შერჩევის
პრინციპები. მინიმუმ მოცემული პროგრამის ბენეფიციარების 10% უნდა იქნას
გამოკითხული;

(3) მნიშვნელოვანია დაცულ იქნას კონფიდენციალობის პრინციპები
ბენეფიციართა ანკეტირებისას.

(4) შეფასება უნდა ჩატარდეს ყოველი ფისკალური წლის ბოლოს, 2 თვით ადრე
ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე.

(5) ინსტრუმენტის დამუშავება შესაძლებელია მოხდეს ექსელის ან SPSS
მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების პროგრამაში. საჭიროა თოთოეულ
ბენეფიციარზე 1-8 კითხვებზე პასუხების დაჯამება და ქულის გამოთვლა,
ხოლო შემდგომ ბენეფიციართა კმაყოფილების საშუალო ქულების გამოთვლა
პროგრამის მიხედვით. დანარჩენ დახურულ კითხვებზე პასუხების
პროცენტების გამოთვლა, ხოლო ღია კითხვების შინაარსობრივი გაანალიზება
(იხილეთ თანდართული SPSS ფაილი) ყოველი პროგრამის მიხედვით.
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ბენეფიციართა მომსახურების ზეგავლენის 
 შეფასების კითხვარი 

 
რეგიონი  __________________________                          საერთო ქულა 
        ჯამი Q1-Q8 
 
მუნიციპალიტეტი _________________________            
 
პროგრამა / ქვეპროგრამა ____________________________ 
 
ბენეფიციარის ასაკი ________ 
 
ბენეფიციარის სქესი:  მამრობითი 
             
                                    მდედრობითი 
 
გთხოვთ, დაგვეხმაროთ გავაუმჯობესოთ მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული 
პროგრამა. უპასუხეთ კითხვებს იმ მომსახურების შესახებ, რომელიც თქვენ მიიღეთ. 
ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი გულწრფელი მოსაზრებები, იმის მიუხედავად, თქვენი 
მოსაზრებები არის პოზიტიური თუ ნეგატიური. გთხოვთ, უპასუხეთ ყველა 
შეკითხვას. ჩვენ მივესალმებით თქვენს შენიშვნებს და რჩევებს. დიდი მადლობა, ჩვენ 
განსაკუთრებით ვაფასებთ თქვენს დახმარებას.  
 
შემოხაზეთ თქვენი პასუხი:  
 

1. როგორ შეაფასებთ მიღებული მომსახურების  ხარისხს?  
 
 
 
 

 
2. მიიღეთ ისეთი მომსახურება, რა მოლოდინიც გქონდათ?  

 
 
 
 
 
 

3. ამ პროგრამამ რა ხარისხით დააკმაყოფილა თქვენი საჭიროებები? 
 
 
 
 
 

 

კარგი  
 

საშუალო  ცუდი    

4 3 2  1 

ს აუკეთესო 

ისე რა  
 

ზოგადად კი ნამდვილად 
მივიღე  

1 2 3  4 

ნამდვილად არ 
მიმიღია   

ჩემი საჭიროებების 
უმრავლესობა 
დაკმაყოფილდა  

 

 მხოლოდ მცირე  
ოდენობის 
საჭიროებები 
დაკმაყოფილდა   

არცერთი 
საჭიროება არ 
დაკმაყოფილდა  

4 3 2  1 

ყველა საჭიროება 
დაკმაყოფილდა 
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4. თქვენს მეგობარს, რომელსაც მსგავსი საჭიროება აქვს, რამდენად ურჩევდით ამ 

პროგრამას, სხვა არჩევანიც რომ იყოს?  
 
 
 
 
 
 
 

5. რამდენად კმაყოფილი ხართ დახმარების იმ ოდენობით/ინტენსივობით, 
რომელიც მიიღეთ?  

 
 
 
 
 
 
 

6. რამდენად დაგეხმარათ მიღებული მომსახურება/პროგრამა უფრო ეფექტურად   
გადაგეჭრათ თქვენი პრობლემები?  

 

 
 

 
 
 
 
  
     7.  საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

არა, არ მგონია    მგონი, 
ვურჩევდი  

აუცილებლად 
ვურჩევდი   

1 2 3  4 

არა, ნამდვილად არა  

ოდნავ კმაყოფილი ვარ    საკმაოდ 
კმაყოფილი ვარ  

ძალიან 
კმაყოფილი ვარ   

1 2 3  4 

არა, ნამდვილად არა  

მეტწილად 
დამეხმარა 

  არა, ნამდვილად 
ვერ დამეხმარა   

გამიუარესა 
სიტუაცია     

4 3 2  1 

დიახ მომეხმარა   

მეტწილად 
კმაყოფილი ვარ  ნეიტრალური, 

არც 
კმაყოფილი/არც 
უკმაყოფილო 

უკმაყოფილო 
ვარ     

4 3 2  1 

ძალიან კმაყოფილი 
ვარ   
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8. კიდევ თუ გაგიჩნდათ მსგავსი საჭიროება, მიიღებთ თუ არა იგივე მომსახურებას, 
თუ გექნებოდათ სხვა არჩევანიც?  
 

 
 

 
9. როგორ გააუმჯობესებდით ამ მომსახურებას? პირველ რიგში რას შეცვლიდით? 
(ჩაწერეთ) 
 
 
 
 
 
 
 
10. ამ მომსახურების მიღების შემდეგ, რამდენად დადებითისკენ შეიცვალა თქვენი 
ცხოვრება?  
 
 
 
 
 
11. კერძოდ, რაში გამოიხატა დადებითი ცვლილება? ( “V” ნიშნით აღნიშნეთ მხოლოდ 
ის პასუხები, რომელიც შეგეფერებათ) 

 
a. დასაქმება 
 
b. სამოქალაქო/სათემო აქტივობებში ჩართვა 
 
c. საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართვა (სწავლა) 

 
d.  სამუშაოს აქტიური მოძებნა 

 
e. ინფორმირების დონის ამაღლება   

 
f. პიროვნული გაძლერება  

 
g. სოციალური აქტიურობა (კონტაქტები მნიშვნელოვან  

                       ადამიანებთან) 
 

h. კუთვნილი, სხვა დახმარებებს მოპოვება 
 

i. სხვა (ჩაწერეთ--------------------------------------) 

არა მგონია  
 

ალბათ კი ნამდვილად 
მივიღებ  

1 2 3  4 

ნამდვილად არა 

არ შეცვლილა  
 

საკმაოდ 
დადებითისკენ 

ძალიან 
დადებითისკენ 

1 2 3  4 

გაუარესდა  
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12. ზოგადად, რამდენად აქტიური გახდით ამ  დახმარების მიღების შემდეგ?  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
13.  რამდენი ხანია სარგებლობთ ამ მომსახურებით?  
      (ჩაწერეთ ციფრი) 
 
 
 
14. რამდენ პროგრამაში (მუნიციპალიტეტის და ცენტრალური) ხართ  
      ჩართული ერთდროულად?  
      (ჩაწერეთ ციფრი) 
 
 
15. ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ მომსახურების მიღება ხანგრძლივად  დაგჭირდებათ?  
 

1. დიახ  
(დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი -----------------------------------------------) 
 

2. არა  
(დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი -----------------------------------------------) 
 

       3. მიჭირს პასუხის გაცემა  
           (დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი -----------------------------------------------) 
 
 
16. რაში გამოიყენეთ მიღებული დახმარება? ( “V” ნიშნით აღნიშნეთ მხოლოდ ის 
პასუხები, რომელიც შეგეფერებათ) 
 

1. საკვების შეძენა 
 

2. ბინის ქირის (ელექტროენერგია, გაზი, სხვ.) გადახდა 
 

3. ბინის ან სახლის შეძენა/შეკეთება 
 

4. წამლების, ეტლის შეძენა 
 

ისეთი ვარ, როგორიც 
ვიყავი 

  საკმაოდ 
გავაქტიურდი  

ძალიან 
გავაქტიურდი, 
სულ სხვა 
პიროვნება ვარ  

1 2 3  4 

პირიქით, უფრო 
პასიური გავხდი, 
ახლა შემიძლია 
მშვიდად ვიყო 
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5. სამედიცინო მომსახურების მიღება 

6. ოჯახის, სახლის საქმეების დამხმარეს/ 

მომვლელის დაქირავება 

7. დასასვენებლად წასვლა 

8. განათლების მიღება (მაგ. დამატებითი მასწავლებლების 
დაქირავება, საგნმანათლებლო კურსის, ტრენინგის გავლა) 

9. არაფორმალური განათლება 
სპორტულ, ცეკვის, მუსიკის და ა.შ. 
 წრეებზე სიარული 

10. სარეაბილიტაციო კურსის გავლა 

11. ტანსაცმლის ყიდვა 

12. შეშის ან სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა  

13. სხვა (-------------            ჩაწერეთ)  

17. რამდენად მარტივი იყო ამ მომსახურებაში ჩართვა?

18. გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი პასუხი, მაგალითად თუ გაგიძნელდათ
პროგრამაში ჩართვა, რამ შეგიშალათ ხელი?

საშუალოდ 
რთული 

 საკმაოდ 
მარტივი 

  ძალიან მარტივი 

1 2 3 4 

ძალიან რთული 
(ბიუროკრატია, თუ 
ნაცნობი არ გყავს, 
ვერ ჩაერთვები) 

„ეს დოკუმენტი მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსი მხოლოდ 
„საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის“ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ 
ჩაითვლება, რომ ასახავს ევროკავშირის პოზიციას.“



“ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური თვითმმართველობისთვის” 

1 
 

1 

   
მომსახურებების შეფასების კვლევა 

 
კვლევის მიზნები და მეთოდოლოგია ............................................................................................... 2 

ძირითადი აღმოჩენები/შედეგები ....................................................................................................... 4 

კვლევის შეზღუდვები ............................................................................................................................ 8 

მომსახურებების შეფასება მუნიციპალიტეტების მიხედვით .................................................... 9 

აჭარა .......................................................................................................................................................... 10 

ბათუმის მუნიციპალიტეტი ............................................................................................................... 10 
შუახევის მუნიციპალიტეტი .............................................................................................................. 19 

სამეგრელო .............................................................................................................................................. 23 

აბაშის მუნიციპალიტეტი.................................................................................................................... 23 
სენაკის მუნიციპალიტეტი ................................................................................................................. 28 

იმერეთი ................................................................................................................................................... 34 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ............................................................................................................ 34 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი ....................................................................................................... 40 

სამცხე- ჯავახეთი .................................................................................................................................. 45 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი ............................................................................................................. 45 
ახალციხის მუნიციპალიტეტი .......................................................................................................... 50 

კახეთი ....................................................................................................................................................... 56 

თელავის მუნიციპალიტეტი .............................................................................................................. 56 
ყვარლის მუნიციპალიტეტი............................................................................................................... 62 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი .......................................................................................................... 66 

ქვემო ქართლი ........................................................................................................................................ 72 

რუსთავის მუნიციპალიტეტი ............................................................................................................ 72 
მარნეულის მუნიციპალიტეტი ......................................................................................................... 79 

ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები ................................................................................. 85 



“ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური თვითმმართველობისთვის” 

2 
 

2 

 

კვლევის მიზნები და მეთოდოლოგია 
 
პროექტის მიზანი და მეთოდოლოგია: პროექტი მიზნად ისახავდა სამოქალაქო 
საზოგადოების გაძლიერებას ეფექტიანი მმართველობის, 
ანგარიშვალდებულებისა და ინკლუზიური პოლიტიკის განხორციელების 
ხელშეწყობის გზით ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე.  
 
პროექტის მიზნის მისაღწევად დაიგეგმა სხვადასხვა კვლევები. მათ შორის 
მომსახურებების შეფასება (Service Evaluation), ბენეფიციარების კმაყოფილების 
შესაწავლა (Client Satisfaction Survey) და განხორციელებული პროექტების 
ზეგავლენის ანალიზი (Impact Analysis). ქვემოთ წარმოდგენილია ანალიზი, 
რომელიც ეხება არსებული მუნიციპალური მომსახურებების 1  შეფასებას, 
კერძოდ, არსებული მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება. 
მიზნობრივი შერჩევის პრინციპებიდან გამომდინარე, შეირჩა ცამეტი 
მუნიციპალიტეტი საქართველოს  6 რეგიონიდან. კერძოდ, აჭარიდან (ბათუმი 
და შუახევი), სამეგრელოდან (აბაშა, სენაკი), იმერეთიდან (ბაღდათი, 
ზესტაფონი), კახეთიდან (თელავი, ყვარელი, გურჯაანი), ქვემო ქართლიდან 
(რუსთავი, მარნეული) და სამცხე-ჯავახეთიდან (ადიგენი, ახალციხე).  
მომსახურებების შეფასების ჩარჩო დაეყრდნო სოციალური მომსახურების 
დაგეგმვისა და ადმინისტრირების თანამედროვე პრინციპებს, ეფექტურობაზე 
დაფუძნებულ მიდგომას2, რომლის მიხედვით პროგრამა აგებულია ლოგიკურ 
მოდელზე  (ინფუთი - ინფრასტრუქტურა და ადამიანური რესურსები, 
პროგრამის განხორციელების პროცესი, აუთფუთი - პროგრამით 
გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება, აუთქამი - პროგრამის 
მოკლევადიანი შედეგები და იმფაქტი - პროგრამის ზეგავლენა/პროგრამის 
გრძელვადიანი შედეგები). ეფექტურობაზე დაფუძნებული პროგრამა ეფუძნება 
პრობლემის ანალიზს და საჭიროებების შეფასებას, რომელზე დაყრდნობითაც 
იქმნება პროგრამის დიზანი, რომელიც მოიცავს პროგრამის მიზნებს, ამოცანებს 
და აქტივობებს, მიღწეული შედეგების გაზომვისთვის  მონაცემების შეგროვებას 
და ინფორმაციის მართვას და ბიუჯეტს. ეფექტური პროგრამის მნიშვნელოვანი 
ელემენტებია ასევე მონიტორინგის და შეფასების დაგეგმვა და განხორციელება. 
პროგრამის შეფასება მოიცავს იმის განსაზღვრას, თუ რამდენად განხორციელდა 
პროგრამით გავთვალისწინებული აქტივობები (აუთფუთი), რამდენად იქნა 
მიღწეული მოკლევადიანი (აუთქამი) და გრძელვადიანი (იმფაქტი) შედეგები.  
                                                           
1 მუნიციპალური მომსახურებების შერჩევის პრინციპი - შეირჩა მომსახურებები, რომლებიც ადამიანთა 
სოციალური ფუნქციონირების უწყობს ხელს.  
2Kettner, Moroney, & Martin, Designing and Managing Programs - An Effectiveness-Based Approach (2nd, Second 
Edition), New York: 2015 
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თითოეულ მუნიციპალიტეტში გამოიკითხა მუნიციპალიტეტის ერთი ან ორი  
თანამშრომელი. ინტერვიუებს უძღვებოდნენ აღნიშნული პროექტის 
გამოცდილი სოციალური მუშაკები. შეფასება ხორციელდებოდა სპეციალური 
სქემის/გაიდის საშუალებით, რომელიც ეხბოდა ინფორმაციის შეგროვებას 
შემდეგი საკითხების/პარამეტრების შესახებ:  

(1) სოციალური პროგრამის სახელწოდება3;  
(2) პროგრამის /დახმარების ტიპი: მატერიალური თუ არა მატერიალური 
(3) მომსახურების დეტალური აღწერა ანუ ამ პროგრამაში რა 

მომსახურებები/ სერვისები ერთიანდება;   
(4) სამიზნე ბენეფიციარები;  
(5) პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო ადამიანური რესურსების 

რაოდენობა, მათი პოზიცია და სამუშაო აღწერილობები (როგორც 
ადმინისტრირება, ასევე სერვისების უშალო მიმწოდებლები);  

(6) ინფრასტრუქტურის არსებობა და მდგომარეობა, სადაც ხორციელდება 
პროგრამა/სერვისები;  

(7) სერვისების განხორციელების ინტენსივობა - წელიწადში ერთჯერადი, 
თუ მრავალჯერადი;   

(8) სერვისების მისაწვდომობა პოტენციური ბენეფიციარებისთვის;  
(9) პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმების სიცხადე;  
(10) პროგრამის მიმართულობა უშუალო შედეგებზე (აუთფუთები, 

სერვისის მიღება, რაც არ ნიშნავს რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ 
ბენეფიციარის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და პრობლემა შემცირდა) და 
მოკლევადიან (აუთქამი) და გრძლევადიან შედეგებზე (იმფაქტი);  

(11) პროგრამის მიერ ბენეფიციარის საჭიროებების გათვალისწინება, 
რაც გამოიხატება იმაში, რომ პროგრამა განხორციელდა ბენეფიციარების 
საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე;  

(12) პროგრამების შექმნა ბენეფიციართა თანამონაწილეობით;  
(13) პროგრამის მიზნების სიცხადე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 

პროგრამის შედეგები დეტალურად არის გაწერილი, ანუ რა შედეგებზე. 
მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი გავყავართ პროგრამას;  

(14) პროგრამის სტატისტიკა: რამდენ ბენეფიციარს და რა ტიპის 
ბენეფიციარებს მიეწოდებათ პროგრამა;  

(15) პროგრამის ანალიზის არსებობა, სადაც შეგროვებულია 
ინფორმაცია პოტენციური ბენეფიციარების შესახებ, რომლებიც არიან 
მოსაცდელთა რიგებში.  

(16) ბენეფიციარების მომსახურებით კმაყოფილების ანგარიშების 
არსებობა;  

                                                           
3 შეირჩა მხოლოდ სოციალური პროგრამები თითოეული მუნიციპალიტეტიდან 
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(17) პროგრამის შუალედური (მონიტორინგი) და საბოლოო შედეგების 
ანგარიშის არსებობა, რადენად მიაღწია პროგრამამ იმ შედეგებს, 
რომელიც დაგეგმილი იყო პროგრამის ფარგლებში;  

(18) პროგრამის მონიტორინგის/შეფასებითვის გამოყოფილი 
პერსონალის არსებობა;  

(19) პროგრამის წარმატებით განხორციელების შეფასების 
კრიტერიუმების არსებობა;  

(20) პროგრამის მიზნობრიობა, რამდენად არის მიმართული 
არსებული პრობლემის შემცირებაზე ან აღმოფხვრაზე, თუ 
ითვალისწინებს პრობლემის ანალიზს.  

(21) პროგრამების მოდიფიკაციის არსებობა და რამდენად ეფუძნება 
საჭიროებების, დეფიციტის ანალიზს;  

(22) პროგრამის ბიუჯეტის წინასწარ დეტერმინაცია და არსებობა 
არსებული პროგრამის განხორციელებისათვის.  

(23) ბიუჯეტის საკმარისობა პროგრამის განხორციელებისათვის;  
(24) პროგრამის დაფინანსების წყარო და თანამშრომლობა 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რამდენად კომპლექურად გეგმავს 
სახელმწიფო არსებული პრობლემის გარშემო ჩარევებს სხვადასხვა 
ადგილობრივი, თუ ცენტრალური პროგრამების განხორციელებით; თუ 
პროგრამები სსისტემურია, თუ ფრაგმენტულია, ამოგლეჯილია 
კონტექსტიდან.  

(25) რამდენად ავსებენ პროგრამები ერთმანეთს, თუ უბრალოდ 
ფარავენ და ერთი და იგივეს აკეთებენ.  

(26) ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებების 
კოორდინაციის და თანამშრომლობის არსებობა; მონაცემების 
გაცვლასთან დაკავშირებული პრობლემები.  

(27) პროგრამის განხორციელების ხანგრძლივობა.  
 
 
კვლევა მიმდინარეობდა 2018 წლის აპრილ-ივნისის თვეში.  
 
ქვემოთ წარმოდგენილია ძირითადი შედეგები, კვლევის შეზღუდვები და 
შედეგების დეტალური განხილვა მუნიციპალიტეტების მიხედვით.  

ძირითადი აღმოჩენები/შედეგები  
 
 
13 მუნიციპალიტეტის შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

ადგილობრივი მმართველობები თითქმის იდენტურ სოციალურ პროგრამებს 
ახორციელებენ. თუმცა, გამოიკვეთა მუნიციპალიტეტები, სადაც შედარებით 
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მრავალფეროვანი პროგრამები ხორციელდება (მაგალითად, თელავი). 
პროგრამების უმრავლესობა ძირითადად ორიენტირებულია მატერიალურ, 
ფულად, ტექნიკურ დახმარებაზე და მხარდაჭერაზე. ამასთან, მატერიალური 
დამხმარება ძირითადად არის ერთჯერადი და ხორციელდება წელიწადში 
ერთხელ. თუმცა, ხორციელდება ყოველთვიურ ფულად დახმარებაზე 
მიმართული პროგრამებიც (ე.წ. მრავალჯერადი დახმარება, წელიწადში 
რამდენჯერმე, ყოველდღიურად). ძირითადი აქცენტი გადატანალია 
სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და პირებზე, შშმ პირებზე, ომის 
მონაწილეებზე და ვეტერანებზე,  მრავალშვილიან ოჯახებზე, დევნილებზე და 
ხანდაზმულებზე. იშვითად გვხვდება ახალგაზრდები, ძალადობის მსხვერპლი 
ქალები, სტიქიით დაზარალებულები, უბედური შემთხვევის გამო 
დაზარალებულები, სპორტსმენები და ა.შ.  

ხშირია ისეთი პროგრამები, რომლებიც ერთდროულად მოიცავენ 
სხვადასხვა მოწყვლად კატეგორიებს და არ ფოკუსირდებიან ერთ კონკრეტულ 
ჯგუფზე, შესაბამისად ძნელია იმ პერსონალის იდენტიფიცირება, რომელიც 
უშუალოდ ახორციელებს სერვისს ან ადმინისტირერებას უწევს პროგრამას. 
ძირითადად, გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ არ არსებობს ზუსტი სამუშაო 
აღწერილობები, თუ ვინ არის უშუალოდ პასუხისმგებელი პროგრამის მართვაზე 
და განხორციელებაზე. ხშირ შემთხვევაში, პროგრამაში ჩართულია 
მუნიციპალიტეტის მთელი სოციალური განყოფილება. პროგრამის მომსახურება 
ძირითადად მდგომარეობს მატერიალური დახმარების გაცემაში, ანუ პროგრამა 
არ მოიცავს ცალკეულ სერვისებს/აქტივობებს და ფაქტიურად, პროგრამა და მასში 
შემავალი სერვისები თითქმის იდენტურია.  

ხორციელდება პროგრამები, რომლებზეც უშუალოდ პასუხისმგებლები 
არიან ა(ა)იპ -ები ან შპს-ები. ამ შემთხვევაში ხდება ტენდერში გამარჯვებული 
ორგანიზაციის მიერ სერვისების მიწოდება და უკეთ არის 
გამოდიფერენცირებული და დეტალიზირებული მომსახურებები. არის 
მუნიციპალიტეტები, სადაც მსგავსი მომსახურებების მონიტორინგი 
ხორციელდება, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს პასუხისმგებლობები 
მთლიანად გადაბარებული აქვს ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციებზე. 
პროგრამების უმრავლესობა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების 
ინფრასტრუქტურის ბაზაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს ადაპტირებას და 
მოძველებულ შენობებში ხორციელდება. ძირითდად არ აქვთ ბენეფიციართან 
კონფიდენციალური გასაუბრების საშუალება.  

რესპონდენტების უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ პროგრამები/ 
სერვისები მისაწვდომია სამიზნე მოსახლეობისათვის, ვისთვისაც გათვლილია ეს 
პროგრამები. იშვიათი გამონაკალისია, როცა მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლებს გაცნობიერებული აქვთ, რომ შესაძლოა ყველას არ ჰქონდეს 
ინტერნეტი, ტელევიზორი და ა.შ. სახლიდან არ გამოდიოდეს ან უბრალოდ 
მუნიციპალიტეტის შორეული სოფლის მოსახლე შესაძლოა არ იყოს 
ინფორმირებული კონკრეტული პროგრამის შესახებ ან მისთვის შეუძლებელი 
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იყოს იმ რაიონში ჩასვლა, სადაც უშუალოდ ხორციელდება პროგრამა. 
მითუმეტეს, რომ ინფორმაციის გავრცელების სისტემური 
მიდგომები/დეტალური პროცედურები არ აქვთ არცერთ მუნიციპალიტეტში 
შემუშავებული. ასევე, მუნიციპალიტეტებში დარწმუნებულები არიან, რომ 
პროგრამების უმრავლესობაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ცხადია. თუმცა, 
ნაკლებად აცნობიერებენ, რომ შესაძლოა პროგრამა იმდენად ბუნდოვნად 
განმარტავდეს ჩარიცხვის კრიტერიუმებს, რომ სუბიექტურად ხდებოდეს 
შეფასება, თუ ვის ეკუთვნის მომსახურება და ბევრი ადამიანი პროგრამის მიღმა 
რჩებოდეს. გამოიკვეთა “პროგრამების გადაფარვების” პრობლემაც, როცა ერთი 
და იგივე კატეგორია შესაძლოა ჯდებოდეს სხვადასხვა პროგრამაში. ამ მხრივ, 
დაფიქსირდა აზრი, რომ “ეს არ ქმნის პრობლემას”.  

პროგრამები მიმართულია უშუალო შედეგების აღნუსხვზე, როგორიცაა 
ძირითადად, რამდენ ბენეფიციარს მიაწოდეს სერვისი, რამდენი ფული დაიხარჯა 
და რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯა. იმის შეფასება, თუ ამ პროგრამამ რა 
ზეგავლენა მოახდინა ამ ადამიანებზე, რამდენად გაუმჯობესდა მათი ცხოვრება 
კონკრეტულ ასპექტში, იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რომლის დასაძლევათაც 
შეიქმნა პროგრამა, საერთოდ არ ხდება არცერთი პროგრამის შემთხვევაში. არც 
ბენეფიციარების საჭიროებების გათვალისწინება ხდება უმრავლეს შემთხვევაში. 
ბენეფიციარის საჭიროებების შესწავლა მინიმალურად ხდება მხოლოდ იმ 
პროგრამების შემთხვევაში, რომლებიც შეიქმნა ბენეფიციარების განცხადებების, 
არსამათავარობო ორგანიზაციების ჩარევის, სოციალური მუშაკის ჩარევის 
საფუძველზე (მაგ. თელავის მუნიციპალიტეტი). თუმცა, ამ შემთხვევაშიც, არ 
არსებობს რაიმე ხელშესახები ფორმალიზირებული, ბენეფიციართა 
საჭიროებების შემსწავლელი დოკუმენტი. მითუმეტეს, თითქმის არ ხდება 
პროგრამების შექმნა ბენეფიციართა თანამონაწილეობით (მაგ. შეგვხვდა ასეთი 
შემთხვევა, სამუშაოზე უბედური შემთხვევის გამო დაზარალებულ ადამიანს 
დაენიშნა ყოველთვიური კომპენსაცია. ეს პროგრამა ბენეფიციარის აქტიური 
ჩართულობით შეიქმნა, (თელავის მუნიციპალიტეტი).  

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა უმრავლესობა დარწმუნებულია, 
რომ “თითქოს” პროგრამებს აქვთ ნათლად გაწერილი და ცხადი მიზნები და 
შედეგებიც და ეს ინფრომაცია  მოიპოვება ელექტრონულად. მაგრამ ეს არ ეხება 
ყველა პროგრამას და ხშირ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს მსხვილი, ზოგადი 
ფორმულირებები. ამასთან, როგორც წესი, პროგრამის შედეგები 
კონცენტრირებულია პროგრამის “აუთფუთებზე” (უშუალო შედეგებზე) და 
ნაკლებად მოკლევადიან შედეგებზე და თითქმის არა გრძელვადიან შედეგებზე. 
ხშირია ლოგიკური შეცდომები, როდესაც მუნიციპალიტეტის წარმოამდგენელი 
დარწმუნებულია, რომ მრავალშვილიანი ოჯახების მცირე მატერიალური 
წახალისებით, მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია შობადობის მაჩვენებლის 
გაზრდა. ზოგჯერ, გამოკითხულთა პირადი განცდაც ისეთია, რომ მაგალითად, 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით რეალურად გაიზარდა სამი 
და ოთხშვილიანი ოჯახების რაოდენობა (“და მის გარშემო აღარ არიან 
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ორშვილიანი ოჯახები”), მაშინ როცა მსგავსი სტატისტიკური კვლევები არც კი  
ჩატარებულა.  

ძირითადად ფინანსური განყოფილება აწარმოებს პროგრამის 
სტატისტიკას, თუ პროგრამა რამდენ ბენეფიციარს ემსახურება და რა დანახარჯი 
აქვს. როგორც წესი, მთლიანად ხდება თანხის გახარჯვა და პროგრამის ფინანსები 
წინა წლების მონაცემების საფუძველზე იგეგმება. არ კეთდება პროგრამების 
სიღრმისეული ანალიზი, რითაც შეგროვდებოდა ინფორმაცია პოტენციური 
ბენეფიციარების შესახებ, რომლებიც არიან მოსაცდელთა რიგებში. ფაქტია, რომ 
არ აქვთ მონაცემები პროგრამის მიღების მსურველების შესახებ და ფიქრობენ, 
რომ ყველას აწვდიან მომსახურებას, ვისაც კი სჭირდება (მხოლოდ რამდენიმე 
პროგრამის შემთხვევაში დაფიქსირდა რიგში მყოფი, მომლოდინეთა სია).  
შესაძლოა, აქ პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების პრობლემაც იყოს 
(აქტიური “აუთრიჩი” არ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ) და ასევე, 
მოქალაქეთა ნაკლები სამოქალაქო აქტივობისაც.  

არ არსებობს ბენეფიციართა მომსახურებით/პროგრამებით 
კმაყოფილების არცერთი ანგარიში 13-ვე მუნიციპალიტეტში. მითუმეტეს, არც 
პროგრამის შუალედური და საბოლოო ანალიტიკური ანგარიშები და არც 
პროგრამის წარმატებით განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები (მხოლოდ 
იშვითად იქნა დასახელებული). მონიტორინგი მხოლოდ მინიმალურად 
ხორციელდება, რადგანაც სოციალურ დეპარტამენტში არ ჰყავთ კონკრეტული 
პერსონალი, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებდა. შესაბამისად, 
პროგრამის მოდიფიკაციაც მხოლოდ ხელოვნურ ხასიათს ატარებს, ან იზრდება 
თანხა, ან მცირდება, კრიტერიუმები მკაცრდება, ნაკლებად მომთხოვნი ხდება და 
ბიუჯეტი ან იზრდება ან მცირდება. სხვა ტიპის შინაარსობრივი ცვლილებები არ 
ხორციელდება და არ ეფუძნება დეფიციტების (გეფების) ანალიზს. ბევრი 
პროგრამა ათ წელზე მეტ ხანს ხორციელდება უცვლელად ან მინიმალური 
ცვლილებებით.  

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განსხვავებული აზრები გამოიკვეთა 
პროგრამების ეფექტურობასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემის (წესით, 
რისთვისაც უნდა იყოს მოცემული პროგრამა შექმნილი) დაძლევის 
თვალსაზრისით. ზოგი ფიქრობს, რომ პროგრამები ემსახურება პრობლემის 
შემცირებას და რაღაცნაირად “ეს მინიმალური დახმარებაც მოსახლეობისთვის 
შეღავათია” სიღარიბის დასაძლევად. ზოგი კი აცნობიერებს, რომ მსგავსი 
პროგრამებით (უმრავლესობით) ოდნავადაც ვერ მცირდება ბენეფიციარის 
არსებული პრობლემა და პროგრამები ფორმალურ ხასიათს ატარებს. თუმცა, ამის 
მიუხედავად, არ დაფიქსირდა აზრი, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებდა 
იმაზე, რომ კონკრეტული პრობლემის ანალიზი საერთოდ არც კი 
განხორციელებულა და ზოგადად, პროგრამები არ ეფუძნება პრობლემების 
ანალიზს და არ არის ცნობილი, თუ ამა და ამ პრობლემასთან საბრძოლველად, რა 
დაძლევის მექანიზმებია ცნობილი თეორიულად, ან სხვა ქვეყნების, 
საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.  
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ანეკდოტური სიტუაცია დაფიქსირდა, როდესაც მუნიციპალიტეტების 
წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ გაიცემა მინიმალური დახმარება და 
ამავდროულად, პასუხობენ, რომ ბიუჯეტი საკმარისია. ძირითადად, ბიუჯეტი 
ყველა პროგრამისთვის წინასწარ არის განსაზღვრული და თითქმის ყოველთვის 
მთლიანად იხარჯება (არსებობს მცირე გამონაკლისები). ეს ფაქტიც ძალიან 
დასაფიქრებელია. მართლა ზუსტად არის გაწერილი ბიუჯეტი, თუ უბრალოდ არ 
ხდება ბენეფიციარებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რადგან ახალი 
ბენეფიციარების დაკმაყოფილება ვერ მოხდება უკვე არსებული ბიუჯეტით, 
რომელიც წინა წლის ბენეფიციარების რაოდენობის მიხედვით არის 
ფიქსირებული/წინასწარ გაწერილი.   

გამოიკვეთა, რომ იშვიათია, როდესაც ცენტრალური და ადგილობრივი 
პროგრამები ერთმანეთს ავსებენ, ანუ პრობლემის სხვადასხვა მხარეებს 
აგვარებენ. მაგალითად, ერთი უზრუნველყოფს მკურნალობა-რეაბილიტაციას, 
მეორე კი ტრანსპორტირებას; ან რეინტეგრირებულ ბავშვს ეხმარება 
მუნიციპალიტეტიც და ა.შ.  

მუნიციპალიტეტის და ცენტრალური სახელმწიფოს პროგრამები 
ზოგჯერ მსგავს მომსახურებებსაც აწვდიან (მაგ. ვეტერანების ფულადი 
დახმარება, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფულადი დახმარება და სხვა), 
მაგრამ ეს პრობლემად არ განიხილება. მოქმედებს პრინციპი, “რაც მეტი, მით 
უკეთესი”. ანუ “თუ ერთი და იგივე პრობლემას ერთი და იგივე კუთხით მრავალი 
მიხედავს, ეს მხოლოდ უკეთესი იქნება”, რაც თავისთავად ნაკლებად 
პროგრესული მიდგომაა. ხშირ შემთხვევაში გამოიკვეთა ადგილობრივ და 
ცენტრალურ ხელისუფლებების კოორდინაციის პრობლემებიც, რაც 
დაკავშირებულია მონაცემების გაცვლის სირთულეებთან.  

უფრო ეფექტურია კომპლექსური ხედვა, სადაც ერთი პრობლემის 
გარშემო სხვადასხვა გზებით ხდება მუშაობა და საბოლოოდ, მისი შემცირებაც 
უფრო რეალისტურია. ამისათვის კი საჭიროა პრობლემის სისტემური 
გაანალიზება (მაგ. საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური პოლიტიკის 
დანერგვის გზით) და მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 
პროგრამების განვითარება, რაც საუკეთესო პირობებში ჩააყენებდა ბენეფიციარს. 
ასე რომ, პროგრამები ძირითადად ფრაგმენტულია და ამოგლეჯილი მთლიანი 
კონტექსტიდან, არც ბენეფიციართა საჭიროებებს ეფუძნება და არც პრობლემის 
სისტემურ ანალიზს.  

 

კვლევის შეზღუდვები  
 
განხორციელებული სერვისების შეფასების ძირითადი შეზღუდვაა 
გამოკითხული მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების დაბალი 
გულწრფელობა და პრობლემის გააზრების ნაკლებობა. გამოკითხვის 
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ჩატარებისას მეტი აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო იმაზე, რომ გამოკითხულთა 
პასუხები ყოფილიყო კონფიდენციალური. თუმცა ანონიმურობის დაცვა 
შეუძლებელი იყო, რადგან მუნიციპალიტეტის სხვა თანამშრომლებისთვის 
ცნობილი იყო, თუ რომელი პირის გამოკითხვას ახდენდნენ. 
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ცდილობდნენ ნაკლებად კრიტიკულები 
ყოფილიყვნენ და მოეწოდებინათ “შელამაზებული“ ინფორმაცია. შესაძლოა, 
მათ არ ქონდათ გააზრებული ის მნიშვნელობა, რისთვისაც ტარდებოდა კვლევა, 
კერძოდ, მომსახურებების გაუმჯობესების და უკეთ დაგეგმვის მიზნით და არა 
იმისთვის, რომ გარე დამკვირვებელს გაეკრიტიკებინა აღნიშნული 
მუნიციპალიტეტები. ამ შეზღუდვის დასაძლევად ინტერვიუ ისე დაიგეგმა, რომ 
ყველა შეკითხვაზე პასუხის გადასამოწმებლად, მოითხოვებოდა ოფიციალური 
წყარო-დოკუმენტი, რითაც დადასტურდებოდა მათი მოსაზრება. ამით 
შესაძლებელი გახდა იმის გაკონტროლება, თუ რამდენად გულწრფელად 
პასუხობდნენ აღნიშნულ შეკითხვებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები 
და ზუსტ ინფორმაციას იძლეოდნენ.  
 
ამ დეფიციტის გათვალისწინებით, მომავალში სასურველია დაიგეგმოს 
თანამონაწილეობითი კვლევა, სადაც მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები 
თავად იქნებიან მკვლევარები და მიზნად დაისახავენ საკუთარი გარემოს 
გაჯანსაღებას ეფექტიანი მმართველობის, ანგარიშვალდებულებისა და 
ინკლუზიური პოლიტიკის განვითარების კუთხით.  
 
 
 
 
 
 

მომსახურებების შეფასება მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
 
ქვემოთ მოყვანილია დეტალური ინფორმაცია შერჩეული 
მუნიციპალიტეტების სოციალური პროგრამების შესახებ4.  
 

                                                           
4 უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის მიერ ჩაშლილად დასახელდა პროგრამები. 
ძირთადად, პროგრამები გაერთიანებულია უფრო ფართო პროგრამის ქვეშ. ამიტომ მითითებული რაოდენობები 
შესაძლოა არ იყოს ზუსტი. 
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აჭარა 

ბათუმის მუნიციპალიტეტი 
 

ბათუმის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  რვა სოციალური პროგრამა:  
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 მოწყვლადი სოციალური 
კატეგორიების 
მატერიალური 
დახმარების უფასო 
უზრუნველყოფა  (თუ 
რამეა დაამატონ) 

აღნიშნული პროგრამა მოიაზრებს სხვადასხვა მოწყვლადი 
კატეგორიებისთვის ერთჯერადი ან ყოველთვიური 
ფინანსური დახმარების გაცემას. ეს ჯგუფებია: ვეტერანები  
- სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის 
მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) 
მატერიალური დახმარების გაწევა: 
15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 
ბრძოლებში დაინვალიდებული ვეტერანები - 300 ლარი; 
9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო 
ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები - 400 ლარი; 

--- 13  
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გრაფიკი #1: სოციალური პროგრამების
რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში

პროგრამები
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2 დროებითი ღამის 
თავშესაფარი 

ახორციელებს ააიპ ბათუმის სოციალური სერვისების 
სააგენტო.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად  
50 ბენეფიციარისთვის ღამის გათევას, ორჯერადი კვებით 
(საუზმე, ვახშამი) და სუფთა ტანსაცმლით 
უზრუნველყოფას. საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო 
მომსახურებებით უზრუნველყოფას და პერიოდულად 
შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით ორგანიზაციის 
მატერიალური -ტექნიკური ბაზის შეძენა განახლებას. 

--- 4 

3 საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების 
მხარდაჭერა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რაც 
ითვალისწინებს ორგანიზაციების ფუნქციონირების 
ხელშეწყობას. ყოველი კვარტლის განმავლობაში სხვადასხვა 
ღონისძიებებისთვის საკანცელარიო, ოფისის, კომუნალური 
და სამივლინებო ხარჯების  ანაზღაურებას 3 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციისთვის სხვადასხვა 
კულტურული და ჩართულობის გასაზრდელი 
ღონისძიებების მხარდასაჭერად. 

---- 10 

4 შშმ სტატუსის ბავშვთა და 
ვეტერანთა საკურორტო 
სამკურნალო-
რეაბილიტაცია 

პროგრამა მოიცავს შშმ სტატუსის მქონე 27 წლამდე ასაკის 
პირების, ომის ინვალიდების და მცირე საოჯახო ტიპის 
სახლის ბენეფიციარების, ომის ვეტერანი ასაკით 
პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების, 
ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების წევრების 
დასვენებას სამ ძირითად კურორტზე:  ურეკში, 
წყალტუბოსა და ბორჯომში წელიწადში ერთჯერადად 
ზაფხულის პერიოდში 12 დღით. ფინანსდება 
ტრანსპორტირება, სამჯერადი კვება და თანხმლები პირის 
ხარჯები. 

---- --- 

5 ახალშობლითა და 
ბავშვთა განვითარების 
შეფერხების პრევენცია და 
რეაბილიტაცია 

პროგრამა მოიცავს ქ. ბათუმში დაბადებული 
ახალშობილებისთვის სმენისა და მუკოვისციდოზის 
სქრინგული გამოკვლევას; ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 
წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე 
ბავშვებისათვის რეაბილიტაციას;  
 

---  --- 

6 შეჭირვებული 
მოსახლეობის უფასო 
კვება 

პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად, ერთჯერადად 
4779 ბენეფიციარის ცხელი სამკოპონენტიანი საკვებით 
უზრუნველყოფას. გათვალისწინებული აქვთ სეზონური 
მენიუ, ასევე  გათვალისწინებულია კალორიები და 
ბენეფიციართა მოთხოვნა სასურველ საკვებთან 
დაკავშირებით. საკვების მიღება შუძლიათ მუნიციპალურ 
უფასო სასდილოებში. ქალაქის მასშტაბით 4779 
ბენეფიციარს ემსახურება 6 უფასო სასდილო. 

4779 13 

7 მზრუნველობას 
მოკლებულ 
ბენეფიციართა მოვლა-
პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა 
დახმარება 

8-მდე ბინაზე მისვლაა საშუალოდ გათვალისწინებული: 
ექიმის მოვლა, მასაჟი, ჰიგიენა, მედიკამენტები ექთანი 
აკეთებს რეფერირებას 

100 6 

8 ფსიქიკური პრობლემების 
მქონე პირთა ფსიქო-

დღის ცენტრის მომსახურება ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მქონე ბენეფიციარებისთვის. 18 წლის ზემოთ. 

 4 
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სოციალური 
რეაბილიტაცია  - დღის 
ცენტრი 
 

მომსახურების მიმწოდებელია ტენდერში გამარჯვებული  
ორგანიზაცია ,,თანა'' პროგრამულ ადმინისტრირებას  უწევს 
ქალაქის მერია კოლექტიური წერილით მიმართეს 
მშობლებმა ტენდერის შედეგად ახორცილებს თანა- 
ტენდერის შედეგად.  

 
ჩამოთვლილი პროგრამები ფოკუსირებულია არა მხოლოდ მატერიალურ 
დახმარებაზე, კვებაზე, თავშესაფრის უზრუნველყოფაზე, ფსიქიკური 
პრობლემების მქონეთა მოვლა-რეაბილიტაციაზე, არამედ სამოქალაქო 
აქტივობაზეც.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას საკმაოდ 
მრავალფეროვანია:  

1. მზრუნველობას მოკლებული ბენეფიციარები 
2. სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები 
3. ზრდასრული ფსიქიკური პრობლემების მქონეები  
4. ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები 
5. უსახლკაროები 
6. არასამთავრობო ორგანიზაციები  
7. შშმ ბავშვები 
8. მრავალშვილიანი ოჯახები  
9. ხანდაზმულები, პენსიონერები 
10. ახალშობილები 
11. ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირები  

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია ყველა პროგრამისთვის. ამ პროგრამებს 
ახორციელებს სოციალური მომსახურების სამსახურის  მთავარი სპეციალისტი,  
2 სპეციალისტი და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე 
სოციალური პროგრამების მიმართულებით ან ჯანდაცვის პროგრამების 
მიმართულებით. მათ ევალებათ პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობა და 
მონიტორინგი ან ტენდერში გამარჯვებული სერვისების მიმწოდებელი 
ორგანიზაციები. მაგალითად, ბინაზე მოვლის სერვისის შემთხვევაში, 
პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია კარიტასის 6-8 ექთანი და კურატორი, 
ასევე მერიაში პროგრამას ადმინისტრირებას უკეთებს 2 სპეციალისტი. დღის 
ცენტრის მომსახურება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბენეფიციარებისთვის 
ხორციელდება ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია “თანას” მიერ. 
პროგრამას ადმინისტრირებას უწევს სამი ადამიანი სოციალური 
განყოფილებიდან და ა.შ.  
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გამოკითხული რესპონდენტის აზრით, ადამიანური რესურსები საკმარისია ამ 
პროგრამების განსახორციელებლად (თუმცა, ზოგიერთი პროგრამის 
შემთხვევაში ზუსტად არ არის გაწერილი პასუხისმგებლობები) და ასევე, 
არსებობს კარგი ინფრასტრუქტურა, სადაც ხორციელდება ეს პროგრამები 
[მერიის გარემონტებული ოთახი და შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა]. 
მაგალითად, უფასო სასადილოებისთვის არსებობს 6 სასადილო თავისი 
აღჭურვილობით. შინ მოვლის სამსახურის შემთხვევაში მერიის 
თანამშრომლებისთვის არსებობს სამუშაო ოთახი და ინფრასტრუქტურა, 
ბენეფიციარებისთვის მომსახურების მიწოდება კი ხდება ბინაზე. ექთნების 
სამუშაო არ მოიცავს ცალკე ინფრასტრუქტურის არსებობას მერიაში. 
 
დახმარებები არის მრავალჯერადი წელიწადში რამდენჯერმე, ან თვეში 
რამდენჯერმე იღებენ დახმარებას საჭიროებების მიხედვით. ზოგ შემთხვევაში 
ყოველდღიურად.  
 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. პროგრამას აშუქებს 
ტელევიზია, პრესა, მზადდება ფლაერები, ეწყობა პროგრამების გაცნობითი 
შეხვედრები, პროგრამები შუქდება მედიაში და ადმინისტრაციული ერთეულის 
წარმომადგენლები აწვდიან ინფორმაციას მოსახლეობას ადგილზე.  
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათლად არის გაწერილი; თუმცა, 
ზოგიერთი პროგრამისთვის არ არის ნათელი, მაგალითად, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების დაფინანსება. ასევე, ფსიქიკური პრობლემების მქონეებისთვის 
დღის ცენტრის პროგრამულ დოკუმენტში ზუსტად არ არის მითითებული 
მომსახურებები, რომელსაც უზრუნველყოფს ეს ცენტრი.  
 
ნაწილი მომსახურებებისა გათვლილია ბენეფიციარისთვის მატერიალური ან 
მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და არ ან ვერ ემსახურება 
მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას. თუმცა ზოგიერთი პროგრამა გათვლილია 
გრძელვადიან მიზნებზე და ემსახურება პრობლემის აღმოფხვრას ან 
რემედიაციას.  მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 
ზრდასრულების დღის ცენტრი, ან მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა 
მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება 
გათვლილია ამ პირების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, იგივე შეიძლება 
ითქვას შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-
რეაბილიტაციაზე, ახალშობლთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების 
პრევენციასა და რეაბილიტაციაზე.  
 
ბენეფიციართა საჭიროებები თითქმის არ არის გათვალიწინებული 
პროგრამების განვითარებისას. თუმცა ზოგიერთი პროგრამა შემუშავებულია 
ბენეფციარების საჭიროებების გათვალისწინებით. მაგალითად, მოწყვლადი 
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სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარების უფასო 
უზრუნველყოფის პროგრამა ნაწილობრივ დაეფუძნა შშმ სტუდენტების 
საჭიროებების შესწავლას. ასევე, ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების 
შეფერხების პრევენციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა შეიქმნა 
არასამთავრობო ორგანიზაცია "Step Forward"-მიერ ჩაატარებული საჭიროებების 
კვლევის საფუძველზე.  
 
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამის შექმნა განხორციელდა 
მერიის შიდა მოკვლევის საფუძველზე [ძირითადად პროგრამის შექმნისას 
გაითვალისწინეს მომართვიანობა, განცხადებები. აღნიშნა რომ  7 წლის წინ                   
(ადგილობრივად) კვლევაც ჩატარდა, თუმცა დოკუმეტირებულად და 
ოფიციალურად ეს მასალა არ აქვთ], ხოლო ფსიქიკური პრობლემების მქონე 
პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრის პროგრამის 
შემთხვევაში კი გაითვალისწინეს “4 წლის წინ მშობლების მიერ შემოტანილი 
კოლექტიური წერილი”, რომლითაც მშობლები/მზრუნველები მიმართავდნენ 
მერიას აღნიშნული მომსახურების განვითარებას, შესაბამისად, პროგრამის 
შემუშავებაში ჩართულნი იყვნენ ბენეფიციარები და მათი ოჯახები.  
 
როგორც აღინიშნა, ძირითადად ბათუმის მერიაში ისეთი პროგრამები, რომლის 
შექმნასა და მოდიფიკაციაში ნაწილობრივ ან თითქმის სრულად ჩართულნი 
არიან ბენეფიციარები და დაინტერესებული ჯგუფები მხოლოდ გამონაკლისის 
სახით არსებობს [მაგალითად, დროებითი ღამის თავშესაფარი]. ან მოთხოვნას 
მიიჩნევენ ბენეფიციართა თანამონაწილეობად [მზრუნველობას მოკლებულ 
ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა 
დახმარება].  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
დეტალურად გაწერილი და ნათელია. ზოგიერთი პროგრამის შემთხვევაში ეს 
მიზნები არ არის ნათელი. მაგალითად, შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა 
საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის პროგრამის მიზანია 
“ბენეფიციართა მდგომარეობის გაუმჯობესება”, თუმცა მართლა გადის თუ არა 
ამ შედეგზე, არ არის ცნობილი.  
 
ძირითადად, ზუსტად არის იდენტიფიცირებული, თუ ვინ ახორციელებს 
მომსახურებებს: თუმცა ზოგიერთი პროგრამების შესახებ არ მოგვაწოდეს 
დეტალური ინფორმაცია.  
 
ძირითადად, სერვისები, რომლებიც ხორციელდება ტენდერში გამარჯვებული 
ორგანიზაციების მიერ, მიეწოდებათ იმ პერსონალის მიერ, რომლის სამუშაო 
აღწერილობაშიც ზუსტად არის გაწერილი მისი უფლება-მოვალეობები და არაა 
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ბუნდოვანება ამ თვალსაზირისით. მაგალითად, დროებითი ღამის 
თავშესაფრის პროგრამას ახორციელებს ააიპ ბათუმის სოცალური სერვისების 
სააგენტოს 2 კოორდნატორი და თავშესაფრის 16 თანამშრომელი. 2 ადამიანი 
ადმინისტრირებას უწევს პროგრამას, 16 ადამიანი ბენეფიციარებს აწვდის 
პროგრამას. ასევე, შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო 
სამკურნალო-რეაბილიტაციის პროგრამის შემთხვევაში, პროგრამას 
ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 
ცენტრები, რომლებიც ადგილზე (წყალტუბო, ურეკი, ბორჯომი) აწვდიან 
სერვისებს. ახალშობლითა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენციისა 
და რეაბილიტაციის პროგრამა შედგება რამდენიმე ქვეკომპონენტისგან, 
ზოგიერთი კომპონენტი ხორციელდება ვაუჩერული დაფინანსებით, 
ზოგიერთი კი ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაციების მიერ. შესაბამისად, 
რთულია პერსონალის განსაზღვრა.  
 
შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების შემთხვევაში, ააიპ სოციალური 
სერვისების სააგენტოს ადმინისტრაციას ევალება მართვა და მონიტორინგი., 
ხოლო სასადილოს პერსონალი უზრუნველყოფს კვებას და ეს ყველაფერი 
დეტალურადაა გაწერილი მათ სამუშაო აღწერილობებში. ამ პროგრამის 
განხორციელებაში 101 ადამიანია (ააიპ სოციალური სერვისების სააგენტოს  
ადმინისტრაცია და სასადილოს პერსონალი) ჩართული.  
 
პროგრამის სტატისტიკას/მონაცემთა ბაზას, თუ რამდენი ადამიანი იღებს 
აღნიშნულ მომსახურებებს, აწარმოებენ დეპარტამენტის სპეციალისტები 
(პროგრამაზე პასუხისმგებელი პირები), ან სხვა პროგრამების შემთხვევაში 
არსებობს აღრიცხვის ჟურნალი, ზოგ შემთხვევაში კი მხოლოდ შიდა, არსებულ 
ბაზებს იყენებენ. ზოგი პროგრამის შემთხვევაში კი, არა აქვთ სტატისტიკური 
ინფორმაცია, უბრალოდ აჯამებენ სხვადასხვა მონაცემებს და ამისთვის ცალკე 
პერსონალი არ ყავთ გამოყოფილი. 
 
პროგრამების უმრალესობის შემთხვევაში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, 
თუ რამდენ ადამიანს სურს აღნიშნული მომსახურების მიღება (ანუ მოსაცდელ 
რიგშია) და შესაბამისად, არავინ დგას მოსაცდელ რიგში.  
 
სხვა პროგრამების შემთხვევაში., მაგ., ახალშობლითა და ბავშვთა განვითარების 
შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია, ზუსტადაა ცნობილი მომსახურების 
მიღების მსურველთა რაოდენობა. მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების 
მატერიალური დახმარების უფასო უზრუნველყოფის პროგრამაში ზუსტადაა 
იდენტიფიცირებული მსურველთა რაოდენობა და არავინაა მოსაცდელთა 
რიგში.  
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ბენეფიციარების კმაყოფილება ძირითადად არ არის შესაწვლილი. ზოგიერთი 
პროგრამის შემთხვევაში, მაგალითად, ახალშობლთა და ბავშვთა განვითარების 
შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია, გამოკითხვის საშუალებით (რომლის 
წერილობითი ფორმები არ აქვთ), სატელეფონო მონიტორინგით, ცენტრებისგან 
მიღებული ინფორმაციით იკვლევენ ბენეფიციარების კმაყოფილებას. ან 
მაგალითად, უფასო სასადილოს შემთხვევაში, სასადილოში არის უკუკავშირის 
ჟურნალი, სადაც მომსახურების მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩაწერონ თავიანთი 
შეხედულება წერილობით და ააიპ სოციალური სერვისების სააგენტოს 
ადმინისტრაციას შეუძლია გაეცნოს. ბენეფიციართა კმაყოფილება ძირითადად 
სიტყვიერი უკუკავშირით გამოიხატება. შინ მოვლის პროგრამის შემთხვევაში 
მომსახურების მიმღებთა კმაყოფილება ფასდება მხოლოდ მონიტორინგის 
დროს [კითხვარები არ აქვთ, ადრე ჰქონდათ და ძირითადად ტელეფონით 
უკავშირდებიან ბენეფიციარებს, განიხილავენ საჩივრებს ინდივიდუალურად 
და არა კომისიაზე, კომისიის არ არსებობის გამო].  
 
ტარდება კვარტალური, შუალედური და წლიური ანგარიშები (გამოთხოვა 
შესაძლებელია ოფიციალურად). პროგრამის შეფასება ხდება მხოლოდ 
რაოდენობრივი მაჩვენებლით, არ აქვთ ხარისხობრივი შედეგების მაჩვენებელი. 
შეფასებას ახორციელებს მერიაში სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი, 
მთავარი სპეციალისტები.  
 
დასახელებულ იქნა შეფასების ის კრიტერიუმები, რომლებითაც ფასდება 
სხვადასხვა პროგრამები. მაგალითად, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების 
მატერიალური დახმარების უფასო უზრუნველყოფის პროგრამისთვის 
ხორციელდება გაცემული დახმარებების მონიტორინგი, იმის მიხედვით, თუ  
რამდენად მიზნობრივად გაიცა დახმარებები: ვეტერანთა შემთხვევაში 
კრიტერიუმების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველთა შემთხვევაში - 
ქულის შესაბამისად, შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტის შემთხვევაში - სტატუსის 
და აქტიური დასწრების შესაბამისად.  
 დროებითი ღამის თავშესაფრის შესაფასებლად ხდება თავშესაფრის 
მონიტორინგი, სანიტარული ნორმების შემოწმება, სერვისების მიწოდების 
მონიტორინგი მერიის თანამშრომლის მიერ.  
 
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და 
რეაბილიტაციის პროგრამის შემთხვევაში, მონიტორინგი ხორციელდება 
ტელეფონით და სარეაბილიტაციო ცენტრებისგან მიღებული ინფორმაციით.  
 
შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების შემთხვევაში, მონიტორინგს 
ატარებს მერიის სანიტარული დეპარტამენტის წარმომადგენლები და 
ახორციელებენ ფინანსურ მონიტორინგს, შიდა აუდიტს და კვების კონტროლს.  
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მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამის შემთხვევაში კი ხდება 
კარიტასისგან უკუკავშირის მიღება და პროგრამის შეფასება შესრულების 
პროცენტული მაჩვენებლით.  
 
ზოგიერთი პროგრამა ვერ ემსახურება პრობლემის შემცირებას. მაგალითად, 
პროგრამა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარების  
უზრუნველყოფა ხელშემწყობი პროგრამა უფროა, ვიდრე პრობლემის 
შემცირებისკენ ან აღმოფხვრისკენ მიმართული პროგრამა.  
ასევე, უფასო კვების პროგრამის შემთხვევაში, გაჭირვებული მოსახლეობის 
საკვებით უზრუნველყოფა ემსახურება ამ ადამიანების გადარჩენას, რადგან 
საკვებით უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს სასიცოცხლოდ 
აუცილებელი კვების კომპონენტით.  
 
თუმცა, სხვა პროგრამები მიმართულია პრობლემის შემცირებისკენ: 
მაგალითად, ღამის თავშესაფარი ემსახურება ადამიანთა მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას იმ თვალსაზრისით, რომ ბენეფიციარები არ რჩებიან ღამით 
გარეთ.  საზოგადოებრივი ჯგუფების მხარდაჭერის პროგრამა ხელს უწყობს 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებას. შშმ სტატუსის ბავშვთა და 
ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის პროგრამა ემსახურება 
ადამიანთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ახალშობილთა და ბავშვთა 
განვითარების შეფერხების პრევენციისა და რეაბილიტაციის პროგრამამ უკვე 
გააუმჯობესა ბენეფიციართა მდგომარეობა, თუმცა არ დასახელებულა კვლევა, 
რომელიც დაამტკიცებდა ამ ინფორმაციას. 
  
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამით მოხდა დანახარჯების 
შემცირება, მაგრამ ვერ ზომავენ, თუ რამდენად მოხდა ბენეფიციარების 
მდგომარეობის გაუმჯობესება.  
 
ყველა მოქმედი პროგრამის მოდიფიკაცია ხორციელდება. მაგალითად, 
პროგრამა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარების 
უფასო უზრუნველყოფა - შეიცვალა. კერძოდ კი, დაემატა სტუდენტების 
კომპონენტი, შეიცვალა ბენეფიციართა რაოდენობა და ბიუჯეტი. ცვლილება 
ხორციელდება ყოველწლიურად. 
 
დროებითი ღამის თავშესაფრის შემთხვევაში გაიზრადა პროგრამა, ბიუჯეტი, 
თანამშრომელთა რაოდენობა.  
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის შემთხვევაში გაიზარდა 
მხარდაჭერილი ორაგნიზაციების რაოდენობა. შშმ სტატუსის ბავშვთა და 
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ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის პროგრამის 
შემთხვევაში, გაიზარდა ბენეფიციართა რიცხვი და ბიუჯეტი. ბოლოს 
პროგრამის მოდიფიკაცია ბოლოს განხორციელდა 2017 წლის ბოლოს. ხოლო,  
ახალშობლითა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენციისა და 
რეაბილიტაციის პროგრამების შემთხვევაში გაიზარდა ბენეფიციართა 
რაოდენობა და ბიუჯეტი.. 
 
შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვების შემთხვევაში, გაიზარდა 
სასადილოების/ბენეფიციარების რაოდენობა,  შეიცვალა ტექნიკა და 
გარემონტდა სასადილოები, მოხდა ბიუჯეტის ცვლილება.  
 
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამის შემთხვევაში განხორციელდა 
პროგრამის მოდიფიკაცია, რომელიც ითვალისწინებდა 2017 პროგრამით 
გათვალისწინებული მომსახურებაში დანამატების შეტანას, კერძოდ: წელს 
დაემატა ჰიგიენა და და მედიკამენტებით აღჭურვა.  
 
აღინიშნა, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის პროგრამა არ შეცვლილა.  
 
ყველა პროგრამას აქვს საკმარისი ბიუჯეტი. ერთი პროგრამის შემთხვევაში კი 
თანხა გაუხარჯავია. მაგალითად, ფსიქიკური პრობლემების მქონეთა დღის 
ცენტრის პროგრამაში არის სამი ადგილი თავისუფალი და მათი დაფინანსებაც 
არ არის ათვისებული.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ერთ შემთხვევაში, 
ორგანიზაცია “კარიტასი” ახდენს თანა-დაფინანსებას. ზოგიერთ პროგრამას 
ბენეფიციარები ცენტრალური ხელისუფლებისაგან იღებენ. მაგალითად, 
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარების უფასო 
უზრუნველყოფა და ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების 
პრევენცია და რეაბილიტაცია. სხვა პროგრამები უნიკალურია ბათუმის 
მუნიციპალიტეტისთვის. 
 
ცენტრალურ მთავრობასთან ეფექტურად თანამშრომლობენ. ცვლიან 
ინფორმაციას პროგრამების თაობაზე5.  
 

                                                           
5 ადგილობრივ დონეზე პროგრამები არ ხორციელდება თუ რაგიონულ დონეზე მათი 
მიწოდება უზრუნველყოფილია.  
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შუახევის მუნიციპალიტეტი 
 

შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  შვიდი სოციალური პროგრამა:  
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 18 წლამდე ასაკის დედ-
მამით ობოლ ბავშვებზე 
ყოველთვიური 
მატერიალური 
დახმარებები 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების (სარეტინგო ქულა 100 000მდე) ფინანსური 
მხარდაჭერა  

-- 10  

2 შუახევის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები 
დიალიზზე მყოფი  
ავადმყოფების 
ტრანსპორტირების 
პროგრამა 

შუახევის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული 
დიალზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირება ხდება 
დიალიზის პროგრამის მისაღებად. ბენეფიციარის 
თანმხლები პირის ტრანსპორტირების დაფინანსებას 
მოიცავს 
 

--- 8  

3 გაჭირვებულ ოჯახებში 
გარდაცვლილ პირთა 
დასაფლავების გასაცემი 
ერთჯერადი 
მატერიალური 
დახმარების პროგრამა 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების (სარეტინგო ქულა 100 000მდე) ფინანსური 
მხარდაჭერა გარდაცვლილი ოჯახის წევრის დასაფლავების 
ხარჯის დასაფარად 

--- 10  

4 ოჯახების და ბავშვების 
სოციალური დაცვა  

პროგრამა მოიაზრებს იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც ჰყავთ 
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, სასკოლო პერიოდისთვის 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფას 
- ერთჯერადად 1000 ლარით 

60 3 

5 ცერებრალური დამბლის 
მქო ნეების 
დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 
(ტრანსპორტირება ) 

პროგრამის მიზანია ბავშვებმა ცერემბრალური დამბლით 
ისარგებლონ სარეაბილიტაციო სერვისებით.  
გამაჯანსაღებელი - სარებაილიტაციო ცენტრის  ვაუჩერს 
აძლევს სამინისტრო, დასახლებული პუნქტიდან 
ცენტრამდე მგზავრობას და თანმხლები პირის მგზავრობის 
თანხას აფინანსებს მუნიციპლაიტეტი. 

24 3 

6 შეჭირვებული 
მოსახლეობის უფასო 
კვება 

მუნიციპლაიტეტის ტერიტორიაზე არის ერთი უფასო 
სასადილო, სადაც მოდიან ბენეფიციარები და იღებენ 
ერთჯერად სამკომპონენტიან საკვებს. ასევე შეუძლიათ 
წაიღონ საკვები. 

--- -- 

7 ეპილეფსიით 
დაავადებულ მოქალაქეთა 
მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - ეპიქსი, ჰილეფსინი, 
მელეფსინი, კარბამაზეპინი, ტეგრეტოლი, ლამიქტანი. 
ფორმა 100-ის და განცხადების საფუძველზე, პირადობის 
მოწმობა. მიმართვას გასცემენ და ტენდერში გამარჯვებული 
აფთიაქები აძლევენ მედიკამენტს მომართვი საფუძვერლზე. 

--- -- 
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ჩამოთვლილი პროგრამები ფოკუსირებულია მატერიალურ დახმარებაზე, ერთ 
შემთხვევაში კი, ტრანსპორტირებაზე, უფასო კვებაზე და მედიკმენტებით 
დახმარებაზე.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვი 
2. დიალიზის პროგრამაში ჩართული პირები 
3. ეპილეფსიის დაავადებულები და მათი ოჯახები 
4. გაჭირვებული ოჯახები და ბავშვები 
5. სოციალურად დაუცველი პირები 
6. შეჭირვებული ოჯახები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია პროგრამების უმრავლესობისთვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებს შუახევის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახურის უფროსი და მთავარი სპეციალისტი, რომელიც სოციალური 
საკითხებს კურირებს. ზოგიერთი პროგრამის შემთხვევაში - მაგ. 1000 ლარიანი 
დახმარება სკოლის მოსწავლეებისათვის - არ არის ზუსტად განსაზღვრული 
პერსონალი. 
 
გამოკითხული რესპონდენტის აზრით, ადამიანური რესურსები საკმარისია ამ 
პროგრამების განსახორციელებლად.  
 
მუნიციპალიტეტში არ არის ინფრასტრუქტურა პროგრამების 
განსახორციელებლად და ძირითადად, იყენებენ მერიის შენობას.  
 
დახმარებები არის ერთჯერადიც და ყოველთვიურიც და მოიცავს 
ყოველდღიურ დამხარებებს (მაგ. უფასო სასადილოს შემთხვევაში). 
 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. მიაჩნიათ, რომ სერვისები 
ხელმისაწვდომია. ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები 
აწვდიან ინფორმაციას მოსახლეობას; სპეციალისტის განცხადებით, ისინი 
სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან კოორდინირებულად მუშაობენ და 
ბენეფიციარებს ხელი მიუწვდებათ მომსახურებაზე. 
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათლად არის გაწერილი და 
ბენეფიციარებს აქვთ ინფორმაცია, თუ რა დოკუმენტების წარმოდგენაა საჭირო.    
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიალური ან მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და არ ან ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მოკლევადიან 
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შედეგებზეა გათვლილი. თუმცა, გამოკითხული რესპონდენტი ფიქრობს, რომ 
1000 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება სკოლის ასაკის მოსწავლისთვის 
სასკოლო წლის დასაწყისში წარმოადგენს გრძელვადიან დახმარებას.  
 
ბენეფიციართა საჭიროებები გათვალიწინებულია თითქმის ყველა პროგრამის 
შემთხვევაში, თუმცა უშუალოდ არ ხდება მათ მიერ ბენეფიციარების 
საჭიროებების შეფასება. სპეციალისტის განცხადებით, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამსახურის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ხდება 
ბენეფიციარების საჭიროების შეფასება, თუმცა ამის დამადასტურებელი კვლევა 
არ ჩატარებულა. შეჭირვებული ოჯახების კვების შემთხვევაში, მათი 
საჭიროებები გათვალისწინებულია მენიუში.  
  
პროგრამები არ არის შემუშავებული ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
დეტალურად გაწერილი და ნათელია. თუმცა, გაურკვეველია, თუ როგორ 
ხორციელდება, მაგალითად, 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე 
ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით “დედ-მამით ობოლი ბავშვის 
სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესება და მისი საზოგადოებაში 
ინტეგრაცია’.  ან შუახევის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული 
დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირებით,  რომელიც მოიცავს 
თანმხლები პირის ტრანსპორტირების დაფინანსებას, “დიალიზზე მყოფი 
ბენეფიციარის სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება”.  
ან ცერებრალური ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირებით 
სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრში -  შშმ ბავშვისთვის გრძელვადიანი 
შედეგის მიღწევა.  
 
ზოგიერთი პროგრამის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი აღიარებს, რომ არ არის 
ზუსტად განსაზღვრული პროგრამის მიზნები, მაგ. სასკოლო მოსწავლის 1000 
ლარიანი დახმარება. თუმცა, მეორე მხრივ, ამბობს, რომ ეს გრძელვადიან 
მიზნებს შეესაბამება. ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები ფიქსირდება.  
 
ყველა პროგრამის შემთხვევაში, დადგენილია, თუ რამდენი ადამიანი იღებს 
აღნიშნულ მომსახურებას.  სპეციალისტი აღნუსხავს სტატისტიკას შემოსული 
განცხადებების საფუძველზე და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით.  
 
ზუსტად არ არის განსაზღვრული, თუ რამდენ ადამიანს სურს აღნიშნული 
მომსახურების მიღება (ანუ მოსაცდელ რიგშია). თუმცა, სპეციალისტის 
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განცხადებით, ყველას ვისაც ესაჭიროება მომსახურება, იღებს აღნიშნულ 
მომსახურებას.  
 
ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი. მუნიციპალიტეტი იღებს 
სიტყვიერ უკუკავშირს, თუმცა არ აქვთ განსაზღვრული შეფასების 
კრიტერიუმები. 
 
შეფასებები ტარდება კვარტლურად და ყოველწლიურად; ანგარიშებზე 
პასუხისმგებელია სპეციალისტი ან ზოგ შემთხვევაში შეფასებებს ახორციელებს 
ჯანდაცვის და სოციალური დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი. მაგრამ ხშირ 
შემთხვევაში ზუსტად არც არის იდენტიფიცირებული, თუ ვინ ატარებს 
შეფასებას (მაგ., აფთიაქების მიერ მედიკამენტების გაცემა და 1000 ლარიანი 
დახმარება სკოლის მოსწავლეებისათვის, სასწავლო წლის დაწყების წინ) 
 
რესპონდენტის განცხადებით, შეფასებაში "დადებითი" შედეგები მიიღეს.  
რეალურად კი, არ არსებობს შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები., 
თუმცა, სპეციალისტი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს, რომ “პროგრამების 
შეფასებისთვის იყენებენ სპეციალურ კრიტერიუმებს”. მაგალითად, პროგრამის 
ბენეფიციარების კმაყოფილების დონე და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, რომლის შემოწმებაც ხდება ზეპირსიტვიერად.  
 
პროგრამები ვერ ემსახურება პრობლემის შემცირებას. ძირითადად, 
შეუძლებელია იმის დაკონკრეტება, თუ რამდენად შემცირდა ან გაუმჯობესდა 
ბენეფიციარების მდგომარეობა.  
 
პროგრამების მოდიფიკაცია ხორციელდება მექანიკურად, და გამოიხატება 
თანხის გაზრდაში, დამატებაში.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ცენტრალურ 
მთავრობასთან ეფექტურად თანამშრომლობენ.  
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სამეგრელო 

აბაშის მუნიციპალიტეტი 
აბაშის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შვიდი სოციალური პროგრამა:  
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა  

1 სოციალურად დაუცველი,
 მარტოხელა, შეჭირვებუ
ლი მოსახლეობის უფასო  
კვება (პროგრამული კოდი 
060301) 
 

პროგრამა მოიცავს აბაშის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარებისთვის 
უფასო ერთჯერადი საკვებით უზრუნველყოფას 

15 

2 მესამე და მეტი 
ახალშობილი 
მრავალშვილიანი 
ოჯახისათვის დახმარება 
(პროგრამული კოდი 
060312) 
 

სერვისი მოიცავს ოჯახის ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 
300 ლარის ოდენობით მესამე და მეტ შვილზე 

4 

3 მრავალშვილიანი 
ოჯახების (სამი და მეტი 
შვილი 0-18 წლის 
ასაკამდე) დახმარება 
(პროგრამული კოდი 
060313) 
 
 

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება თითოეულ ბავშვზე 
წელიწადში 100 ლარის ოდენობით. 

4 

4 ომის მონაწილე 
ვეტერანების დახმარების 
პროგრამა 

პროგრამა მოიცავს ერთჯერად დახმარებას ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის ომის ვეტერანებისთვის 150 ლარის 
ოდენობით და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის 300 
ლარის ოდენობით. 

5 

5 შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
ბავშვების დახმარების 
პროგრამა, 
 

წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტი გასცემს ფულად 
თანხას 200 ლარის ოდენობით 0-18 წლამდე პირებზე, 
რომლებსაც აქვთ შშმ პირის სტატუსი. 

3 

6 მარჩენალდაკარგულ 
ბავშვთა ოჯახების 
დახმარების პროგრამა 
 
 

მუნიციპალიტეტი გასცემს ფულად დახმარებას თითო 
ბავშვზე (0-18) წელიწადში ერთხელ 150 ლარის ოდენობით 
მარჩენალდაკარგულ ბავშვზე. 

8 
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7 მკვეთრად გამოხატული 
შეზღუდული 
შესაძლებლობების (I 
ჯგუფის) მქონე პირების 
დახმარების პროგრამა.  
 

პროგრამის მეშვეობით მუნიციპალიტეტი გასცემს ფულად 
დახმარებას წელიწადში 200 ლარის ოდენობით 

7 

 
 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, 
კერძოდ, ფულად დახმარებას და ერთ შემთხვევაში კი, კვებით დახმარებას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  
1. იძულებით გადაადგილებული პირები. 
2. მზრუნველობამოკლებული ხანდაზმულები.  
3.პირები, (მათ შორის ბავშვები), რომელთაც აქვთ შეზღუდული 
შესაძლებლობები. განსაკუთრებულ ჯგუფად გამოყოფილია “პირები, 
რომელთაც აქვთ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირის სტატუსი”.  
4. მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი) ოჯახები 
5. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები. 
6. სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მისიით მებრძოლი მოქალაქეები. 
7. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილე მოქალაქეები. 
8. 0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთაც გარდაეცვალათ ერთ-ერთი ან ორივე 
მშობელი. 
 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. როგორც 
წესი, თითოეულ პროგრამას ემსახურება სპეციალური კომისია, რომელიც 
განიხილავს განცხადებებს. კომისიაში შედიან: მუნიციპალიტეტის, 
სოციალური სამსახურის, და საკრებულოს წარმომადგენლები (სულ 8 
ადამიანი), რომლებიც სწავლობენ თითოეულ შემოსულ დოკუმენტს და იღებენ 
გადაწყვეტილებას, ჩაერთოს თუ არა კონკრეტული ბენეფიციარი პროგრამაში. 
თუმცა, იკვეთება, რომ ერთი და იგივე კომისია ემსახურება სხვადასხვა 
პროგრამების განხორციელებას და როგორც ჩანს, მათი მოვალეობები ზუსტად 
არ არის აღწერილი.  მხოლოდ ერთ შემთხვევაში პროგრამას ახორციელებს 
ტენდერში გამარჯვებულო კომპანია. შესაბამისად, პერსონალი, ვინც 
ახორციელებს პროგრამას ზუსტად არის განსაზღვრული (სულ 11 ადამიანი). 
კერძოდ, პროგრამის უშუალო განმახორციელებელია შ.პ.ს., რომელსაც ჰყავს 
შპს-ს ხელმძღვანელი და 2 თანამშრომელი მზარეულები. თუმცა, 
ამავდროულად ამ პროგრამას მონიტორინგს უწევენ კომისიის წევრებიც (მერის 
ერთი მოადგილე, სოციალური სამსახურის 4 თანამშრომელი, ფინანსური 
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განყოფილების ერთი თანამშრომელი, კომპანია EVEX ის მენეჯერი მოწვევით 
და საკრებულოს ერთი წევრი მოწვევით).  
 
ძირითადად, პროგრამების განხორციელებისთვის არ არსებობს 
ინფრასტრუქტურა. სადაც მერიის თანამშრომლებს ბენეფიციართან 
ინდივიდუალური გასაუბრების შესაძლებლობა ექნებოდათ. ასევე, შენობა არ 
არის ადაპტირებული, შესაბამისად, არ არის მისაწვდომი შშმ პირებისთვის. 
 
მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში, კერძოდ, ეს პროგრამაა 
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო  
კვება (პროგრამული კოდი 060301) არის ინფრასტრუქტურა, კვების ობიექტს 
აქვს ცალკე შენობა, სადაც არის სამზარეულო, ასევე, ცალკე სასადილო ოთახი 
ბენეფიციარებისთვის. ობიექტი უზრუნველყოფილია მალფუჭებადი 
პროდუქტების შესანახი მაცივრით. 
 
დახმარებები არის ერთჯერადი და გაიცემა წელიწადში ერთხელ. კვება გაიცემა 
წლის განმავლობაში ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ.  
 
სერვისები მისაწვდომია მოსახლეობისთვის და პროგრამის შესახებ 
ინფორმაციას ინტენსიურად ავრცელებენ სოფლის რწმუნებულები. გარდა 
ამისა, ინტერნეტითაც შესაძლებელია ამ პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 
მოპოვება. თუმცა, არ არის ცნობილი, თუ რამდენად აქვს ამ მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობას ინტერნეტთან წვდომა. ვეტერანების დახმარების შემთხვევაში 
მუნიციპალიტეტი გამოითხოვს ინფორმაციას "ვეტერანთა საქმეების 
სახელმწიფო სამსახურიდან" და თანამშრომლები ეხმარებიან ბენეფიციარებს 
განცხადების დაწერაში.   
 
მხოლოდ ერთი პროგრამა არ არის მისაწვდომი მოსახლეობისათვის. ეს 
პროგრამაა „სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული 
მოსახლეობის უფასო კვება”.  ეს პროგრამა არ არის ხელმისაწვდომი სოფლებში 
მცხოვრები ადამიანებისთვის, რადგან, მათ არ უღირთ ტრანსპორტირების 
თანხის დახარჯვა ერთჯერადი საკვებისთვის. ასევე, არ არის ხელმისაწვდომი 
იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც თავად არ შეუძლიათ კვების ობიექტამდე 
მისვლა. სერვისში ვერ ერთვება 18 წლამდე პირიც, რადგან მენიუ არ არის 
მოქნილი და ვერ ითვალისწინებს მოზარდთა კვების სპეციფიკას. 
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათლად არის გაწერილი; 
ბენეფიციარებმა ზუსტად იციან, რომ რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ 
ჩარიცხვისთვის. მხოლოდ ერთი პროგრამის “სოციალურად დაუცველი, 
მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება” ჩარიცხვის 
კრიტერიუმი არ არის ბოლომდე ცხადი, რადგან დადგენილებაში არის ჩანაწერი 
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"სხვადასხვა კატეგორია". კერძოდ, ამ პროგრამაში ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი ბენეფიციარად მიიჩნევს იმ დევნილებს, რომლებიც 
რეგისტრირებული არიან აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მათი 
სარეიტინგო ქულა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთა ერთიან ბაზაში არის 70 
000-ზე ნაკლები. ასევე, შშმ პირები, მზრუნველობამოკლებული ხანდაზმულები 
და ა.შ. როგორც მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, 
ჩამონათვალი არ არის კონკრეტული და სპეციალური კომისია განიხილავს, 
რამდენად საჭიროებს კონკრეტული ადამიანი პროგრამაში ჩართვას. თუმცა, 
უარის მიღების შემთხვევაში მოქალაქეებს დეტალურად უმარტავენ მიზეზს. 
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიაილური, მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და არ ან ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას. მაგალითად, თანხა არის 
სიმბოლური და ვერ გადაჭრის ბენეფიციართა პრობლემას - ვეტერანებს აქვთ 
კომპლექსური საჭიროებები და ის მცირე თანხა, რაც მათ გადაეცემათ არ არის 
საკმარისი მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.  ასევე, შეჭირვებული 
ადამიანების კვებით უზრუნველყოფა ნაკლებად ემსახურება მათი 
კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და ითვალისწინებს მხოლოდ არსებული 
პრობლემის (შიმშილის) იმ კონკრეტულ მომენტში აღმოფხვრას. საინტერესოა, 
რომ მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის  
(პროგრამული კოდი 060312) და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი 
შვილი 0-18 წლის ასაკამდე) დახმარების (პროგრამული კოდი 060313) 
პროგრამების მიზანია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება და 
ყოფითი პირობების შემსუბუქება, თუმცა, გამოკითხული მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლის თქმით, ამ მცირე თანხით “ამ გეგმების მიღწევა შეუძლებელია”. 
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელმა აღნიშნა, რომ “შეჭირვებულების უფასო 
კვების პროგრამა” ემსახურება პრობლემის აღმოფხვრას, რადგან 
“ბენეფიციარები ყოველდღე იღებენ საკვებს. ხშირ შემთხვევაში ოჯახიდან 
რამდენიმე პირია ჩართული და ეს ოჯახს უმცირებს ხარჯებს”.  თუმცა, ფაქტია, 
რომ უამრავი ოჯახი, განსაკუთრებით ახლომდებარე სოფლებიდან, არ არის 
ჩართული და ასევე, ერჯერადი კვება ვერ მოაგვარებს შეჭირვებული ადამიანის 
პირველად სასიცოცხლო მოთხოვნილებებს.  
 
ბენეფიციართა საჭიროებები არ არის შესწავლილი და შეფასებული, 
შესაბამისად, პროგრამები არ არის შექმნილი ბენეფიციართა საჭიროებების 
გათვალისწინებით და არ არის მორგებული უშუალოდ ბენეფიციარების 
საჭიროებებზე. ასევე, დაუსაბუთებელია კონკრეტული ფინანსური შემწეობა 
(კონკრეტული თანხა) რამდენად ჰყოფნის იმ კონკრეტული ჯგუფის 
ბენეფიციარების საჭიროებების დაკმაყოფილებას. პროგრამის მიზნები და 
შესაძლო შედეგები არ არის დეტალურად გაწერილი არცერთი პროგრამისთვის. 
პროგრამის შემუშავებაში არ მონაწილეობენ ბენეფიციარები.  
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გამოკითხულთაგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, ხორციელდება 
პროგრამების მონიტორინგი. მაგ. 
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო  
კვების (პროგრამული კოდი 060301) პროგრამის მონიტორინგი ხორციელდება 
ყოველთვიურად. შექმნილია მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც იბარებს 
ანგარიშს შ.პ.ს.-გან ყოველთვიურად. ამ შემთხვევაში, ზუსტად არის 
განსაზღვრული პერსონალი, ვინც ახორციელებს მონიტორინგს, ხოლო სხვა 
პროგრამის შემთხვევაში არ არის ზუსტად განსაზღვრული პერსონალი, ან ეს 
პასუხისმგებლობა არ არის ზუსტად გაწერილი. მაგალითად, სხვა პროგრამებზე 
მონიტორინგს ახორციელებს მერიის სოციალური 
განყოფილება/განყოფილების უფროსი. სოციალურ განყოფილებაში შედის 
სერვისით სარგებლობის მსურველთა ყველა განცხადება, ასევე ყველა 
სტატისტიკური მონაცემები პროგრამების შესახებ. თუმცა, ერთი პროგრამის 
შემთხვევაში (მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა) 
არ ხორციელდება მონიტორინგი და პროგრამის სტატისტიკა არაა 
განსაზღვრული. მიზეზები არ დასახელებულა.  
 
რვა პროგრამიდან ორი პროგრამის შემთხვევაში (მესამე და მეტი ახალშობილი 
მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა 
ოჯახების დახმარების პროგრამა) არ არის დადგენილი, თუ რამდენი ადამიანი 
იღებს აღნიშნულ მომსახურებას და ასევე, რამდენი ადამიანია მოსაცდელ 
რიგში, ანუ არიან თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეკუთვნით აღნიშნული 
დახმარება და ვერ იღებენ. სხვა პროგრამების შესახებ ინფორმაციას ფლობს  
სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი, ის აწარმოებს ზუსტ 
სტატისტიკას.  
 
ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი, მხოლოდ ერთი 
პროგრამის შემთხვევაში, რომელსაც შ.პ.ს. ახორციელებს, მონიტორინგის დროს 
ბენეფიციარებს უშუალოდ ესაუბრებიან მონიტორინგის ჯგუფის წევრები და 
მოწოდებულ უკუკავშირს წერენ მერიისთვის ყოვლეთვიურ ანგარიშში. 
ბენეფიციარების გამოკითხვა ხორციელდება ანკეტის გამოყენებით.   
 
როგორც გამოვლინდა, პროგრამის შეფასება არ ხორციელდება არცერთი 
პროგრამის შემთხვევაში და შესაბამისად, პროგრამის შეფასებაზე არ არის 
გამოყოფილი პასუხისმგებელი პირი. ერთი პროგრამის შემთხვევაში 
სავარაუდოდ ხორციელდება მონიტორინგი, რომლის დროსაც ხდება 
ბენეფიციართა კმაყოფილების შეფასება, მენიუს შესაბამისობის შემოწმება 
დამტკიცებულ მენიუსთან, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების შემოწმება.  
 
არცერთი პროგრამის მოდიფიკაცია/გაუმჯობესება არ განხორციელებულა.  
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მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის მხრიდან 
აღინიშნა, რომ ყველა პროგრამის ბიუჯეტი ზუსტად არის განსაზღვრული და 
საკმარისია არსებული პროგრამების უზრუნველსაყოფად. აქ წინააღმდეგობაა, 
რადგან თავად გამოკითხული მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი აღნიშნავს, 
რომ უმრავლეს შემთხვევაში გაცემული თანხა ძალიან მცირეა და ვერ 
უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნების განხორციელებას.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც ფინანსდება იგივე ტიპის 
პროგრამები, რომელსაც აბაშის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, თუმცა, 
ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებს შორის არ არის კოორდინაცია ამ 
მიმართულებით. კოორდინაციის საჭიროება არ არის დანახული 
მუნიციპალიტეტის მხრიდან. მათი აზრით, პროგრამებს შორის გადაფარვა არ 
წარმოადგენს პრობლემას.  
 
საინტერესოა, რომ  დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის 
უფასო კვება არის ყველაზე ხანდაზმული პროგრამა  ამ 
მუნიციპალისტეტისთვის, რომელიც 15 წელია ხორციელდება.  
 

სენაკის მუნიციპალიტეტი 
 

სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  5 სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 
ამბულატორიული 
მომსახურეობისა და 
მზრუნველობამოკლებულ
თა კვებით 
უზრუნველყოფის 
პროგრამა (პროგრამული 
კოდი 06 02 01)    

პროგრამა მოიცავს სენაკის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად 
დაუცველი ადამიანებისთვის და 
მზრუნველობამოკლებული პირებისთვის უფასოდ 
ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფას. (გარდა კვირა 
დღისა) 

--- 15 

2 სოციალური  
ღონისძიებების პროგრამა 

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად 
ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 200 ლარი; სამამულო ომის 

---  18 
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(პროგრამული კოდი 06 02 
15) 

ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  
გაიცემა 200 ლარი. პროგრამაში ასევე, გათვალისწინებულია 
საზეიმო ვახშამი ომის ვეტერანებისთვის; ჩერნობილის 
ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში 
მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი 

3 მრავალშვილიან 
ოჯახებზე დახმარების 
პროგრამა (პროგრამული 
კოდი 06 02 12) 

4 და მეტ ბავშვიანი ოჯახებისთვის ყოველკვარტალური 
დახმარება 40 ლარის ოდენობით. 

---- 8 

4 სოციალური 
ადაპტაციისათვის 
სამზრუნველო ქსელის და 
ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის ღონისძიებების 
გატარების 
პროგრამა (პროგრამული 
კოდი 06 02 07) - 
ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის პროგრამა  
 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის 
აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 
მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და 
სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო 
ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 
განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების 
ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე 
ერთჯერადად  200 ლარის გაცემას. 

3 3 

5 სოციალური 
ადაპტაციისათვის 
სამზრუნველო ქსელის და 
ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის ღონისძიებების 
გატარების 
პროგრამა (პროგრამულიკ
ოდი 06 02 07) - 
დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 

მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 
წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს 
სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული 
ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით 
აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ 
მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და 
სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის 
მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება 
გაეწევათ 
სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებ
ულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე 
პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილი. დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 
ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. 

--- 3 

 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, 
კერძოდ, ფულად დახმარებას და ერთ შემთხვევაში კი, სერვისი მოიცავს 
უსახლკარო და სოციალურდა დაუცველი პირებისთვის, უფასო კვებას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები 
2. მზრუნველობამოკლებული ხანდაზმულები;  
3. შშმ პირები;  
4. 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულები; 
5. ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილე 

პირები; 
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6. სამამულო ომის ვეტერანები. 
7. ოჯახები, რომელთაც ყავთ 4 და მეტი შვილი (მრავალშვილიანი 

ოჯახები); 
8. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი მოქალაქეები; 
9. სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 18 და მეტი წლის მოქალაქეები; 
10. უსახლკარო პირები. 

  
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებენ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 
მომსახურების სამსახურის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
განყოფილების სპეციალისტები, რომლებიც არიან სოციალური მომსახურების 
სამსახურის უფროსის დაქვემდებარებაში. განყოფილებას ყავს 5 
თანამშრომელი. საქმის წარმოების პროცესში ჩართულია მერი, რომელიც საქმეს 
აწერს სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსს, ის კი აწერს 
კონკრეტულად იმ თანამშრომელს, რომელიც უფლებამოსილია იმუშაოს  
კონკრეტულად ამ მიზნობრივ ჯგუფთან. ერთ შემთხვევაში  ბენეფიციარების 
კვებით უზრუნველყოფა ხდება ა(ა)იპ "მზრუნველობამოკლებულთა კვების 
ცენტრი"-ს მიერ, რომელსაც ჰყავს თავისი ხელმძღვანელი და კვალიფიციური 
მზარეულები. კვების ობიექტს აქვს ცალკე შენობა, სადაც არის სამზარეულო, 
ასევე, ცალკე სასადილო ოთახი ბენეფიციარებისთვის. ობიექტი 
უზრუნველყოფილია მალფუჭებადი პროდუქტების შესანახი მაცივრით. 
ამჟამად აქვთ ერთი პრობლემა, ძველი რემონტის გამო შენობის მეორე 
სართულიდან სამზარეულოს ჭერიდან ჟონავს წყალი, რის გამოც შენობა 
საჭიროებს შეკეთებას.  
 
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მერიის შენობა 
არ არის ადაპტირებული და შშმ ბენეფიციარისთვის მიუწვდომელია. მხოლოდ 
შენობის გარეთ არის შესაძლებელი გასაუბრება და განცხადების ჩაბარება, რაც 
თანამშრომლების კეთილ სურვილებზეა დამოკიდებული. ასევე, მერიის 
შენობაში არ არის გამოყოფილი ცალკე ოთახი, სადაც შესაძლებელია 
ბენეფიციართან  ინდივიდუალური გასაუბრება.  
 
ხუთი პროგრამიდან სამი მოიცავს წელიწადში მრავალჯერად დახმარებას 
(კვება, მრავალშვილიანი ოჯახების კვარტალური დახმარება, უსახლკაროთა და 
მზრუნველობიდან გასული ბავშვის კვარტალური დახმარება), დანარჩენები კი 
წელიწადში ერთჯერად დახმარებას.  
 
სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები კრიტიკულად აფასებენ 
პროგრამების მისაწვდომობის საკითხს. მაგალითად, პროგრამა 
“მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და 
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის 
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პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ”არ არის ხელმისაწვდომი სოფლებში 
მცხოვრები ადამიანებისთვის, რადგან, მათ არ უღირთ ტრანსპორტირების 
თანხის დახარჯვა ერთჯერადი საკვებისთვის. ასევე, არ არის ხელმისაწვდომი 
იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც თავად არ შეუძლიათ კვების ობიექტამდე 
მისვლა. ასევე, ქვეპროგრამა “სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო 
ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების 
პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07 - ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის 
პროგრამა)” არ არის მისაწვდომი პოტენციური ბენეფიციარებისათვის. ამ 
პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში ჩართული არიან სოფლის 
რწმუნებულები, თუმცა, საპატრულო პოლიციამ, სასამართლომ და სხვა 
ინსტანციებმა ამ პროგრამის შესახებ არ იციან, შესაბამისად, შეიძლება 
ბენეფიციართა ნაწილი პროგრამით სარგებლობის გარეშე დარჩეს. აღსანიშნავია 
ის, რომ მერიაში განცხადების წარსადგენად საჭირო არაა მსხვერპლის მერიაში 
ვიზიტი და მსხვერპლს შეუძლია დოკუმენტების მერიის ელექტრონულ 
ფოსტაზე გაგზავნა. ასევე, ქვეპროგრამა “სოციალური ადაპტაციისათვის 
სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების 
გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07 - დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისათვის მხარდაჭერა) იდენტურია. პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე, თუმცა, პოტენციურ 
ბენეფიციარებს ნაკლებად აქვთ ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა. 
ინფორმაციის გავრცელების ერთადერთი წყარო ამ შემთხვევაში სოფლის 
რწმუნებულები არიან. 
 
ხუთი პროგრამიდან ოთხში ზუსტად არის განსაზღვრული პროგრამაში 
ჩარიცხვის კრიტერიუმები. “პროგრამულიკოდი 06 02 07 - დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისათვის მხარდაჭერა” თვის, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის 
თქმით, “კრიტერიუმები, რომელიც არის დაწერილი, ზედმეტად აკადემიურია, 
შესაბამისად, განათლების არმქონე, ან საშუალო განათლების მქონე პირისთვის 
მისი აღქმა რთულია. შემდეგი წლიდან იგეგმება კრიტერიუმების ნათლად და 
მარტივად გაწერა”.  
 
ხუთი პროგრამიდან მხოლოდ ერთი პროგრამა (მრავალშვილიანი ოჯახების 
კვარტალური დახმარება 40 ლარის ოდენობით) ემსახურება გრძლევადიან 
შედეგებზე გასვლას. მაგალითად, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის თქმით, 
“გასაცემ თანხას ნიშნავენ ზუსტად იმ დროს, როდესაც ოჯახს ყველაზე მეტად 
სჭირდება ფინანსური დახმარება (ბაღისთვის მომზადება, სკოლისთვის 
მომზადება, დღესასწაულები და ა.შ.) შესაბამისად, ეს თანხა უმსუბუქებს ოჯახს 
ფინანსურ მდგომარეობას.”. სხვა პროგრამები აღიქმება, როგორც მოკლევადიან 
შედეგებზე ორიენტირებული, რადგან მაგალითად, შეჭირვებულთა უფასო 
კვების პროგრამის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის 
გადმოცემით, “ეს სოციალური სერვისი ნაკლებად ემსახურება ბენეფიციართა 
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კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და ითვალისწინებს მხოლოდ არსებული 
პრობლემის (ამ შემთხვევაში საკვების არქონის) იმ კონკრეტულ მომენტში 
აღმოფხვრას, რაც რეალურად ვერ ეხმარება ბენეფიციარს გრძელვადიან 
პერსპექტივაში გაიუმჯობესოს მდგომარეობა”.  იგივე შეიძლება ითქვას 
“სოციალური ღონისძიებების პროგრამაზე”. მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლის თქმით, “ეს სოციალური სერვისი ნაკლებად ემსახურება 
ბენეფიციართა კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, რადგან თანხა არის 
სიმბოლური და მეტად გამოხატავს ბენეფიციარებისთვის მორალური 
მხარდაჭერის აღმოჩენას, ვიდრე მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის 
მცდელობას” და ა.შ.  
 
არცერთი პროგრამა არ ითვალისწინებს ბენეფიციარის საჭიროებებს და არ არის 
შემქნილი ბენეფიციართა თანამონაწილეობით. უფრო მეტიც, პროგრამის 
მიზნები და შედეგები არ არის ნათელი და დეტალურად გაწერილი.  თუმცა, 
ზუსტად არის გაწერილი პროგრამის ადამიანური რესურსების სამუშაო 
აღწერილობები.  მაგალითად, უფასო სასადილოს პროგრამის შემთხვევავში,   
პროგრამის უშუალო განმახორციელებელია ა(ა)იპ 
მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი. ცენტრს ყავს ფინანსური 
მენეჯერი, მზარეულები და დამხმარეები. სულ ჩართულია 4 ადამიანი. 
მენეჯერი და 3 მზარეული. ხოლო სხვა პროგრამების შემთხვევაში კი, სერვისის 
უშუალო მიმწოდებელია სენაკის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
მომსახურების სამსახურისჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
განყოფილების სპეციალისტი, რომელსაც ზუსტად აქვს გაწერილი მისი 
სამუშაო აღწერილობა. სულ თითოეულ პროგრამაზე, რომელსაც უშუალოდ 
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, ჩართულია სამი ადამიანი: სოციალური 
მომსახურების სამსახურის უფროსი, განყოფილების უფროსი და სპეციალისტი. 
ზოგადად, გამოკითხული რესპონდენტის აზრით, ადამიანური რესურსები 
საკმარისია ამ პროგრამების განსახორციელებლად.  
 
ყველა პროგრამასთან მიმართებაში არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, თუ რამდენ 
ადამიანს ემსახურება პროგრამა. მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში 
(მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება) არ არის ეს ფაქტი ცნობილი. სხვა 
შემთხვევებში, ინფორმაციას მერიას ყოველკვარტალურად აწვდის ა(ა)იპ-ის 
ხელმძღვანელი (უფასო სასადილოს პროგრამა), ან ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის განყოფილების სპეციალისტი - რომელიც უშუალოდ 
ემსახურება ბენეფიციარებს. ის აწარმოებს შესაბამის დოკუმენტაციას, სადაც 
ზუსტად არის გაწერილი, რამდენი ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას. 
 
კითხვაზე, თუ რამდენად ცნობილია პროგრამაში ჩარიცხვის მომლოდინეთა 
რაოდენობა, პასუხები შემდეგია: განცხადებებს პროგრამაში ჩართვის 
სურვილის შესახებ იღებს სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი, 
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რომელიც ფლობს ზუსტ ინფორმაციას ბენეფიციართა რაოდენობის და 
მომლოდინეთა სიის შესახებ ან ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
განყოფილების სპეციალისტი, რომელიც უშუალოდ ემსახურება 
ბენეფიციარებს. ის აწარმოებს შესაბამის დოკუმენტაციას.  
  
ხუთი პროგრამიდან მხოლოდ ერთშია შეფასებული ბენეციფიციართა 
მომსახურებით კმაყოფილება, უფასო სასადილოს შემთხვევაში, “შეფასებას 
ატარებს ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელი, რომელიც ფარული გამოკითხვით 
ყოველკვირეულად აფასებინებს ბენეფიციარებს კვების ხარისხს, სანიტარულ-
ჰიგიენურ პირობებს და ა.შ. სპეციალური რეგულაცია ამის შესახებ არ არის”.  
თუმცა ამ შეფასების დოკუმენტი ინტერვიუერისთვის არ გახდა ცნობილი 
მოთხოვნის მიუხედავად.  
 
პროგრამის შეფასება, თუ რა შედეგებს მიაღწია პროგრამამ (შუალედური თუ 
საბოლოო) არ ხორციელდება არცერთი პროგრამის შემთხვევაში. არ არსებობს 
არც პერსონალი, ვინც ამ შეფასებას ჩაატარებდა. უფრო მეტიც, კრიტერიუმებიც 
კი არ არის განსაზღვრული, რომლითად შეფასდებოდა პროგრამის წარმატებით 
განხორციელება.   
 
ამის მიუხედავად, რესპონდენტი დარწმუნებულია, რომ ხუთი პროგრამიდან 
ორის შემთხვევაში, მოცემული პროგრამით ხდება არსებული პრობლემის 
ნაწილობრივ შემცირება.  
 
მაგალითად, უფასო სასადილოს პროგრამის შემთხვევაში, ბენეფიციარები 
დღეში ერთხელ იღებენ საკვებს. ხშირ შემთხვევაში ოჯახიდან რამდენიმე პირია 
ჩართული. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის თქმით, “ეს ოჯახს უმცირებს 
ხარჯებს, თუმცა, სრულად ვერ აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რაც ოჯახებს 
აქვთ”.  
 
ასევე, სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ბავშვების ფულადი მხარდაჭერა და 
მსხვერპლების ფულადი მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 07 - 
დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მხარდაჭერა”) მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლის გადმოცემით, ემსახურება პრობლემის ნაწილობრივ 
შემცირებას, რადგან “პროგრამაში ჩართული ადამიანები არსებული თანხით 
იხდიან ბინის ქირას, კომუნალურებს და ა.შ. რაც მათ უმცირებს ხარჯებს”.  
 
ხუთი პროგრამიდან ცვლილება/მოდიფიკაცია განიცადა მხოლოდ ერთმა 
პროგრამამ. სოციალური ღონისძიებების პროგრამამ. კერძოდ, “მიმდინარე 
წელს, მას შემდეგ რაც დამტკიცდა პროგრამა, მერის ინიციატივით მოხდა 
პროგრამის მოდიფიკაცია. პროგრამაში გაწერილი იყო საზეიმო ვახშამი ომის 
ვეტერანთათვის, რომლის შესრულებაც იყო შეუძლებელი, რადგან ხუთი 
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ბენეფიციარიდან ოთხს არ შეულია დამოუკიდებლად გადაადგილება. 
შესაბამისად ეს პუნქტი შეიცვალა.” 
 
პროგრამების ბიუჯეტი ზუსტად არის განსაზღვრული და იხარჯება კიდევაც. 
მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში (სოციალური ადაპტაციისათვის 
სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების 
გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07- ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის პროგრამა) დარჩა გაუხარჯავი. პროგრამაში ჩადებულია 2000 ლარი, 
რომელიც გათვლილია 10 ბენეფიციარზე, გასულ წელს აღნიშნული პროგრამით 
ისარგებლა მხოლოდ სამმა ბენეფიციარმა, რის გამოც 1400 ლარი დარჩა 
გაუხარჯავი. 
 
ყველა პროგრამა ფინანსდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ. ზოგ 
პროგრამას ცენტრალური ხელისუფლებაც ახორციელებს. მაგალითად, 
სოციალური ღონისძიებების პროგრამის შემთხვევაში, “სამამულო ომის 
ვეტერანები ცენტრალური ბიუჯეტიდან წელიწადში ერთხელ იღებენ 500 ლარს. 
თუმცა, როგორც თანამშრომელმა აღნიშნა, ეს გადაფარვა არის უმნიშვნელო და 
არ საჭიროებს განსაკუთრებულ კოორდინაციას”.  ასევე, მრავალშვილიანი 
ოჯახების დახმარების შემთხვევაში, “ოჯახები იღებენ სოციალურ დახმარებას 
ცენტრალური ხელისუფლებისგანაც, თუმცა, მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლების თქმით, ამ ფინანსური დახმარების გადაფარვა არ უშლის 
ერთმანეთს”.  ცენტრალურ ხელისუფლების პროგრამებთან კოორდინაცია არ 
ხორციელდება.  
 

იმერეთი 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება რვა სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 
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1 საქარვეთველოს 
ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის 
დაღუპულ მებრძოლთა 
ოჯახის წევრების 
დახმარება. 

სამამულო მონაწილეთა დახმარება,  (აფხაზეთის,ცხივალის 
აგვისტოს ომის) ბაღდათის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ 
ოჯახები, რომლის ოჯახის წევრებიც დაღუპულები არიან 
და წელიწადში 200 ლარის ოდენობით ეხმარება 
მუნიციპალიტეტი 

13 3 

2 გაუთვალისწინებელი 
კრიზისულ 
მდგომარეობაში 
ჩავარდილ ოჯახების 
ერთჯერადი დახმარება 

300 ლარის ფარგლებში ხდება ოჯახის ერთჯერადი 
დახმარება 

---- 1 

3 დღეგრძელ (100 და მეტი 
წლის ასაკი) მოქალაქეთა 
დახმარება 

ხანდაზმულთა დახმარება.  მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს როდესაც 100 წელი 
შეუსრულდებათ, ყოველწლიურად იღებენ დახმარებას 

5 7 

4 18 წლამდე ასაკის ობოლ 
ბავშვებთა ოჯახის  
დახმარება 

0-18 წლამდე ასაკის(ასევე ვისაც უსრულდება მიმდინარე 
წელს 18 წელი ) ბავშვისთვის და ერთი მშობელი უნდა 
ჰყავდეს დაკარგული. დაფინანსება 100 ლარი 

  

5 უფასო სასადილოს 
დაფინანსება 

ეს არის ერჯერადი უფასო სადილი დღეში ერთხელ კვირის 
განმავლობაში (კვირა დღის გარდა)  სრულყოფილი მენიუ, 
შემუშავებულია ექიმების მიერ. შემუშავებული პროგრამა 
გატანილ იქნა ტენდერზე და ახორციელებს ინდ. მეწარმე. 
საკვები გაიცემა დღეში ერთჯერადად. მაგრამ მენიუ 
გათვლილია ისე, რომ შედგებოდეს სხვადასხვა სახის 
საკვებით. ძირითადად არის სადილი, რომელიც 
ითვალისწინებს პირველიდან სამ-ოთხ საათამდე 
მომსახურების მიღებას. არიან ბენეფიციარები, რომლებიც 
ადგილზე ღებულობენ მომსახურებას, არის შემთხვევები, 
როდესაც თავად მომსახურებ ინდ. მეწარმე აწვდის საკვებს 
ბენეფიციარს  სახლში. შეიძლება ოჯახში სამი პირიდან 
ერთ-ერთი ახერხებდეს ადგილზე მოსვლას და მიჰქონდეს 
თავისი ოჯახის წევრისთვის. 

60 18 

6 ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

მეორე შვილის შეძენისას, მესამე, მეოთხე და ტყუპები. 
ბენეფიციარს ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის 
განმავლობაში შეუძლია მომართვა. კანცელარია იღებს 
განაცხადს 

---- 10 

7 სტიქიური უბედურების 
შედეგად მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურება 

მატერილური დახმარება საცხოვრებლის უზრუნველყოფის 
მიზნით 

---- 3 

8 შშმ პირთა სამკურნალო 
ღონისძიებები 

სამკურნალო სარეაბილიტაციო მომსახურება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ბავშვებითვის. (ურეკში 
კურორტზე დასვენება, სპეცილაურ პანსიონატში. სერვისის 
შესყიდვა ხდება ტენდერის საშუალებით); ასევე სასწავლო 
კურსების დაფინანსება ფიზიკური შეზღუდვის მქონე 
პირებისთვის 

----- 3 
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ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, კვებას, 
სამკურნალო სარეაბილიტაციო დახმარებას, მატერიალურ დახმარებას 
საცხოვრებლის უზრუნველყოფის მიზნით.  
 
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები 
2. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები და პირები  
3. ხანდაზმულები 100 წელზე ზემოთ მყოფნი 
4. ობოლი ბავშვები 
5. მეორე და მეტ შვილიანი ოჯახები  
6. სტიქიის და სხვა ობიექტური მიზეზების დროს,  ხანძრის შედეგად 

დაზარალებული. 
7. შშმ პირები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის, 
ძირითადად იქმნება კომისია (სოციალური მიმართულებით მომუშავე 
სპეციალისტები, იურისტი საჭიროების შემთხვევაში და სხვა), რომელიც იღებს 
გადაწყვეტილებას. გარდა ერთი პროგრამისა, მეორე და მეტი შვილებისთვის 
ოჯახების დახმარება. ამ პროგრამისთვის კომისია არ დგება. ბენეფიციარი 
წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტს და ისარგებლებს აღნიშნული პროგრამით.  
 
 
აქვთ არადამაკმაყოფილებელი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალისტეტის 
გამგეობას არ აქვს პანდუსი. კანცელარია, სადაც ბენეფიციარს წერილი  შეაქვს 
არის პირველ სართულზე. თუ რაიმე საკითხი გასარკვევია, მაშინ 
სპეციალისტები და ხელმძღვანელი თავად ჩადიან კანცელარიაში 
ბენეფიციართად შესახვედრად. საჭიროებს პანდუსის დამატებას. არ არის 
ლიფტი.  
 
დახმარებები არის ძირითდად ერთჯერადი. ზოგიერთი პროგრამა 
ითვალისწინებთ ყოველთვიურ დახმარებას და ყოველდღიურ მომსახურებას 
(მაგ. სასადილოს შემთხვევაში).  
 
 ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. ხშირ შემთხვევაში 
მუნიციპალისტეტის სამსახური თავად უკავშირდება ბენეფიციარებს.  ან თემის 
წარმომადგებელი აწვდის ინფორმაციას, თავად სამეზობლოდან იგებენ 
დახმარებების შესახებ.  
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უფასო სასასდილოს შემთხვევაში მაღალმთიან რაიონს "ხამი", რომელიც ცოტა 
მოშორებით არის და ექმნებათ ტრანსპორტირების პრობლემა და არ 
სარგებლობენ, რადგან ძვირი უჯდებათ.  
 
დადგენილება პროგრამების შესახებ არის საჯარო, გამოქვეყნებულია ვებ-
გვერდზე, ადგილობრივ გაზეთშიც იწერება ინფორმაცია. ასევე, 
მუნიციპალიტეტის შენობაში არის საინფორმაციო დაფები.   
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ძირითადად ნათლად არის გაწერილი; 
თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის ნათელი (მაგ., დაღუპულ მებრძოლთა 
ოჯახების დახმარება,  კრიზისული ოჯახების დახმარება). 
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიალური ან მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას და მოკლევადიანია. ერთი 
პროგრამა, რომელიც ემსახურება სტიქიური უბედურების შედეგად ზარალის 
ანაზღაურებას, გათვლილია პრობლემის მოგვარებაზე.  
 
ბენეფიციართა საჭიროებები გათვალიწინებულია ზოგიერთი პროგრამის 
შემთხვევაში, ზოგიერთის - არა. თუმცა საჭიროებების შეფასება არ 
განხორციელებულა. ერთ შემთხვევაში საჭიროებების შეფასება გააკეთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ან ფასდება კომისიის მიერ, მაგ, რომელიც 
აფასებს ბენეფიციართა კრიზისულ მდგომარეობას ინდივიდუალურად.  
 
როგორც გამოვლინდა, ზოგი პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ 
ბენეფიციარები (მაგ. შშმ პირების სამკურალო ღონისძიებების დაგეგმვა, 
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, მეორე და მეტ 
შვილიანი ოჯახების დახმარება). ბენეფიციართა განაცხადების სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, ზოგჯერ მათ საჭიროებას მოქმედი პროგრამები არ ერგებოდა, 
ამიტომ შეიქმნა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების 
პროგრამა, რომელიც არის ზოგადი, გაუთვალისწინებელი სიტუაციებს 
მორგებული. ან მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ადგილობრივებმა 
მოითხოვეს, რადგან მსგავსი პროგრამები სხვა მუნიციპალიტეტებში 
ხორციელდებოდა.  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
დეტალურად გაწერილი. თუმცა, ძირითადად, სიმბოლურ ხასიათს ატარებს და 
არ ემსახურება კონკრეტული პრობლემის აღმოფხვრას. ზოგი პროგრამის 
შემთხვევაში, მაგ. შშმ პირებისთვის სამკურნალო ღონისძიებები, პროგრამა 
ზუსტად განსაზღვრავს მიმდინარე წლის მიზნებს და ამოცანებს. ან სტიქიური 
უბედურების გამო დაზარალებულს ეხმარება. კრიზისულ მდგომარეობაში 
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მყოფი ოჯახების დახმარება ემსახურება კონკრეტული პრობლემის აღმოხვრას, 
რომელშიც ოჯახს მოულოდნელად შეექმნა. პროგრამაში ჩართვა ხდება მაშინ, 
როდესაც ბენეფიციარის პრობლემას სხვა მიმდინარე პროგრამა არ შეესაბამება. 
 
 
საჭიროებისამებრ ყველა პროგრამას ჰყავს სერვისების უშუალო მიმწოდებელი. 
მაგალითად, ვეტერანთა საქმეებს აგვარებს ვეტერანთა საქმეების 
მიმართულებით სპეციალისტი (მეორე კატეგორიის მთავარი სპეციალისტი), 18 
წლამდე ობოლი ბავშვების დახმარებაზეც გამოყოფილია კონკრეტული 
სპეციალისტი; კვებით მომსახურებას ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული 
ობიექტი. მუნიციპალიტეტის სამსახურში არის მონიტორინგის ჯგუფი, 
რომელიც უფასო კვების პროგრამის სასადილოების მონიტორინგს 
ახორციელებს, მონიტორინგის პერიოდები ზუსტად არ არის განსაზღვრული, 
მაგრამ სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსის სიტყვიერი 
დავალებით თვეში ერთხელ მიდიან ობიექტის მისამართზე და ამოწმებენ, რომ 
შეფასება დოკუმენტალურად დაასაბუთონ და ზოგჯერ შეიძლება კვირაში 
ორჯერაც მივიდნენ და ნახონ, არიან თუ არა ადგილზე ბენეფიციარები, 
ამოწმებენ ჰიგიენურ პირობებს. მონიტორინგის ჯგუფშია გამგეობის 
თანაშრომელი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე. შშმ პირებისათვის ურეკში რეაბილიტაციის 
მომსახურების მისაღებად ცხადდება ტენდერი, ტენდრში გამარჯვებულ 
ორგანიზაციას აქვს ადაპტირებული გარემო და ჰყავს შესაბამისი პერსონალი, 
რომლებიც ძირითადად არიან სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები (ეს 
მოთხოვნებში წერია).   
 
ხოლო ზოგიერთ პროგრამის შემთხვევაში არ არის კომისიის საჭიროება. 
მისაღები ფორმით წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად ერიცხებათ 
თანხა. 
 
ყველა პროგრამის შემთხვევაში, გარდა ერთისა (სტიქიური უბედურების 
შედეგად დაზარალებულები) დადგენილია, თუ რამდენი ადამიანი იღებს 
აღნიშნულ მომსახურებას. მიმდინარე ბაზებში ინახება ინფორმაცია და 
ზოგიერთ შემთხვევაში,  შემთხვევების ანალიზიც ხდება. მოსაცდელი რიგი 
არის მხოლოდ უფასო სასადილოს შემთხვევაში. თუ განთავისუფლდება 
ადგილი, მაშინ ხდება ძველი სიების შემოწმება, ვისაც ადგილის არ ქონის გამო 
უარი უთხრეს და შერჩევა ხდება არა რიგის მიხედვით, არამედ საჭიროების 
მიხედვით.  
 
ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი, რადგან კვლევისთვის 
თანხები არ აქვთ. ბენეფიციარებისგან საჩივარი არ არის შემოსული და 
ზეპირსიტყვიერად გამოხატავნ კმაყოფილებას.  
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პროგრამების ფორმალური შეფასება არ ხორციელდება. მხოლოდ წლის ბოლოს 
მზადდება შეფასება, თუმცა არ არის დასახელებული ბოლო შეფასების წყარო 
და არც პასუხისმგებელი პირია გამოყოფილი.   
 
მხოლოდ შშმ პირების სამკურნალო ღონისძიების პროგრამა მოიცავს 
პროგრამის შეფასებას, რომელსაც ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული 
ორგანიზაცია. მონიტორინგზე, მერიის წარმომადგენელი საბჭოში მიდის 
ხოლმე ურეკშიც და ქუთაისშიც და ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციებს 
ამოწმებს. თუმცა ოქმი არ ინახება.  
 
პროგრამების შეფასება ხდება მხოლოდ ფინანსური კუთხით, რამდენად 
გაიხარჯა თანხა. კრიზისული დახმარების პროგრამის შესახებ იმასაც 
აანალიზებენ, თუ რა პრობლემებით  მიმართავენ ბენეფიციარები. ხოლო 
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა მონიტორიგი 
ხორციელდება იმის შემოწმებით, თუ უსახლკაროდ დარჩენილმა ბენეფიციარმა 
გადაცემული ფულით შეიძინა თუ არა საცხოვრებელი ფართი.  
 
გამოითქვა ძალიან საკამათო მოსაზრებები. მაგალითად, გამოკითხული 
რესპონდენტის აზრით, პროგრამები ემსახურება პრობლემის შემცირებას. 
მაგალითად, ორი და მეტი შვილის ოჯახების დახმარებამ გაზარდა ბავშვების 
შობადობა.  
 
პროგრამების მოდიფიკაცია ხორციელდება, მაგალითად იზრდება თანხა. 
მაგალითად, დღეგრძელების პროგრამა 2011-2012 წლებში ითვალისწინებდა 100 
ლარით დახმარებას, 2013-2016 წლებში გაიზარდა და გახდა 200 ლარი, ხოლო 
2017-2018 წლებში 250 ლარი. ობოლი ბავშვების შემთხვევაში კი, დახმარება 50 
ლარიდან 100 ლარით გაიზარდა. უფასო სასადილოს შემთხვევაში 
მოდიფიკაცია ბოლო 2017 წელს განხორციელდა, გაიზარდა ბენეფიციართა 
რაოდენობა და შეიცვალა მენიუ. ორი და მეტი შვილების მქონდე ოჯახების 
დახმარება ასევე გაიზარდა. სტიქიური უბედურებით დაზარალებულებისთვის 
დახმარება 10,000 მდე გაიზარდა. შშმ პირთა სამკურნალო ღონისძიებები 
ყოველწლიურად იზრდება. წლის ბოლოს ხორციელდება შინაარსობრივი ან 
ფინანსური მოდიფიკაცია. მაგ. “2017 წელს იყო კურსები და სამკურნალო 
რეაბილიტაცია, 2018-ში შესაძლოა კურსების ნაცვლად სხვა რამ გამოიკვეთოს”.  
 
ყველა პროგრამას აქვს ზუსტად განსაზღვრული ბიუჯეტი. მხოლოდ 
კრიზისული დახმარების შემთხვევაში თანხა ზუსტად არ არის განსაზღვრული.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ცენტრალურ 
მთავრობასთან თანამშრომლობენ საჭიროებისამებრ, ინფორმაციის გაცვლა 



“ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური თვითმმართველობისთვის” 

40 
 

40 

ხდება მომართვის შემთხვევაში. ყველა პროგრამის შემთხვევაში 
თანამშრომლობა არ არის საჭირო. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგ შემთხვევაში 
იქნება პრობლემები ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის 
კომუნიკაციაში. მაგ, უფასო სასადილოს პროგრამის შემთხვევაში, შეექმნათ 
პრობლემა სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან და სერვისების 
განვითარების სააგენტოსთან ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. 
ხშირად კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, აღნიშნული ინსტიტუტები 
მუნიციპალიტეტებისთვის  ინფორმაციის გაზიარებისგან თავს იკავებენ. 
აღინიშნა, რომ სერვისების განვითარების სააგენტოს და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსგან ბაზების მოწოდების სირთულე იქნება 
კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით.  
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 14 სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 მოწყვლადი სოციალური 
კატეგორიების 
მატერიალური 
დახმარების უფასო 
უზრუნველყოფა 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური 
დახმარება (სოციალურად დაუცველები) 

109 10 

2 სოციალურად 
დაუცველების 
მრავალშვილიანების 
დახმარება 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (მე-3 და მე-4 
ბავშვზე და ტყუპებზე). 

 10  

3 ძალადობის მსხვერპლი 
ქალების დამარება 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გადაცემა (200 
ლარი) 

4 3 

4 სტიქიური უბედურების 
დახმარება 

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახს გადაეცემა 
ფულადი დახმარება, 2000 ლარის ოდენობით.  

17 8 

5 ზესტაფონის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები 
შეზღუდული 
შესაძლებლობით 
მხედველობის მვეთრი და 
მნიშვნელოვანი სტატუსის 
მქონე ბენეფიციარებზე 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
ყოველთვიური დახმარება. 
შშმ პირები: პირველი ჯგუფი-40 ლარი, მეორე-30 

8 4 
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ყოველთვიური 
ფინანსური დახმარება 

6 საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა  

რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახსების თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა:სახლის გადახურვა, სხვა მასალების შეძენა 
ინვოისის საფუძველზე,  წარმომადგენელი აფასებს 
მდგომარეობას ადგილზე ბარათით წარადგენს და   17-18 
ადამიანი კომისია განიხილავს -პრიორიტეტი- 
სოციალურად დაუცველი, საცხოვრებლის დაკარგვის რიკიშ 
ქვეშ მყოფი სხვა, მრავალშვილიანი 

--- 3 

7 ფენილკეტონურიით 
დაავადებული ბავშვების 
ფინანსური დახმარება 

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების საკვები 
დანამატით უზრუნველყოფა 

--- 2 

8 მარჩენალდაკარგულთა 
ოჯახების დახმარება 

ომში დაღუპული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება  

---- 8 

9 სადღესასწაულო 
დახმარება 

მატერიალური დახმარება წელიწადში ერთხელ ---- 5 

10 მზრუნველობას 
მოკლებულ 
ბენეფიციართა მოვლა-
პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა 
დახმარება 

8-მდე ბინაზე მისვლაა საშუალოდ გათვალისწინებული: 
ექიმის მოვლა, მასაჟი, ჰიგიენა. ექთანი აკეთებს 
რეფერირებას 

100 4 

11 შშმ ბავშვთა და 
ზრდასრულთა  
ცერებრალური, აუტიზმი, 
დაუნის სინდრომი 
მატერიალური დახმარება 

მატერიალური დახმარება  ---- 4 

12 მრავალშვილიანი 
ოჯახები 4 და მეტი 
ბავშვით მატერიალური 
დახმარება  

მატერიალური დახმარება 400 ლარით. ---- 4 

13 მარტოხელა დედების 
მატერიალური დახმარება 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (200 ლარი) 
18 წლამდე შვილით (როცა ბავშვს დედის გვარი აქვს მამა არ 
არის რეგისტრირებული) 

23-30 4 

14 სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობის (0-70000 
სარეიტინგო ქულა) უფასო 
სასადილო  

ერთჯერადი სამკომპონენტიანი კვება. შესაძლებელია 
სახლში წაღება.  

--- 15 

 
ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს ძირითადად მატერიალურ ფულად 
დახმარებებს, ასევე, საცხოვრებლის შეკეთებას, უფასო კვებას და ბინაზე 
დახმარებას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. შშმ პირები (ზრდასრულები) და ბავშვები [ცერებრალური, აუტიზმი, 
დაუნის სინრომი] 
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2. მრავალშვილიანი ოჯახები 
3. მარტოხელა დედები 
4. სოციალურად დაუცველები: ოჯახები და პირები 
5. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები 
6. სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახები 
7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
8. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირები/ან ისინი ვინც რისკის ქვეშ 

არიან   
9. ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები 
10. ომში დაღუპული პირების ოჯახები 
11. მზრუნველობას მოკლებული ბენეფიციარები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. 
ძირითადად ეს არის  ორი ადამიანი: სოციალური მომსახურების სამსახურის 
უფროსი სპეციალისტი და ერთი უმცროსი სპეციალისტი.  
 
სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი/სპეციალისტი და გაწერილია 
მათ სამუშაო მოვალეობებში. ზოგიერთი პროგრამისთვის, მაგალითად, 
ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარება გამოყოფილია მუდმივმოქმედი 
კომისია - სოციალური დეპარტამენტიდან 7 ადამიანი. სტიქიური უბედურებით 
დაზარალებულობის დახმარებაში გამოყოფილია სოციალური მომსახურების 
სამსახურის უფროსი/უმცროსი სპეციალისტი (სამუშაო მოვალეობებშც აქვთ) 
მერის უფლებამოსილი წარმომადგენელი. შემთხვევის განხილვისას იკრიბება 
სტიქიის კომისია (ადგილზე ზარალს ზომავს 
სახანძრ/პოლიცია/ინფრ.სტრუქტ.სამინის).  ასევე, სადღესასწაულო დახმარებას 
არეგულირებს სოციალური დეპარტამენტი (7 ადამიანი), მუდმივმოქმედი 
კომისია.  ბინაზე მოვლის პროგრამისთვის გამოყოფილია ექიმი, მერიის 
თანამშრომელი, მერის რწმუნებული, მედდები, 2 ადმინისტრატორი 
სოციალური დაცვის განყოფილებიდან, სოციალური მომსახურების 
სამსახურის განყოფილების უფროსი და კურატორი.  რესპონდენტის თქმით, 
“ფუნქცია მოვალეობები განსაზღვრულია, თუმცა, შესაძლოა ყველა იყოს ერთი 
პროგრამის მუშაობაზე ჩართული. ისე კი გადაწყვეტილებას კომისია იღებს (6 
სპეციალისტი და 1 უფროსი)”.   
 
ინფრასტრუქტურა მოძველებულია, თუმცა ადაპტირებული (შენობა ძველია, 
თუმცა შემოსასვლელი ადაპტირებული. მოსახლეობის მისაღები სივრცე არ 
არის მუნიციპალიტეტში.  
 
 მუნიციპალიტეტში არსებული 14 პროგრამიდან მხოლოდ სამი პროგრამაა 
მრავალჯერადი. ეს პროგრამებია: უფასო კვება, შშმ პირების ფულადი 
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დახმარება ყოველთვიური, და მოთხოვნაზე დამოკიდებული ბინაზე მოვლის 
სამსახური, რომელსაც “კარიტასი” ახორციელებს.  
 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. ადგილობრივი 
ტელევიზია,  ვებ-გვერდი, წარმომადგენლები, სამედიცინო დაწესებულება 
ავრცელებს ინფორმაციას.  
 
რესპონდენტი ტრაფარეტულად მიიჩნევს, რომ ყველა პროგრამაში ჩარიცხვის 
კრიტერიუმები ნათლადაა გაწერილი და არანაირი ბუნდოვანები არაა 
კრიტერიუმების თვალსაზრისით. პროგრამებს შორის გადაფარვები არ ხდება 
და ერთი და იგივე ოჯახს აქვს უფლება რამდენიმე პროგრამით ისარგებლოს.  
 
ძალიან არაერთგვაროვანი და ბუნდოვანია, თუ წელიწადში 
მარჩენალდაკარგული ოჯახის ერთჯერადი დახმარება როგორ გადის 
გრძელვადიან შედეგებზე, რომელშიც ვგულისხმობთ არსებული პრობლემის 
აღმოფხვრას ან თუნდაც შემცირებას. ან შშმ პირებისთვის გაწეული 
ყოველთვიური დახმარება (პირველი ჯგუფი-40 ლარი, მეორე-30) როგორ 
უწყობს ხელს ამ პირების მდგომარეობის გაუმჯობესებას - სოციალურ 
ინტეგრაციას, რეაბილიტაციას თუ სხვას. დასახელდა აგრეთვე, რომ რისკის 
ქვეშ მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს 
სახლის გადახურვას, სხვა მასალების შეძენას გათვლილია გრძელვადიან 
მიზნებზე და მიზნად ისახვს უსახლკაროდ დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი 
ადამიანების პრობლემის აღმოფხვრას. ასევე, ბინაზე ზრუნვაც შესაძლებელია 
გრძელვადიანად შეფასდეს.  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამები ძირითადად დაგეგმილია ბენეფიციარების 
საჭიროებების გათვალისწინებით. მაგალითად, ძალადობის მსხვეპლი ქალების 
დახმარების პროგრამა (რომელიც გულისხმობს დროს  ერთჯერადად 200 
ლარით დახმარებას) შეიქმნა კონკრეტულ შემთხვევაზე დაფუძნებით. ეს 200 
ლარი განისაზღვრა, კვების საჭიროების ან ფსიქოლოგის საჭიროების 
დაკმაყოფილების მიზნით. სტიქიით დაავადებულთათვის პროგრამა გაიწერა 
სტიქიით დაზარალებულთა საჭიროებების გათვალისწინებით და ჩაიდო 2000 
ლარის ფარგლებში დახმარება. თუმცა, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ 2000 
ლარის ფარგლებში შესაძლებელი იყოს ბინის ყიდვა, თუ სრულიად 
განადგურდა სახლი.  იგივე ითქვა, რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამისთვის.  
რესპონდენტს როგორც ჩანს, კარგად არ ესმის, თუ რა იგულისხმება 
საჭიროებების გათვალისწინებაში და ამბობს, რომ თვეში შშმ პირებისათვის 30-
40 ლარიანი ყოველთვიური დახმარება ითვალისწინებს შშმ პირების 
საჭიროებებს, თუმცა ამაზე კვლევა არ ჩაუტარებიათ. ასევე, 
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების საკვები დანამატით 
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უზრუნველყოფაც ბენეფიციარის საჭიროებებს ითვალისწინებს. არც ამაზე 
ჩატარებულა კვლევა, თუმცა შემოსული მოთხოვნების გათვალისწინებით 
მოხდა ამ პროგრამის შემუშავება და ა.შ. თითქმის ყველა პროგრამაზე ითქვა, 
რომ ითვალისწინებდა ბენეფიციართა საჭიროებებს და მხოლოდ ზოგიერთ 
შემთხვევაში შესაძლოა დადებითი პასუხი ყოფილიყო რაციონალური.  
უნდა ცალსახად აღნიშნოს, რომ კითხვაზე, ითავლისწინებს თუ არ პროგრამა 
ბენეფიციარების საჭირობებს, მუნიციალიტეტში მცდარი წარმოდგენა აქვთ და 
ჰგონიათ, რომ ისედაც იგულისხმება ბენეფიციარის საჭიროებები და კვლევის 
ჩატარება აუცილებელი არ არის. ან შესაძლოა, რომ მათ კითხვა კარგად ვერ 
გაიგეს.  
შემდეგ კითხვაზე, თუ ბენეფიციარების თანამონაწილეობით შეიქმნა თუ არა 
პროგრამა, გამოიცხრილა ბევრი პროგრამა და დარჩა მხოლოდ რამდენიმე: 
შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ყოველთვიური მატერიალური 
დახმარების პროგრამის ბენეფიციარებს დაემატათ სხვა პროგრამებიც: 
უსინათლოების პროგრამა ან ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების 
საკვები დანამატებით უზრუნველყოფის  პროგრამა, რომელიც მომართვის 
საფუძველზე შეიქმნა, ხოლო უფასო კვების პროგრამის შემთხვევაში კი მენიუში 
გათვალისწინებულ იქნა ბენეფციართა საჭიროებები.  
 
რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ყველა პროგრამის მიზნები არის ნათელი და 
შედეგები დეტალურად არის გაწერილი. თუმცა, ვერ მიუთითებენ დოკუმენტს, 
სადაც ეს არის გაწერილი და დასტურდება. არალოგიკური პასუხებია ამ 
შეკითხვაზეც. მაგალითად, ერთი პროგრამის მიზნების სიცხადის 
დასადასტურებლად მოჰყავს მაგალითი, რომ მარტოხელა დედების 
მატერიალური დახმარების პროგრამის მიზნების სიცხადის 
დამადასტურებელია, რომ  ბევრი მარტოხელა დედის მდგომარეობა 
გაუმჯობესდა.  
 
კითხვაზე, თუ რამდენი ადამიანია ჩართული პროგრამების განხორციელებაში 
და ადმინისტრირებაში ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს ემთხვევა, გარდა იმ 
პროგრამებისა, რომლებსაც ახორციელებენ ტენდერში გამარჯვებული 
ორგანიზაციები.  
 
ზუსტად არის განსაზღვრული ყველა პროგრამის სტატისტიკა და ეს გროვდება 
წლის ბოლოს (ზოგი წლის დასაწყისში - უფასო კვების პროგრამისთვის) 
მოსარგებლეთა რაოდენობის დათვლით (შიდა ბაზით) პროგრამების მართვის 
სამსახურის მიერ.  
 
ძირითადად, ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რამდენ ადამიანს სურს 
მომსახურების მიღება აღნიშნულ პროგრამებში და მოსაცდელ რიგში არავინ 
არაა. ზოგი პროგრამის შემთხვევაში კი ზუსტად არ არის განსაზღვრული, თუ 
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რამდენს სურს ამ პროგრამის მიღება, რადგან ბიუჯეტია განსაზღვრული და 
იმის მიხედვით ნაწილდება, თუმცა მოსაცდელი რიგი არ არის (მაგ., 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დაუცველი ოჯახების ფინანსური დახმარება და 
სხვა პროგრამები).  
 
არცერთ პროგრამასთან მიმართებაში არ შესწავლილა ბენეფიციარების 
კმაყოფილება. პროგრამის მხოლოდ ფინანსური შეფასება ხდება და არ არის 
მითითებული ვინ ახორციელებს, თუმცა დასახელდა რომ არის ასეთი 
პასუხისმგებელი პირი. შეფასების კრიტერიუმად დასახელდა “ფინანსური და 
პროგრამის გასიტყვება” “ფინანსური კრიტერიუმებით და მოსარგებლეთა 
რაოდენობით”.  
 
რესპონდენტი ფიქრობს, რომ პროგრამები ხელს უწყობს პრობლემის 
შემცირებას, თუმცა მოსარგებლეთა რაოდენობა წლიდან წლამდე არ იცვლება. 
ერთ-ერთი პროგრამის (მრავალშვილიანთა დახმარება) შედეგად დასახელდა, 
რომ თითქმის გათანაბრდა მრავალშვილიანი და 2 შვლიანი ოჯახების 
რაოდენობა. პროგრამა განიცდის მოდიფიკაციას ზოგიერთ შემთხვევაში, რაც 
გამოიხატება მოსარგებლეთა რაოდენობის ცვლილებაში, ასაკი შეზღუდვის 
მოხსნაში, თანხის გაზრდით, ზოგ შემთხვევაში კი თანხის შემცირებით, 
მაგალითად, ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების დახმარება, რადგან 
მომართვა იყო ნაკლები. ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
ფინანსდება და აქვთ თანამშრომლობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. 
ბიუჯეტი საკმარისია ყველა პროგრამისთვის.  
 
 

სამცხე- ჯავახეთი 
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ექვსი სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 
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1 იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 
მატერიალური დახმარება 

სერვისი მოიცავს: 100 ლარიან ერთჯერად დახმარებას ახალ 
წელს და აღგომას, (ლტოლვილებში არ არიან რელიგიური 
უმცირესობები) 

53 9 

2 18 წლის ზემოთ შშმ პირთა 
დღის ცენტრი  

დღის ცენტრის მომსახურება მოიცავს: ცეკვის, მუსიკის, 
სიმღერის გაკვეთილებს, ფსიქოსოციალური 
რეაბილიტაციის მიზნით ხელსაქმის შესწავლას. 

10  5 

3 ომის მონაწილეთა 
მატერიალური დახმარება 
და კვება 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება- სამამულო ომის 
მონაწილეები  

9 10 

4 უკიდურესად 
გაჭირვებული ოჯახების 
მატერიალური დახმარება  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება - უკიდურესად 
გაჭირვებული მოსახლეობა. ერთსულიან ოჯახებს 50 ლარი-
პროდუქტს აძლევენ, 3 და მეტი  სულიანზე 100 ლარი.  

---- 5 

5 მრავალშვილიანი 
ოჯახების ერთჯერადი 
დახმარება - 
მატერიალური დახმარება  
 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება - მრავალშვილიანი 
ოჯახები 4+ მცირეწლოვანი ბავშვებზე - 200 ლარი  

---- 5 

6 ახალშობილთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება  
 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 
მოსახლეობის - ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით. 20, 000 ლარი 
გაიცა გასული წლის განმავლობაში.  

200 5 

 
 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, 
კერძოდ, ფულად დახმარებას და (გარკვეული თანხის პროდუქციის შეძენას) და 
ერთ შემთხვევაში კი, დღის ცენტრის მომსახურება მოზრდილი შშმ 
პირებისთვის.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. იძულებით გადაადგილებული პირები. 
2. მოზრდილი შშმ პირები 
3. სამამულო ომის მონაწილეები  
4. ახალშობილები  
5. მრავალშვილიანი ოჯახები  
6. შეჭირვებული ოჯახები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალური 
მომსახურების სამსახურის სოციალური და ჯანდაცვის განყოფილება.  
პროგრამებზე ძირითადად პასუხისმგებელნი არიან ადმინისტრაციის 
უფროსი/ხელმძღვანელი, სოციალური მომსახურების სამსახურის 
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სპეციალისტი და ფინანსური სამსახურის სპეციალისტი. ძირითადად, ეს არის 
2-3 ადამიანი.  
შშმ დღის ცენტრის პროგრამის განხორციელებაში ჩართულები არიან 
კვალიფიციური კადრები (1 ფსიქოლოგი 5 მასწავლებელი, 1 მენეჯერი), 
კომპანია, რომელიც იმარჯვებს ტენდერში.  ასევე, ტენდერი ცხადდება 
შეჭირვებული ოჯახების პროდუქტებით დახმარების პროგრამისთვის, და 
გამარჯვებული მაღაზია კი პროდუქტებით ამარაგებს  ბენეფიციარებს.  
 
გამოკითხული რესპონდენტის აზრით, ადამიანური რესურსები საკმარისია ამ 
პროგრამების განსახორციელებლად.  
 
ყველა პროგრამას აქვს ინფრასტრუქტურა, თუმცა დასახელდა, რომ შენობა 
მოძველებულია, არ არის გარემონტებული და ადაპტირებული. თუმცა ცალკე 
ოთახში გასაუბრება ბენეფიციართან შესაძლებელია. 
 
დახმარებები არის ერთჯერადი და გაიცემა წელიწადში ერთხელ, ზოგჯერ 
ორჯერ (იგპ დახმარების შემთხვევაში). დღის ცენტრში ჩარიცხვა ხდება ერთი 
თვის ხანგრძლივობით.   
 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. ვებ გვერდზე 
განთავსებულია ინფორმაცია, სოფლებში არის საინფორმაციო დაფები, 
წარმომადგენლებიც აწვდიან ინფორმაციას მოსახლეობას.  
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათლად არის გაწერილი; 
ბენეფიციარებმა ზუსტად იციან რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ 
ჩარიცხვისთვის. თუმცა, შეჭირვებული ოჯახების პროდუქტებით დახმარების 
შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება რწმუნებულის მოხსენებითი ბარათის 
საფუძველზე და ბენეფიციარის მომართვის საფუძველზე. კრიტერიუმი 
ზუსტად არ არის გაწერილი, მაგრამ პრობლემურად ვერ ხედავენ.  
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიალური ან მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და არ ან ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მოკლევადიან 
შედეგებზეა გათვლილი, რადგან პრობლემებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ვერ აგვარებს, ხდება მხოლოდ საჭიროების ერთჯერადი დაკმაყოფილება, 
შეუძლებელია ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ერთჯერადი დახმარებით. 
თუმცა, ეს კარგად არ აქვთ გაცნობიერებული პროგრამის 
განმახორციელებლებს, რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ გარკვეულწილად 
მცირდება არსებული პრობლემა.  
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ბენეფიციართა საჭიროებები გათვალიწინებულია ოთხი პროგრამის 
შემთხვევაში:  იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება, შშმ პირთა 
დღის ცენტრი, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების პროდუქტებით 
დახმარება,  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, თუმცა არასოდეს 
ჩაუტარებიათ საჭიროებების კვლევა და ბუნდოვანია, თუ რას ეფუძნება 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის განცხადება, რომ ხორციელდება 
საჭიროებების შეფასება.  
 
როგორც გამოვლინდა, პროგრამების შემუშავებაში ძირითადად არ 
მონაწილეობენ ბენეფიციარები. მხოლოდ ორი პროგრამა შეიქმნა მოსახლეობის 
მოთხოვნებით.  
[დღის ცენტრი თავიდან ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი. შეიქმნა უდე და 
არალში მცხოვრები ოჯახების მოთხოვნიდან გამომდინარე. სამი წლის წინ 
ცენტრმა მომართა საჭიროების ცვლილებაზე და გადაკეთდა ზრდასრულთა 
პროგრამად. ასევე, ახალშობილთა დახმარების პროგრამაც].  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
დეტალურად გაწერილი ყველა პროგრამისთვის, თუმცა მკვლევრის აზრით, 
პროგრამის განმახორციელებლებს მცდარი წარმოდგენა აქვთ იმაზე, თუ რა 
არის პროგრამის მიზნები. გარდა ამისა, ოთხი პროგრამის შემთხვევაში 
[იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარება, ომის მონაწილეთა 
დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, ახალშობილების 
დახმარება] ზუსტად არ არის იდენტიფიცირებული, თუ უშუალოდ ვინ 
ახორციელებს პროგრამას და ეს მათ უფლება-მოვალეობებში არ არის გაწერილი 
და ნათლად ასახული.  
 
ორი პროგრამის შემთხვევაში (იგპ დახმარება და ახალშობილთა დახმარება) არ 
არის დადგენილი, თუ რამდენი ადამიანი იღებს აღნიშნულ მომსახურებას და 
ასევე, რამდენი ადამიანია მოსაცდელთა რიგში. [ახალშობილთა დახმარების 
შემთხვევაში ბიუჯეტში ცვლილებები ხორციელდება და პროგრამის ბიუჯეტი 
წლიდან წლამდე იზრდება, კონკრეტული მოკვლევის გარეშე]. ოჯახების 
პროდუქტებით დახმარების პროგრამაში არ არის განსაზღვრული რამდენი 
ადამიანი იღებს მომსახურებას, მაგრამ ამავდროულად, არც მოსაცდელი რიგია. 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და დღის ცენტრის შემთხვევაში კი 
წლის დასაწყისში ხდება ბენეფიციარების რეგისტრაცია პროგრამაში 
ჩასართველად.  
 
პროგრამის სტატისტიკა მზადდება წლის ბოლოს მოსარგებლეთა რაოდენობის 
მიხედვით, თუმცა არ ხდება ფორმალური ანგარიშის მომზადება. ოჯახების 
პროდუქტებით დახმარების შემთხვევაში და მრავალშვილიანი პროგრამების 
დახმარების შემთხვევაში კი საერთოდ არ აწარმოებენ სტატისტიკას.  
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ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი. ბენეფიციარები 
ზეპირსიტყვიერად გამოხატავენ კმაყოფილებას და არ შემოდის საჩივრები.  
 
პროგრამების შეფასება ხორციელდება წელიწადში ერთხელ, ძირითადად 
ფინანსური [“ყოველი წლის ბოლოს, მუნიციპალიტეტში ხდება პროგრამების 
შეფასება - ფინანსური და ბენეფიციარების რაოდენობის გადამოწმება”].  
ახალშობილთა დახმარების პროგრამის შემთხვევაში ფინანსური შეფასება 
ხდება კვარტალურად.  
 
შშმ პირთა დღის ცენტრის შემთხვევაში კი პროგრამის შეფასება ხორციელდება 
წლის ბოლოს [შეფასება ჩაატარა სოციალურმა და ფინანსურმა სამსახურებმა. 
დღის ცენტრში ვიზიტების განხორციელების საფუძველზე ხდება 
მონიტორინგი (ბენეფიციარების რაოდენობა, პირობები და სხვ.). 
 
შშმ პირთა დღის ცენტრის და შეჭირვებული ოჯახების პროდუქტებით 
დახმარების შემთხვევაში ზუსტადაა განსაზღვრული პროგრამის 
მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირები.  სხვა შემთხვევაში ასეთი 
პასუხისმგებელი პირები ზოგადად არის განსაზღვრული - სოციალური 
დეპარტამენტის ფინანსური მონიტორინგის წარმომადგენელი.  
 
პროგრამის წარმატებით განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები არ არის 
განსაზღვრული იგპ პროგრამის შემთხვევაში და ახალშობილთა დახმარების 
პროგრამის შემთხვევაში. ხოლო სხვა პროგრამების შემთხვევაში დეტალურად 
არის გაწერილი. შშმ პირთა დღის ცენტრის და ომის მონაწილეთა დახმარების 
შემთხვევაში კი ხდება ფინანსური კრიტერიუმების დადგენა.  
 
ყველა პროგრამა ემსახურება პრობლემის შემცირებას თავისი 
შესაძლებლობების ფარგლებში. შშმ პირების დღის ცენტრის შემთხვევაში კი  
შშმ პირებმა გაიუმჯობესეს ყოველდღიური ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევები და 
შეიძინეს ახალი უნარები.  
 
პროგრამების მოდიფიკაცია თითქმის არ ხორციელდება. თუმცა დღის ცენტრის 
შემთხვევაში 18 წლამდე დღის ცენტრი გადაკეთდა ზრდასრულ შშმ პირთა 
დღის ცენტრად.   
 
ყველა პროგრამის ბიუჯეტი ზუსტად არის განსაზღვრული და საკმარისია 
არსებული პროგრამების უზრუნველსაყოფად.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ძირითადად არ 
არის გადაფარვა ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებულ პროგრამებთან (მაგ. 
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ახალშობილთა დახმარება და მრავალშვილიანთა დახმარება 
ცენტრალურიდანაც ფინანსდება და არის გადაფარვა). ცენტრალურ და 
ადგილობრივ მთავრობებს შორის არის კოორდინაცია საჭიროების შემთხვევაში 
და ხორციელდება მონაცემების გაცვლა მოთხოვნის საფუძველზე.  
 
 
 
 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 
 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება რვა სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 მკვეთრად და 
მნიშვნელოვნად 
გმოხატული 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სოცილური 
დახმარება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 
მკვეთრად და მნიშნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირს გაეწევა მატერიალური 
დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით. 

--- 4 

2 საქართველოს 
ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის, 
თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისთვის 
საბრძოლო მოქმედების 
შედეგად მკვეთრად და 
მნიშვნელოვნად 
გამოხატული 
შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
პირთა (მონაწილე 
ვეტერანთა) სოციალური 
დახმარება 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული, საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად 
მკვეთრად გამოხატულ პირთა სიციალური დახმარება 
(ყოველთვიურად 75 ლარი კომუნალური და ყოფითი 
ხარჯების დასაფარად); ქალაქ ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, 
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო 
მოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური 
დახმარებ (40 ლარი კომუნალური და ყოფითი ხარჯების 
დასაფარად).ასევე, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები  14 აგვისტოსთან 
დაკავშირებით (აფხაზეთის ომის დაწყების თარიღი), იღებენ 
სოციალურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით. ხოლო 
მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

---- 3 
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შესაძლებლობის მქონე პირები 14 აგვისტოსთან 
დაკავშირები იღებენ 200 ლარს. 

3 მხედველობით მკვეთრად 
და მნიშვნელოვნად 
გამოხატული შშმ პირების 
სოციალური დახმარება 
 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად და 
მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები ყოველთვიურად 
25 ლარის ოდენობით იღებენ თანხას კომუნალური 
ხარჯების დასაფარად, პროგრამა ასევე მოიცავს 
საახალწლოდ ერთჯერად დახმარებას 100 ლარის 
ოდენობით, 

--- 4 

4 მეორე მსოფლიო ომში 
მონაწილე ვეტერანთა 
სოციალური დახმარება 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე 
ვეტერანი, "ფაშიზმზე  გამარჯვების დღესთან" 
დაკავშირებით 9 მაისს, იღებს ერთჯერად დახმარებას 200 
ლარის ოდენობით. 

--- ---- 

5 სოციალური დახმარება 
ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

ქალაქ ახალციხეში რეგისტრირებული ახალშობილის  
ოჯახი პირველ ახალშობილზე ერთჯერად იღებს 100 ლარს, 
მეორე ახალშობილზე ერთჯერადად იღებენ 125 ლარს, 
მესამე ახალშობილზე  ერთჯერადად 150 ლარს, მეოთხე და 
ყოველ მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადად 200 ლარს, 
ტყუპი ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში იღებენ  
სოციალურ დახმარებას ახალშობილთა რიგითობის 
გათვალისწინებით. 

---- 4 

6 აწყურში განვითარებული 
მეწყერის შედეგად 
დაზარალებული 
ოჯახების დახმარება 

სერვისი მოიცავს მეწყერის ზონაში დაზარალებული 
მოსახლეობის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას 150 
ლარის ოდენობით, შეფასება ხდება კომისიის მიერ, მერიის 
გარდა ჩართულია  ინფრასტრუქტურის  და 
ზედამხედველობის სამსახური, კომისია ანიჭებს 
სპეციალურიი კატეგორიას. .მერია უზრუნველყოფს ბინის 
ქირას (150 ლარი), აღნიშნავენ რომ სოფელში აღნიშნული 
თანხა ქირისთვის საკმარისია) 

4 6  

7 გაჭირვებული 
მოსახლეობის 
თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის 
პროგრამა (2017)   
(უსახლკაროდ 
დარჩენილთა 
სოციალური დაცვა (2018)) 

სერვისი მოიცავს უსახლკარო და სოციალურდა დაუცველი 
პირებისთვის, ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფას, 
კერძოდ: ღამის გათენება, ჰიგიენური საშუალებებით, 
აბაზანა, საწოლით უზრუნველყოფა, ბენეფიციართა კვების 
ვალდებულება არ გააჩნიათ. 

არ 
ჰყავთ 

3 

8 სოციალური დახმარება 
ხანძრით 
დაზარალებულთათვის 

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული მოქალაქე, რომელსაც 2017 საბიუჯეტო 
წლის განმავლობაში ხანძრის შედეგად მიადგა ზარალი, 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
საცხოვრებელ ფართზე.  ხდება ხანძრის შედეგად 
მიყენებული ზარალის  ანაზღაურება ერთჯერადად, 
არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით. 

--- 3-4 

 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, 
კერძოდ, ფულად დახმარებას და ერთ შემთხვევაში კი, სერვისი მოიცავს 
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უსახლკარო და სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, ღამის თავშესაფრით 
უზრუნველყოფას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი. 

2. ტერიტორიული მთლინაობისთვის მებრძლოლე /მეორე  
3. მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობბების მქონე პირები 
4. ახალშობილი ბავშვების ოჯახები 
5. მეწყერის ზონაში მცხოვრები დაზარალებული მოქალაქეები 
6. უსახლკაროები 
7. ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირები  

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებს სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი და  2 
სპეციალისტი, კერძოდ: მთავარი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში და წამყვანი სპეციალისტი 
სოციალურ საკითხებში. შესაბამისად, აქვთ გაწერილი უფლება/მოვალეობები. 
ასევე აღნიშნავენ, რომ არის  სამუშაო ჯგუფი, კომისია,  თავმჯდომარის, მერის 
პირველი მოადგილის,  საფინანსოს, საკრებულოს თავმჯდომარის, სოციალური 
და ჯანდაცის დეპარტამენტების უფროსების სახით, პროგრამასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს აღნიშნული კომისია. არ არის 
იდენტიფიცირებული კონკრეტული პასუხისმგებლობები სხვადასხვა 
პროგამებისთვის.  
 
გამოკითხული რესპონდენტის აზრით, ადამიანური რესურსები საკმარისია ამ 
პროგრამების განსახორციელებლად.  
 
ყველა პროგრამას აქვს ინფრასტრუქტურა, მეტ-ნაკლებად ადაპტირებულია, 
პირველ სართულზე არის პანდუსი, კარები და საპირფარეშო ადაპტირებულია, 
თუმცა აღნიშნავენ, რომ გარემო ადაპტირებულია მხოლოდ ეტლით 
მოსარგებლე პირებისთვის; აღნიშნავენ, რომ აქვთ ოთახი შეხვედრებისთვის, 
ბენეფიციართან ინდივიდუალური გასაუბრებისთვის. ინფრასრტუქურა არის 
ნორმალურ მდგომარეობაში, სუფთა, თუმცა  არაა ადაპტირებული 
მხედველობის სირთულეების მქონე პირებისთვის. უსახლკაროთა 
თავშესაფარის ინფრასტრუქტურა არის კარგ მდგომარეობაში,  ოთახები 
იზოლირებული, 2-2 საწოლი, ინვენტარით, მოსასვენებელი ოთახი, 
ტელევიზორი, სველი წერტილები ადაპტირებულია. 
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დახმარებები არის ერთჯერადიც და ყოველთვიურიც. ღამის თავშესაფარში 
დარჩენის ხანგრძლივობა არ არის შეზღუდული.  
 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. მიაჩნიათ, რომ სერვისები 
ხელმისაწვდომია, რადგან  ავრცელებენ ინფორმაციას საინფორმაციო 
საშუალებებითა და წარმომადგენლების მეშვეობით,  თავადაც ხვდებიან 
ბენეფიციარებს, იყენებენ ასევე ვებ გვერდს და საინფორმაციო დაფებს.  
 
ღამის თავშესაფრის მომსახურება ხელმისაწვდომია, კრიტერიუმები ნათელი, 
თუმცა 2015 წლიდან არ  ჰყოლიათ ბენეფიციარი, ამას ხსნიან იმით, რომ ძლიერი 
თემია და სოციალური კავშირები  ყველას აქვს, ამიტომ არ აქვთ ღამე 
თავშესაფრით სარგებლობის საჭიროება.  
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათლად არის გაწერილი; 
ბენეფიციარებმა ზუსტად იციან, რომ რა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ 
ჩარიცხვისთვის. თუმცა,  უსახლკაროთა თავშესაფრის შემთხვევაში უჭირთ 
კრიტერიუმების დასახელება, გაურკვეველია როგორ ხდება იდენტიფიცირება 
რომ არის უსახლკარო, აღნიშნავენ რომ ნებისმიერ პირს შეუძლია ისარგებლოს 
თავშესაფრით, ვინც განაცხადებს, რომ სურს სარგებლობა.  
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიალური ან მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და არ ან ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მოკლევადიან 
შედეგებზეა გათვლილი, რადგან პრობლემებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ვერ აგვარებს, ხდება მხოლოდ საჭიროების ერთჯერადი დაკმაყოფილება, 
შეუძლებელია ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ერთჯერადი დახმარებით.  
 
თუმცა, ზოგი პროგრამა [სოციალური დახმარება ხანძრით 
დაზარალებულთათვის] თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ემსახურება 
კონკრეტული პრობლემის დაძლევას, მაგ. “მისი მიზანია საცხოვრებელი 
სახლის მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს  უწყობს ბენეფიციარის 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობას”. ასევე, ეკო მიგრანტების 
შემთხვევაში (მეწყერით დაზარალებული მოსახლეების დახმარება), პროგრამა 
მიმართულია გრძელვადიან შედეგზე, მოიცავს ოჯახების მხარდაჭერას, თუ  
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადადაადგილებულ პირიაა, და განსახლებისა და ლტოლვილთა   სამინისტრო 
უზრუნველყოფს საცხოვრებელი ფართით,  დახმარება შეუწყდებათ  მერიის 
მხრიდან, მაგრამ თუ 1 წლის განმავლობაში ვერ  მოხერხდა საცხოვრებელი 
სახლის მოწესრიგება, ან ახალი სახლის მოძიება, შეუძლიათ ისარგებლონ მეორე 
წელსაც.   
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ბენეფიციართა საჭიროებები გათვალიწინებულია ყველა პროგრამის 
შემთხვევაში, თუმცა არ უკვლევიათ, მხოლოდ “თემში სიტყვიერად იკვლიეს”.  
 
როგორც გამოვლინდა, პროგრამების შემუშავებაში არ მონაწილეობენ 
ბენეფიციარები. მხოლოდ ერთი პროგრამა [ხანძრით დაზარალებულთა 
პროგრამა] შეიქმნა მოსახლეობის თანამონაწილეობით.  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
დეტალურად გაწერილი ზოგი პროგრამისთვის, ზოგისთვის კი არა. მაგ. 
„მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობბების მქონე პირების პროგრამის“სარგებლობის შემთხვევაში 
მიზნები ზუსტად არის გაწერილი (კომუნალური ხარჯების დაფარვა), ასევე, 
მეწყერით და ხანძრით დაზარალებულთათვის  ზუსტად არის განსაზღვრული 
(მეწყრით დაზარალებული ოჯახების მხარდაჭერა საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფის კუთხით და ხანძრის შედეგად დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახლის  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა). სხვა 
პროგრამების შემთხვევაში უჭირთ იმაზე საუბარი, თუ რა კონკრეტულ 
შედეგებზე გადის პროგრამა.  
 
გამოკითხული მუნიციალიტეტის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ზუსტად 
არის იდენტიფიცირებული, თუ უშუალოდ ვინ ახორციელებს პროგრამას, 
თუმცა, მათ მიერვე დასახელებული პასუხისმგებლობები არ არის დეტალურად 
გაწერილი. არ ჩანს, თუ ვინ ახდენს ადმინისტრირებას, მონიტორინგს, 
უშუალოდ ახორციელებს მომსახურებას და სხვ. თავშესაფრის შემთხვევაში 
პროგრამას უშუალოდ ახორციელებს სათნოების სახლის პერსონალი: 
დირექტორი, 2 დარაჯი, მზარეული, ბუღალტერი, სულ 7 თანამშრომელი, 
თუმცა არც იქ არის გაწერილი ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, რასაც ხსნიან იმით, 
რომ ბენეფიციარი არ ყავთ. ამასთანავე, "სათნოების სახლს" აქვს ცალკე სერვისი, 
რაც მოიცავს უფასო სასადილოს, თუმცა თავშესაფრით მოსარგებლე 
ბენეფიციარს უფასო სასადილოთი  სარგებლობის საშუალება არ აქვს. 
 
ყველა პროგრამის შემთხვევაში, გარდა ერთისა (უსახლკაროთა თავშესაფარი) 
დადგენილია, თუ რამდენი ადამიანი იღებს აღნიშნულ მომსახურებას და ასევე, 
დადგენილი, რომ მოსაცდელთა რიგში არ ჰყავთ არავინ. როგორც წესი, 
სოციალური განყოფილება აწარმოებს რაოდენობრივ სტატისტიკას, თუ 
რამდენი ბენეფიციარი სარგებლობს აღნიშნული სერვისით. ახალშობილთა 
დახმარების შემთხვევაში აწარმოებენ რაოდენობრივ აღრიცხვას, რამდენმა 
ბენეფიციარმა ისარგებლა სერვისით, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებიდან 
აქვთ ინფორმაცია რამდენი  ორსული არის აღრიცხვაზე.  
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ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი. ბენეფიციარები 
ზეპირსიტყვიერად გამოხატავენ კმაყოფილებას (პირადი კომუნიკაციის დროს 
იღებენ უკუკავშირს).  
 
პროგრამების ფორმალური შეფასება არ ხორციელდება. მხოლოდ წლის ბოლოს 
განყოფილება ამზადებს ანგარიშს, სადაც  ხდება ფინანსური ანალიზი, კერძოდ, 
რამდენმა ბენეფიციარმა ისარგებლა პროგრამით, ბიუჯეტის რა ნაწილი 
გაიხარჯა და ა.შ. ანუ ვლინდება, რომ მხოლოდ რაოდენობრივად აღრიცხავენ 
რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა სერვისით და ბიუჯეტიდან რა თანხა 
დაიხარჯა, სხვა ტიპის ანალიზს არ აკეთებენ.  
 
 პროგრამის მონიტორინგზე და შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირები არ არიან 
იდენტიფიცირებულები არცერთი პროგრამის შემთხვევაში. პროგრამის 
შეფასება ხორციელდება მხოლოდ ფინანსურად, რამდენი ფული გაიხარჯა.  
გამოკითხულის აზრით, პროგრამის ეფექტურობის საზომი ბენეფიციართა 
სიტყვიერი უკუკავშირია. როგორც წესი, ბენეფიციარები უკმაყოფილებას არ 
გამოხატავენ არცერთი პროგრამის შემთხვევაში.  
 
პროგრამები ვერ ემსახურება პრობლემის შემცირებას.  ძირითადად, 
შეუძლებელია იმის დაკონკრეტება, თუ რამდენად შემცირდა ან გაუმჯობესდა 
ბენეფიციარების მდგომარეობა. თანხობრივი დახმარება ძალიან მინიმალურია, 
მაგრამ ამის მიუხედავად, გამოკითხულის აზრით,  “მიზერულობის 
მიუხედავად,  ბენეფიციართა  მატერიალური მხარდაჭერაა”.  მეწყერით 
დაზარალებულთათვის კი მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა. 
მაგალითად, სულ იყო 7 ოჯახი დაზარალებული და  დევნილთა სამინისტროს 
ჩართულობით, 3 ოჯახი დაკმაყოფილდა საცხოვრებელი ფართით, ამჟამად  4 
ოჯახი იღებს აღნიშნულ სერვისს. თუმცა, ბუნდოვანია, თუ რაში გამოიხატა ამ 
სერვისის წარმატება (?).  რადგან სერვისი მოიცავდა ბინის ქირის გადახდას და 
არა ბენეფიციარის გაძლიერებას, რომ დასაქმებულიყო და თავად ეშოვნა ფული 
ბინის ასაშენებლად ან სხვა. [სერვისი მოიცავს მეწყერის ზონაში 
დაზარალებული მოსახლეობის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას 150 ლარის 
ოდენობით, შეფასება ხდება  კომისიის მიერ, მერიის გარდა ჩართულია  
ინფრასტრუქტურის  და ზედამხედველობის სამსახური, კომისია ანიჭებს 
სპეციალურ კატეგორიას. მერია უზრუნველყოფს ბინის ქირას (150 ლარი), 
აღნიშნავენ, რომ სოფელში აღნიშნული თანხა ქირისთვის საკმარისია)] 
 
მათი აზრით, იგივე შეიძლება ითქვას, მეწყერით დაზარალებულ ოჯახებზე. 
აღინიშნა, რომ  პროგრამა ემსახურება არსებული პრობლემის შემცირებას/ 
აღმოფხვრას,  თუმცა შეფასების რაიმე ინსტრუმენტი არ გააჩნიათ. გარდა ამისა,  
სირთულედ ასახელებენ ბენეფიციარების მხრიდან თანხის არამიზნობრივად 
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ხარჯვას, მაგ, სახურავის გადასახურად ჩარიცხული თანხა შეუძლიათ 
დახარჯონ არამიზნობრივად.  
  
პროგრამების მოდიფიკაცია ხორციელდება მექანიკურად, და გამოიხატება 
თანხის გაზრდაში. ძირითადად, პროგრამის ბიუჯეტი ზუსტად არის 
განსაზღვრული და საკმარისია. ერთი პროგრამის შემთხვევაში კი [მკვეთრად 
და მნიშვნელოვნად გმოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოცილური დახმარება]  გაუხარჯავიც დარჩა და სხვა კოდში გადავიდა.  
 
უსახლკაროთა თავშესაფრის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ 
თავშესაფრით მოსარგებლე პირი არ ყავთ, აღინიშნა, რომ ბიუჯეტი ხმარდება 
სასადილოს პროგრამას და გაუხარჯავი არ რჩება თანხა.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ცენტრალურ 
მთავრობასთან ეფექტურად თანამშრომლობენ. მაგალითად, ეკო მიგრანტების 
შემთხვევაში დევნილთა სამინისტროსთან კოორდინაცია აქტიურია, 
სამინისტრო ერთვება საცხოვრებელი ფართის უზრუნველყფის კუთხით, მერია 
ქირის ფულს  უზრუნველყოფს. ხოლო ხანძრით დაზარალებულების 
შემთხვევაში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, საგანგებო სიტუაციების 
სამსახურთან აქვთ კოორდინაცია.  
 
 

კახეთი 
 

თელავის მუნიციპალიტეტი 

 
თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება რვა სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 
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1 დროებით საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა 

თელავის მუნიცაპალიტეტში  სოციალურად დაუცველი 
უსახლკარო ან ავარიული სახლის პატრონებისთვის 6 თვის 
განმავლობაში  ყოველთვიური ბინის ქირის გაცემა 50-100 
ლარის ფარგლებში.  ხდება ქირის თანხის თანადაფინასება 
ხდება. მერიას აქვთ მოაზრებული ბინები , რომელიც 
პოტენციურად შეიძლია იქირაოს ბენეფიციარმა ამ თანხის 
ფარგლებში. 

33 4 

2 უმწეოთათვის უფასო 
სასადილოს დაფინანსება 

თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
არაკომერციული იურიდიული პირი "უმწეოთა და 
უპოვართა სამსახური" აწვდის მოსახლეობას  
ყოველდღიური კვების მომსახურებას. ამჟამად 
ემსახურებიან 390 ბენეფიციარს.  აქვთ ბინაზე მომსახურების 
სერვისი და ბენეფიციარებს შაბათ-კვირასაც მიეწოდებათ 
საკვები; ა(ა)იპს ყავს მედდა და უზრუნველყოფს 
ბენეფიციარებს პირველადი დახმარების მედიკამენტებით. 

---  14 

3 საქართველოს 
ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის 
მებრძოლთა, ჩერნობილის 
სალიკვიდაციო 
სამუშაოებში მონაწილე შშმ 
პირების შვილების 
სოციალური დაცვა 

პროგრამა ემსახურება  ჩერნობილის კატასტროფის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებში  მონაწილე და საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ოჯახების 
არასრულწლოვან შვილების დახმარებას. თითო ბავშვზე 
თვეში ერთხელ გაიცემა 150 ლარს.   

8 4 

4 სადღესასწაულო 
დღეებთან დაკავშირებით 
ღონისძიებები 

ვინც სარგებლობს ელექტროენერგიის/ კომუნალური 
პროგრამით მათთვის სხვადასხვა დღესასწაულზე, (ახალი 
წელი, აღდგომა, 3-8 მარტი, 9 მაისი) გამომდინარე იქიდან 
თუ რომელ სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, (მაგალითად 
დედებს დედის დღეს, ვეტერანებს 9 მაისს და ა.შ) აძლევენ 
ფულად ან პროდუქტების/საჩუქრის სახით დახმარებას.  
სპეციალისტის თქმით არ არის წინასწარ განსაზღვრული ვის 
მისცემენ დახმარებას და ხდება დღესასწაულების წინ 
დაჯგუფება სამიზნე ბენეფიციარების. საჩუქრებს არიგებს 
მერი ან მისი რწმუნებული. 

---- 4 

5 სახელმწიფო-საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში საწარმოო 
ტრავმის შედეგად 
დაზარალებულ პირთა 
დახმარება 

მოქალაქე, რომელიც მუშაობს თელავის მუნიციპალიტეტს 
დაქვემდებარებულ ორგანიზაციაში/სამსახურში, ოღონდ 
არა  კერძო სექტორში, და შეემთხვა უმძიმესი საწარმოო 
ტრამვა და უხდიან იმ თანხას, რაც ტრავმის დროს ხელფასი 
ჰქონდა - პენსიის გამოკლებით.  აღნიშნული პროგრამა 
შემუშავებულია კონკრეტული პირის საჭიროებებზე 
დაყრდნობით, თუმცა თუ სხვა ადამიანი აღმოჩნდება იგივე 
სიტუაციაში (მძიმე საწარმოო ტრავმა), მასაც გაეწევა 
დახმარება პროგრამის ფარგლებში. 

---- 3 

6 საზოგადოებრივი  და 
ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების და 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა 

ბიუჯეტური მუხლი რომელსაც ჰქვია ახალგაზრდული 
პროექტები, რაიონში  მრავალპროფილურ პროექტების 
განხორციელებას უწყობენ ხელს, ძირითადად აფინანსებენ 
საგანმანათლებლო პროგრამების (ლაშქრობებს, ლექციებს,  
ეტალონის ორგანიზებას, რა სად როდის, და ა.შ).  ასევე 
პროგრამებს ძეგლთა დაცვის მიმართულებით. მაგ. 

-----  
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დასუფთავება საინიციატივო ჯგუფებს შეუძლიათ 
სპეციალურ ფორმაში გაწერონ საკუთარი პროექტი და  
მოიპოვონ დაფინანსება მერიისგან.  

7 მოწყვლადი სოციალური 
კატეგორიების 
მატერიალური დახმარების 
უფასო უზრუნველყოფა 

სათბობის შესაძენად წელიწადში ერთჯერადად ურიცხავენ 
თანხას რომელიც ოჯახებს შეუძლიათ გამოიყენენონ 
როგორც შეშის საყიდლად ასევე გათბობის საშუალებების 
შესაძენად (ელექტრო გამათბობელი გადასასადის დაფარვა) 
57 00 ქულის ფარგლებში 200 ლარს თანხას ურიცხავენ 57000-
100000 ქულის ფარგლებში 100 ლარი, მიზანი: სათბობი 
საშუალებები(შეშა, გაზი) გაზის გადასახადი შეუძლია 
დაფაროს. გაზის კომპანიას ურიცხავენ. 

937-
938 

4 

8 ოჯახების და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

მრავაშვილიანი ოჯახების დახმარება, ახალშობლითა 
დახმარება. მრავაშვილიანთა დახმარება: მთელი წლის 
განმავლობაში ყოველთვიური თითოეულ ბავშვზე 30 ლარი  
ახალშობილებზე დახმარება ხდება ერთჯერადად კერძოდ:    
ახალშობილის შემთხვევაში 100000 ქულის დროს იღებს150 
ლარს პირველზე; მეორეზე 200 ლარს;  მესამეზე 250 ლარს.   
57 000 ქულაზე პირველი ახალშობილი 200 ლარი მეორეზე 
250 ლარი მესამეზე 300 ლარი. 65000- 100,150. 200 
ტყუპებზე შეიცვალა 2018 წლიდან 57000 მდე თუა და ყავს 
ტყუპი 400 ლარი , სამი ტყუპის შემთხვევაში 600 ლარი. 
57000-65000 ორის შემთხვევაში  300 სამზე  450 ლარი  100 000 
ქულამდე ორის შემთხვევაში 200- სამის 300. 
მრავალშვილზე ქულას არ აქვს ნიშვნელობა. 
 

---- 4 

 
ჩამოთვლილი პროგრამები საკმაოდ მრავალფეროვანია და არ მოიცავს 
მხოლოდ მატერიალურ დახმარებას. ზოგი პროგრამა მიზნად ისახავს 
საზოგადოებრივი ჯგუფების ინიციატივების დაფინანსებას, საწარმოო ტრავმის 
შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარებას, დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფას, უფასო კვებას და ა.შ.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. სოციალურად დაუცველი უსახლკარო, ან ავარიული სახლების 
(სადაც ცხოვრება სახიფათოა და არ შეიძლება) პატრონები 

2. სოციალურად დაუცველი ოჯახები 
3. საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა  და 

ჩერნობილის კატასტროფის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში  
მონაწილე ადამიანების არასრულწლოვანი შვილები;  

4. მრავალშვილიანი დედები 
5.  ობოლი ბავშვები 
6. 100 წელს გადაცილებული მოხუცები 
7. 9 აპრილს დაზარალებულები 
8. შშმ ბავშვები 
9. ომის მონაწილეები 
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10. სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები 
11. დევნილები 
12. 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა და შშმპ ოჯახები 
13. შშმ ზრდასრულები 
14. სოც. დაუცველი ოჯახების ბავშვები, რომლებსაც აქვთ წარჩინებული 

აკადემიური მოსწრება.   
15.  სამოქალაქო აქტივისტები,  მოზარდები, რომლებიც ჩართულნი 

არიან სხვადასხვა სასკოლო თუ პროექტულ აქტივობებში.  
16. დევნილი ოჯახების შვილები 
17. მარჩენალ დაკარგული ოჯახის შვილები.   
18. მრავალშვილიანი ოჯახები 
19. ახალშობილები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. 
სამსახურის და განყოფილების უფროსი პასუხისმგებელია შემოწმებებზე და 
საბუთების მომზადებაზე.  ადამიანების პროგრამაში ჩართვას ხელმძღვანელობს 
სპეციალისტი, ამოწმებს საბუთები სწორია თუ არა, მათ ტერიტორიაზე არიან 
მცხოვრები/დარეგისტრირებული თუ არა.   ბოლოს დგება კომისია, რომელშიც 
შედიან: იურისტი, საფინანსოს წარმომადგენელი, ჯანდაცვის და სოციალური 
მომსახურების სამსახურის უფროსი, განყოფილების უფროსი, მერის 
მოადგილე. თუმცა ყველა პროგრამის შემთხვევაში განსხვავებული კადრებია 
გამოყოფილი.  
 
მერიის გარემო არ არის ადაპტირებული. ბენეფიციარებს ხვდებიან პირდაპირ 
სოციალური მომსახურების სამსახურის ოთახში, სადაც სხვა თანამშრომლებიც 
არიან. უფასო სასადილოც განთავსებულია ძველ, გასარემონტებელ შენობაში. 
ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამისთვის ინფრასტრუქტურად 
გამოყენებულია ა(ა)იპ. თელავის კულტურის სივრცე, საგამოფენო, 
შეხვედრისთვის იყენებენ ხოლმე, თუმცა არ არის ადაპტირებული შშმ 
პირებისთვის და ა.შ. 
 
რვა პროგრამიდან სამი პროგრამა არის ერთჯერადი. ყველა პროგრამა 
მისაწვდომია მოსახლეობისათვის.  
 
რესპონდენტი ამბობს, რომ სერვისის ხელმისაწვდომობას ზრდის 
გავრცელებული ინფორმაცია.  მაგალითად, პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
ატვირთულია საიტზე.  ამასთან, მოსახლეობას მერის რწმუნებულებიც აწვდიან 
ინფორმაციას.  იყო შემთხვევა, როცა სოციალური მუშაკიც მივიდა პროგრამაში 
ბენეფიციართა ჩართვის თხოვნით.    
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პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათელია. ზოგიერთი პროგრამის 
შემთხვევაში კი არ არის ნათელი. მაგალითად, ახალგაზრდული პროექტები, 
რაიონში მრავალპროფილური პროექტების განხორციელებისთვის. ასევე, 
ბუნდოვანია სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისთვის 
კრიტერიუმები. სპეციალისტი აცხადებს, რომ კრიტერიუმია სოციალურად 
დაუცველობა და დენის პროგრამაში ჩართულობა; თუმცა არ არის წინასწარ 
განსაზღვრული, რომელი ჯგუფი რა დროს მიიღებს დახმარებას.  
რვა პროგრამიდან 3 გადის გრძელვადიან შედეგებზე. ეს პროგრამებია: 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა და ჩერნობილის 
კატასტროფის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში მონაწილე ადამიანების 
არასრულწლოვანი შვილების ყოველთვიური დახმარება; კომპენსაციის 
თანხა/პენსია ყოველთვიურად საწარმოო ტრავმისთვის (იმ თანხის მიღება 
საპენსიოდ, რაც ტრავმამდე ჰქონდა, პენსიის გამოკლებით); ახალგაზრდული 
საინიციატივო პროექტების პროგრამა.   
 
რვა პროგრამიდან ორი ითვალისწინებს ბენეფიციარების საჭიროებებს. 
მაგალითად, სამუშაო კომპენსაციის პროგრამა მომართვის საფუძველზე, ერთი 
კონკრეტული ბენეფიციარის შემთხვევის გამო  შეიქმნა, რომელმაც მიმართა 
მერიას ამასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდული საინიციატივო პროგრამის 
შემთხვევაში გაითვალისწინეს სათემო სტრატეგია და ამაზე დაფუძნებით 
შეიქმნა ეს პროგრამა. შესაბამისად, ამ პროგრამების შემუშავებაში ჩართულნი 
იყვნენ ბენეფიციარებიც. მაგალითად, საწარმოო ტრავმის კომპენსაციის 
პროგრამის შემუშავების დროს ჩართული იყო ბენეფიციარი და მისი მეუღლე. 
და ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამაში კი ჩართულნი იყვნენ და 
არიან. ახალგაზრდები ხშირად ეკონტაქტებიან ახალი იდეებით. ასევე, 
უკუკავშირს აძლევენ ფბ-ის საშუალებით და აცნობენ იმ საკითხებს და 
მიმართულებებს, რომლებზეც ისურვებდნენ მუშაობას. 
 
რვა პროგრამიდან, მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში - სადღესასწაულო 
დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები არ არის ნათელი პროგრამის 
მიზნები. სამსახურის წარმომადგენლები ეკითხებიან ბენეფიციარებს 
არაფორმალურად, თუ რა ურჩევნიათ მათ - თანხა თუ პროდუქტები. რადგან 
“წესის სახე მიიღო დოკუმენტმა”, აღარ არის ჩაშლილი პროგრამის მიზნები.  
 
პროგრამის სიცხადის დასადასტურებლად მოყვანილია შემდეგი: მიზანი 
ატვირთულია საიტზეც და ასევე რესპონდენტი ფიქრობს რომ, პროგრამის 
მიზანს მოსახლეობას უშუალოდ საუბრისას აწვდის, ა(ა)იპ-ის წესდებაში 
გასნაზღვრულია სერვისის შედეგები და მიზნები, “რაშიც იგულისხმება 
უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების გამოვლენა, აღრიცხვა და მათი 
კვებით უზრუნველყოფა და ა.შ.” 
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კითხვაზე, თუ რამდენი ადამიანია ჩართული პროგრამების განხორციელებაში 
ყველგან არაა მითითებული პასუხები. თუმცა, იმ პროგრამებისთვის, 
რომელთაც ა(ა)იპები აწოდებენ, ცნობილია პერსონალი, ვინც აწოდებს 
სერვისებს. მაგალითად, უფასო კვების შემთხვევაში, ესენი არიან: 4 
დამტარებელი ბინაზე მიტანის სერვისი, მედდა, სამზარეულოში ორი 
თანაშემწე, 1 უფროსი მზარეული, 1 მზარეული, 1 დამლაგებელი. ზოგი 
პროგრამის შემთხვევაში არ ფლობენ ინფორმაციას, მაგალითად, 
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებების პროგრამაში, 
სოციალური მომსახურების სამსახური არ ფლობს ინფორმაციას, რადგან 
შესყიდვების სამსახური აცხადებს ტენდერს. ასევე, ახალგაზრდული 
საზოგადოებრივი ინიციატივების პროგრამის შემთხვევაშიც არ არის ცნობილი: 
მაგალითად, “როდესაც სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა შემოიტანა იდეა 
ელენე ახვლედიანის გამოფენასთან დაკავშირებით, გამოცხადდა ტენდერი და  
საბოლოოდ პროექტს  5-6 ადამიანი ახორციელებდა:ზეინკალი, ელექტრიკოსი, 
ბრიგადის ხელმძღვანელი, მღებავი და ბავშვებიც იღებდნენ მონაწილეობას”.   
 
პროგრამების ადმინისტრირებაში ძირითადად, 3-4 ადამიანია ჩართული.  
 
ზუსტად არის განსზღვრული ყველა პროგრამის სტატისტიკა და ეს გროვდება 
ძირითადად წლის ბოლოს (მიღება-ჩაბარების აქტების საფუძველზე ხდება 
დათვლა, სტატისტიკის სამსახური, ბუღალტერია, შემოსული განცხადებების 
საფუძველზე დგება აღრიცხვა). მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში - 
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების და ღონისძიებების 
ხელშეწყობა, სტატისტიკა არ არის ცნობილი.  
 
ძირითადად, არ არის ზუსტად ცნობილი, თუ რამდენ ადამიანს სურს 
პროგრამების მიხედვით მომსახურების მიღება და არც მომლოდინეთა რიგებია 
ცნობილი. მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში, დროებითი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამაში (ბინის ქირის გადახდა), რიგშია 
4 ადამიანი/ოჯახი. “სოც. დეპარტამენტი აწარმოებს სტატისტიკას. ამჟამად 4 
განაცხადია მომლოდინე და ელოდება კომისიის განხილვას”. უმწეოთა 
სასადილოს პროგრამაში კი ყველა მსურველს აკმაყოფილებენ.  
 
არცერთ პროგრამასთან მიმართებაში არ შესწავლილა ბენეფიციარების 
კმაყოფილება, მხოლოდ არაფორმალური წყაროებით იციან ამის შესახებ 
ინფორმაცია. პროგრამის მხოლოდ ფინანსური შეფასება ხდება კვარტალურად. 
ზოგი შეფასება ეხება იმას, თუ რამდენმა მიიღო მონაწილეობა ან მიზნობრივად 
დაიხარჯა თუ არა თანხა. თუმცა, ზოგიერთი პროგრამის შეფასება საერთოდაც 
არ ხდება (8 დან 4 პროგრამა).  
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“კვარტალურად აწარმოებენ ანგარიშს. საჩივრების განცხადებებს სამსახურის 
უფროსი განიხილავს”; “შინაარსობრივ და თვისებრივ მონიტორინგს ვერ 
ახორციელებენ”.  არ აქვთ მონიტორინგის მექანიზმები.  
არცერთი პროგრამა არ ემსახურება პრობლემის აღმოფხვრას, მხოლოდ 
ახალგაზრდული ინიციატივების პროგრამა “ხელს უწყობს ნიჰილიზმის 
შემცირებას და ახალგაზრდების მოიტივაციას ამაღლებას. ეხმარება მათ 
თვითრეალიზებას და აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას. აღნიშნულ 
პროექტებში მონაწილეობით ახალგაზრდები მართლაც აქტიურ მოქალაქეებად 
ყალიბდებიან”.   
 
პროგრამები განიცდიან მოდიფიკაციას. მაგალითად, პროგრამაში ჩარიცხვის 
კრიტერიუმების გამკაცრება ან გაიოლება, ბიუჯეტის გაზრდა, აქტივობების 
დამატება და ა.შ.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ფინანსები 
ძირითადად საკმარისია, თუმცა ახალგაზრდების ინიციატივების 
პროგრამისთვის არ არის საკმარისი. ყველა პროგრამა ადგილობრივია და 
პროგრამების უმრავლესობა უნიკალური. თითქმის არ არის საჭიროება 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის და მხოლოდ საჭიროების 
შემთხვევაში თანამშრომლობენ.  
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი 
 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 9 სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 ახლად დაბადებული 
ბავშვების ოჯახების 
ფინანსური დხმარება 

პირველი და მეორე ბავშვის დაბადებისას, ახალშობილების 
ოჯახებს აძლევენ ერთჯერად ფულად დახმარებას.  პირველ 
შვილზე 200, ხოლო მეორეზე 250 ლარით 

306  

2 მრავალშვილიანი 
ოჯახების ფინანსური 
დახმარება 

მრავალშვილიან ოჯახებს წელიშწადში სამჯერ: დედის 
დღეს, აღდგომას და საახალწლოდ ეხმარებიან.  4 შვილზე  
100 ლარი, 5 შვილზე  150,  6  შვილზე და მეტზე  200 ლარის 
ოდენობით. 

100   
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3 სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების ბინის ქირის 
დაფინანსება 

სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ადამიანებს უხდიან 
ბინის ქირას, პირდაპირ ბინის მეპატრონის ანგარიშზე 
რიცხავენ თანხას.  მაქსიმუმ 100 ლარს. მაქსიმუმ 6 თვის 
განმავლობაში 

  

4 სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობის დახმარება 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის წელიწადში 
ერთხელ 50-100 ლარის მიცემას. 
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5 შეშით დახმარება სოციალურად დაუცველი ადამიანენისთვის წელიწადში 
ერთხელ 100 ლარის ოდენობით დახმარება. თანხა წესით 
განკუთვნილია  შეშისთვის თუმცა ბენეფიციარები რაშიც 
უნდათ ხარჯავენ. 

  

6 უფასო სასადილო ერთჯერადი კვება ყოველდღიური, კვირას მხოლო პური 240  
7 იშვიათი თანდაყოლილი 

დაავადებები 
იშვიათ თანდაყოლილი დაავადებები მქონე 18 წლამდე 
ბავშვებს ერიცხებათ წელიწადში 400 ლარი, კვარტალურად 
100 ლარი.   

  

8 მარტოხელა დედების 
დახმარება კომუნალური 
გადასახადები 

მარტოხელა დედებისთვის თვეში 8 ლარის ოდენობით 
სუბსიდირება ელექტროენერგია. მსგავსი პროგრამა სხვა 
სამიზნე ჯგუფებებისთვისაც არის მაგალითად 
დევნილებისთვის. 

  

9 მზრუნველობას 
მოკლებულ 
ბენეფიციართა მოვლა-
პატრონობა და მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთა 
დახმარება 

8-მდე ბინაზე მისვლაა საშუალოდ გათვალისწინებული: 
ექიმის მოვლა, მასაჟ, ჰიგიენა. ექთანი აკეთებს რეფერირებას 

  

 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ დახმარებას, 
კერძოდ, ფულად დახმარებას, კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებას. 
შეშით დახმარებას, ბინის ქირის სუბსიდირებას, ასევე, მოიცავს ბინაზე მოვლა-
პატრონობას და უფასო სასადილოს სერვისებს.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. ახალშობილები (1 ან 2-ე შვილები) 
2. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი) 
3. უსახლკაროები  
4. სოციალურად დაუცველი ადამიანები 
5. 18 წლამდე ბავშვები, რომელთაც აქვთ ემოფილიის, ცელიაკიას, 

ფენილკეტონურიას დიაგნოზი.   
6. მარტოხელა დედები 
7. შშმ პირები 
8. მარტოხელა მოხუცები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებენ სამსახურის უფროსი და სპეციალისტი.  მათ 
ფუნქციებში შედის განცხადების ანალიზი, შემოწმება, დოკუმენტების 
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მოწესრიგება, ელექტრონულ პროგრამაზე ატვირთვა. უფასო სასადილოს კი 
წარმართავს ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია - სათნოების სახლი (სულ 
10 ადამიანი).  
 
გამოკითხული მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი აღნიშნავს, რომ 
პროგრამების განხორციელებისთვის არ არსებობს შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურა.  
 
9 პროგრამიდან 3 პროგრამა არის ერთჯერადი, ანუ წელიწადში ერთხელ 
გაიცემა (ეს პროგრამებია:  ახლად დაბადებულის დახმარება, სოციალურად 
დაუცველის ფინანსური დახმარება და შეშით დახმარება). დანარჩენი 
პროგრამები გულისხმობს წელიწადში მრავალჯერ დახმარებას ან დახმარება 
შესაძლოა გაიცეს წელიწადში რამდენჯერმე მოთხოვნის შესაბამისად.  
 
სერვისები მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. ბარიერები არ არსებობს.  როგორც 
ამბობენ, რწმუნებულს ყველა ოჯახთან აქვს ურთიერთობა და  თვითონაც არის 
დაინტერესებული რომ მისი სოფლის მკვიდრმა მიიღოს დახმარება. ასევე, 
მოსახლეობას პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლია ფეისბუქიდან, 
ადგილობრივი გაზეთებიდან.  მოსახლეობის გადამისამართებაში ჩართულია 
იუსტიციის სახლი, კლინიკები, მომსახურების სააგენტო.  
 
ბენეფიციარების ჩარიცხვის კრიტერიუმები ცხადია 9 დან 8 პროგრამის 
შემთხვევაში. ერთი პროგრამის შემთხვევაში კი არაა ნათელი (უფასო 
სასადილო).  
 
9 დან 8 პროგრამა არის მოკლევადიან მიზნებზე გათვლილი. ხოლო ერთი 
პროგრამის (ბინაზე მოვლის პროგრამა) შემთხვევაში კი გრძელვადიან 
მიზნებზე და კომპლექსურად აფასებს ბენეფიციარის საჭიროებებს. პროგრამები 
არ ითვალისწინებს ბენეფიციარის საჭიროებებს. თუმცა პროგრამების დიდი 
ნაწილი მომართვიანობიდან გამომდინარე შეიქმნა. შესაბამისად, არ შექმნილა 
ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. თუმცა, გარკვეულწილად შექმნილია 
ბენეფიციარების მოთხოვნიდან გამომდინარე, მაგალითად, იშვიათი 
თანდაყოლილი დაავადების მქონეთა დახმარების პროგრამა მშობლების 
მოთხოვნის საფუძველზეა შექმნილი.  
 
პროგრამების მიზნები და შედეგები მეტ-ნაკლებად ნათლად არის გაწერილი. 
კერძოდ, რესპონდენტის შეფასებით მიზნები ნათელია და ძირითადი მიზანი 
მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, მცირედით მაინც.   
 
პროგრამაში მონაწილეების სტატისტიკა ზუსტად არის დათვლილი 
სამსახურის მიერ.  არცერთ პროგრამას არ აქვს მომლოდინეთა სია. არც 
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პროგრამების შეფასება ხორციელდება 8 პროგრამის შემთხვევაში და არც არის 
იდენტიფიცირებული პირი, რომელიც პროგრამის შეფასებას 
განახორციელებდა. მეტიც, პროგრამის წარმaტებით განხორციელების 
კრიტერიუმებიც არ არის წარმოდგენილი. მხოლოდ ბინის ქირის გადახდის 
პროგრამაში გამგებელი ანალიზს წარადგენს მოსახლეობის წინაშე და  
შეხვედრის შესახებ იბეჭდება რაიონულ გაზეთში. დანარჩენ შემთხვევაში 
მზადდება რაოდენობრივი ანალიზი, რომელიც მხოლოდ სტატისტიკურ 
ინფორმაციას შეიცავს, თუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო დახმარება და ა.შ.  
 
9 დან 6 პროგრამის შემთხვევაში ადგილი აქვს პრობლემის შემცირებას. კერძოდ 
ეს პროგრამებია (პრობლემის შემცირებას, რომ უწყობს ხელს):  

1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება [“ბენეფიციარები 
დახმარებას კონკრეტულ საქმეებში იყენებენ და ამით აგვარებენ მათ წინ 
არსებულ პრობლემას.  მაგალითად   თუ სამედიცინო მომსახურებისთვის 
ქალაქში უწევთ წასვლა და არ აქვთ ქალაქამდე ტრანსპორტირების 
ფული.  აქვე აღნიშნავს, რომ ძირითადად ერთი და იგივე კატეგორია 
იღებს”.]  

2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბინის ქირა [“ ამ პროგრამის 
წყალობით ადამიანები ახერხებენ იცხოვრონ დამოუკიდებლად. იყო 
შემთხვევები რომ პროგრამით სარგებლობისას სამსახური იპოვეს, ან 
მემკვიდრეობა მიიღეს და დამოუკიდებლად ცხოვრება გააგრძლეს”] 

3. შეშით დახმარება [ემსახურება შემცირებას და ერთიდაიგივე ადამიანები 
ნაკლებად მიმართავენ, რაც nიშნავს რომ მათი პრობლემა გვარდება] 

4. უფასო სასადილო 
5. იშვიათი თანდაყოლილი დაავადებები  
6. მარტოხელა დედების დახმარება 

 
თუმცა, გამოკითხული რესპონდენტი სრულად არ იყო დარწმუნებული იმაში, 
რასაც ამობობდა (პასუხები ამბივალენტური იყო, ხან ამბობდა რომ ამცირებს, 
ხან ამბობდა ამან რა უნდა შეამციროსო.) 
 
9 დან 5 მა პროგრამამ განიცადა მოდიფიკაცია. მოდიფიკაცია მდგომარეობდა 
თანხის გაზრდაში, დახმარების ერთჯერადიდან სამჯერადამდე გაზრდაში, 
კრიტერიუმში სარეიტინგო ქულის დამატებაში, მენიუში ხორცის დამატებაში 
და ა.შ.  
 
გამოყოფილი ბიუჯეტი 9 დან 7 პროგრამისთვის საკმარისია. უკეთესი იქნებოდა 
მეტი თანხები შეშით დახმარების პროგრამისთვის და მარტოხელა 
დედებისათვის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამისთვის.  
9 დან 3 პროგრამის შემთხვევაში ადგილი აქვს მსგავსი პროგრამის მიწოდებას 
ცენტრალური ხელისუფლებისაგან (ახალდაბადებულების დახმარება, 
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მრავალშვილიანების დახმარება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
დახმარება). საჭიროების შემთხვევაში არის კოორდინაცია ცენტრალურ 
ხელისუფლებასთან. მაგალითად, ცენტრალური ხელისუფლება [მაგალითად, 
მესამე შვილზე ცენტრალური ხელისუფლება ეხმარება ოჯახებს ფულით და 
შესაბამისად, ადგილობრივ პროგრამაში მხოლოდ პირველი და ორი შვილი 
ჰყავთ განსაზღვრული].  
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  10 სოციალური პროგრამა:  
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 ადგილობრივი 
ახალშობილების 
დახმარება 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მამის შემთხვევაში, 
ყოველი ახალშობილის ოჯახს გადაეცემა 300 ლარი.  
დახმარების მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაციის 
წარმოდგენა: ბავშვის რეგისტრაციის ცნობა, მშობლისა და 
ბავშის პირადობის ასლები და საბანკო ანაგარიში). ბავშვის 
დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში უნდა მომართოს 
ოჯახმა მუნიციპალიტეტს დახმარების მისაღებად. 

 8 

2 მრავალშვილიანი 
ოჯახების დახმარების 
პროგრამა 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული 
ოჯახები იღებენ დახმარებას მეოთხე შვილზე და  ყოველ 
მომდევნოზე; მეოთხე ბავშვზე და დანარჩენ თითოეულ 
ბავშვზე 100 ლარის ოდენობის დახმარებას იღებს ოჯახი 
ყოველთვე; თუ ერთ-ერთი გახდა 18 წლის, მაშინ 
მოეხსენებათ დახმარება სხვა ბავშვებსაც. 

 8 

3 ეკონიმიურად 
გაჭირვებული 
მოსახლეობის, 
ონკოლოგიური 
ავადმყოფების, მეორე 
მსოფლიო და საქ. 
ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის 
მებრძოლი ვეტერანების, 
მარტოხელა დედების და 
მარჩენალდაკარგული 
ოჯახების ერთჯერადი 
ფინანსური დახმარება 

პროგრამა მოიცავს ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 
სოციალურად დაუცველი მოსახლებისთვის: 
ონკოლოგიური ბენეფიციარების დახმარება -  მხოლოდ 
დიაგნოზია განმსაზღვრელი და ხდება მათთვის 
სამედიცინო საჭიროებების 50% თანადაფინანსება არა 
უმეტეს 500 ლარით. მედიკამენტებზე 70% არაუმეტეს 70 
ლარის, წელიწადში ორჯერ არის შესაძლებელი დახმარების 
მიღება. ვეტერანების შემთხვევაში - სარიტუალო ხარჯების 
გაწევა - 250 ლარის ოდენობით. დაღუპულ ვეტერანთა 
ოჯახების დახმარება 500 ლარის ოდენობით.  მარტოხელა 
დედების და მარჩენალდაკარგულების შემთხვევაში ხდება 
მათი მხოლოდ ელექტროენერგიით დახმარება.  
სოციალურად  დაუცველი მოსახლების (65000-დან 120000 
მდე  ქულით - რადგან 65000მდე ეხმარება ცენტრალური 
პროგრამა)  - ერთჯერადად 50 ლარის დახმარება. 

 3 
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სოციალურად დაუცველი ორსულები,  ონკოლოგიური 
პაციენტები და მრავალშვილიანი დედები - არის 
გამონაკლისი, რომელთაც მიეწოდებათ დახმარება  ქულის  
მიუხედავად. 

4 დიალეზზე მყოფი 
მოსახლეობის 
ტრანსპორტირების ხარჯი 

მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული დიალეზის 
პროგრმაში ჩართული პირების დიალეზის ჩასატარებელ 
ადგილამდე და უკან ტრანსპორტირება. ბენეფიციარმა უნდა 
წარმოადგინოს განცხადებასთან ერთად ფორმა 100 და  
მანძილი დაშორება სამედიცინო დაწესებულებამდე. თანხას 
ურიცხავენ ანგარიშზე და შემდეგ ტრანსპორტირებას თავად 
ახდენს ბენეფიციარი. მონიტორინგის მექანიზმია, 
სამედიცინო დაწესებულების მიერ ბენეფიციარის 
დიალეზიდან მოხსნის ცნობის დროული მიღება. 

61 3 

5 მრავალშვილიანი, 
მარტოხელა დედისა და 
პირველი ჯგუფის 
ინვალიდთა ოჯახების 
ელ. ენერგიის 
ყოველთვიური 
გადასახადი 

პროგრმა მოიცავს მრავალშვილიანი, მარტოხელა დედისა 
და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების ელ. ენერგიის 
ყოველთვიური გადასახადს, პროგრამაში განსაზღვრულია 
სხვადასხვა თანხა  ბენეფიციარებზე - მრავალშვილიანი და 
მარტოხელა დედისათვის 1 ბავშვზე 10 ლარი, ხოლო 2 
ბავშვზე 15 ლარი. შშმ (18 წლამდე ასაკის) და მკვეთრად შშმ 
(პირველი ჯგუფის ინვალიი) პირთა ოჯახებს - 10 ლარის 
დაფინანსება.   

410 3 

6 ააიპ სოციალურად 
დაუცველ პირთა 
მომსახურების 
ორგანიზაცია 
"მოქალაქეთა თანადგომა" 

მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი დამოუკიდებელი ააიპი 
- "მოქალაქეთა თანადგომა" აწვდის 200 ადამინიანს უფასო 
კვების სერვისს. ორგანიზაციას ტენდერი არ სჭირდება, 
თანხა ეძლევა აიიპს მუნიციპალიტეტიდან და ისინი 
უზრუნველყოფენ მოქალაქეების კვებას;  ჩარიცხა ხდება 
მხოლოდ პირადი განცხადებისა და პირადობის  
საფუძველზე. თუმცა, მუნიციპალიტეტის სოციალური და 
ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსის სურვილია, 
რომ მომავალში შეიმუშაონ შესაბამისი კრიტერიუმები 
ჩარიცხვისა და ამორიცხვისთვის.  195 ბენეფიციარი იღებს 
მომსახურებას. 
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7 დაუნის სინდრომის 
დიაგნოზის მქონე 18 
წლამდე ასაკის 
ბავშვებისთვის 
სამედიცინო მომსახურება 
- რეაბილიტაციის 
დაფინანსება - 60-150 
ლარისოდენობით თვეში 
ერთხელ, საჭიროების 
გათვალისწინებით 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო 
მომსახურებასთან ერთად შესაძლებელია სოციალური 
რეაბილიტაციის მიღება ბენეფიციაროსთვის.   მასაჟი, 
ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, ფსიქოთერაპია; 
ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის საფუძველზე ყველა 
ქალაქში ნებისმიერ დაწესებულებაში ხდება დაფინანსება 

 1 

8 შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
სტატუსის მქონე 
სპორტსმენის ადაპტაცია-
რეაბილიტაციისთვის 
მგზავრობის ხარჯი - 100 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ამ პროგრამის ფარგლებში 
კონკრეტულ პირს - სპორტსმენს- აძლევენ თანხას 100 ლარს 
ყოველთვე, რომ მოხდეს მისი სამუშო ადგილამდე 
ტრანსპორტირება. პროგრამა შემუშავდა კონკრეტულად 
მისთვის, თუმცა სხვა პირის ჩართვას პროგრამაში არ იქნება 
გამორიცხული, თუკი ის დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს 

1 2 
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ლარის ოდენობით თვეში 
ერთხელ 

9 ობოლ და სოციალურად 
დაუცველ სტუდენტთა 
სწავლების ერთჯერადი 
დახმარება 

პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ობოლი 
სტუდენტების სწავლების დაფინანსებას.  ბენეფიციარი 
უნდა იყოს ობოლი სოციალურად დაუცველი (0-15000მდე 
ქულით).  სამსახურის უფროსის განცხადებით, პროგრამის 
სახელში არის შეცდომა. 1000 ლარიანი დაფინანსება მიყვება  
ნებისმიერ უნივერსიტეტში (კერძო და სახელმწიფო) მთელი 
საქართველოს მასშტაბით. სტუდენტს მოაქვს უმაღლესი 
დაწესებულებიდან მუნიციპალიტეტში ანგარიშფაქტურა, 
რის საფუძველზეც ხდება გადარიცხვა. 
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10 მკვეთრად შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
სტატუსის მქონე 
სტუდენტების უმაღლეს 
სასწავლებელში სწავლის 
გადასახადის 
თანადაფინანსება - 1000 
ლარამდე ოდენობით 

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 
სტუდენტების უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის 
გადასახადის თანადაფინანსება - 1000 ლარიანი 
დაფინანსება მიყვება  ნებისმიერ უნივერსიტეტში (კერძო და 
სახელმწიფო) მთელი საქართველოს მასშტაბით. სტუდენტს 
მოაქვს უმაღლესი დაწესებულებიდან მუნიციპალიტეტში 
ანგარიშფაქტურა, რის საფუძველზეც ხდება გადარიცხვა. 

 3 

 
ჩამოთვლილი პროგრამები მოიაზრებს მატერიალურ დახმარებას/მხარდაჭერას: 
ფულად შემწეობას, კვებას, სამკურნალო სარეაბილიტაციო დახმარებას, 
ტრანსპორტირებას, სწავლის საფასურის გადახდას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. ახალშობილები 
2. მრავალშვილიანი ოჯახები 
3. ონკოლოგიური ავადმყოფები  
4. 18 წლის ზემოთ შშმ პირები (პირველი ჯგუფი) 
5. 18 წლის ქვემოთ შშმ პირები (დაუნის სინდრომის მქონეები) 
6. შშმ სპორტსმენი (მკვეთრად გამოხატული შშმ) 
7. ობოლი და სოციალურად დაუცველი სტუდენტები 
8. შშმ სტუდენტები 
9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა (მათ შორის უმწეო 

პენსიონერები) 
10. დიალეზის მქონეები 
11. მარტოხელა მშობლები 

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ეს არის 
ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, 
რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება. ყველა პროგრამას ჰყავს უფროსი 
სპეციალისტი პასუხისმგებელი პირი, თუმცა გამოკითხვიდან არ ჩანს, რომ 
თითოეული უფროსი სპეციალისტი ერთდოულად რამდენ პროგრამაზეა 
პასუხისმგებელი.  
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მოსახლეობის მისაღები სივრცე არ არის მუნიციპალიტეტში. კანცელარიაში 
ხდება მხოლოდ განცხადების დაწერა. გარემო არ არის ადაპტირებული შშმ 
პირებისათვის.  
 
დახმარებები არის ერთჯერადი, ორჯერადი ან მრავალჯერადი. ეს უკანასკნელი 
გამოიხატება ყოველთვიურ მატერიალურ (ფულად) დახმარებაში და  
ყოველდღიურ მომსახურებაში (მაგ. სასადილოს შემთხვევაში).  
 
 ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. მერიის წარმომადგენლები 
- სოფლის რწმუნებულები აცნობებენ მოსახლეობას აღნიშნული პროგრამის 
შესახებ. მოსახლეობაში ვრცელდება ინფორმაცია,  ასევე, ხდება ადგილობრივი 
ტელევიზიის მიერ პროგრამების გაშუქება. სამედიცინო პრობლემის 
შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულება/ოჯახის ექიმი აწვდის ინფორმაციას, 
რომ მერიაში არის დახმარება. მერიის წარმომადგენლები აცნობენ 
მოსახლეობას.  
 
პროგრამაში ჩარიცხვის კრიტერიუმები უმეტეს, მაგრამ არა ყველა შემთხვევშია 
ნათლად გაწერილი; მაგალითად, ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა 
მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა" აწვდის უფასო კვებას, 
ნებისმიერმა შესაძლოა მიიღოს ეს მომსახურება, თუ დაწერს განცხადებას, 
მაგრამ კრიტერიუმები  ამ პროგრამისთვის არაა ნათლად გაწერილი.  
 
მომსახურებების უმრავლესობა გათვლილია ბენეფიციარისთვის 
მატერიალური ან მცირე ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე და ვერ 
ემსახურება მოცემული პრობლემის აღმოფხვრას და მოკლევადიანია. თუმცა, 
ზოგი პროგრამა გათვლილია გრძელვადიან მიზნებზე და მიზნად ისახავს 
პრობლემის რემედიაციას, მაგ., დაუნის სინდრომის დიაგნოზის მქონე 18 
წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სამედიცინო მომსახურება - რეაბილიტაციის 
დაფინანსება. თუმცა, საინტერესოა, რამდენად ემსახურება ობოლ და 
სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება და 
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტების 
უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გადასახადის თანადაფინანსება - 1000 
ლარამდე ოდენობით, გრძელვადიან მიზნებს.  
 
პროგრამები არ ეფუძნება ბენეფიციართა საჭიროებების კვლევას, შესაბამისად, 
პროგრამების შემუშავებაში არ მონაწილეობენ ბენეფიციარები. მხოლოდ ერთი 
პროგრამის შემთხვევაში, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 
სპორტსმენის ადაპტაცია-რეაბილიტაციისთვის მგზავრობის  ხარჯის 
უზრუნველყოფის პროგრამის შემთხვევაში იქნა გათვალისწინებული 
ბენეფიციართა საჭიროებები.  კერძოდ, მუნიციპალიტეტის სოციალური 
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მიმართულების თანამშრომლების მიერ განხორციელდა შეფასება, რათა გაეგოთ 
პირის საჭიროებები. ეს პროგრამა შემუშავდა ბენეფიციართა მომართვის 
საფუძველზე და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.  
 
რესპონდენტის თქმით, პროგრამის მიზნები და შესაძლო შედეგები არის 
გაწერილი ზოგი პროგრამის შემთხვევაში. მაგალითად, რესპონდენტის თქმით, 
ყოველი ახალშობილის ოჯახისთვის 300 ლარის გადაცემის მიზანია 
მოსახლეობის სოციალური ხელშეწყობა და მათი სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება. ძალიან საკამათოა, თუ როგორ უნდა მოხდეს 300 ლარით 
ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მაგალითად, შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სპორტსმენის ადაპტაცია-
რეაბილიტაციისთვის მგზავრობის ხარჯის 100 ლარის ოდენობით თვეში 
ერთხელ გადაცემა ემსახურება შშმ პირის სოციალიზაციას და დასაქმების 
ხელშეწყობას და ა.შ. იქვე აღინიშნა და გაცნობიერდა მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლის მიერ, რომ  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ცალ-ცალკე 
პროგრამების მიზნები გაწერილი არ არის: მიზნები, შედეგები და 
ინდიკატორები არის საერთო ყველა სოციალური პროგრამისთვის.  
 
მომსახურებების უშუალო მიმწოდებელი არსებობს მხოლოდ ერთი პროგრამის 
შემთხვევაში, ეს არის მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა, რომელსაც 
ახორციელებს ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების 
ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა". ამ შემთხვევაში პროგრამის უშუალო 
მიმწოდებლები არიან დირექტორი, მისი მოადგილე, ბუღალტერი, 
ზედამხეველი, მზარეული.  
 
ყველა პროგრამის შემთხვევაში, გარდა ერთისა (დაუნის სინდრომის 
დიაგნოზის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სამედიცინო მომსახურება 
- რეაბილიტაციის დაფინანსება) დადგენილია, თუ რამდენი ადამიანი იღებს 
აღნიშნულ მომსახურებას. უფროსი სპეციალისტი აკეთებს რეესტრს, საიდანაც 
არის შესაძლებელი სტატისტიკური მონაცემების ამოღება ან შიდა 
განაცხადების საფუძველზე ხდება სტატისტიკის წარმოება.  ზუსტად არ არის 
განსაზღვრული, თუ რამდენ ადამიანს სურს აღნიშნული მომსახურების მიღება 
და ერთი პროგრამის შემთხვევაში (უფასო კვება) იციან, რომ მომლოდინეთა 
რიგშია 21 ადამიანი.  
 
ბენეფიციარების კმაყოფილება არ არის შესაწვლილი. მხოლოდ, ზეპირი 
უკუკავშირის დროს იგებენ მომსახურებით კმაყოფილების შესახებ.  
 
პროგრამების ფორმალური შეფასება ხორციელდება შიდა დოკუმენტების 
საფუძველზე (იმისა აღნუსხვა, თუ რამდენმა ადამიანმა მოიხმარა სერვისი და 
.შ.). ყოველთვიურად და კვარტალურად აკეთებენ ანგარიშებს სპეციალისტები. 
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ასევე საკრებულოში უნდა წარდგეს პროგრამების შედეგები ყოველ წელს, რომ 
დარგის კურატორმა და მერმა მოისმინოს. თუმცა, არ არსებობს ამ ეტაპზე 
შეფასების კრიტერიუმები. როგორც წესი, ზუსტად არ არის 
ინდენტიფიცირებული პერსონალი, ვინც ახორციელებს შეფასებას.  ბოლო 
შეფასება გააკეთა სამსახურის უფროსმა, თუმცა “მომავალში აპირებს, რომ 
უფროს სპეციალისტებს დაავალოს”.  
 
გამოკითხული რესპონდენტის მიხედვით, ყველა პროგრამის შემთხვევაში 
იდენტიფიცირებულია შეფასების კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმებია: 
გაცემული ფინანსების და მოსარგებლეთა რაოდენობის აღნუსხვა, ან 
ხელმისაწვდომობა, ჩართულ მოქალაქეთა რაოდენობა, დაგეგმილი და 
ფაქტობრივი მონაცემების შესაბამისობა;  და ა.შ. როგორც აღინიშნა, არსებობს 
ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების საერთო მიზნები, შედეგები და 
ინდიკატორები. სწორედ ამ ინდიკატორებით ხდება ყველა პროგრამის 
შეფასება.  
 
რესპონდენტი ფიქრობს, რომ ყველა პროგრამა ემსახურება აღნიშნული 
პრობლემის აღმოფხვრას/შემცირებას. თუნდაც, მცირე თანხაც კი “შეღავათია” 
მოსახლეობისთვის. თუმცა, მისი თქმით, ზოგი პროგრამა ამ მიზნებს ვერ 
ემსახურება. ეს პროგრამებია: ახალშობილთა დახმარება, ეკონიმიურად 
გაჭირვებული მოსახლეობის, ონკოლოგიური ავადმყოფების, მეორე მსოფლიო 
და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ვეტერანების, 
მარტოხელა დედების და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი 
ფინანსური დახმარება.  
 
საინტერესოა, რომ პროგრამების მოდიფიკაცია ხორციელდება. ძირითადად, ეს 
მოდიფიკაცია ეხება თანხის გაზრდას. მაგალითად, ახალშობილების დახმარება 
გაიზარდა 300 ლარამდე. დიალიზის პროგრამას დაემატა 4-5 სტადიის 
დიალიზის პაციენტების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და 
ვეტერანებისთვის საჩუქრების გაკეთება და ა.შ.  
 
ყველა პროგრამის ბიუჯეტი ზუსტად არის წინასწარ დამტკიცებული და 
რესპონდენტის თქმით, საკმარისია.  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ცენტრალურ 
მთავრობასთან თანამშრომლობენ საჭიროებისამებრ. სამსახურის უფროსის 
განცხადებით, მათ იციან ცენტრალური პროგრამების შესახებ და საჭიროების 
შემთხვევაში ამისამართებენ. ასევე ცდილობენ არ მოხდეს მიღებული 
სერვისების გადაფარვა (მაგ., ახალშობილების დახმარება). თუმცა, სხვა 
შემთხვევაში შესაძლებელია ასევე, თანამშრომლობა, მაგალითად, დიალიზის 
შემთხვევაში, ცენტრალური მთავრობა აფინანსებს მკურნალობას, ხოლო 
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ადგილობრივი ტრანსპორტირებას. ასევე, მრავალშვილიანი ოჯახების 
დახმარების დროს, ბენეფიციარი სოციალური მომსახურების სააგენტოდანაც 
იღებს იგივე ტიპის მომსახურებას და მუნიციპალიტეტის პროგრამიდანაც. 
ასევე, დაუნის სინდრომის მქონეთა სარეაბილიტაციო პროგრამა არის 
სახელმწიფო პროგრამის თანადაფინანსება.  
  
 
 
 
 
 
 

ქვემო ქართლი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტი 
 

რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 7 სოციალური პროგრამა:  
 
 

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 უფასო სასადილოებით 
მომსახურების პროგრამა 

ერთჯერადი კვება, დღის განმავლობაში, 2017 წლის 
მონაცემებით თითო ბენეფიციარზე იხარჯება 1.46 ლარი . 
2018 წელს შედარებით გაიზარდა 

--- 11 

2 2008 წლის აგვისტოს 
თვეში რუსეთ 
საქართველოს ომში, 2004 
წელს აგვისტოს თვეში 
შიდა ქართლში 
მიმდინარე საბრძოლო 
ოპერაციების დროს 
დაღუპულ რუსთაველ 
ჯარისკაცთებთა 
ოჯახების ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარება 

2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ საქართველოს ომში, 
2004 წელს აგვისტოს თვეში შიდა ქართლში მიმდინარე 
საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპულ რუსთაველ 
ჯარისკაცთების ოჯახებს წელიწადში ერთელ გადაეცემა 500 
ლარი 

---  9 

3 საქართველოს 
ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის 
დაღუპულთა ოჯახების  წელიწადში ერთელ გადაეცემა100 
ლარი 

--- 9 
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დაღუპულთა ოჯახების 
ერთჯერადი 
მატერიალური 
დახმარების პროგრამა. 

4 მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანტა და მათთან 
გათანაბრებულ პირთა 
ერთჯერადი 
მატერიალური 
დახმარების პროგრამა 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან 
გათანაბრებულ პირებს წელიწადში ერთხელ ეხმარებიან 
ვეტერანებს 100 ლარით და მათთან  გათანაბრებულ პირებს 
50 ლარით 

--- 9 

5 სოციალურად დაუცველი 
მრავალშვიალიანი 
ოჯახების დახმარება 

რუსთავში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, 
ოთხ და მეტ შვილზე იღებენ ფულად დახმარებას 2017 წელს 
თითო არასრულწლოვან შვილზე 25 ლარს, 2018 წელს თითო 
ბავშვზე 30 ლარს.   

--- 3 

6 აუტიზმის, გონებრივი 
განვითარების 
შეფერხების ან 
დაყოვნების მქონე 
ბავშვთა რეაბილიტაციის 
პროგრამა   

რუსთავში მცხოვრებ აუტისტური სპექტრის ან/და 
გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვებისთვის სხვადასხვა 
სარეაბილიტაციო პროცედურების დაფინანსება.  
წელიწადში ერთხელ 600 დან 1000 ლარამდე თანხა 
ერიცხებათ ერთჯერადად სხვადასხვა სარეაბილიტაციო 
პროგრამისთვის.  მაგ: AB თერაპია, ლოგოპედი, 
სამკურნალო მასაჟი.  და ზოგადად პროცედურები, 
რომლებიც დაკავშირებულია მოტორულ განვითარებასა და 
ფსიქიკურ განვითარებასთან 

--- 3 

7 უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების შედეგად 
აკრედიტებულ უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე ჩარიცხულ 
სტუდენტთა სოციალური 
დახმარების პროგრამა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ 
სტუდენტთათვის პროგრამა ითვალისწინებს ორ სხვადასხვა 
მიმართულებას: 1. გზის ფულის დაფინანსება თვეში 50 
ლარი 2. სწავლის გადასახადის ნაწილობრივ დაფინანსებას 
წელიწადში არაუმეტეს 800 ლარი 

--- 1 

 
ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ 
დახმარებას/მხარდაჭერას, კერძოდ, ფულად დახმარებას, ფულის ჩარიცხვას 
სარეაბილიტაციო პროგრამაში და სტუდენტების გზის გადასახადს და სწავლის 
ნაწილობრივ დაფინანსებას, ასევე უფასო სასადილოთი მომსახურებას.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. სოციალურად დაუცველი პირები;  
2. შშმ პირები 
3. 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ საქართველოს ომში, 2004 წელს 

აგვისტოს თვეში შიდა ქართლში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების 
დროს დაღუპულ რუსთაველ ჯარისკაცთების ოჯახები 

4. აქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახები 
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5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 შვილი და მეტი) 
6. აუტისტური სპექტრის მქონე ან/და გონებრივი განვითარების 

შეფერხების მქონე ბავშვები 12 წლამდე.   
7. რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი წარჩინებული  

სტუდენტები  მარჩენალ დაკარგული ოჯახებიდან, მრავალშვილიანი 
ოჯახებიდან, იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან ან შშმ 
ახალგაზრდები.  

 
ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ამ 
პროგრამებს ახორციელებს 3 ადამიანი: სპეციალისტი (უშუალოდ პროგრამის 
ხელმძღვანელი), სოციალური განყოფილების უფროსი (მონიტორინგი) და 
სამსახურის/დეპარტამენტის უფროსი (მონიტორინგი და კოორდინაცია). 
“აუტიზმის, გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის” 
პროგრამაში ჩართულია ჯანმრთელობის განყოფილების უფროსი, 
სპეციალისტი და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.  უნივერსიტეტში ჩარიცხულ 
სტუდენტთა სოციალური დახმარების შემთხვევაში პროგრამის ხელმძღვანელი 
ამოწმებს დოკუმენტაციას, გადახედავს თუ აკმაყოფილებს კრირტერიუმებს. 
შემდეგ ერთვება განყოფილების უფროსი, პროგრამის ხელმძღვანელი და 
სამსახურის უფროსი. პროგრამის უფროსი ამოწმებს დოკუმენტაციას და 
ადარებს კრიტერიუმებს, ამზადებს კომიისისთვის ან წერს წერილობით 
არგუმენტირებულ უარს. განყოფილების უფროსი ამოწმებს პროგრამის 
უფროსის გავლილ ნაბიჯებს და სამსახურის უფროსს გააქვს შემთხვევა 
განსახილველად.  
 
არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა პროგრამების განსახორციელებლად. 
მაგალითად, მერიის სოციალური დეპარტამენტის უფროსის და სპეციალისტის 
ოთახები, სადაც შეუძლიათ ბენეფიციართა მიღება.  
  
7 დან 2 პროგრამა არის ერთჯერადი, ანუ წელიწადში დახმარება გადაეცემა 
ბენეფიციარს ერთჯერ. ეს პროგრამებია: “აუტიზმის, გონებრივი შეფერხების 
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა’ და “უნივერსიტეტში ჩარიცხულ 
სტუდენტთა სოციალური დახმარება”.  
 
სერვისები მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. ინფორმაცია გავრცელებულია 
ელექტრონულად. მერიასაც აქვს მიღების საათები, როდესაც შეუძლიათ 
ინფორმაციის მიღება. რწმუნებულებიც ფლობენ ინფორმაციას და ავრცელებენ.  
ენობრივი ან ფიზიკური ბარიერი არ გამოკვეთილა. უფასო სასადილოს 
შემთხვევაში, სასადილო არ არის ადაპტირებული შშმ პირებისთვის, მაგრამ 
ეტლით მოსარგებლე და უსინათლო ადამიანები აკეთებენ მინდობილობას ერთ 
პირზე და მათთვის საკვები სახლში მიაქვთ.    აუტიზმის პროგრამის 
შემთხვევაში, ინფორმაცია დევს მუნიციპალიტეტის საიტზე და ვრცელდება 
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სოციალური ქსელით. ასევე მშობლებს ინფორმაციას აწვდიან პოლიკლინიკებში 
და მერიაში. პოლიკნინიკებში, სოციალურ ქსელში, მერიაში. სტუდენტების 
სოციალური დაცვის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება თემის 
წარმომადგენლების მიერ, მერიის ფოიეში გადის საინფორმაციო 
ვიდეორგოლები, შუქდება მედიაში, კონსულტაციის გავლა შეუძლია 
ნებისმიერს, მერიის საიტზე არის განთავსებული ინფორმაცია. 
 
გამოკითხული რესპონდენტის მიხედვით, ყველა პროგრამაში ბენეფიციარების 
ჩარიცხვის კრიტერიუმები ნათელია.7 პროგრამიდან 4 პროგრამა გადის 
გრძელვადიან შედეგებზე. მაგალითად, ეს პროგრამებია:  

1. უფასო სასადილო 
2. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 
3. “აუტიზმის, გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 

პროგრამა’  
4. “უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარება” 

 
პროგრამა არ ითვალისწინებს ბენეფიციართა საჭიროებებს და არ ეფუძნება 
ბენეფიციართა საჭიროებების კვლევას. უფასო სასადილოს შემთხვევაში 
გამოიკითხეს ბენეფიციარები, თუმცა გამოკითხვა მხოლოდ მენიუს ეხებოდა. 
სწორედ ამიტომ მიიჩნევს გამოკითხული წარმომადგენელი, რომ 
ბენეფიციარების თანამონაწილოებით არის ეს უკანასკნელი პროგრამა 
შემქნილი. [მენიუ შექმნილა ბენეფიციართა გამოკითხვის შედეგად.  
წერილობითი არსებობს, არქივშია. ბოლოს ჩატარდა 2017 წლის დასაწყისში. 
გამოკითხვის ფორმაც არსებობს.]. კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც 
ბენეფიციართა თანამონაწილეობით შეიქმნა არის “აუტიზმის, გონებრივი 
შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა”. კერძოდ, “აქტიურად 
არიან ჩართულნი მშობლები.  შეხვედრები ჩანიშნეს მერთან, მშობლები 
აქტიურად თანამშრომლობენ, რომ მათი მოთხოვნები გაითვალისწინონ.  
სოციალური დეპარტამენტისგან მშობლებმა მიიღეს რეკომენდაცია რომ 
ჯგუფის სახით ჩამოყალიბებულიყვნენ, რათა კიდევ უფრო ოფიციალური სახე 
მიეღო მათ თანამშრომლობას. ასევე, მომართვიანობა გაიზარდა, რადგან 
ამაღლდა მშობელთა ცნობიერების დონე.  ამჟამად მოლაპარაკებები მიდის 
ცენტრის გახსნაზე.”.  
 
“უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების 
პროგრამაშიც” აქტიურად არიან ჩართულნი ბენეფიციარები [გახშირდა 
მომართვიანობა და ამიტომ გახდა საჭირო პროგრამის შემუშავება. მანადე 
სარეზერვო ფონდიდან იხარჯებოდა.] 
 
9 პროგრამიდან 8 პროგრამისთვის პროგრამის მიზნები და მოსალოდნელი 
შედეგები დეტალურად არის გაწერილი. მხოლოდ ერთი პროგრამის 



“ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური თვითმმართველობისთვის” 

76 
 

76 

შემთხვევაში (“აუტიზმის, გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის პროგრამა”) არ არის ნათელი. 2018 წლის ბოლოს აპირებენ 
მონიტორინგს და შედეგების შეფასებას, რათა დახარჯული თანხის 
მიზნობრიობა და მიღწეული შედეგები გაანალიზონ.  
 
სხვა პროგრამის შემთხვევაში (“უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტთა 
სოციალური დახმარება”) რესპონდენტი მიიჩნევს, რომ “მიუხედავად იმისა, 
რომ მიზანი საიტზე არ წერია, ის ცხადია და   გულისხმობს პროფესიის შეძენაში 
ახალგაზრდების დახმარებას”.  
 
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების შემთხვევაში მიზნები და 
შედეგები შემდეგნაირად არის ფორმულირებული: “მატერიალურად უკეთესი 
გარემო შეუქმნათ მრავაშვილიან დედას, რათა სტიმული მიეცეთ და აუმაღლონ 
„შვილების გაზრდის“ მოტივაცია. რაც დადებითად ასიახება დემოგრაფიული 
პრობლემების მოგვარებაზე.” რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ “ეს მიზანი როგორც 
თავად ესმის” და  “ისე პროგრამაშიც არის გაწერილიო, თუმცა არ დააკოკნრეტა”.  
 
9 დან 8 პროგრამაში ზუსტად არის იდენტიფიცირებული ის პერსონალი, 
რომელიც უშუალოდ ახორციელებს სერვისებს. მხოლოდ ერთი 
პროგრამის“აუტიზმის, გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 
პროგრამა” შემთხვევაში არ არის ცნობილი, თუ ვინ ახორციელებს 
მომსახურებას. თუმცა უფასო სასადილოს შემთხვევაში, რომელიც ასევე გარეთა 
რესურსით ხორციელდება, ცნობილია ეს პერსონალი. კერძოდ, სერვისის 
უშუალო მიმწოდებელია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.  მათ გაწერილი 
აქვთ შტატი, უფლება მოვალეობები. მაგალითად: ჭურჭლის მრეცხავი, 
რეგისტრატრორი, მომწოდებელი და ა.შ  დაახლოებით 28 ადამიანი +2 
მომწოდებელი. 
 
ყველა პროგრამის სტატისტიკა, თუ რამდენი ბენეფიციარი იღებს დახმარებას 
ზუსტად არის დათვლილი. მაგალითად, უფასო სასადილოს შემთხვევაში, 
მიმწოდებელების მიერ წარმოებული რეგისტრაციის საფუძველზე 
სტატისტიკას ამუშავებს და ქმნის სოციალური დეპარტამენტი. მოკლედ, 
სოციალური მომსახურების სამსახურის მიერ ხდება მონაცემების შეკრება. 
მრავალშვილიანიოჯახების პროგრამის შემთხვევაში, პროცესში ჩართულია 
პროგრამის ხელმძღვანელიც და განყოფილების უფროსი, ამისთვის იყენებენ 
პროგრამაში ჩართული ადამიანების რაოდენობას და  სოციალურად 
დაუცველთა ბაზას, რომელიც თვეში ერთხელ ახლდება. თვეში ერთხელ 
იცვლება პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა +-5.  ამაზე დაყრდნობით 
აკეთებენ კვარტალურ ანგარიშს. შედეგებს ადარებენ წინა წლებს და საჭიროების 
შემთხვევაში აკეთებენ თვეების მიხედვითაც. სტუდენტების სოციალური 
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დახმარების პროგრამის შემთხვევაში, სამსახური ქმნის ბაზას მომართული 
განცხადების საფუძველზე.    
 
7 დან 4 პროგრამის შემთხვევაში, ზუსტად არ არის ცნობილი, თუ რამდენ 
ადამიანს სურს მომსახურების მიღება. ერთი პროგრამის შემთხვევაში არსებობს 
მომლოდინეთა სია. მაგალითად, უფასო კვების შემთხვევაში მომლოდინეთა 
რიგშია 80 ადამიანი, სხვა პროგრამების შემთხვევაში მომლოდინეთა რიგები არ 
არის და ყველას საჭიროებები კმაყოფილდება, თუ ეს პირი აკმაყოფილებს 
ჩარიცხვის კრიტერიუმებს.  
 
არ ტარდება ბენეფიციარების კმაყოფილების კვლევა, მხოლოდ ბენეფიციარების 
მადლობის წერილებით იფარგლებიან ან არაოფიციალური უკუკავშირის 
საფუძველზე.  
 
7 დან 6 პროგრამის შემთხვევაში ხორციელდება პროგრამის შეფასება  
(აუტიზმის პროგრამის გარდა). ძირითადად, ეს არის რაოდენობრივი ანგარიში, 
რომელიც შეეხება ბიუჯეტის გახარჯვას/ათვისებას. ასეთი ანგარიში კეთდება 
წელიწადში ერთხელ. საკრებულოს სოციალურ კომისიის წინაშე მერიის 
სოციალური დეპატრამენტის სამსახურის უფროსი წარსდგება მოხსენებით, 
სადაც აცნობს შედეგებს აუდიტორიას. სოციალურად დაუცველი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ფასდება კვარტალურად. სტუდენტების 
სოციალური დახმარების პროგრამის ანგარიშს სოციალური დეპარტამენტი 
კვარტალში ერთხელ წარადგენს მერთან. 
 
9 დან 4 პროგრამის შემთხვევაში ზუსტად არის ცნობილი, თუ რომელი 
პერსონალი ახორციელებს შეფასებას და მონიტორინგს (სოციალური  
სამსახურის თანამშრომელი, არ არის დაკონკრეტებული). მხოლოდ ერთი 
პროგრამის შემთხვევაში არის იდენტიფიცირებული პროგრამის წარმატებით 
განხორციელების შეფასების კრიტერიუმები. ეს არის უფასო სასადილოს 
პრორამა და ეს კრიტერიუმებია: ჰიგიენური ნორმები, მენიუ, “გრამაჟები” და 
აღრიცხვიანობა.   
7 დან 3 პროგრამის შემთხვევაში პროგრამები გადის პრობლემის შემცირებაზე. 
ეს პროგრამებია:  

1. უფასო სასადილოებით მომსახურების პროგრამა [სტატისტიკური 
მონაცემებით. ბენეფიციარი პროგრამიდან ამოვარდება თუ მას 
სარეიტინგო ქულა მოემატება, რაც ნაწილობრივ სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე მეტყველებს.  ბოლო პერიოდში 120 
ადამიანი ამ მიზეზით ამოაკლდა, სამი წლის მანძილზე იყო ერთი 
შემთხვევა, როდესაც ბენეფიციარმა საკუთარი ნებით დატოვა პროგრამა, 
რადგან მიიჩნევდა რომ მისი სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა.] 



“ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური თვითმმართველობისთვის” 

78 
 

78 

2. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 
[ემსახურება  შემცირებას. მაგალითად, ყოველწლიურად მომართვიანობა 
იმატებს, რაც ნიშნავს რომ დემოგრაფიული პრობლემა მცირდება.] 

3. აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე 
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა.  

  
7 დან 4 მა პროგრამამ განიცადა მოდიფიკაცია. 
1.  უფასო სასადილოს პროგრამამ განიცადა ცვლილება. კერძოდ, ბენეფიციართა 
რაოდენობა გაიზარდა, 2017 წელს 1700 ბენეფიციარი ჰყავდათ 2018 წელს 1800.  
ბიუჯეტი გაიზარდა, მენიუ შეიცვალა სასიკეთოდ. ეს ცვლილებები მოხდა  2018 
წელს. 
2. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება. პროგრამამ განიცადა 
ცვლილება. კერძოდ, 2018 წლის 21 იანვარს მოხდა ბენეფიტის გაზრდა 25 
ლარიდან-30 ლარამდე  
3. აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე 
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა: პირველად მხოლოდ F84 კოდზე იყო 
გათვლილი და შემდეგ დაემატა R62 თანხაშიც აისახა, 600 ლარის მაგივრად F84 
კოდი ახლა 1000 ლარით ფინანსდება. 
4. უნივერსიტეტში ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების 
პროგრამა: მხოლოდ გზის ფული იყო და დაემატა სტიპენდია. ყოველ თვე 
სჭირდებოდა აქტიური სტუდენტობის დამადასტურებელი ცნობა. ახლა 
სემესტრში ერთხელ. 
 
პროგრამების ბიუჯეტი ზუსტად არის განასაზღვრული და დამტკიცებული. 7- 
დან 5 პროგრამის შემთხვევაში საკმარისია. უფასო სასადილოს პროგრამის 
შემთხვევაში რჩება ყოველთვის და გადადის სხვა პროგრამაში ან შემდეგი წლის 
ბიუჯეტში. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების 
პროგრამაში შესაძლებელია დამატებითი თანხის გადმოტანა სხვა 
პროგრამებიდან საჭიროების შემთხვევაში.  
აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის პროგრამის შემთხვევაში თანხა არ არის საკმარისი. 
სტუდენტების სოციალური დახმარების შემთხვევაში, მოთხოვნაზე მეტი 
განცხადება შემოვიდა და ბიუჯეტის დამატება მოხდა ორჯერ (ერთი სხვა 
პროგრამების და ერთი ქალაქის ბიუჯეტიდან).  
 
ყველა პროგრამა ადგილობრივი ბუჯეტიდან ფინანსდება. უნივერსიტეტში 
ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა ცენტრალური 
ბიჯეტიდანაც ფინანსდება. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების 
კოორდინაცია არ არის დამაკმაყოფილებელი [არსებობს ცალმხრივი 
კომუნიკაცია, ძირითადად გრანტის რაოდენობის განსაზღვრისთვის (თუ 
გრანტი აღებული აქვს სტუდენტს და 800 ლარი აღარ სჭირდება, შესაბამისად, 
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უხდიან მხოლოდ დარჩენილ ნაწილს) და ასევე, გადამოწმების მიზნით, 
უნივერსიტეტებთან მიმდინარეობს პირადი კომუნიკაცია, ოფიციალურად 
სიებს არ აძლევენ, მაგრამ თითოეულ სტუდენტზე თუ დაურეკავენ დეკანატს, 
ის აწვდის ინფორმაციას სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებაზე].  
 
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, 
რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება ახორციელებს განსხვავებულია. 
კერძოდ, “დუბლირებას არ ახდენენ. ავსებენ პროგრამას. ცალმხრივი 
კომინიკაციით ამოწმებენ ცენტრალური ხელისუფლების საიტებს და ამ 
კუთხით იცავენ თავს დუბლირებისგან”.  
 
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 
 
 
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  13 სოციალური პროგრამა:  

#  
პროგრამის სახელწოდება  

პროგრამის მოკლე აღწერა   ბენეფ
იციარ
თა  
 
რაოდ
ენობა 

განხო
რციე
ლები
ს 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

1 დედ-მამით ობოლ, 
არასრულწლოვანთა 
მატერიალური დახმარება  

მოიცავს ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას 150  
ლარის ოდენობით დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვანი 
ბენეფიციარებისთვის კალენდარული წლის განმავლობაში 
ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. 

--- 2 

2 მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებულ, 
სახელმწიფო 
მზრუნველობიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახში ან 
კანონიერ 
წარმომადგენელთან 
(მეურვე, მზრუნველი) 
რეინტეგრირებულ 
არასრულწლოვანთა 
მატერიალური დახმარება.    

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებულ, სახელმწიფო მზრუნველობიდან 
ბიოლოგიურ  ოჯახში  ან  კანონიერ  წარმომადგენელთან  
(მეურვე,  მზრუნველი)  რეინტეგრირებულ 
არასრულწლოვან     ბენეფიციარს     დახმარება     გაეწევა      
კალენდარული      წლის     განმავლობაში 
ყოველთვიურად, 20 ლარის ოდნეობით. 
 

6  2 

3 დევნილი/ იძულებით 
გადაადგილებულ პირის 
დახმარება: ახალშობილის 
დაბადებასთან 

მარნეულის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული 
დევნილს ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით 
ეძლევა დახმარება 200 ლარი - პირველ და და მეორე 
შვილზე; ყოველ შემდეგზე ემატება 100 ლარი; 

31 8 
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დაკავშირებით, მისი 
დაბადებიდან ორი 
კალენდარული თვის 
ვადაში განცხადების 
წარმოდგენისას.  

 
 

4 0-დან 80 000-მდე 
სოციალური სარეიტინგო 
ქულით შეფასებულ 
არასრულწლოვანი 
შვილის მარტოხელა 
დედის დახმარება.  

მარნეულის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებულ 
არასრულწლოვანი შვილის მარტოხელა დედას (რომელიც 
წარადგენს მარტოხელას სტატუსს იუსტიციიდან და ბავშვის 
დაბადების მოწმობაში არ იქნება მამის პირადი ნომერი 
დამოწმებული) ეძლევა დახმარება 200 ლარის ოდენობით; 

28 10 

5 კალენდარული წლის 
განმავლობაში ერთჯერ, 0-
დან 120 000-მდე 
სოციალური სარეიტინგო 
ქულით შეფასებული 4 და 
მეტი რაოდენობის, 
არასრულწლოვანი 
შვილის ოჯახებს 
დახმარება გაეწევათ. 

მატერიალური დახმარება 200 ლარის ოდენობით 27 10 

6 მკვეთრად გამოხატული 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირის ერთჯერადი 
დახმარება.   

მუნიციპალიტეტი, დაინტერესებული სუბიექტის 
მომართვის საფუძველზე, უზრუნველყოფს შესაბამისი 
საჭიროების მქონე ბენეფიციარს გადაეცეს ეტლი, პირადი 
სარგებლობისთვის 

11 10 

7 ომისა და სამხედრო 
ძალების შშმ ვეტერანს, 
დახმარება.  

მარნეული მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული ომის 
და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანდებს წელიწადში 
ერთხელ, განცხადების საფუძველზე ეხმარებიან 200 
ლარით. მუნიციპალიტეტში, სპეციალისტის განცხადებით, 
სულ 400მდე ვეტერანია და მათ შორის არიან შშმ 
ვეტერანები,ამიტომ გადაწყვიტა მერიამ მათი დახმარება. 

6 3 

8 0-დან 120 000 მდე 
სოციალური სარეიტინგო 
ქულით შეფასებულ ომისა 
და სამხედრო ძალების 
ვეტერანის დახმარება.   

მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებულ ვეტერანებს, 
სარეიტინგო ქულეის საფუძველზე გაეწევათ ერთჯერადი 
დახმარება 200 ლარი, განცხადების საფუძველზე,  
კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერ.   

8 2 

9 საქართველოს 
თავისუფლებისა და 
ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის 
დაღუპულ მეომართა 
ოჯახების მატერიალური 
დახმარება.   

საქართველოს   თავისუფლებისა  და  ტერიტორიული   
მთლიანობისათვის  დაღუპულ  მეომართა ოჯახებს,  
კალენდარული წლის განმავლობაში, ყოველთვიურად 
დახმარება გაეწევათ 100 ლარის ოდენობით, ხოლო 
კალენდარული წლის აგვისტოს თვეში (8 აგვისტოსთან 
დაკავშირებით) 500 ლარის ოდენობით. ასევე მეორე 
მსოფლიო ომის ვეტერანებს, კალენდარული წლის მაისის 
თვეში (9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადი საჩუქრის 
სახით დახმარება გაეწევათ 250 არის ოდენობის თანხით. 

25 10 

10 მკვეთრად, 
მნიშვნელოვნად და 
ზომიერად შშმ პირთა 

მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და ზომიერად შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირს, ოპერაციის ან/ და 
რეაბილიტაციის ან/და გამოკვლევის ან/და მკურნალობის 

102 10 
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ოპერაცია, რეაბილიტაცია, 
გამოკვლევა, მკურნალობა 
და მედიკამენტებით 
დახმარება 

ან/და მედიკამენტების შეძენის დაფინანსების მიზნით, 
დახმარება გაეწევა წარმოდგენილი თანხობრივი 
ღირებულების 80%-ით, კალენდარული წლის 
განმავლობაში არაუმეტეს 800 ლარისა. 

11 აკრედიტირებული 
უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
სტუდენტების 
კალენდარული წლის 
განმავლობაში 
ერთჯერადი დახმარება  

მარნეულის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებულ 
სტუდენტებს 500 ლარი ეძლევათ სწავლის საფასურის 
დასაფარად აკადემიურ წერში ერთხელ. სწავლის საფეხური 
თუ ბაკალავრიატია 100 % აქვს დაფინანსება არ ხდება, 
ხოლო დაბალი პროცენტების შემთვევაში 500 ლარის 
ფარგლებში ხდება თანადაფინანსება; უმაღლესი 
დაწესებულება უნდა იყოს სახელმწიფო, თუმცა 
შესაძლებელია მთელი საქართველოს მასშტაბით; (ახალი 
სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით -  
3განსაზრვრულია კალენდარული წლის განმავლობაში 
ერთი გადარიცხვა); დაფინანსება ეძლევა 5 ჯგუფის 
წარმომადგენელ სტუდენტებს:  
1. ორი სტუდენტი ოჯახში (0-120000-მდე სარეიტინგო ქულა 
აქვს ოჯახს) 2. დედით ან მამით ობოლი სოციალურად 
დაუცველი სტუდენტი (0-120 000მდე ქულა) 3. დედით და 
მამით ობოლი ბენეფიციარი; 4. იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ოჯახიდან 
სტუდენტი 5. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების 
შვილები (ბოლო სამი ჯგუფის შემთხვევაში სარეიტინგო 
ქულა არ არის განმსაზღვრელი) 

40 3 

12 უსინათლო ან/და ყრუ-
მუნჯ ბენეფიციარების 
მატერიალური დახმარება.  

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯი 
ბენეფიციარები ყოველთვიურად იღებენ მატერუალურ 
დახმარებას 40 ლარის ოდენობით, კალენდარული წლის 
განმავლობაში  

63 
ყრუ 
72 
უსინა
თლო 

3 

13 დიალიზზე მყოფ 
ბენეფიციარებს, 
ტრანსპორტირების 
ხარჯების ანაზღაურები 
მიზნით, დახმარება 
გაეწევათ კალენდარული 
წლის განმავლობაში 
ყოველთვიურად,  

სერვისი მოიცავს ქ. მარნეულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში რეგისტრირებულ  დიალეზზე მყოფი 
ბენეფიციარისთვის 20 ლარის ოდენობით, ყიზილ-აჯლოსა 
და ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
რეგისტრირებული ბენეფიციარისთვის 30 ლარის 
ოდენობით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვა დანარჩენ 
ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული 
ბენეფიციაებისთვის 50 ლარის ოდენობით  სატრანსპორტო 
ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფას.  

102 3 

 
ჩამოთვლილი პროგრამები ძირითადად მატერიალურ დახმარებას მოიცავს. ეს 
არის ფულადი დახმარება, ეტლებით დახმარება, დახმარება - ოპერაციის, 
რეაბილიტაციის, გამოკვლევის, მკურნალობის ჩატარებაში და მედიკამენტებით 
დახმარება.  
 
ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც იღებენ დახმარებას არიან:  

1. დედ-მამით ობოლი ბავშვები 
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2. სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში, ან კანონიერ 
წარმომადგენელთან  რეინტეგრირებული არასრულწლოვანი 

3. დევნილი ახალშობილი  
4. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედა 
5. მრავალშვილიანი ოჯახები 
6. შშმ პირი 
7. შშმ ვეტერანი 
8. სოციალურად დაუცველი შშმ  
9. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისვის დაღუპული 

მეომრების ოჯახები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები 
10. სოციალურად დაუცველი სტუდენტი 
11. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყრუ-მუნჯი ბენეფიციარები 
12. მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული დიალეზზე მყოფი 

ბენეფიციარები 
 

ადამიანური რესურსები გამოყოფილია თითოეული პროგრამისათვის. ესენი 
არიან სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი, სოციალურ საკითხთა 
განყოფილების და ჯანდაცვის საკითხთა განყოფილების სპეციალისტები, სულ 
8 ადამიანი. უშუალოდ თითოეულ პროგრამაზე პასუხისმებელი პირი არის 
მთავრი სპეციალისტი. არ არის დაზუსტებული, თუ პროგრამები როგორ არის 
გადანაწილებული მთავარ სპეციალისტებს შორის.  
 
სოციალური სამსახურის უფროსის მოადგილის განცხადებით, გარემო 
ადაპტირებულია, აქვთ შეხვედრების ოთახი პირველ სართულზე, სადაც 
ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს ხვდება მერი. თუმცა, სხვა მხრივ გარემო არ 
არის ადაპტირებული (მაგ. არ აქვთ ადაპტირებული საპირფარეშო). თუმცა, 
სპეციალისტი აღნიშნავს, რომ ბენეფიციარების მიღება ხდება სოციალური 
სამსახურის ოთახში, სადაც სივიწროვეა და თან შეიძლება ყველა 
სპეციალისტთან (8) იყოს ბენეფიციარი; ცალკე ოთახი არ არის მიღებისთვის;  
 
ცამეტი პროგრამიდან დაახლოებით შვიდი პროგრამა არის ერთჯერადი. 
დანაჩენი მრავალჯერადი ანუ დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წელიწადში. 
ყველა პროგრამა მისაწვდომია მოსახლეობისათვის. აღნიშნავენ, რომ 
მოსახლეობა არის ინფორმირებული სერვისის შესახებ, რაც არ ქმნის 
სირთულეს იმის გარკვევაში ეკუთვნით თუ არა მიზნობრივად სერვისი. 
სპეციალისტის განცხადებით, ბენეფიციარებისთვის პროგრამები 
ხელმისაწვდომია და ისინი დახმარების შესახებ ინფორმაციას იგებენ როგორც 
ტელევიზიისა და ინტერნეტ საიტებიდან, ასევე, მერის რწმუნებულებისგან და 
სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან;  ამასთან როგორც სპეციალისტი 
აღნიშნავს, ბენეფიციარებში  ვრცელდება ინფორმაცია დახმარებების შესახებ. 
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სამსახურში არსებობს კადრი, რომელიც საუბრობს აზერბაიჯანულად და მას 
შეუძლია მიაწოდოს ინფორმაცია ბენეფიციარს მისთვის გასაგებ ენაზე. 
 
აღნიშნავენ, რომ ჩარიცხვის კრიტერიუმები ცხადია, ზუსტად არის მოცემული 
დოკუმენტაცია, საჭირო პროგრამაში ჩართვისთვის (ანგარიშის ნომერი; ბავშვის 
დაბადების მოწმობა; სტატუსი იუსტიციიდან; დედის პირადობა და 
განცხადება; ამონაწერი სოც. დაცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან 0- 80 000-
მდე). შესაძლოა მოხდეს პროგრამებს შორის გადაფარვა (მრავალშვილიანი, 
სოციალურად დაუცველი) და ყველა პროგრამით ეძლევათ დახმარება.  
 
პროგრამები ძირითადად გადის მოკლევადიან შედეგებზე.  
 
თუმცა, ორი პროგრამის შემთხვევაში გამოკითხული მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ შშმ პირისთვის გადაცემული ეტლი 
გრძელვადიან შედეგებზე გადის, ასევე, საქართველოს თავისუფლებისა და 
ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მეომართა ოჯახების 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება გადის გრძელვადიან შედეგებზე.  
 
არცერთი პროგრამა არ ეფუძნება ბენეფიციარის საჭიროებების შესწავლას. 
თუმცა ერთი პროგრამა, რომელიც ეხება შშმ პირებისთვის ეტლის გადაცემას,  
აღნიშნეს, რომ ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე შემუშავდა. 
“ბენეფიციარები შუამდგომლობას სთხოვდნენ მუნიციპალიტეტს 
სახელმწიფოსთან და მათი რაოდენობიდან გამომდინარე შეიქმნა პროგრამა”.  
  
13 პროგრამიდან ექვსი პროგრამის მიზნები და ის, თუ რა შედეგებზე გადიან ეს 
პროგრამები არ არის ნათელი. მაგალითად: 

(1) დედ-მამით ობოლ, არასრულწლოვანი ბენეფიციარის ყოველთვიური 
დახმარება;    

(2) მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, 
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში ან კანონიერ 
წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ 
არასრულწლოვან ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა;  

(3) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
დაღუპულ მეომართა ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა;  

(4) მნიშვნელოვნად და ზომიერად შშმ პირთა ოპერაცია, რეაბილიტაცია, 
გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტებით დახმარება. 

(5) უსინათლო ან/და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს დახმარება;  
(6) დიალიზზე მყოფ ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯების 

ანაზღაურები;  
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13 პროგრამიდან მხოლოდ ერთი პროგრამის შემთხვევაში არის ზუსტად 
იდენტიფიცირებული პერსონალი, რომელიც აწოდებს სერვისებს (ეტლის 
გადაცემის პროგრამა).  
 
ყველა პროგრამის სტატისტიკა, თუ რამდენ და რა ტიპის ბენეფიციარებს 
ემსახურებიან ზუსტად არის განსაზღვრული. კერძოდ, სოციალური 
განყოფილება აწარმოებს რაოდენობრივ  სტატისტიკას, თუ აღნიშნული 
სერვისით რამდენი ადამიანი სარგებლობს, ან სტატისტიკური მონაცემები 
მუშავდება არსებული განცხადებების საფუძველზე, ან სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობენ  და ა.შ.  
 
არცერთი პროგრამის შემთხვევაში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, თუ 
რამდენ ადამიანს სურს აღნიშნული მომსახურების მიღება. აღნიშნავენ, რომ 
მოსაცდელი რიგი არ აქვთ, სამიზნე პირს შეუძლია ისარგებლოს, არ არის რაიმე 
ტიპის შეფერხება. სპეციალისტის განცხადებით, ყოველ წელს ერთი და იგივე 
ბენეფიციარებს შემოაქვთ განაცხადებები.  
 
არცერთი პროგრამის შემთხვევაში ბენეფიციარის კმაყოფილება არ არის 
შეფასებული, თუმცა ზოგიერთი პროგრამის შემთხვევაში მხოლოდ სიტყვიერი 
უკუკავშირი აქვთ მიღებული ბენეფიციარებისაგან.  
 
ყველა პროგრამის ფინანსური შემოწმება ხორციელდება. აღნიშნავენ, რომ 
ყოველწლიური ანგარიშები აქვთ. კერძოდ, საფინანსო ანგარიშში ხდება 
აღრიცხვა, თუ რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა პროგრამით და  რა თანხა 
დაიხარჯა (“წლიურ ანგარიშებს ამზადებენ, სადაც  აღწერილია რამდენმა 
ადამიანმა ისარგებლა აღნიშნული სერვისით”). ზოგიერთი პროგრამის 
შემთხვევაში კი, “შინაარსობრივ შეფასებასაც” ახდენენ. მაგალითად, ზოგიერთი 
პროგრამის შემთხვევაში ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური ანგარიშები 
დგება პროგრამის განხორციელების შესახებ. პროგრამის შეფასების არც 
კირტერიუმებია ცნობილი და არც ადამიანია იდენტიფიცირებული, რომელიც 
ამ შეფასებას ახორციელებს. არ ჩანს, თუ რა ტიპის შინაარსობრივ ანალიზს 
აკეთებენ.  
 
პროგრამების უმრავლესობა ვერ უზრუნველყოფს არსებული პრობლემის 
აღმოფხვრას, ან შემცირებას. ერთი პროგრამის შემთხვევაში (მკვეთრად, 
მნიშვნელოვნად და ზომიერად შშმ პირთა ოპერაცია, რეაბილიტაცია, 
გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტებით დახმარება) ნაწილობრივ 
უმჯობესდება ბენეფიციარების მდგომარეობა, თუმცა ამ მიმართულებით 
შეფასებას არ ახორციელებენ. ერთი სიტყვით, შეფასებას ვერ ახორციელებენ, 
რომელზე დაფუძნებითაც დაზუსტებით იტყოდნენ რამდენად გაუმჯობესდა 
ბენეფიციარების მდგომარეობა მოცემულ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ.  
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პროგრამების მოდიფიკაცია ხორციელდება ზოგიერთ შემთხვევაში. 
მოდიფიკაცია ეხება ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდას, თანხის გაზრდას, 
კრიტერიუმების შერბილებას, ან გამკაცრებას.  
 
ყველა პროგრამის ბიუჯეტი ზუსტად არ არის განსაზღვრული და ზოგჯერ არ 
არის საკმარისიც, ან საჭიროების მიხედვით ნაწილდება. 13 დან 8 პროგრამის 
შემთხვევაში ბიუჯეტი არ არის საკმარისი. რამდენიმე პროგრამა მუშაობს 
თანადაფინანსების პრინციპით და ამ შემთხვევაში ხორციელდება 
თანამშრომლობა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის.  
 

ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები  
 
 
 სერვისების შეფასების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყველა გამოკითხული 
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამებს, რომლებიც არ ეყდრნობა 
ბენეფიციარების საჭიროებებს და არც მათი თანამონაწილეობით არის 
შექმნილი. შესაბამისად, არ არის მორგებული ბენეფიციარზე და არ ემსახურება 
პრობლემის შემცირებას, თუ აღმოფხვრას. უფრო მეტიც, მიწოდებული 
პროგრამების შესახებ არ ხორციელდება ბენეფიციარების კმაყოფილების 
შესწავლა. სრულიად გაუგებარია, თუ რა პრინციპებს ემყარება პროგრამების 
მოდიფიკაცია, რადგან ის არ ეყრდნობა არც შუალედურ და საბოლოო 
შეფასებებს და პროგრამის მონიტორინგიც ხშირ შემთხვევაში ფორმალურ 
ხასიათს ატარებს და არ ეფუძნება კრიტერიუმებს.  
 კვლევის შედეგად გამოიკვეთა უფრო სიღმისეული პრობლემა. კერძოდ, 
ის, რომ პროგრამების შემუშავება არ ეფუძნება არა მხოლოდ ბენეფიციარების 
საჭიროებების შესწავლას, არამედ საერთოდ არ ითავლისწინებს პრობლემების 
ანალიზს, მაგალითად, რა მიზეზებით ხდება  სოფლის მოსახლე სოციალურად 
დაუცველი? რა გზები არსებობს მისი სოციალურად დაუცველობის 
შესამცირებლად? რა იწვევს მის სიღარიბეს? რა იწვევს იმას, რომ დაბალია 
შობადობა სოფლებში? რა არის მიზეზი, რომ მუნიციპალიტეტში გაიზარდა 
სიმსივნით დაავადებული ადამიანების რაოდენობა? რა არის მიზეზი, რომ 
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელებში გიაზარდა მზუნველობას მოკლებული 
ბავშვების ან ხანდაზმულების რაოდენობა? და ა.შ.  
 ამრიგად, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამები არ 
ემყარება პრობლემების კომპლექსურ ანალიზს, არის ფრაგმენტული. 
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული პროგრამები თითქმის 
იდენტურია და ფოკუსირებულია ფინანსურ/მატერიალურ დახმარებაზე ან 
მხარდაჭერაზე. გამოკვეთილია ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფები, რომლებიც 
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ყველაზე ხშირად იღებენ დახმარებებს ე.წ. “ღირსეული ღარიბები”. ესენი არიან 
სოციალურად დაუცველ ოჯახები და პირები, შშმ პირები, ომის მონაწილეები 
და ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დევნილები და ხანდაზმულები. 
ნაკლები პრიორიტებით სარგებლობენ ონკოლოგიური დაავადების მქონეები, 
ფსიქიკური ჯანმთელობის პრობლემების მქონეები. გვხვდება ისეთი საჭირო 
პროგრამები, როგორებიცაა უფასო სასადილოების უზრუნველყოფის 
პროგრამები, ღამის თავშესაფრები, მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა 
მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება, შშმ 
სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია, 
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და 
რეაბილიტაცია, ოპერაცია, რეაბილიტაცია, გამოკვლევა, მკურნალობა და 
მედიკამენტებით დახმარება და ა.შ. თუმცა, ზოგიერთ რაიონში ღამის 
თავშესაფარში ბენეფიციარები საერთოდ არც კი ჰყავთ. ასევე, არსებობს 
სრულიად გაუგებარი მიზნების მქონე პროგრამები, როგორიცაა 
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ღონისძიებები, რაც გულისხმობს 
სხვადასხვა მოწყვალდი ჯგუფებისთვის დღესასწაულებზე საჩუქრების 
გადაცემას. ასევე, სოციალური  ღონისძიებების პროგრამები, რომლებიც 
ითვალისწინებენ საზეიმო ვახშამს და დღესასწაულებზე თანხის ჩუქებას. ეს 
პროგრამები მხოლოდ თანამდებობის პირების პიარის და თვალის ასახვევად 
ხორციელდება, რისი დასტურიცაა ის, რომ მასმედიის საშუალებებით 
აქტიურად შუქდება ხოლმე და ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს მერია 
თავისი ფულით გულმოწყალებას ეწევა. რეალურად კი ფლანგავს მოქალაქეების 
გადასახადებიდან შეგროვებულ თანხას, რომელიც წესით რაციონალურად 
უნდა იხარჯებოდეს და მოქალაქეების სოციალური კეთილდღეობის ამაღლებას 
უნდა ემსახურებოდეს.  
 
 ჩანასახის დონეზეა ისეთი პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერას (ბათუმი) და 
საზოგადოებრივი  და ახალგაზრდული ორგანიზაციების და ღონისძიებების 
ხელშეწყობას (თელავი).  ფაქტია, რომ პროგრამების უმრავლესობა არსებობს 
მხოლოდ იმიტომ, რომ “უნდა იყოს”, ან “სხვა მუნიციპალიტეტში არსებობს” და 
არც პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურება და არც გრძელვადიან შედეგებზეა 
გათვლილი. აქვე სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ დასახელდა 
პროგრამის ტიპი, რომელიც ითვალისიწინებდა სტიქიური უბედურების 
შედეგად დაზარალებულთა ბინით უზუნველყოფას ან მაგალითად, რისკის 
ქვეშ მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფას. ეს პროგრამები ყველაზე 
მეტად იყო ფოკუსირებული ბენეფიციარების საჭიროებების შესწავლაზე და 
მიზნად ისახვდა უსახლკაროდ დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების 
პრობლემის აღმოფხვრას. ერთი უნიკალური პროგრამაც იყო, (შესაძლოა მთელი 
საქართველოსთვისაც), რომელიც მიზნად ისახავდა უბედური შემთხვევის გამო 
დაზარალებული ახალგაზრდა კაცის სამუშაო კომპენსაციას.   
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ბოლოს, ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებებს შორის სუსტი 
კოორდინაციაა, ხდება პროგრამების რეპლიკაცია, პრობლემები არ არის 
დანახული სისტემურად და არ არის მცდელობა, რომ პროგრამებმა შეავსონ 
ერთმანეთი და არა პირიქით, გადაფარონ.  
 
კვლევის შედეგების გაანალიზების შედეგად ჩამოყალიბდა შემდეგი 
რეკომენდაციები:  
 

1. გადაიხედოს არსებული პროგრამები და ჩამოყალიბდეს პროგრამების 
შემუშავების ახალი კონცეპტუალური მოდელი/ჩარჩო, რომელიც 
დაეფუძნება პრობლემების სისტემურ ანალიზს და ბენეფიციარების 
საჭიროებების შესწავლაზე იქნება ფოკუსირებული (საჭიროებები, 
რომელიც იქმნება მოცემული პრობლემის გამო); ამ კუთხით გაიზარდოს 
კოორდინაცია ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის და 
ერთობლივად დაიგეგემოს პროგრამები.  

2. პროგრამების განვითარება დაეფუძნოს ბენეფიციარების საჭიროებების 
შესწავლას, მაქსიმალურად ბენეფიციარების თანამონაწილეობით 
დაიგეგმოს;  შემუშავდეს საჭიროებებზე დაუფუძნებული სოციალური 
პოლიტიკა, რომელიც განსხვავებული იქნება 
მუნიციპალიტეტებისთვის.  

3. დეტალურად გაიწეროს პროგრამის მიზნები, უშუალო, მოკლევადიანი 
და გრძელვადიანი შედეგები, განისაზღვროს პროგრამის წარმატებით 
განხორციელების კრიტერიუმები.  

4. ასევე, ადამიანური რესურსების უფლება მოვალეობები დეტალურად 
გაიწეროს. 

5. მუნიციპალიტეტებში დაინერგოს ბენეფიციარების მომსახურების 
ზეგავლენის შეფასება, რომელიც თავისთ თავში მოიცავს ასევე, 
ბენეფიციართა მომსახურებით კმაყოფილების შფასებას;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ეს დოკუმენტი მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ დოკუმენტის შინაარსი 
მხოლოდ „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის“ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს 
და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება, რომ ასახავს ევროკავშირის პოზიციას.” 
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ავტორების შესახებ 

 
ნათია მაჭარაშვილი არის სოციალური მუშაობის მაგისტრი, აქვს სოციალური 
სამუშაოს მაგისტრის წოდება ილიას უნივერსიტეტიდან (2007-2009 წ). იგი არის 
სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრი 2006 წლიდან, 2016 წლიდან კი მუშაობს ამავე 
ორგანიზაციაში. ნათიას აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში 13-წლიანი 
გამოცდილება საქართველოში, რაც მოიცავს როგორც სოციალური სამუშაოს 
პირდაპირ პრაქტიკას, ასევე მენეჯმენტის და პრაქტიკის სწავლებას ისეთ სფეროებში, 
როგორებიცაა: ბავშვთა კეთილდღეობა და დაცვა, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულება, ოჯახში ძალადობა. 
ამჟამად  საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციაში ნათია მაჭარაშვილი 
ხელმძღვანელობს პროექტებს და წარმოადგენს ასოციაციას კოალიცია ბავშვებისა და 
ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ჯგუფში - ,,ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა 
ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან’’.  იგი ასოციაციის წარმომადგენელია 
მეურვეობა-მზრუნველობის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონულ საბჭოში.  
 
ნელი აკობია არის სოციალური მუშაობის მაგისტრი, აქვს სოციალური მუშაობის 
მაგისტრის წოდება კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან ნიუ იორკში (ა.შ.შ.) (2009-2011 წწ.). 
იგი არის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრი 2008 წლიდან,  2011 წლიდან კი 
აქტიურად არის ჩართული პროფესიული ორგანიზაციის საქმიანობაში. ნელი აკობიას 
აქვს სოციალური მუშაობის სფეროში 10-წლიანი გამოცდილება, მათ შორის, 2-წლიანი 
სამუშაო გამოცდილება ა.შ.შ.-ში. მისი გამოცდილება მოიცავს როგორც სოციალური 
მუშაობის პირდაპირ პრაქტიკას, ასევე პროგრამირების, მენეჯმენტისა და სისტემურ 
დონეებზე ცვლილებების ადვოკატობისა და განხორციელების გამოცდილებას ისეთ 
სფეროებში, როგორებიცაა: შეზღუდული შესაძლებლობები, ბავშვთა კეთილდღეობა 
და დაცვა, ოჯახების გაძლიერება, ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობა, 
მიგრანტებთან მუშაობა და ა.შ. 
 
ნინო ტაბიძე არის სოციალური მუშაობის მაგისტრი. მაგისტრის ხარისხი მან მიიღო 
გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ნოიბრანდენბურგის გამოყენებითი 
მეცნიერებების უნივერსიტეტში, ბაკალავრის ხარისხი  სოციალურ მუშაობაში კი 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2017 
წლიდან ნინო დასაქმებული იყო საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციაში 
პროექტის მენეჯერად. 2016 წლიდან ნინო მოწვეული ლექტორია თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტში და კითხულობს სალექციო კურსს „ინკლუზიური განათლების 
ძირითადი პრინციპები“. მისი ინტერესის სფეროებია: ინკლუზიური განათლება, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი უფლებები,  სკოლის 
სოციალური მუშაობა. 
 
გურანდა თეთრაძე არის სოციალური მუშაობის მაგისტრი. მას სოციალური მუშაობის 
მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013 წელს. გურანდა ასოციაციაში 2016-2018 წლებში 
მუშაობდა, ჩართული იყო და კოორდინირებას უწევდა სხვადასხვა პროექტს. მისი 
საქმიანობა უკავშირდება ბავშვზე ძალადობის რეფერირების, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, სკოლის სოციალური მუშაობის, 
მართლმსაჯულების სფეროში მულტიდისციპლინური მიდგომის განვითარების 
საკითხებს, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციაში სოციალური მუშაობის კომპონენტის 
განვითარებას. გარდა ამისა, გურანდა იყო ასოციაციის წარმომადგენელი მეურვეობა-
მზრუნველობის ქვემო ქართლის რეგიონულ საბჭოსა და კოალიცია ბავშვებისა და 
ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ჯგუფში - „მართლმსაჯულება 
არასრულწლოვნებისთვის“. მას აქვს მუშაობის გამოცდილება სუპერვიზიის, 
ტრენერობის, სარეაბილიტაციო მოდულების განვითარების, კვლევითი საქმიანობის 
მიმართულებით, უმუშავია როგორც უშუალოდ ველზე პრაქტიკოსად, ასევე შუა 
რგოლის მენეჯერად და უფროს სპეციალისტად სოციალური მუშაობის 
მიმართულებით. 
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აკრონიმები 

CRPD  – Convention on Rights of People with Disabilities 

UNICEF – United Nations Children Fund 

NASW – National Association of Social Workers 

შშმპ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 

შშმ - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  
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თავი I 

ნაწილი 1. ზრუნვის კოორდინირება 

ნინო ტაბიძე 

          ყველა ადამიანს შესაძლოა ესაჭიროებოდეს გარკვეული სახის მხარდაჭერა და 
ზრუნვა მისი სოციალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ბევრი ბავშვისა თუ 
მოზარდის შემთხვევაში ამ მხარდაჭერას მეგობრები, ოჯახი და ახლობლები 
უზრუნველყოფენ. მაგრამ არსებობს სიტუაციები, როდესაც გარკვეული სახის 
მხარდაჭერა სოციალური დაცვის მომსახურებების და შესაბამისი სპეციალისტების 
მხრიდან უნდა იყოს გაწეული (Council for Disabled Children, 2016). ზრუნვის 
კოორდინირება ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში მყოფი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არის როგორც შესაძლებლობა, ისე გამოწვევა.  
მათი მდგომარეობის თავისებურებების მიღმა, ამ ბავშვებს უარი ეთქვათ 
მომსახურების  კოორდინაციაზე, რომელსაც ტიპიურ შემთხვევაში სტაბილური ოჯახი 
განახორციელებდა და მათ ესაჭიროებათ პროფესიონალური ჩარევა ზრუნვის 
კოორდინირებისთვის (Medicaid Institute, 2013).  ამ თავში განხილული იქნება, თუ რას 
გულისხმობს ზრუნვის კოორდინირება, რა განსხვავებაა მას და შემთხვევის მართვას 
შორის, რა არის ზრუნვის კოორდინირების მიზანი ალტერნატიული ზრუნვის 
სისტემაში, ვინ შეიძლება ახორციელებდეს ზრუნვის კოორდინირებას და 
მნიშვნელოვანი აქტორები ამ პროცესში. ასევე განხილული იქნება საქართველოში ამ 
მიმართულებით არსებული მდგომარეობა.  

 

რას გულისხმობს ზრუნვის კოორდინირება 

ზრუნვის კოორდინირებას აქვს ბევრი სახის განსაზღვრება, რომელიც 
დამოკიდებულია იმ ზრუნვის სისტემასა და სამიზნე ჯგუფზე, რომელსაც მიეწოდება 
მხარდაჭერა. ტერმინები „ზრუნვის კოორდინირება“ და „შემთხვევის მართვა“ 
შესაძლოა გამოიყენებოდეს ერთმანეთის ჩამნაცვლებლად, პრაქტიკაში კი, ისინი 
ხშირად წარმოადგენენ სხვადასხვა ღონისძიებებს და ეყრდნობიან სხვადასხვა 
პრინციპებს. ტერმინები შეიძლება გამოიყენებოდეს განსხვავებულად ერთნაირ 
პროგრამებშიც კი (The Division of Children with Special Health Care Needs, 2000). ქვემოთ 
წარმოდგენილი იქნება განსხვავება ამ ორ ტერმინს შორის.  
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ზრუნვის კოორდინირება, ძირითადად, სამედიცინო მიმართულებით 
გვხვდება და შესაბამისად განმარტებები, რომელიც ლიტერატურაშია 
გამომდინარეობს სწორედ სამედიცინო ზრუნვის კოორდინირებიდან. თუმცა, 
სამედიცინო ლიტერატურაშიც კი, არ არის შეთანხმებული ერთი განმარტება, თუ რას 
გულისხმობს კონკრეტულად ზრუნვის კოორდინირება. ქვემოთ განვიხილავთ ამ 
ტერმინის  განმარტებას რამდენიმე წყაროს მიხედვით, სადაც სხვადასხვა ავტორების 
განმარტებები არის დაჯგუფებული.  მოცემული განმარტებები შეირჩა იმ პრინციპით, 
რომ ისინი ბავშვზე ალტერნატიულ ზრუნვის კონტექსტში ზრუნვის კოორდინირების 
დეფინიციას შეიძლება ასახავდეს. 

 კოორდინირება ეს არის: თანამშრომლობითი პროცესი, რომელიც აფასებს, 
გეგმავს, განახორციელებს, კოორდინირებას და მონიტორინგს უწევს იმ 
არსებულ შესაძლებლობებსა და მომსახურებებს, რომელიც პასუხობს 
ინდივიდის (...) საჭიროებებს, იყენებს რა კომუნიკაციას და ხელმისაწვდომ 
რესურსებს რომ ხელი შეუწყოს შედეგების ხარჯ ეფექტურობას,  როგორც ამას 
ამერიკის შემთხვევის მართვის საზოგადოება განმარტავს (Beth Zimmerman, 
2000);  

 კოორდინირება ეს არის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს მომსახურებასა და 
რესურსებზე დროულ ხელმისაწვდომობას; უზრუნველყოფს ზრუნვის 
უწყვეტობას; მხარს უჭერს ოჯახს და მის კეთილდღეობას; აუმჯობესებს 
ჯანმრთელობას, განვითარებას, განათლებას, პროფესიულ გადამზადებას, 
ფსიქო სოციალურ და ფუნქციურ შედეგებს და რესურსების ქმედით და 
ეფექტურ გამოყენებას (Beth Zimmerman, 2000); 

 გიტელი  კოორდინირებას აღწერს, როგორც ღონისძიებებს, რომელიც 
ძირითადად ეხება დამოუკიდებელ აქტორებს შორის ურთიერთობას, რომ მათ 
გადასცენ ერთმანეთს ინფორმაცია და სხვა რესურსები შედეგის მისაღწევად 
(Gittel 2002 in McDonald KM, 2007); 

 ვან დე ვენი კოორდინირებაში გულისხმობს ორგანიზაციის სხვადასხვა 
ნაწილების ინტეგრირებას და დაკავშირებას, რომ საერთო დავალების 
შესრულება მოხდეს (Van de Ven 1976 in McDonald KM, 2007); 

 იანგის თანახმად, კოორდინირება განისაზღვრება როგორც შეკრება და 
სინქრონიზაცია განსხვავებული სამუშაო ძალისხმევების, რომ მათ 
ჰარმონიულად ითანამშრომლონ ორგანიზაციის მიზნის მისაღწევად (Young 
1998 in McDonald KM, 2007) ; 
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 მალუონი და კროვსტონი კი კოორდინირებას ღონისძიებებს შორის 
ურთიერთდამოკიდებულებების მართვად მოიაზრებს (Malone&Crowston 1994 
in McDonald KM, 2007); 

 შორტელის  განმარტებით, კოორდინირება გულისხმობს  საერთო მიზნის 
მისაღწევად ფუნქციებისა და ღონისძიების ორგანიზაციის შიგნით და 
სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის გაერთიანებას, რათა მოხდეს ხარჯ 
ეფექტური, განგრძობადი ზრუნვა (Shortell 1994 in McDonald KM, 2007); 

  ალრედის თანახმად, კოორდინირება ეს არის უნარი, მიაღწიო ერთობასა და 
ინდივიდების, დეპარტამენტების და ორგანიზაციების ჯგუფურ მუშაობას, რომ 
ორგანიზაციის წარმატებისთვის საჭირო ღონისძიებების შესრულდეს. 
კოორდინირება გულისხმობს კოლაბორაციას ან ძალისხმევის ინტეგრაციას, 
სადაც ჯგუფებს და ინდივიდებს შორის კომუნიკაცია არის საფუძველი (Allred 
1995 in Mcdonald, 2014); 

 ფორესტის მოსაზრებით, ოპტიმალური კოორდინირება მოიცავს პაციენტზე 
ზრუნვის ღონისძიებებს, მიმწოდებლებს შორის კომუნიკაციას და 
მომსახურების  მიწოდების ინტეგრაციას (...) (Forrest 2000 in Mcdonald, 2014); 

 როზენბახი და იანგი კი, ზრუნვის კოორდინირების პროგრამებს ფართო 
სოციალური მომსახურების მოდელთან აკავშირებენ და აღნიშნავენ პაციენტის 
ფსიქო სოციალურ კონტექსტის მნიშვნელობას - საცხოვრებლის საჭიროება, 
შემოსავალი, სოციალური მხარდაჭერა (Rosenbach and Young 2000 in Mcdonald, 
2014);   

 რეიდის მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ კოორდინირება აღნიშნავს 
კავშირს პროვაიდერებს შორის და შეიძლება არ იყოს განგრძობადი, პაციენტი 
უნდა მიხვდეს მართვის უწყვეტობას, რაც გულისხმობს, რომ ზრუნვა 
მიღებული სხვადასხვა პროვაიდერებისგან დაკავშირებულია ერთმანეთთან 
(Reid in 2002 in Mcdonald, 2014). 

 
ზრუნვის კოორდინირების განმარტებების განხილვის შედეგად ნათლად 

ჩანს, რომ ზრუნვის კოორდინირების ამოცანაა კონკრეტული მიზნის მიღწევა და 
ამასთან,  იკვეთება შემდეგი მნიშვნელოვანი ასპექტები და ელემენტები (McDonald KM, 
2007), (Mcdonald, 2014): 

 ზრუნვის კოორდინირებაში რამდენიმე მონაწილე არის ჩართული; ზრუნვის 
კომპლექსურობიდან გამომდინარე იზრდება ჩართული მხარეების რაოდენობა 
და სცდება ბენეფიციართან მხოლოდ ინდივიდუალურ მუშაობას და მასში 
ერთვებიან სხვადასხვა პროფესიონალები; 
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 ზრუნვის კოორდინირება აუცილებელია, როდესაც ჩართული მხარეები 
დამოკიდებულები არიან ერთმანეთზე და ახორციელებენ ზრუნვის სხვადასხვა 
ღონისძიებს; ყველა მომსახურების მიმწოდებელი გამოირჩევა 
სპეციალიზებული ცოდნით, უნარითა და მომსახურებით. ზრუნვის 
კოორდინირება არის მნიშვნელოვანი, რათა მოხდეს ამ კომპეტენციების და 
კონტრიბუციების ინტეგრირება და ბენეფიციარის საჭიროებებზე 
სრულყოფილი, თანმიმდევრული და უწყვეტი მომსახურების  მორგება; 

 იმისათვის, რომ ეს ღონისძიებები განახორციელონ, ყველა ჩართულმა მხარემ 
უნდა იცოდეს საკუთარი და სხვისი როლი და იცნობდეს არსებულ რესურსებს, 
რათა მათი ცალ-ცალკე ქმედებებით გააზრებულად მოხდეს ერთიანი ზრუნვის 
შეთავაზება; 

 ზრუნვის ყველა ღონისძიების განხორციელებისთვის, ჩართული მხარეები 
დამოკიდებულები არიან ერთმანეთს შორის ინფორმაციის გაცვლაზე 
ბენეფიციარის საჭიროებებისა და მომსახურების მიმწოდებლების როლების 
შესახებ. ეს მათ ფუნქციების მართებულად გადანაწილების საშუალებას 
მისცემს; 

 ზრუნვაზე ორიენტირებული ღონისძიებების ინტეგრაცია მიზნად ისახავს 
სათანადო მომსახურების მიწოდებას შესაბამისი თანმიმდევრობით, 
დროულად და შესაბამის გარემოში.  

ზრუნვის კოორდინირების ძირითადი თვისებები უნდა მოიცავდეს 
ბენეფიციარების აქტიურ ჩართულობას საჭიროებების შეფასებაში, დაგეგმვაში, 
მიწოდებასა თუ მონიტორინგში; რეგიონში არსებული ყველა მომსახურების 
მიმწოდებლის კოლაბორაციულ თანამშრომლობას; სისტემის ანგარიშვალდებულებას; 
ზრუნვის მიწოდების სტანდარტიზებულ პროტოკოლს (Sara S. Bachman, 2015). 
ზრუნვის კოორდინირებისთვის მნიშვნელოვანია:  

 აქტორების როლების განსაზღვრა 
 ბენეფიციარისა და ოჯახის ჩართულობა და მათი გაძლიერება 
 საჭიროებების შეფასება 
 ზრუნვის დაგეგმვა 
 რესურსების შესახებ ინფორმაცია 
 სეტყობინება/რეფერირება 
 ადვოკატობა (McDonald KM, 2007). 

 
ზრუნვის კოორდინირება მიზნად ისახავს მომსახურებების და რესურსების 

ხელმისაწვდომობას და ინტეგრაციას, მომსახურებების ოჯახთან დაკავშირებას და 
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ინდივიდუალური შედეგების გაუმჯობესების ადვოკატობას (The Division of Children 
with Special Health Care Needs, 2000). საჭიროა განისაზღვროს, რომ ზრუნვის 
კოორდინირების პრაქტიკა - ეს სისტემების უწყვეტობაა (McDonald KM, 2007);  ამ 
მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია კოორდინირების შემდეგი კომპონენტები: 
მულიტიდისციპლინური მიდგომა, პრაქტიკის განგრძობადობა, კომუნიკაცია 
ბენეფიციარსა და მომსახურების მიმწოდებელს და მომსახურებებს შორის (McDonald 
KM, 2007). დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კომუნიკაციას ბავშვზე ზრუნვის 
მომსახურების შიგნით და მომსახურებებს შორის. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვები ბევრ მომსახურებაში შეიძლება იყვნენ ჩართულები და ჰქონდეთ 
შეხება ბევრ სპეციალისტთან. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს 
ინფორმაციის გაზიარებისას ეთიკური ნორმების დაცვას, კომუნიკაციის მეთოდს; 
გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი მოწყვლადობა, უსაფრთხოება და 
კეთილდღეობა (Moira Murray,Chris Osborne,, 2009).  

 

როგორც თავის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ხშირად ტერმინებს - ზრუნვის 
კოორდინირება და შემთხვევის მართვა, მოიაზრებენ ურთიერთგადამფარავად. 
ზემოთ განვიხილეთ ზრუნვის კოორდინირების მნიშვნელობა და მისი ასპექტები, 
თუმცა იმისთვის რომ ზუსტად დავინახოთ განსხვავება ზრუნვის  კოორდინირებას და 
შემთხვევის მართვას შორის უნდა განვიხილოთ ოთხი დონე, რომელსაც მოიცავს 
კოორდინირება (Challis, 2018): 

 სტრატეგიული და ერთიანი დაგეგმვა და უწყებათაშორისი კოორდინაცია; 
 პროფესიონალთა შორის თანამშრომლობა მულტიდისციპლინურ გუნდებში; 
 მუშაკის მიერ განსაზღვრული ზრუნვის კოორდინირება ინდივიდუალურ 

კლიენტთან ან შემთხვევის მართვა; 
 ჩართული პირების ღონისძიებების კოორდინაცია და მათი მუშაობის 

დუბლირების შემცირება. 

შემთხვევის მართვა კი ეხება ჩამოთვლილთაგან მხოლოდ ერთ დონეს და 
განიმარტება როგორც მომსახურების  მიწოდების მეთოდი, როდესაც სოციალური 
მუშაკი აფასებს ბავშვის და ოჯახის საჭიროებებს და გეგმავს, ატარებს მონიტორინგს, 
აფასებს და ადვოკატობას უწევს ბავშვის საჭიროებების დაკმაყოფილებას 
მომსახურებებში. ეფექტური შემთხვევის მართვა ალტერნატიული ზრუნვის 
მომსახურებაში გულისხმობს ჰოლისტურ ზრუნვას ბავშვის განვითარებაზე, 
უფლებების დაცვაზე დაფუძნებულ მიდგომას, რომ ბავშვის განვითარების ყველა 
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ეტაპზე იყოს ბავშვის უფლებები უზრუნველყოფილი; ამასთან შემთხვევის მართვის 
დროს მნიშვნელოვანია ოჯახზე და თემზე დაფუძნებული მიდგომა, ოჯახის 
გაძლიერება, რომ მათ შეძლონ ბავშვზე ზრუნვა და განახორციელონ 
მულტიდისციპლინური მუშაობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ბავშვები, მათ 
შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იღებდნენ ყველა საჭირო 
მომსახურებას მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე (UNICEF EAPRO, 2006).  

 

ზრუნვის კოორდინირება ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში 

ზრუნვის კოორდინირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 
სთავაზობს მხარდაჭერას სამედიცინო, საგანმანათლებლო, სოციალურ თუ სხვა 
მომსახურებებთან დაკავშირების პროცესში. ის განაპირობებს სათემო 
მომსახურებებში ბავშვების ჩართვას და კოორდინირებას შესაბამისი გეგმის მიხედვით 
(DEVELOPMENTAL DISABILITIES SERVICES DIVISION, 2016).  როგორც ზემოთ, ზრუნვის 
კოორდინირების განმარტების დროს აღინიშნა, მთავარი აქცენტი კეთდება 
კოლაბორაციულ მუშაობაზე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან 
მუშაობის დროს კი მათი ალტერნატიულ ზრუნვაში ჩართვის და მომსახურების 
მიწოდების პროცესში მხარდაჭერა არის აუცილებელი. ზრუნვის კოორდინირების 
პროცესში მნიშვნელოვანია ყველა დონეზე მოხდეს თანამშრომლობის გაძლიერება - 
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო მომსახურებების მიმწოდებლებს შორის, სხვადასხვა 
ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც წარმოადგენენ მომსახურების მიმწოდებლებს, 
სპეციალისტებს, მშობლებს და ბავშვებს. ამ უწყებებს შორის თანამშრომლობა 
უზრუნველყოფს ინფორმაციის სრულად გაზიარებას და კონტაქტს იმისათვის, რომ 
მათ უზრუნველყონ შესაფერისი ალტერნატიული ზრუნვის შეთავაზება ყველა 
ბავშვისთვის (Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS) at the 
University of Strathclyde; International Social Service (ISS); Oak Foundation; SOS Children’s 
Villages International; and United Nations Children’s Fund (UNICEF) , 2012). 

ზემოთ აღნიშნული ზრუნვის კოორდინირების პრინციპები პირდაპირ 
უკავშირდება საქართველოში ალტერნატიული ზრუნვის სარეკომენდაციო მოდელში 
გამოყოფილ ძირითად ასპექტებს (მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან 
განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე 
ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 
სარეკომენდაციო მოდელი): 
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 ბავშვის უფლებისა და საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება - 
კოორდინირებული ზრუნვის პირობებში ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვის ყველა უფლების დაცვა და მათი ინტერესების გათვალისწინება 
ყველა დონეზე - იმ მომსახურებაში, სადაც არის ის განთავსებული და ასევე 
თემში არსებულ სხვა მომსახურებებთან დაკავშირების გზით. სარეკომენდაციო 
მოდელში გათვალისწინებულია ასევე მომსახურების მიწოდება ისეთ 
გეოგრაფიულ გარემოში, სადაც მომსახურების მიმღები ბავშვებისთვის 
შესაძლებელი იქნება სამედიცინო მომსახურებაზე, 
აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებსა და საგანმანათლებლო სისტემებზე 
წვდომა;   

 მონაწილეობითი მიდგომა - როდესაც თავად ბენეფიციარები არიან 
ჩართულები მათ შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რასაც მოიცავს ასევე 
ზრუნვის კოორდინირების ძირითადი პრინციპები; 

 მულტიდისციპლინური და  ტრანსდისციპლინური მიდგომა - როდესაც 
გუნდური მუშაობის პრინციპით ხდება მომსახურების მიწოდება და 
მომსახურება თანამშრომლობს სხვა სპეციალისტებთან და სხვადასხვა 
სისტემების (განათლება, სოციალური მომსახურება) წარმომადგენლებთან. 
ზრუნვის კოორდინირების განმარტებასა და მის მახასიათებლებში ნათლად 
ჩანს, რომ სხვადასხვა მომსახურებების და ჩართული პირების დაკავშირება და 
მათი კონსტრუქციული თანამშრომლობა განაპირობებს წარმატებულ ზრუნვას 
და მომსახურების მიწოდებას;  

 მნიშვნელოვანია სხვა პრინციპების გათვალისწინება და დაკავშირება ზრუნვის 
კოორდინირებასთან; განსაკუთრებით ბენეფიციარის ღირსების, პირადი 
ცხოვრებისა და კონფიდენციალურობის დაცვა, რომელიც შესაძლოა 
წარმოადგენდეს გამოწვევას ზრუნვის კოორდინირების პროცესში, სადაც 
მრავალი მოქმედი პირი შეიძლება იყოს ჩართული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის მომსახურების მიწოდებაში.  

ალტერნატიული ზრუნვის სარეკომენდაციო მოდელში ასევე არის 
გამოყოფილი თანამშრომლობის საკითხი სახელმწიფო სამსახურებთან და 
მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან, რაც პირდაპირ უკავშირდება 
ზრუნვის კოორდინირების პრინციპებს (მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის 
ან განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე 
ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 
სარეკომენდაციო მოდელი). მნიშვნელოვანია, შემდეგი სახელმწიფო უწყებების 
გამოყოფა ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული ბავშვის ინტერესებიდან 
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გამომდინარე: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 
სოციალური მომსახურების სააგენტო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და 
კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განათლების 
კოორდინირებისთვის ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველო. ასევე 
ზრუნვის კოორდინირებისთვის აუცილებელია სხვადასხვა მომსახურების 
მიმწოდებელი ორგანიზაციების (ადრეული ჩარევის, აბილიტაცია/რეაბილიტაციის 
და დღის ცენტრის მომსახურებები), ადგილობრივი თვითმმართველობების და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა.  

 

ზრუნვის კოორდინატორის ფუნქციები 

ზრუნვის კოორდინატორის ფუნქციას ითავსებს ის ადამიანი, რომელიც 
ინდივიდის საჭიროებებს და მიზნებს გამოკვეთს და მომსახურებებს კოორდინირებას 
უწევს ამ მიზნების მისაღწევად. ინდივიდის საჭიროებებიდან გამომდინარე, ზრუნვის 
კოორდინატორი შეიძლება იყოს ის ადამიანი, რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები და 
ცოდნა, რომ მოახდინოს ბენეფიციარის საჭიროებების და ძლიერი მხარეების 
ადვოკატობა კომპლექსურ სისტემებს შორის, შეძლოს მისი ნავიგაცია და კომუნიკაცია 
ოჯახიდან დაწყებული სხვა სპეციალისტებით და უწყებებით დამთავრებული. 
პირველ რიგში, ამისთვის ბენეფიციარის შეფასება და მასთან ერთად მიზნების დასახვა 
არის აუცილებელი არა განსჯითი მეთოდით. ზრუნვის კოორდინატორის 
პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს დასახული მიზნების და გეგმის შესრულება და 
ყველა ჩართულ მხარესთან ერთად მომსახურებების მიწოდების და 
ურთიერთთანამშრომლობის მონიტორინგი. მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად 
კი, შესაძლებელია, მოხდეს გეგმის შეცვლა, რომელიც განისაზღვრა ინდივიდის 
მიზნების მისაღწევად (Craig C, 2011).  

 
სოციალური მუშაკის როლი ზრუნვის კოორდინირებაში 

 
სოციალური მუშაკი როგორც შემთხვევის მენეჯერი, ადვოკატი და 

მომსახურების მიმწოდებელი არის იმ უნიკალურ პოზიციაში, სადაც მას შეუძლია 
ზრუნვის კოორდინირება სხვადასხვა უწყებებს შორის საჭირო მომსახურებების 
მისაღებად. ეს პროცესი ხორციელდება სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებულ 
სისტემებს შორის რესურსების გაცვლით საერთო მიზნების და ამოცანების 
შესასრულებლად. ზრუნვის კოორდინირება, როგორც ზემოთ არის განმარტებული, 
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მოიცავს სხვადასხვა დონეებს შორის - სისტემებს, თემებს, ორგანიზაციებს ან 
პროგრამებს ბენეფიციარის განთავსების ადგილის მიხედვით. სოციალური მუშაკი 
ბენეფიციარის საჭიროებებიდან გამომდინარე მომსახურების მიმწოდებელ და 
სხვადასხვა აქტორებს შორის ახდენს რეფერირებას და ინფორმაციის გაცვლას (Alicia 
C. Bunger, 2011). 

ამერიკის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ბავშვთა კეთილდღეობის 
სისტემაში სოციალური მუშაკის პრაქტიკის ერთ-ერთ სტანდარტად კოლაბორაციას 
ასახელებს. სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს ინტერდისციპლინური და 
ორგანიზაციათა შორისი თანამშრომლობა, რომ ბავშვებს, ახალგაზრდებსა და ოჯახებს 
მხარი დაუჭიროს, გააძლიეროს და მიაწოდოს ეფექტური მომსახურებები. იქიდან 
გამომდინარე, რომ ბევრი მომსახურების მიმწოდებელია ჩართული ბავშვთა 
კეთილდღეობის სფეროში, სოციალურმა მუშაკმა უნდა გაანალიზოს მათი როლები და 
ამოცანები უკეთესი თანამშრომლობისთვის. ასეთი კოლაბორაცია შესაძლოა 
მოიცავდეს მულტიდისციპლინურ გუნდებს, თემის წარმომადგენლებს, სხვა 
მომსახურების მიმწოდებლებს, ისეთ სფეროებში როგორიცაა სამართალი, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, მედიცინა, ჯანდაცვა, საცხოვრისები, 
განათლება თუ სხვა. ამ კოორდინაციას შეუძლია საჭირო მომსახურებებზე 
ბენეფიციარების წვდომის უზრუნველყოფა დუბლირების გარეშე (National Association 
of Social Workers, 2013).  

სოციალური მუშაობა, როგორც პროფესია, ოპერირებს ადამიანსა და მის 
სოციალურ, კულტურულ, ფიზიკურ გარემოს შორის. შემთხვევის მართვის, შეფასების, 
კონსულტირების, ადვოკატობის, ოჯახთან მუშაობის, კვლევის, პოლიტიკის და 
სათემო მუშაობის გზით სოციალური მუშაკები იყენებენ პერსპექტივას, რომ ადამიანი 
ფუნქციონირებს  მის სოციალურ გარემოში და სწორედ ამიტომ ჩარევა ხორციელდება 
როგორც ინდივიდის, ასევე სხვადასხვა სოციალურ დონეებზე. შესაბამისად, 
სოციალური მუშაკი აქცენტს აკეთებს როგორც ადამიანის კეთილდღეობაზე, ასევე 
გარედან მოქმედ ყველა იმ ფაქტორებზე, რომელიც იწვევს უსამართლობას, 
უთანასწორობას და დისკრიმინაციას (Australian Association of Social Workers, 2016).  

მუშაობის ყველა კონტექსტში, მათ შორის ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიულ 
სისტემაში ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებით, 
სოციალური მუშაკი მოქმედებს ინდივიდზე ფოკუსირებულად და რთავს პროცესებში 
და იყენებს ოჯახის, მზრუნველების, თემის ძლიერ მხარეებს და მუშაობს 
კოლაბორაციულად, რომ ადამიანებმა მიაღწიონ მათ მიერ დასახულ მიზნებს. ამას 
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სოციალური მუშაკი ჰოლისტური მიდგომით - ინდივიდუალური და სისტემების 
ფაქტორების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ, საინტერესოა 
განვიხილოთ კონკრეტული მიმართულებები, რომლითაც სოციალური მუშაკი მისი 
პროფესიიდან გამომდინარე ახდენს ზრუნვის კოორდინირებას შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის (Australian Association of Social Workers, 2016):  

 შესაძლებლობების განვითარება - ადგილობრივი თემების, ჯგუფების, 
მხარდამჭერი ქსელების, ბიზნესის და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვა, 
განათლება, კონსულტირება და კოორდინირება, რომ შემუშავდეს 
ინკლუზიური საზოგადოება და გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის - ფიზიკური, სოციალური და მონაწილეობის დაბრკოლებების 
მოხსნის შედეგად. მომსახურებებთან მუშაობა, რომ მოხდეს მათთვის 
ცნობიერების ამაღლება, ცოდნის და სწორი დამოკიდებულებების განვითარება, 
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა მიიღონ ეფექტურად 
მომსახურება და მხარდაჭერა. ინდივიდების და ოჯახების გაძლიერება და მათი 
შესაძლებლობების განვითარება, რომ შეძლონ კეთილდღეობის სისტემაში 
ინფორმაციის მიღება და ნავიგაცია; 

 შემთხვევის მართვა და მომსახურების კოორდინირება - ამ დონეზე სოციალური 
მუშაკის ფუნქციებია მომსახურების შუამავლობა, მხარდაჭერის 
კოორდინირება,  მულტიდისციპლინურ გუნდებთან თანამშრომლობა, სხვა 
მომსახურებაში რეფერირება, რესურსების მიღება, ზრუნვის დაგეგმვაში 
მხარდაჭერა;  

 დაგეგმვა - დაგეგმვის ხელშეწყობა რესურსების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების გზით, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს არჩევანი და 
შესაძლებლობები ბენეფიციარისთვის, რომ მან მიაღწიოს დასახულ მიზნებს.  

სოციალური მუშაობის პერსპექტივიდან ზრუნვის კოორდინირებაში 
გამოკვეთილია შემდეგი ასპექტები (Alicia C. Bunger, 2011): რამდენიმე პროვაიდერი, 
ურთიერთთანამშრომლობა და საერთო მიზანი. იმისთვის, რომ საერთო ბენეფიციარმა 
ან ბენეფიციართა ჯგუფმა შეძლოს მიზნის მიღწევა რამდენიმე აქტორს უწევს მუშაობა 
და თანამშრომლობა. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანია, თანამიმდევრულობა და 
უწყვეტობა მიდგომებს შორის, რომელსაც იღებს ბენეფიციარი სხვადასხვა უწყებისგან. 
ზრუნვის კოორდინირება შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა სახით: 
მომსახურებების ინტეგრირებით, რაც გულისხმობს მომსახურებების კომბინირებას 
და მათ ერთდროულად განხორციელებას;  მომსახურებების გადაფარვა (wrap around), 
როდესაც მომსახურების მიმწოდებელმა და მომსახურებებმა შეიძლება 
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გარკვეულწილად გადაფარონ ერთმანეთი, მაგრამ არ არიან კომბინირებულები ისეთ 
დონეზე, როგორც ინტეგრირებულ მომსახურებებში; შემთხვევის მართვა, რომელიც 
მოიცავს ბენეფიციარის დაკავშირებას სხვადასხვა საჭირო მომსახურებებთან.  

მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან განვითარების და 
ჯანმრთელობის  მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე ზომის 
სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო 
მოდელში განსაზღვრულია სახელმწიფო სოციალური მუშაკის როლი 
ალტერნატიული მომსახურების ფარგლებში (მძიმე და ღრმა შეზღუდული 
შესაძლებლობის ან განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე 
ბავშვებისთვის მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული 
ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო მოდელი). მიუხედავად იმისა, რომ 
აღნიშნული მოდელი და ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები არ იცნობს ტერმინს - 
ზრუნვის კოორდინირება, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ თუ რა როლს თამაშობს 
სოციალური მუშაკი მომსახურებებში და დავუკავშიროთ გარკვეული როლები 
ზრუნვის კოორდინირების განხორციელებას.  

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს 
მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციასთან - როგორც ადმინისტრაციასთან, ასევე 
სპეციალისტებთან ბენეფიციარების შემთხვევის მართვის პროცესში და ჩართულია 
ბავშვის საჭიროებებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

სოციალური მუშაკი აფასებს ბავშვის ზოგად საჭიროებებს და ადგენს მის 
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას. შემდეგ ხდება შემთხვევის წარდგენა 
მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონულ საბჭოზე და მომსახურებაში ჩარიცხვის 
შემთხვევაში ის მომსახურების გეგმას მომსახურების მულტიდისციპლინურ გუნდთან 
ერთად ადგენს. სოციალური მუშაკი თანამშრომლობს მომსახურებაში ჩარიცხული 
ბავშვის ოჯახთან და ნათესავებთან, ბავშვის რეინტეგრაციის პერსპექტივით. 
სოციალური მუშაკი ასევე კოოპერირებს მომსახურების სპეციალისტებთან და 
აღმზრდელებთან, რომ მოხდეს ბავშვის განვითარების და სოციალური ინკლუზიის 
უზრუნველყოფა და  პროგრესის მონიტორინგი. სოციალური მუშაკი სოციალური 
ინკლუზიისთვის თანამშრომლობს როგორც საგანმანათლებლო სისტემასთან, ბავშვის 
განათლების სისტემაში ჩართვის მიზნით, ასევე სხვა უწყებებთან და 
მომსახურებებთან ბავშვის სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებში მონაწილეობისთვის. 
სოციალური მუშაკი ასევე მუშაობს ბავშვის გაშვილებაზე ან სპეციალიზებულ 
მინდობით აღზრდაში გადაყვანაზე და ამზადებს ბავშვის შემთხვევას მეურვეობისა და 
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მზრუნველობის რეგიონულ საბჭოზე წარსადგენად გადასინჯვისათვის. ზემოთ 
აღწერილიდან გამომდინარე ნათელია, რომ ალტერნატიულ მომსახურებაში 
ბავშვებზე ზრუნვას სოციალური მუშაკი და მომსახურების მიმწოდებლები 
შემთხვევის მართვის სისტემაზე დაფუძნებით ახორციელებენ, რომელიც აქ 
განხილულია, როგორც ზრუნვის კოორდინირების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. 

ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებების ფარგლებში სისტემურ დონეზე 
თანამშრომლობა სხვადასხვა უწყებებთან, ასევე სოციალური მუშაკის ჩართულობით 
ხდება - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების 
სააგენტო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველო, 
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციები, ადგილობრივი თვითმმართველობა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციები. ბავშვის შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობს სოციალური მუშაკი - სამედიცინო 
მომსახურების მიღება, მისი სოციალურ, საგანმანათლებლო და 
სპორტულ/რეკრეაციულ პროგრამებში ჩართვა. სარეკომენდაციო მოდელი 
ითვალისწინებს მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან განვითარების და 
ჯანმრთელობის  მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის ალტერნატიულ ზრუნვაში 
სოციალური მუშაკის მიერ ზრუნვის კოორდინირებას შემდეგ დონეებზე: 
უწყებათაშორისი კოორდინირება, შემთხვევის მართვა  ინდივიდუალურ დონეზე და 
მულტიდისციპლინურ გუნდთან თანამშრომლობა.  

 

ზრუნვის კოორდინირების პროცესში მნიშვნელოვანი აქტორები 

ალტერნატიული ზრუნვისა და მისი კოორდინირების წარმატებულად 
განხორციელებაში მნიშვნელოვანია სხვადასხვა უწყებების ჩართულობა, როგორიცაა  
სამთავრობო, არასამთავრო, კერძო სექტორი და სათემო ორგანიზაციები. იმისათვის, 
რომ მოხდეს ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება და ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესების გათვალისწინება, უნდა განისაზღვროს სხვადასხვა ჩართული მხარეების 
როლები, პასუხისმგებლობები და მოლოდინები (Family for Every Child, 2015). 
ბავშვების მხარდაჭერისთვის უნდა შეიქმნას „ზრუნვის საზოგადოება“, რომელიც 
შედგება სოციალური მუშაკისგან, პროფესიონალი პერსონალისგან და მომსახურების 
მიმწოდებლებისგან, ოჯახებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობისგან (Family 
for Every Child, 2015). კოორდინირებული პოლიტიკის ჩამოყალიბება და 
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განხორციელება ალტერნატიულ ზრუნვაში მყოფი ბავშვებისთვის კი არის 
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა (United Nations General Assembly, 2010). ქვემოთ 
მოკლედ განვიხილავთ ალტერნატიულ ზრუნვაში მნიშვნელოვან აქტორებს 
კოორდინირებული ზრუნვის იმპლემენტაციისთვის (Centre for Excellence for Looked 
After Children in Scotland (CELCIS) at the University of Strathclyde; International Social 
Service (ISS); Oak Foundation; SOS Children’s Villages International; and United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) , 2012). 

 
 სახელმწიფოს როლი (პოლიტიკის მიმღები, კანონმდებლები, აღმასრულებელი 

მთავრობა) - სახელმწიფო ადგენს პოლიტიკას და ჩარჩოებს და იმისთვის, რომ 
მოხდეს ქვეყნის მიერ აღებული პასუხისმგებლობების განხორციელება, მან 
უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი კანონმდებლობა, სტრატეგიული გეგმა და 
პოლიტიკის სახელმძღვანელოები ბავშვთა კეთილდღეობისთვის. საჭიროა 
ასევე,  ხელი შეეწყოს სახელმწიფო დონეზე უწყებათაშორის თანამშრომლობას. 

 მომსახურების მიმწოდებლების და სააგენტოების როლი (სოციალური 
კეთილდღეობის ორგანიზაციები, მომსახურების მიმწოდებლები) - 
მნიშვნელოვანია სრული ჩართულობა და კოოპერაცია ყველა მომსახურების 
მიმწოდებლის, განსაკუთრებით კი, ბავშვთა კეთილდღეობის და ოჯახების 
მხარდამჭერი ორგანიზაციების. საჭიროა ამ დონეზე განათლების, ჯანდაცვის, 
სოციალური დაცვის, საცხოვრისების და იურიდიული მომსახურებების 
ერთიანობა და მულტიდისციპლინური მიდგომა. 

 მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის პერსონალის როლი - დადებითი 
ურთიერთობები, რომელსაც ბავშვი იღებს მომსახურებაში დიდ გავლენას 
ახდენს მათ განვითარებასა და გამოცდილებაზე. ხშირად პერსონალს თავად 
ესაჭიროება მხარდაჭერა ბავშვების კომპლექსური საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, რათა უკეთ იზრუნონ ბენეფიციარებზე - ეს უნდა იყოს მუდმივი 
სწავლება, განვითარება, პროფესიული მხარდაჭერა და აღიარება. პერსონალი  
კრიტიკულ როლს თამაშობს, რომ ბავშვზე ზრუნვის პოლიტიკა და პრაქტიკა 
თანხვედრაში იყოს.  

 არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები - ისინი არიან 
ადვოკატები ბავშვების უფლებების ალტერნატიულ ზრუნვაში და 
საკანონმდებლო ბაზის, პოლიტიკის და მომსახურების განხორციელების 
მონიტორინგში დიდი წვლილი მიუძღვით.  
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 საერთაშორისო ორგანიზაციები - მათი დაფინანსება და პრიორიტეტიზაცია - 
როგორც სტრატეგიების განვითარების პარტნიორები მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობენ ალტერნატიული ზრუნვის ეფექტურობაში.  

 ბიზნესის როლი - ისინი მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ თემში და უნდა 
დაეხმარონ ძლიერი თემის ჩამოყალიბებას, რომელიც თავის მხრივ 
ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული ბავშვებისთვის საჭირო რესურს 
წარმოადგენს.  

 

საქართველოში არსებული რეალობა და გამოწვევები 

საქართველოში არსებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებში, მინდობით 
აღზრდისა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების სტანდარტებში არ იკვეთება ტერმინი 
ზრუნვის კოორდინირება. თუმცა ზემოთ განხილულია ზრუნვის კოორდინირების 
მნიშვნელობა ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებებში და სწორედ ამიტომ 
საქართველოს სახალხო დამცველის მონიტორინგის ანგარიშების საფუძველზე, 
რომლებიც ეხება ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებებსა და სტანდარტებს,  
საინტერესოა ზრუნვის კოორდინირების დაკავშირება არსებულ რეალობასთან და 
გამოწვევების გაანალიზება. 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მონიტორინგის ანგარიშში სახალხო 
დამცველის მიერ გამოიკვეთა ზრუნვის კოორდინირებასთან დაკავშირებული 
შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხები (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2015):  

სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, სოციალური მუშაკების მიერ 
მომზადებული თითოეული ბენეფიციარის შეფასებები, მათი ინდივიდუალური 
განვითარების და მომსახურების ინდივიდუალური გეგმები არსებობს და ინახება 
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, თუმცა აღნიშნულია, რომ რიგ შემთხვევებში პირადი 
საქმეები არ არის სრულყოფილი სახით წარმოდგენილი და ისინი არ აღწერს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს და ამა თუ იმ მომსახურების მიწოდების მნიშვნელობას. 
რაც თავის მხრივ წარმოადგენს გამოწვევას ზრუნვის კოორდინირებისთვის, რადგან 
მომსახურების მიმწოდებელი ზუსტად უნდა იცნობდეს და აცნობიერებდეს 
მომსახურებაში ჩართული ბავშვის განვითარების საჭიროებას და შესაბამისად 
გადასადგმელ ნაბიჯებს. ზრუნვის კოორდინირების პრაქტიკული განხორციელების 
თვალსაზრისით, სირთულეს წარმოადგენს ისიც, რომ მომსახურებაში ჩართული 
ბავშვების სხვადასხვა მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია გარე 
ფაქტორებზე, როგორიცაა ორგანიზაციის შესაძლებლობები, რეგიონში არსებული 
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მდგომარეობა, ბავშვების ასაკის გათვალისწინებით მომსახურებამდე 
დამოუკიდებლად მისვლა/არ მისვლა. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა წრეებში 
ჩართულობა, რომელიც არის აღწერილი დღის წესრიგში რეალურად არ 
ხორციელდება.  ამასთან,  დედობილ-მამობილს საგანმანათლებლო პროცესში 
ჩართულობაზე და ბავშვების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე  არ აქვთ ინფორმაცია. 
მონიტორინგის პროცესში გამოიკვეთა საქველმოქმედო ორგანიზაციების ჩართულობა 
მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში. აღნიშნული ფაქტი ბავშვზე ზრუნვის 
კოორდინირების პრინციპებით შეგვიძლია დადებითად შევაფასოთ, რადგან თემის და 
ადგილობრივი ბიზნესის ჩართულობა, მომსახურების მიწოდებაზე დადებით 
გავლენას ახდენს. მნიშვნელოვანია, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ 
სოციალური მუშაკები უფრო ქმედითად იყვნენ ჩართულები ბავშვზე ზრუნვის 
პროცესში.  

 
სახალხო დამცველის ანგარიშში მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის 

განხორციელების შესახებ (სახალხო დამცველი, 2016),  საუბარია ისეთ საკითხებზე, 
რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ზრუნვის კოორდინირების პრინციპებს: ქვეყანაში 
არ არსებობს კოორდინირებული სახელმწიფო პოლიტიკა ცენტრალურ 
ხელისუფლებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შორის. ეს კი 
საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნაა, რომელიც არ სრულდება და რომელიც 
მინდობით აღზრდის მომსახურების გაუმჯობესებულ მიწოდებას უზრუნველყოფდა. 
ანგარიშში გამოყოფილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დაბალი 
ჩართულობა და მონაწილეობა - ბავშვების ჯანდაცვის უფლების რეალიზაციაში. 
თვითმმართველობების ბიუჯეტში არ არის გათვლილი ხარჯები სამედიცინო 
გამოკვლევებისა და მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსებაში მინდობით 
აღსაზრდელებისთვის.   

 
სისტემურ დონეზე სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა-

მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოების გაძლიერების საჭიროება 
გამოიყოფა, რაც ზრუნვის კოორდინირებისთვის ერთ-ერთ მთავარ რგოლად 
მოიაზრება. რადგან მისი მუშაობა სწორედ მულტიდისციპლინური და მულტი 
უწყებრივი ხასიათისაა (საბჭოში შედიან სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები) და 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ალტერნატიული ზრუნვის მომსახურებებში. თუმცა 
სახალხო დამცველის ანგარიშში გამოიკვეთა, რომ რეგიონული საბჭოები არ 
შეისწავლიან საფუძვლიანად ისეთ პრიორიტეტულ საკითხებს, როგორიცაა 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების ინდივიდუალური 
საჭიროებების დაკმაყოფილება მიმღებ ოჯახებში და ბენეფიციარის ინდივიდუალური 
განვითარების გეგმით გაწერილი ღონისძიებების შესრულების ხარისხი.  

 
ასევე სირთულეს წარმოადგენს, ის რომ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკებს 

ზოგიერთ შემთხვევაში არ აქვთ რეგულარული ხასიათის ურთიერთობები 
ბენეფიციარებთან, რაც თავისთავად ზრუნვის დაგეგმვას და მის კოორდინირებას 
ართულებს. ისინი რიგ შემთხვევებში მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაციით 
მართავენ შემთხვევას და არ ახორციელებენ ყოველთვიურ ვიზიტებს მიმღებ 
ოჯახებში. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ რთულდება ბავშვების უფლებების 
დაცვის და მათი განვითარების შეფასება.  

 
ასევე ზრუნვის კოორდინირების პრინციპის დარღვევაა, რომ მიმღები 

ოჯახები არ ფლობენ სრულ ინფორმაციას სახელმწიფო მომსახურებების შესახებ და 
ასევე განვითარების გეგმის მნიშვნელობის და გაწერილი ღონისძიებების შესახებ, 
რადგან უმეტეს წილად გეგმის შედგენა და გადასინჯვა ხორციელდება მხოლოდ 
სოციალური მუშაკის მიერ და არ არიან ჩართულები მიმღები მშობლები და თავად 
ბენეფიციარები. კოორდინირებული ზრუნვის ფარგლებში ყველა მოქმედ პირს უნდა 
ჰქონდეს ინფორმაცია არსებული მომსახურების და რესურსების შესახებ და ყველა 
ჩართული მხარე უნდა იყოს ინფორმირებული საკუთარი როლისა და 
პასუხისმგებლობების შესახებ.   

 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებული სტანდარტები და 

რეგულაციები არ იცნობენ ზრუნვის კოორდინირებას და სოციალურ მუშაკს 
შემთხვევის მმართველის როლი აქვს, ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში 
გარკვეული სახით სხვადასხვა დონეზე მაინც ხდება ზრუნვის კოორდინირების 
განხორცილება. ამიტომ მნიშვნელოვანია შემთხვევის მმართველმა სოციალურმა 
მუშაკებმა გააცნობიერონ მათი როგორც ზრუნვის კოორდინატორის როლი 
ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში.  

 
როდესაც საუბარი გვაქვს ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში ჩართულ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე მნიშვნელოვანია სოციალურმა 
მუშაკმა მოირგოს არა მხოლოდ შემთხვევის მმართველის, არამედ ზრუნვის 
კოორდინატორის როლი. რადგან შშმ ბავშვებს ხშირად უწევთ სხვადასხვა 
სპეციალისტის მომსახურების მიღება. ზრუნვის კოორდინირება კი უზრუნველყოფს 
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ბენეფიციარის მიერ მომსახურებას, რესურსებზე დროულ ხელმისაწვდომობასა და  
ზრუნვის უწყვეტობას, რათა მოხდეს სხვადასხვა კომპეტენციების, მომსახურებების 
შერწყმა და ბენეფიციარის საჭიროებების გათვალისწინებით მისთვის სრულყოფილი, 
თანმიმდევრული და უწყვეტი მომსახურების მიწოდება. სწორედ ასე ხდება 
შესაძლებელი ალტერნატიული ზრუნვის მიზნების მიღწევა, ბენეფიციარის 
კეთილდღეობის მხარდაჭერა და მისი ბიო-ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება.  
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სახლების მონიტორინგის შესახებ. თბილისი. 

სახალხო დამცველი. (2016). სპეციალური ანგარიში მინდობითი აღზრდის სახელმწიფო 
ქვეპროგრამის მონიტორინგის შესახებ.  
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ნაწილი 2. მულტიდისციპლინური მიდგომა 

გურანდა თეთრაძე  

 
აღნიშნული თავი ეძღვნება მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობას და მის 

მნიშვნელობას ბენეფიციარისთვის საუკეთესო მომსახურების მიწოდებისთვის. მასში 

განხილულია პროფესიონალთა გუნდების სახეები და მათ შორის 

მულტიდისციპლინური გუნდის ადგილი და რაობა.  

 

მულტიდისციპლინური მიდგომა სხვადასხვა სფეროში აპრობირებული 

მეთოდია, თუმცა ჩვენ ვკონცენტრირდებით შშმ ბავშვთა ალტერნატიულ 

მომსახურებებში მის ფუნქციონირებაზე. კერძოდ, როგორ დაინერგა, რას ეფუძნება, რა 

სარგებელი მოაქვს ბენეფიციარისთვის, ოჯახისთვის და პროფესიონალებისთვის, რა 

ეტაპებისგან შედგება მისი მუშაობა, ასევე, ვინ შეიძლება იყვნენ გუნდის წევრები, რა 

შედის მათ ფუნქცია-მოვალეობებში, განსაკუთრებით კი, ყურადღება გამახვილდება 

გუნდში სოციალური მუშაკის როლსა და საქმიანობაზე, მის ეთიკურ 

ვალდებულებებსა და პროფესიულ მიზნებზე. 

 

გარდა ამისა, ამავე თავში განვიხილავთ მულტიდისციპლინურ გუნდში 

მიმდინარე პროცესებს - იმ კომპონენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს გუნდის მუშაობას, 

და იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომლებიც დიდწილად განსაზღვრავს გუნდის 

ეფექტურობას. შევეხებით იმ ბარიერებსა და გამოწვევებსაც, რომელთა წინაშეც 

პროფესიონალები დგებიან გუნდში მუშაობისას.  

 

და ბოლოს, მიმოვიხილავთ მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობას სხვადასხვა 

სფეროში  (ჯანმრთელობისა და ბავშვთა დაცვის სფეროებში).  
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ზემოაღნიშნული საკითხები განხილულია, როგორც საქართველოს პრაქტიკის 

მაგალითზე, ისე საერთაშორისო ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით. 

 

რა არის მულტიდისციპლინური მიდგომა 

 

მშობელი იშვიათად ელის, რომ მისი შვილი შესაძლოა შეზღუდული 

შესაძლებლობით დაიბადოს. ორსულობის პერიოდში მშობლები საკუთარ 

წარმოსახვაში აგებენ კონსტრუქციას მათი შვილის მომავლის შესახებ, თუ როგორი 

შეიძლება იყოს იგი. დიაგნოზის გაგება კი, დეილის მიხედვით, ხშირად ქმნის 

შეცვლილი მოლოდინების კრიზისს (Auliffe, 2009). ეს არის ძალიან მძიმე და რთული 

პროცესი მშობლებისა და ოჯახის წევრებისთვის. სწორედ ამ პროცესში წარმოიქმნება 

სხვადასხვა პროფესიონალის ჩართვისა და დახმარების საჭიროება, რათა ოჯახი 

გაუმკლავდეს მოულოდნელად თავსდამტყდარ სიტუაციას, მიიღოს ადეკვატური 

ინფორმაცია და მომსახურება. შესაბამისად, ამ ეტაპზე წარმოიშვა 

მულტიდისციპლინური გუნდის კონცეფცია, როგორც განსხვავებული მიდგომის, 

რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა დისციპლინის ადამიანები მონაწილეობენ 

მომსახურების დაგეგმვისა და მიწოდების პროცესში, რათა უპასუხონ ბენეფიციარის 

ყველა საჭიროებას (Auliffe, 2009). 

 

კარიერი და კენდელი (1995 in Mental Health Commission, 2006:11) გუნდს 

განმარტავენ, როგორც „ადამიანთა ჯგუფს ურთიერთშემავსებელი უნარებით, 

რომლებიც ერთგული არიან საერთო მიზნების, ამოცანების, მიდგომების და 

ერთმანეთის წინაშე თანაბრად ანგარიშვალდებულად თვლიან თავს“. ამასთანავე, 

გუნდის წევრები დამოუკიდებელნი არიან შესრულებაში, თუმცა, ვინაიდან გუნდს 

კოლექტიური პასუხისმგებლობა აქვს, ერთმანეთთან ინტერაქცია თითოეული წევრის 

პასუხისმგებლობაში შედის (Borrill, et al., 2000). გუნდური მუშაობა მოითხოვს კარგად 
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ორგანიზებულ თანამშრომლობას სხვადასხვა დისციპლინის წარმომადგენელ 

ინდივიდებს შორის, რათა გადაჭრან საერთო პრობლემური საკითხები.  

 

პროფესიონალთა გუნდი იკრიბება რეგულარულად, რათა გამოავლინონ და 

ჩამოაყალიბონ მიზნები ბენეფიციართან მიმართებაში, ან განიხილონ წარმატებები და 

წარუმატებლობები დასახულ მიზნებთან დაკავშირებით. პრაქტიკაში ზოგჯერ 

მიღებულია ბენეფიციარის დასწრება მიზნების განსაზღვრისას, თუმცა ეს 

დამოკიდებულია ბენეფიციართა ტიპზე, გუნდის მოწყობასა და მის კონცეფციაზე 

(Huss, Schiller, & Schmidt, 2013). ზოგადად, სამი ტიპის გუნდი არსებობს: 

მულტიდისციპლინური, ინტერდისციპლინური და ტრანსდისციპლინური.  

 

მულტიდისციპლინურ გუნდში შეფასების შედეგები და მიზნები სპეციფიკურია 

სხვადასხვა ინდივიდუალური დისციპლინებისთვის. გუნდის წევრები 

დამოუკიდებლად აღწევენ მიზნებს და შემდეგ ამყარებენ კომუნიკაციას გუნდთან 

შეხვედრების საშუალებით. გუნდის ეფექტურობას განსაზღვრავს ინდივიდუალურ 

სპეციალისტთა წარმატებების ჯამი (Huss, Schiller, & Schmidt, 2013). 

 

ინტერდისციპლინური გუნდი ისახავს მიზნებს, რომლებიც არ მეორდება და არ 

ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. როდესაც რაიმე მიზანი ჩამოყალიბდება, თითოეული 

დისციპლინის ძალისხმევა ამ მიზნის მიღწევისკენაა მიმართული, საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში. თუკი სხვადასხვა დისციპლინის საზღვრები ერთმანეთს 

კვეთს ან ფარავს, გუნდის წევრები თანამშრომლობენ, რათა ერთად გადაჭრან 

პრობლემა (Huss, Schiller, & Schmidt, 2013). ინტერდისციპლინურ გუნდებში 

სპეციალისტები მჭიდროდ მუშაობენ და უზიარებენ ერთმანეთს ცოდნას. თითოეული 

სპეციალისტი იღებს პასუხისმგებლობას ინფორმაციისა და ინტერვენციის 

კოორდინაციასთან დაკავშირებით. ვინაიდან რომელიმე ცალკეულ სპეციალისტს არ 

აქვს ყველა პასუხი, თითოეული მათგანი გუნდში არის დაფასებული და თანაბარი 
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სტატუსის მქონე. ასეთი გუნდები აქტიურად მუშაობენ ხანდაზმულებთან, დასწავლის 

პრობლემების მქონე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროების მქონე 

ბენეფიციარებთან, ასევე, ბავშვთა დაცვის, პალიატიური ზრუნვის, პირველადი 

ჯანდაცვის სფეროებში (Auliffe, 2009).  

ტრანსდისციპლინურ გუნდში ერთ-ერთი წევრი არის შემთხვევის მმართველი, 

ხოლო სხვა წევრები მისი ჩართულობით და გავლით ზრუნავენ ბენეფიციარზე. ეს 

მიდგომა გულისხმობს, რომ გუნდის წევრებს კარგად ესმით მომიჯნავე პროფესიები 

და, შესაძლოა, გადამზადებულიც იყვნენ მათში (Huss, Schiller, & Schmidt, 2013). 

ტრანსდისციპლინური მიდგომა მოიაზრებს, რომ გუნდის წევრები ხშირად ხვდებიან 

ერთმანეთს, აზიარებენ საკუთარ ექსპერტულ მოსაზრებებს და ითვალისწინებენ 

ერთმანეთის დისციპლინის მიდგომებს, რათა მომსახურების საუკეთესო ვარიანტი 

შეარჩიონ ბენეფიციარისთვის.  

 

პრაქტიკაში ყოველთვის მკვეთრად არ განსხვავდება ეს სამი მოდელი 

ერთმანეთისგან. ხშირად ისინი ფარავენ ერთმანეთს და მულტიდისციპლინური 

გუნდის სახელის ქვეშ ერთიანდებიან.  

 

ბენეფიციართან შესაძლოა გუნდის რამდენიმე წევრი მუშაობდეს, თუმცა 

სხვადასხვა პროფესიონალს შორის როლები და საზღვრები გამიჯნული უნდა იყოს. 

კვლევები აჩვენებს, რომ მცირე გუნდში მომუშავე პროფესიონალებს სტრესის ბევრად 

დაბალი დონე აქვთ, ვიდრე ფართო ჯგუფებსა და ინდივიდუალურად მომუშავეებს: 

რაც უფრო ნათელია გუნდის ამოცანები, რაც უფრო მაღალია გუნდში ჩართულობა, 

რაც უფრო ორიენტირებულია ხარისხზე და რაც უფრო მეტია ინოვაციებისადმი 

მხარდაჭერა გუნდში, მით უფრო დაბალია გუნდში სტრესის დონე (Borrill, et al., 2000).  

 

მულტიდისციპლინური მიდგომის დანერგვა შშმ ბავშვთა ალტერნატიულ 

მომსახურებებში 



 

 

31 
 

ბრიტანეთში 1967 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ გასცა რეკომენდაცია, რომ შშმ 

ბავშვები ბავშვთა შეფასების ცენტრებში უნდა შეფასებულიყვნენ 

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ (Zahir & Bennett, 1994). ეს იყო ახალი და ჯერ 

გამოუცდელი კონცეფცია, რომლის დანერგვაც დაიწყეს ცენტრებმა. 1976 წელს 

სასამართლომაც განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო შშმ ბავშვებისთვის 

განკუთვნილ ცენტრებს და გამოსცა მითითება სამომავლოდ პედიატრიული 

მომსახურებისთვის დიდ ბრიტანეთში (Zahir & Bennett, 1994). მან გამოკვეთა 

მომსახურებებში ის სფეროები, სადაც ხდებოდა გადაფარვა, ასევე, მწირი მოცვა და შშმ 

ბავშვებისთვის არსებული მომსახურებების შიგნით და ერთმანეთს შორის 

არასათანადო კომუნიკაცია. სასამართლომ, ასევე, გასცა რეკომენდაცია ოლქების 

ჯანდაცვის მესვეურებისთვის, რომ თითოეულ ოლქში შშმ ბავშვებისთვის 

შექმნილიყო გუნდი, რათა გაუმჯობესებულიყო მომსახურება ბავშვისთვისაც და 

ოჯახისთვისაც. მასში უნდა შესულიყვნენ შემდეგი ძირითადი პროფესიონალები: 

სათემო პედიატრი, ჯანდაცვის სპეციალისტი, სოციალური მუშაკი, მასწავლებელი და 

ფსიქოლოგი (Zahir & Bennett, 1994). ამ სპეციალისტებს უნდა ჰქონოდათ სათანადო 

ექსპერტიზა, რათა განესაზღვრათ მომსახურებების საჭიროება შშმ ბავშვებისთვის. 

სწორედ ასე ჩამოყალიბდა მულტიდისციპლინური მუშაობის კონცეფცია.  

 

მოსის (1994 in Mental Health Commission, 2006) მიხედვით, მულტიდისციპლინური 

მუშაობა სამ ძირითად სარგებელს აძლევს მომსახურებაში ჩართულ პირს: 1. 

განგრძობადი პროაქტიული ზრუნვა ჯანმრთელობის ხანგრძლივი, მძიმე 

პრობლემების მქონე პირებისთვის, რომელთაც 24 სთ-იანი წვდომა აქვთ ინფორმაციასა 

და მხარდაჭერაზე, (2) ჩარევა კრიზისამდე და კრიზისის დროს, (3) ორგანიზებული 

რეაქცია ბაზისური ზრუნვის მოთხოვნაზე.  

 

შულცისა და სხვათა (2014) მიხედვით კი, მულტიდისციპლინური გუნდისგან 

მიღებული სარგებელი შემდეგნაირად შეიძლება დაჯგუფდეს: 
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ბენეფიციარისთვის:  მომსახურებების კოორდინაციის  საშუალებით გაუმჯობესებული 

ზრუნვა; 

 ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ინტეგრირება პრობლემებისა  და 

საჭიროებების სხვა ფართო ჩამონათვალთან; 

 სხვადასხვა კულტურული  ფონის/ გამოცდილების მქონე 

ბენეფიციარების მომსახურება; 

 დროის ეფექტურად გამოყენება; 

 ბენეფიციარის, როგორც აქტიური პარტნიორის, გაძლიერება და 

მისი კმაყოფილების  გაზრდა.  

მზრუნველებისა და 

ოჯახისთვის: 

 პროფესიონალთა  საქმიანობაში და გეგმის განხორციელებაში 

ჩართულობა; 

 მათი წუხილების გათვალისწინება და რესურსების მოძიება მათ 

დასახმარებლად; 

 იმ ფართო სოციალური, კულტურული  და ჯანმრთელობის საკ ითხების 

მოგვარებაში დახმარება, რომლებიც ოჯახს აწუხებს. 

პროფესიონალებისთვი

ს: 

 

 პროფესიული კმაყოფილების ზრდა; 

 ინოვაციების წახალისება; 

 ეპიზოდური ზრუნვიდან გრძელვადიან ზრუნვაზე გადასვლა; 

 მომსახურების მიმწოდებლებისთვის  საშუალების მიცემა, 

ფოკუსირდნენ ინდივიდუალურ სფეროებზე; 

 პრაქტიკოსისთვის, ახალი უნარებისა და მიდგომების სწავლების 

საშუალების მიცემა. 

 

საქართველოში 2017 წლის იანვრიდან მოქმედებს მცირე ზომის სპეციალიზებული 

ალტერნატიული ზრუნვა მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან 

განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის. 

აღნიშნულ მომსახურებას თავად ჰყავს მულტიდისციპლინური გუნდი და 

სპეციალიზებული აღმზრდელები, რომლებიც გუნდური მუშაობის პრინციპით 

ახდენენ ბავშვების საჭიროებების შეფასებას. გუნდი ადგენს მომსახურების გეგმას და 
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უზრუნველყოფს მის აღსრულებას, ასევე, აქტიურად თანამშრომლობს სხვა მოწვეულ 

სპეციალისტებთან და განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს წარმომადგენლებთან (მომსახურების მოდელი, 2016). 

აღნიშნული მომსახურების მოდელის მიხედვით, მომსახურებაში ბავშვებზე 

ზრუნვა ეფუძნება შემთხვევის მართვის სისტემას, რომელიც მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 მომსახურებაში ჩარიცხვა და პირველადი შეფასება; 

 სრული შეფასება; 

 მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის განვითარება; 

 გეგმის აღსრულება; 

 შემთხვევის გადასინჯვა; 

 ბავშვის მომზადება ბიოლოგიურ ოჯახში, მშვილებელ ოჯახში ან სხვა 

მომსახურებაში გადაყვანისთვის. 

მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ ხდება ბავშვის 

საჭიროებების ზოგადი სურათის შესწავლა და მომსახურებაში განთავსების პირველი 

ოთხი კვირის გეგმის მომზადება, რომელიც ქმნის ბავშვის ახალ გარემოსთან შეგუების 

საფუძველს. შემდგომ მულტიდისციპლინური გუნდი (ფსიქოლოგი, ოკუპაციური 

თერაპევტი, პედიატრი, აღმზრდელები, სოციალური მუშაკი და, საჭიროების 

შემთხვევაში, სხვა მოწვეული სპეციალისტი) ახდენს ბავშვის განვითარებასთან 

დაკავშირებული საჭიროებების სრულ შეფასებას. მულტიდისციპლინური გუნდის 

ყველა წევრი, გარდა სოციალური მუშაკისა (რომელიც სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს წარმომადგენელია), დაქირავებულია მომსახურების მიმწოდებლის მიერ. 

შეფასების დასრულების შემდეგ ბავშვის შემთხვევა, შემდგომი მართვის მიზნით, 

გადაეცემა აღმზრდელს, რომელიც შემთხვევის მართვას ახორციელებს.   

 

შეფასების შემდეგ, მულტიდისციპლინური გუნდი ადგენს მომსახურების 

ინდივიდუალურ გეგმას, რომელშიც ასახულია ბავშვის მოვლის, განვითარების, 

სოციალური ინკლუზიის, ბიოლოგიურ ოჯახთან ურთიერთობის (თუ ეს არ 
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ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესს) მიზნები და ამოცანები, მისი 

შესაძლებლობებისა და სურვილების გათვალისწინებით. გეგმის საფუძველზე 

თითოეულ აღმზრდელს სპეციალისტების მიერ მიეწოდება შესაბამისი ინფორმაცია, 

თუ როგორ და რა ხანგრძლივობით უნდა განხორციელდეს მოვლის და განვითარების 

კონკრეტული ღონისძიება. აღმზრდელები აკეთებენ ჩანაწერს ბავშვთან მუშაობის 

შესახებ. 

ბავშვის მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა მულტიდისციპლინური გუნდის 

მიერ გადაიხედება წელიწადში ორჯერ ან ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე უფრო 

ხშირად, რათა შეფასდეს პროგრესი ბავშვის განვითარების და სოციალური 

ინტეგრაციის კუთხით. გარდა ამისა, მომსახურების პერსონალი, სააგენტოს 

სოციალურ მუშაკთან თანამშრომლობით, ამზადებს ბავშვს რეინტეგრაციისთვის, 

გაშვილებისთვის ან ალტერნატიული ზრუნვის სხვა მომსახურებაში 

(სპეციალიზებული მინდობითი აღზრდა, სათემო მომსახურება და ა.შ.) გადასაყვანად. 

მოდელში გათვალისწინებულია პროფესიული სუპერვიზიის საკითხიც. 

„პროფესიული სუპერვიზია ხორციელდება მულტიდისციპლინური გუნდის 

სპეციალისტების მიერ აღმზრდელების უშუალო დაკვირვების და შემთხვევების 

განხილვის ფარგლებში. სუპერვიზიის შედეგად აღმზრდელებს საშუალება აქვთ 

სპეციალისტებისგან მიიღონ ინფორმაცია და კონსულტაცია ბავშვებთან 

ინტერვენციების შესახებ“(მომსახურების მოდელი, 2016:26). გარდა ამისა, ბავშვის 

შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სამედიცინო მომსახურების მიღების, 

მის სოციალურ, საგანმანათლებლო და სპორტულ/რეკრეაციულ  პროგრამებში 

ჩართვასთან დაკავშირებით ხდება სოციალური მუშაკის ჩართულობით. 

მულტიდისციპლინური გუნდი, საჭიროებიდან გამომდინარე, თანამშრომლობს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან: 

 სოციალური მომსახურების სააგენტო (შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო);  
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 ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველო (განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო); 

 მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციები; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობა; 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები.  

 

მულტიდისციპლინური გუნდის სტრუქტურა (შემადგენლობა) 

 

შშმ ბავშვები დიდ სარგებელს იღებენ მულტიდისციპლინური გუნდის 

მუშაობისგან, რომელიც არის „გუნდი ბავშვის გარშემო“ (Contact a Family, 2015:4). მათ 

შეუძლიათ ერთობლივი შეფასების წარმოება და ბავშვის განვითარების ყველა იმ 

სფეროს გათვალისწინება, რომელიც მხარდაჭერას საჭიროებს, ასევე, პრიორიტეტების 

შეთანხმება და, როგორც ბავშვის ინდივიდუალურ, ისე ოჯახის საჭიროებაზე 

მორგებული პროგრამების შერჩევა. მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები 

შესაძლოა იყვნენ: 

 ექთანი/მედდა 

 პედიატრი 

 ფიზიოთერაპევტი 

 ქცევითი კონსულტანტი 

 მეტყველების თერაპევტი 

 აუდიოლოგი 

 ოკუპაციური თერაპევტი 

 ფსიქოლოგი 

 ფსიქიატრი 

 სოციალური მუშაკი 

 სხვა სპეციალისტი (Pierangelo & Giuliani, 2008). 
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მულტიდისციპლინური გუნდი ახდენს ბენეფიციარის საჭიროებების 

პროფესიონალურ შეფასებას, დიაგნოსტირებას და მართვას (Cooper, 1997). თუმცა 

მნიშვნელოვანია იმის გამიჯვნა, სად იწყება ერთი პროფესიონალის როლი და სად 

მთავრდება მეორესი.  

საქართველოში მოქმედი მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული 

მომსახურება, მულტიდისციპლინური გუნდის (ოკუპაციური თერაპევტი, 

ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი) 

მუშაობის პარალელურად, ბენეფიციარების შეფასების ან/და მათთან უშუალო 

მუშაობის კუთხით იწვევს სხვადასხვა სპეციალისტს, როგორებიც არიან: მეტყველების 

თერაპევტი/ლოგოპედი, ორიენტაციის და მობილობის სპეციალისტი, ჟესტური ენის 

სპეციალისტი, ფსიქიატრი, ნევროპათოლოგი, აუდიოლოგი, ოფთალმოლოგი და სხვა 

(მომსახურების მოდელი, 2016). 

 

მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, მოდელში გაწერილია 

სპეციალისტთა ფუნქციები: 

 ოკუპაციური თერაპევტი: მომსახურების ფიზიკური გარემოს 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ადაპტირებისთვის საჭირო 

რეკომენდაციების შემუშავება, ბავშვებისთვის დამხმარე ადაპტაციის 

საშუალებების შექმნა, ბავშვის ფუნქციური უნარების შეფასება და 

განვითარების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება, მსხვილი და ნატიფი 

მოტორული უნარების განვითარება, სენსორული ინტეგრაციის პროგრამის 

უზრუნველყოფა. 

 ფსიქოლოგი: ბავშვის ფსიქოემოციური და კოგნიტური უნარების შეფასება 

და განვითარება, ქცევის მართვა და ქცევითი თერაპია.  

 პედიატრი: ბენეფიციარების ფიზიკური განვითარების და ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის რეგულარული მონიტორინგი და შესაბამისი ჩანაწერების 

გაკეთება; სპეციალისტების მიერ ბენეფიციარისთვის დანიშნული 
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მკურნალობის კურსის მონიტორინგი ექთან-აღმზრდელთან ერთად; 

მომსახურების ფარგლებში ინფექციური დაავადებების გავრცელების 

თავიდან აცილების მიზნით, ადმინისტრატორის და აღმზრდელებისთვის 

რეკომენდაციების მიწოდება; მომსახურების ფარგლებში, ბენეფიციარების 

მენიუს შედგენა მათი ინდივიდუალური კვებითი საჭიროებების 

გათვალისწინებით; მომსახურების ექთანი-აღმზრდელების და  

აღმზრდელებისთვის რეკომენდაციების მიწოდება ბავშვების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით; ექთანი-

აღმზრდელების და აღმზრდელების პროფესიული სუპერვიზია და 

ტრენინგი. 

 მეტყველების თერაპევტი: ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის 

პროგრამების შემუშავება თითოეული ბენეფიციარისთვის. 

 ორიენტაციის და მობილობის სპეციალისტი: მხედველობის დარღვევის 

მქონე ბავშვისთვის სივრცითი ორიენტაციის უნარების განვითარება, 

უსაფრთხო გადაადგილების სტრატეგიებისა და სივრცითი მიმართებების 

(ზევით/ქვევით, მარჯვნივ/მარცხნივ, ქვეშ/ზემოდან და მისთ.) სწავლება, 

კონკრეტულ გარემოში უსაფრთხო და მოსახერხებელი მარშრუტის შერჩევა 

და სწავლება, საცხოვრებელ, სასწავლო და სხვა გარემოში საჭირო 

ადაპტაციის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა და/ან გარემოს ადაპტირება, 

მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტებისა 

და/ან მშობლების კონსულტირება ორიენტაციასა და მობილობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. 

 ფიზიოთერაპევტი: ფიზიკური თერაპია, მსხვილი მოტორიკის განვითარება. 

 აღმზრდელები: ბავშვის  მოვლა და ყოველდღიურ ჰიგიენაზე ზრუნვა, კვება, 

უსაფრთხოება და  სპეციალისტების მიერ შემუშავებული მომსახურების 

ინდივიდუალური გეგმის ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფა, 

კერძოდ, ბავშვის ფუნქციური და კომუნიკაციური უნარების 
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განვითარებაზე მუშაობა, სოციალურ უნარებზე ინდივიდუალური და 

ჯგუფური მუშაობა, სოციალური ინკლუზიის ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა, ბიოლოგიურ ოჯახებთან და სოციალურ  მუშაკებთან 

თანამშრომლობა. აღმზრდელი-ექთანის შემთხვევაში ემატება საექთნო 

მოვლის კომპონენტის უზრუნველყოფა.  

 სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი: მჭიდროდ 

თანამშრომლობს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციასა და სპეციალისტებთან ბენეფიციარების შემთხვევის 

მართვის თითოეულ ეტაპზე. სოციალური მუშაკი ჩართულია ბავშვთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მომსახურების 

ფარგლებში, სოციალური მუშაკი ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:  

- ბავშვის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დადგენილი წესის 

მიხედვით; 

- ბავშვის შემთხვევის წარდგენა მეურვეობისა და მზრუნველობის 

რეგიონული საბჭოს წინაშე; 

- ბავშვის გადაყვანა მომსახურებაში; 

- მომსახურების მულტიდისციპლინურ გუნდთან ერთად ბავშვის 

შეფასებაში მონაწილეობა და მომსახურების გეგმის შედგენა; 

- ბავშვის ოჯახთან და ნათესავებთან თანამშრომლობა ბავშვის 

რეინტეგრაციის პერსპექტივით; 

- მომსახურების სპეციალისტებთან და აღმზრდელებთან რეგულარული 

თანამშრომლობა, ბავშვის განვითარების და სოციალური ინკლუზიის 

უზრუნველყოფის მიზნით, და პროგრესის მონიტორინგი; 

- ბავშვის განათლების სისტემაში ჩართვის ხელშეწყობა და განათლების 

და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინურ გუნდთან 

თანამშრომლობა; 
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- ბავშვის ჩართვა სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებში; 

- ბავშვის გაშვილებაზე ან სპეციალიზებულ მინდობით აღზრდაში 

გადაყვანაზე ზრუნვა; 

- ბავშვის შემთხვევის მომზადება გადასინჯვის მიზნით  და მეურვეობისა 

და მზრუნველობის რეგიონულ საბჭოზე წარდგენა (მომსახურების 

მოდელი, 2016:32). 

ზოგადად, შშმ ბავშვების შემთხვევაში, ძირითადად პედიატრები უძღვებიან 

გუნდს და მჭიდროდ მუშაობენ ფიზიოთერაპევტებთან, ოკუპაციურ თერაპევტებთან, 

მეტყველების თერაპევტებთან, ფსიქოლოგებთან ერთად. შშმ ბავშვებს ხშირად 

სჭირდებათ დახმარება ყველა ამ პროფესიონალის, რათა მათი განვითარების 

სხვადასხვა სფეროში მიიღონ მხარდაჭერა. მაგალითად, იმისათვის, რომ ბავშვმა 

დამოუკიდებლად კვება ისწავლოს, შესაძლოა, საჭირო იყოს მეტყველების 

თერაპევტის ჩართვა, რათა დაეხმაროს უსაფრთხოდ ჭამაში, დალევასა და ყლაპვაში, 

და/ან ფიზიოთერაპევტი - ბავშვისთვის სავარჯიშოების მოსაფიქრებლად, რათა 

განივითაროს მოძრაობები, რაც საჭიროა დამოუკიდებლად კვებისთვის, და შეარჩიოს 

საუკეთესო პოზიცია ჯდომისთვის; გარდა ამისა, ოკუპაციური თერაპევტის 

ჩართულობაც მიზანშეწონილია, რათა გასცეს რჩევები ჯდომასა და აღჭურვილობაზე; 

ხოლო დიეტოლოგი საჭიროა, რათა შეარჩიოს საკვები, რომლის გადაყლაპვასაც ბავშვი 

შეძლებს და თან დარწმუნდეს, რომ სათანადოდ გამოიკვებება (Contact a Family, 2015). 

  

სოციალურ მუშაკებსაც ხშირად საკვანძო როლი აქვთ. ის დაფუძნებულია 

სოციალურ პერსპექტივაზე, რომელიც ითვალისწინებს, რამდენად განსხვავებული 

ასპექტები მოქმედებენ ერთმანეთზე ადამიანის ცხოვრებაში, და ეხმარება მათ 

გადალახვაში (Auliffe, 2009). სოციალური მუშაკები ხშირად მუშაობენ მხარდამჭერი 

ქსელის განვითარებაზე, სოციალური გარემოს გაუმჯობესებაზე და ცდილობენ 

თავიდან აირიდონ მხოლოდ ინდივიდუალური ფოკუსი, რაზეც სხვა 

პროფესიონალები ორიენტირდებიან. ლიმბერის (Lymbery 2006 in Auliffe, 2009) 
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მიხედვით, ადამიანის სოციალური გარემო და ურთიერთობები ის სფეროა, რომელიც 

სჯობს, რომ სოციალურმა მუშაკმა შეისწავლოს, ვიდრე სხვა პროფესიონალმა.  

მულტიდისციპლინური გუნდის ძირითადი წევრების უნარები ერთიანდება 

„უნარიანობასა“ და „კომპეტენციის“ ქვეშ (Mental Health Commission, 2006). თითოეული 

წევრი გუნდს სძენს იმ უნარებს, რომლებიც ასოცირდება მათ პროფესიასა და 

დისციპლინასთან. ეს არის უნარები, რომლებიც მათი მუშაობის პროცესში ჩანს, 

როგორც გუნდში, ისე ბენეფიციართან. მათი კომპეტენცია ამ უნარებში განსხვავდება 

იმის მიხედვით, თუ რა გამოცდილება და კვალიფიკაცია აქვთ. გუნდის თითოეული 

წევრი არის თავისებურად გამორჩეული ინდივიდი თავისი საკუთარი 

ინტერპერსონალური უნარებით, ძლიერი და სუსტი მხარეებით.   

 

ტერმინი „უნარიანობა“ აფართოებს კომპეტენტურობის იდეას და მოიცავს საჭირო 

ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების მისადაგებას სხვადასხვა კომპლექსურ 

და ცვალებად გარემოებებთან.  

უნარიანობა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

 შესრულების კომპონენტი, რომელიც ავლენს „რისი ფლობა სჭირდებათ 

ადამიანებს“ და „რისი მიღწევა სჭირდებათ მათ“; 

 ეთიკური კომპონენტი, რომელიც ფოკუსირებულია, რომ კულტურის, 

ღირებულებებისა და სოციალური გაგება გააერთიანოს პროფესიულ 

პრაქტიკასთან; 

 კომპონენტი, რომელიც ხაზს უსვამს გონივრულ, კარგად გააზრებულ 

პრაქტიკას; 

 უნარი, ეფექტურად განახორციელო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

ჩარევა; 

 მონდომება, იმუშაო პროფესიული განათლების ახალი მოდელების 

გამოყენებითა და პასუხისმგებლობა, მიიღო უწყვეტი განათლება (Mental 

Health Commission, 2006:20-21). 
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ძირითადი კომპეტენციების ჩამონათვალი, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული, 

შემუშავებულია მძიმე და ღრმა ფსიქიკური დაავადებების მქონე ზრდასრულებთან 

მომუშავე სპეციალისტების მაგალითზე, სეინსბერის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრის მიერ და ადაპტირდა სხვა სპეციალისტებისთვისაც (Sainsbury Centre for Mental 

Health, 1997 in Mental Health Commission, 2006): 

 შეფასება 

 მკურნალობა და ზრუნვის მართვა 

 თანამშრომლობითი მუშაობა 

 მართვა და ადმინისტრირება 

 ინტერპერსონალური უნარები. 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გუნდის ფორმირება - შეკვრა, მიზანზე ფოკუსირება. 

გუნდის ჩამოყალიბების პირველი ნაბიჯია საერთო ხედვის, ღირებულებებისა და 

პრინციპების შესახებ შეთანხმება. ეს შესაძლოა სხვადასხვა სპეციფიკას მოიცავდეს, 

მათ შორის, შემდეგ საკითხებს: 

 შეთანხმებული მიზნები და ღირებულებები, მაგალითად, როგორიცაა, 

კარგად განსაზღვრული ღირებულებები, სტანდარტები, ფუნქციები და 

პასუხისმგებლობები, ასევე, სტრატეგიული მიმართულება; 

 შესრულება, რაც მოიცავს ლიდერობას, კომპეტენტურ მართვას, ჩანაწერებს, 

ეფექტურ შიდა მონიტორინგსა და უკუკავშირს; 

 თანმიმდევრულობა, რაც მოიცავს სიზუსტეს და ზრუნვის მიწოდებისას 

სისტემურ მიდგომას; 

 ეფექტურობა და პროდუქტიულობა, გულისხმობს გუნდის მიერ 

მიწოდებული ზრუნვისა და მისი შედეგების შეფასებას; 

 პასუხისმგებლობათა ჯაჭვი, რომელიც აჩვენებს, რომ პასუხისმგებლობები 

კარგად არის განაწილებული და გაგებული; 
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 ღიაობა, მაგალითად, მისცე სხვებს სამუშაო პროცესში ჩახედვის საშუალება 

და წარმოადგინო შესრულების მტკიცებულებები, რაც გუნდის გარეთ 

მყოფი ადამიანებისთვის გასაგები იქნება; 

 საყოველთაო მიმღებლობა, როდესაც გუნდის შემსრულებლობის უნარი და 

მის მიერ მიღწეული შედეგები იწვევს ნდობას მომსახურების 

მომხმარებლების, დამსაქმებლებისა და კოლეგების მხრიდან (Mental Health 

Commission, 2006:41). 

კარგი კომუნიკაცია მულტიდისციპლინური ინტერაქციის მხოლოდ ერთი 

ასპექტია. ერთ-ერთი კვლევა აჩვენებს, რომ თანამშრომლები, რომლებიც ერთად 

მუშაობენ, ერთმანეთის შესახებ ცნობიერებას იმაღლებენ, იწყებენ „ბარიერების 

ჩამოშლას“ და ივითარებენ გუნდის თითოეული წევრის „ძლიერი და სუსტი მხარეების 

შეცნობისა და დაფასების უნარს“ (Pirrie et al, 1998:23 in Wilson & Pirrie, 2000:1). გარდა 

ამისა, ყველა აღიარებს და თანხმდება, რომ საჭირო არაა ცალკეული პროფესია 

ფლობდეს მონოპოლიას ცოდნაზე იმისათვის, რომ ეფექტურად მოემსახუროს 

ბენეფიციარს.  

 

ინტეგრირებული სამუშაო ძალის განვითარება მუდმივად მიმდინარე პროცესია. 

ამ პროცესის განმავლობაში ახალი როლები იჩენს თავს, რაც ახალ სპეციფიურ ცოდნასა 

და უნარებს შეიძლება საჭიროებდეს. ზოგ შემთხვევაში როლები არ არის მკვეთრად 

გამიჯნული, რაც მუშაობის პროცესში ხელშემშლელია. ინტეგრაციის პროცესში 

აუცილებელია ისეთი ფაქტორების მნიშვნელობისა და გავლენის აღიარება, 

როგორიცაა კულტურული განსხვავებულობა, პროფესიული პასუხისმგებლობები, 

ძალთა ურთიერთობა, სხვადასხვა სექტორის პრიორიტეტები და წუხილები (Goodman, 

et al., 2013). მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციული და პროფესიული იდენტობა 

შესაძლოა ბარიერიც კი იყოს საზღვრების გამიჯვნისას, სხვადასხვა პროფესიონალის 

ღირებულებების, როლებისა და პასუხისმგებლობების გაგება და პატივისცემა 

წარმატებული ინტეგრაციის საფუძველი შეიძლება გახდეს (Gilburt, 2016).  
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მულტიდისციპლინურ გუნდში მიმდინარე პროცესები 

სხვადასხვა წარსული გამოცდილების, განათლების, ბენეფიციართა შესახებ 

საკითხების აღქმის განსხვავებული მოდელების გამომყენებელმა ადამიანებმა არ 

შეიძლება, რომ ერთ დღესაც უცბად ერთად დაიწყონ მუშაობა და ეს ეფექტური იყოს. 

ამას სჭირდება გუნდის შეკვრა, საერთო ღონისძიებები, პროტოკოლი, როლებისა და 

პასუხისმგებლობების გაზიარება, ერთმანეთის დისციპლინის გაგება (Robinson & 

Cottrell, 2005).  

 

დღესდღეობით სხვადასხვა პროფესიონალის ჩართულობა აუცილებელია 

ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ვინაიდან ზრუნვა ხდება უფრო 

კომპლექსური და მრავალი გამოწვევით დახუნძლული, ამ სირთულეებთან 

გასამკლავებლად საჭირო სხვადასხვა პროფესიული უნარებისა და რესურსების 

სათანადოდ თავმოყრაც უფრო და უფრო რთულდება. თანდათან ნათელი ხდება, რომ 

ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება დამოკიდებულია არა იმდენად 

ინდივიდუალურ პროფესიონალთა გამოცდილებაზე ამა თუ იმ სფეროში, არამედ 

მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობის მათ ცოდნასა და გამოცდილებაზეც 

(Torrens, 2010).  

 

ეფექტური გუნდური მუშაობა მოითხოვს ლიდერობას, გუნდის ეფექტურ 

მართვას, კლინიკურ სუპერვიზიას, დეტალურ მექანიზმებს როლური კონფლიქტების 

გადასაჭრელად და უსაფრთხო პრაქტიკისთვის (Schultz, et al., 2014). ამასთანავე, 

როგორც ზევითაც აღვნიშნეთ, არც ერთი პროფესია არ უნდა ფლობდეს მონოპოლიას 

ლიდერობაზე.  

 

შულცი და სხვები (2014) გუნდის მუშაობისას შემდეგი კომპონენტების 

მნიშვნელობას გამოყოფენ: 
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 კომუნიკაცია - როგორც ვერბალური, ისე არავერბალური. ღია და 

თავისუფალი კომუნიკაცია წევრებს შორის ქმნის ზრუნვის ეფექტური 

შედეგების მიღების წინაპირობას. 

 გუნდის ემოციები - მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გუნდის ეფექტურობასა 

და პოზიტიური შედეგების მიღწევაში. გუნდის წევრობა კოლეგებისადმი 

გარკვეული მიჯაჭვულობის და ეფექტური შედეგის მიღწევისთვის 

თავდადებული შრომის ვალდებულების განცდას ქმნის. 

 ნდობა და პატივისცემა - ხშირად ვითარდება საერთო გამოცდილებიდან და 

ინდივიდების შესაძლებლობებიდან, რომ მოახდინონ თავიანთი 

კომპეტენციის დემონსტრირება. გუნდის ახალ წევრებს ხშირად სჭირდებათ 

კომპეტენციის „დამტკიცება“. ნდობისა და პატივისცემის გაღვივება გუნდს 

დაეხმარება სტაბილურობაში. ამ მახასიათებლების არქონა კი გუნდის 

წევრებს შორის პრობლემურ ქცევებს გამოიწვევს.  

 იუმორი - შესაძლოა მოქნილობა შესძინოს გუნდს, ვინაიდან იწვევს სტრესის 

შემცირებასა და პროფესიონალებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის 

გაღვივებას.  

 კონფლიქტი - შესაძლოა გაჩნდეს, როდესაც სხვადასხვა დისციპლინის 

წარმომადგენლებს უწევთ ერთად მუშაობა. გუნდის სხვადასხვა წევრს 

შემოაქვს განსხვავებული იდეები, მიზნები, ღირებულებები, რწმენები და 

მოლოდინები, რამაც შესაძლოა ბარიერები წარმოშვას მის მუშაობაში. 

თუმცა კონფლიქტმა შესაძლოა გააძლიეროს გუნდის შესრულების ხარისხი, 

თუკი იგი ხელს უწყობს ინოვაციების, ხარისხისა და კრეატიულობის 

ზრდას. მნიშვნელოვანია, რომ გუნდს თავიდანვე ჰქონდეს შეთანხმება, 

როგორ უნდა გადაჭრან ხოლმე კონფლიქტები.  

 გუნდის სტაბილურობა - გუნდის სტაბილურობა პოზიტიურ შედეგებს 

უკავშირდება იქიდან გამომდინარე, რომ იგი იწვევს ორმხრივი 

პატივისცემის, ნდობისა და მიზნების განვითარებას. გრანტისა და 



 

 

45 
 

ფინოქიოს (Grant, Finnocchio 1995 in Schultz, et al., 2014) მიხედვით, გუნდის 

სტაბილურობას იწვევს შემდეგი ფაქტორები:  

- ნორმების/სტანდარტების დაწესება ამოცანების შესრულებისა და 

გუნდის ქცევისთვის;  

- გუნდის თითოეული წევრის წახალისება იმოქმედოს გუნდში 

თანასწორობისა და დამოუკიდებლობის მნიშვნელობის გააზრებით;  

- ჰარმონიის ძიება კონფლიქტების დროს, განსხვავებულობის გააზრებითა 

და ყველას მოსაზრების ყურადღებითა და პატივისცემით მოსმენით;  

- სავარაუდო გადაწყვეტის გზების ძიება კოლექტიური გონებრივი 

იერიშითა და გუნდის წევრებს შორის საერთო ინტერესებზე 

ფოკუსირებით;  

- გუნდის წევრებს შორის შეთანხმების ძიება ყველაზე მისაღები 

გადაწყვეტილების მისაღწევად;  

- ღიაობა პოზიტიური და/ან ნეგატიური ქცევის, გადაწყვეტილებისა და 

შედეგების შესახებ უკუკავშირის მისაღებად; 

- ინტერაქციის დასასრულს პროგრესის გადახედვა და შეჯამება და 

კონსტრუქციული კრიტიკის მიმართ ღიაობა.  

 ჯგუფის შეკვრა (ე. წ. „თიმ ბილდინგი“) - ხელს უწყობს ინდივიდების 

დამოკიდებულებების, უნარების, ცოდნისა და ქცევის გაძლიერებას, 

როგორც სასურველი მიზნების, ისე ერთმანეთის მიმართ. ამასთან, ხელს 

უწყობს თანამშრომლობას და აუმჯობესებს ჯგუფის წევრების შესრულების 

ხარისხს. გარდა ამისა, ვესტის მიხედვით, რეფლექსიის ღონისძიებები 

გუნდს საშუალებას აძლევს, უპასუხოს და ადაპტირდეს გუნდის შიგნით 

გარემოებების ცვლილებებზე (Schultz, et al., 2014:235-236). 

გუნდში გადაწყვეტილების მიღება ძირითადად ორი მიდგომის მიხედვით ხდება. 

ესენია დემოკრატია და კონსესუსი/შეთანხმება (Mental Health Commission, 2006). 

მარტივად რომ ვთქვათ, დემოკრატიული მიდგომის მთავარი პრინციპი ისაა, რომ 
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ყველას ხმა თანაბრად ფასობს, თანაბარი წონა აქვს განურჩევლად გამოცდილებისა და 

კვალიფიკაციისა. ამ დროს ერთი ადამიანი=ერთ ხმას და გუნდი ირჩევს იმ 

გადაწყვეტილებას, რომელსაც წევრთა ყველაზე მეტი რაოდენობა ემხრობა. 

კონსესუსი/შეთანხმება კი გულისხმობს, რომ გუნდის ყველა წევრი უნდა შეთანხმდეს 

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. გადაწყვეტილება მიღებული არაა, თუკი 

გუნდის რომელიმე წევრი მას არ ეთანხმება. ამ დროს გუნდის თითოეულ წევრს აქვს 

ვეტოს უფლება. ეს მიდგომა არაა რეკომენდებული, როდესაც რომელიმე 

პროფესიონალს წამყვანი როლი და პასუხისმგებლობები აქვს გუნდში. ამ მიდგომამ 

შესაძლოა იმუშაოს კარგად ფუნქციონირებად გუნდში, მაგრამ ვერ იმუშავებს ისეთ 

გუნდში, სადაც ერთ წევრს სხვებისგან განსხვავებული ხედვა აქვს.  

 

როდესაც პროფესიონალების დიდი რაოდენობა მუშაობს ბავშვთან, ზრუნვის 

ფრაგმენტაციის რისკი იზრდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიონალებმა 

აწარმოონ დეტალური, განახლებადი ჩანაწერები ბავშვთან თითოეული კონტაქტის 

დროს და ზუსტად გააზიარონ ინფორმაცია ერთმანეთში (Contact a Family, 2015).  

 

ასეთ დროს, სოციალურ მუშაკს, ისევე, როგორც სხვა სპეციალისტს, შესაძლოა 

ეთიკური კონფლიქტი წარმოეშვას კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით, 

გამომდინარე მისი მრავალმხრივი პასუხისმგებლობებისა ბენეფიციარის, ოჯახისა და 

მულტიდისციპლინური გუნდის წინაშე. შემდეგი მითითებები შესაძლოა დაეხმაროს 

მას გასაზიარებელი ინფორმაციის მართვაში:  

 გუნდის წევრები ვალდებულნი უნდა იყვნენ, შეინარჩუნონ ინფორმაციის 

კონფიდენციალობა; 

 ბენეფიციარი და მისი ოჯახი თანახმა უნდა იყოს, მათ შესახებ ინფორმაცია 

გაზიარებულ იქნას გუნდში; 

 გუნდში უნდა გაზიარდეს მხოლოდ აუცილებელი ინფორმაცია, რაც 

საჭიროა მიზნების მისაღწევად; 



 

 

47 
 

 ინფორმაციის გაზიარება უნდა ემსახურებოდეს ბენეფიციარის საუკეთესო 

ინტერესებს (NASW, 1991). 

გარდა ზემოთ აღნიშნული პროცესებისა, მულტიდისციპლინურ გუნდში 

მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა პროფესიონალმა განივითაროს საკუთარი 

პროფესიული უნარები. ამის განსამტკიცებლად, უნდა არსებობდეს კლინიკური 

სუპერვიზიის სისტემა. სუპერვიზია პროფესიონალებისთვის არის მხარდაჭერის 

ძირითადი წყარო. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ყოველდღიური სუპერვიზია 

შემთხვევების განხილვით.  

 

მულტიდისციპლინურ გუნდის მუშაობის ბარიერები 

 

დასაქმების სტატუსის განსხვავებულობა, კულტურული განსხვავება 

პროფესიონალებს შორის, გეოგრაფიული დაყოფა და მრავალი გუნდის წევრობა - ეს 

ის საკითხებია, რომლებიც გუნდური მუშაობის ბარიერებად აღიქმება, ხოლო 

ფიზიკური სიახლოვე, სოციალური სიახლოვე და პოზიტიური მოტივაცია არის 

გუნდური მუშაობისა და თანამშრომლობის საწინდარი (Iliffe, 2008).  

შულცისა და სხვების (2014) მიხედვით, მულტიდისციპლინური გუნდი შეიძლება 

სხვადასხვა პოტენციურ ბარიერს წააწყდეს, როგორიცაა: 

 იერარქიული მხარდაჭერის ნაკლებობა როგორც გუნდში, ისე მის გარეთ; 

 გუნდის უუნარობა, გაიზიაროს ერთობლივი ხედვა და მიზნები 

შედეგებთან მიმართებაში; 

 სხვათა მოსაზრებების გაუფასურება; 

 ცვლილებებისა და რეფორმების მიმართ რეზისტენტობა; 

 შესაბამის რესურსებთან წვდომის ნაკლებობა; 

 სუსტი კომუნიკაცია გუნდის შიგნით; 

 გუნდური ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა (გუნდში მუშაობა 

ზოგისთვის ნიშნავს, რომ არსებობს ვიღაც, ვინც შეიძლება დაადანაშაულო); 
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 კონკურენცია/მეტოქეობა გუნდში; 

 ნეგატიური წინასწარგანწყობა შედეგებისა და ბენეფიციარის მიმართ (რაც 

დაფუძნებულია ცხოვრებისეულ გამოცდილებასა და დასწავლილ ქცევაზე); 

 ინდივიდუალური პიროვნული მახასიათებლები, რამაც შესაძლოა 

შეამციროს გუნდის ეფექტურობა, მიუხედავად პროფესიული 

განზრახვებისა (Schultz, et al., 2014). 

ზოგიერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ მულტიდისციპლინური გუნდის ერთ-ერთი 

გამოწვევა შეიძლება იყოს გუნდში ლიდერის არარსებობა. ბორილის და სხვათა (2000) 

მიხედვით, პირველადი ჯანდაცვის გუნდში ლიდერის ნაკლებობა ასოცირებულია 

პაციენტზე ზრუნვისა და ინოვაციების დაბალ დონესთან, ასევე, გუნდური მუშაობის 

სიმწირესთან. გუნდები, რომლებსაც არ ჰყავთ მკვეთრი ლიდერი, ამჟღავნებენ 

ჩართულობის უფრო დაბალ დონეს, ამოცანების ბუნდოვანებას, ზრუნვის 

ხარისხისათვის ნაკლებ თავდადებას. ნათელი ლიდერის არარსებობა, ასევე, 

ასოცირებულია სტრესის მაღალ დონესთან გუნდის წევრებს შორის (Borrill, et al., 2000). 

გარდა ამისა, კვლევების მიხედვით, გუნდის ზომაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

აღმოჩნდა. გადაწყვეტილების მიღებისა და კომუნიკაციისთვის ეფექტური გუნდის 

ზომად რეკომენდირებულია 3-დან 6 წევრამდე (Iliffe, 2008).  

 

გუნდური მუშაობა შესაძლოა სტრესულიც აღმოჩნდეს. მან შესაძლოა 

განაპირობოს როლების ორაზროვნება და ურთიერთსაწინააღმდეგო ღირებულებები 

და წარმოშვას ინტერპერსონალური კონფლიქტი. გუნდური მუშაობა შეიძლება იყოს 

ზედაპირულიც. შესაძლოა თანამშრომლური დამოკიდებულება უფრო მეგობრული 

განწყობით იყოს გამოწვეული და არა პიროვნების პრობლემაზე ორიენტირებულობით 

(Iliffe, 2008). 

 

ფაქტორები, რომლებიც უკავშირდება დაძაბულობასა და კონფლიქტს, შემდეგია: 
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 როლებისა და მოლოდინების ბუნდოვანება - იმის განცდა, თითქოს სხვები 

არ ასრულებენ თავიანთ საქმეს, ან მუშაობენ გუნდისგან დამოუკიდებლად; 

 ძალთა უთანასწორობა, მათ შორის, პროფესიონალთა იერარქია, 

ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, პროფესიული საზღვრების 

გაფერმკრთალება/მოშლა; 

 დაშვებები საერთო ენასა და გაგებაზე, რომელიც შეიძლება რეალობას არ 

შეესაბამებოდეს; 

 პროფესიათშორისი კონფლიქტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესი; 

 პიროვნული რეაქციებისა და მძიმე განცდების გავლენა ტრავმირებულ 

ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის პროცესში; 

 მწირი კომუნიკაცია და იმის განცდა, რომ არ გისმენენ; 

 მხარდაჭერის სიმცირე ან ამის განცდა (Fostering and Adoption, 2014). 

გარდა ამისა, შესაძლოა იყოს გარე, ორგანიზაციული საკითხები, რაც იწვევს 

დაძაბულობას, როგორიცაა: 

 პოლიტიკისა და პროცედურების შეუსაბამობა; 

 განსხვავებული წესები და პროტოკოლი ინფორმაციის გაზიარებასა და 

კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით; 

 შეზღუდული დრო პროფესიონალებისთვის, რომ შეასრულონ საკუთარი 

პასუხისმგებლობები სათანადოდ; 

 ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო 

რესურსების ნაკლებობა ან არარსებობა (Fostering and Adoption, 2014). 

როლების მკაფიოდ გამიჯვნა არსებითად მნიშვნელოვანია გუნდის ეფექტური 

ფუნქციონირებისთვის და პროფესიული ერთიანობის განვითარებისთვის. ამ 

მიმართულებით მარცხს ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. გაერთიანებულ 

სამეფოში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გუნდში მომუშავე სოციალური 

მუშაკების ნაწილი განიცდიდა პროფესიული იდენტობის დაკარგვას ან 
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გაუფერულებას, როლური კონფლიქტის მაღალ დონეს და გუნდისგან 

მარგინალიზაციას (Schultz, et al., 2014).  

მულტიდისციპლინურ გუნდში მომუშავე სოციალური მუშაკების ხედვით, ისინი 

ხშირად არიან მათი სფეროს ერთადერთი წარმომადგენლები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი 

შესაძლოა ხშირად განიცდიდნენ როლებთან დაკავშირებულ კონფლიქტებს, ვიდრე 

სხვა პროფესიონალები, რომლებიც ერთი სფეროდან არიან (მაგალითად, სამედიცინო) 

(Moriarty, Baginsky, & Manthorpe, 2015). შოტლანდიაში კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

ადამიანებთან მომუშავე სოციალურ მუშაკებთან ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 

ისინი ხშირად გრძნობენ, რომ მათი როლი მარგინალიზებულია ან არასწორად არის 

გაგებული (Moriarty, Baginsky, & Manthorpe, 2015).  

 

მულტიდისციპლინურ გუნდის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

 

თითოეული პროფესიონალი პრობლემას შესაძლოა განსხვავებულად 

უდგებოდეს, თუმცა ღია კომუნიკაცია და ნდობა მათ შორის, აუცილებელია ეფექტური 

გუნდური მუშაობისთვის. ნდობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია ღია დისკუსიების 

წარმართვისა და წარმატებული მოლაპარაკებებისთვის. ნდობა ყალიბდება 

არაერთჯერადი პოზიტიური პროფესიათშორისი თანამშრომლობის გამოცდილების 

საფუძველზე და ვითარდება დროთა განმავლობაში. გარდა ამისა, გუნდის წევრები 

იღებენ მხარდაჭერას ერთმანეთისგან და მათი ცოდნაც ფართოვდება. 

პროფესიონალები უფრო ნათლად ხედავენ საკუთარ განსხვავებულ როლსა და 

ღირებულებებს სხვებთან მიმართებაში და მათთვის დამატებითი გამოწვევაცაა იმის 

გადაწყვეტა, თუ რომელი ასპექტებია მათი როლებიდან და ამოცანებიდან არსებითი. 

ასევე, მოტივაციის მაღალი დონეც წამყვანია ეფექტური გუნდური მუშაობისთვის 

(Auliffe, 2009).  
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პროფესიონალთა თითოეულ ჯგუფს აქვს საკუთარი კულტურა, რომელიც 

მოიცავს რწმენების, ღირებულებებისა და ნორმების ერთობლიობას. ჯანდაცვის 

სპეციალისტები უფრო მეტად სამედიცინო კუთხით უყურებენ შემთხვევას მაშინ, 

როდესაც სოციალური მუშაკები სოციალურ მოდელს ეფუძნებიან. ხედვებს შორის 

მსგავსი განსხვავება შესაძლოა დაძაბულობისა და კონფლიქტის წყაროც გახდეს, თუკი 

გუნდის წევრებს შორის შეთანხმება ვერ მოხდება (Auliffe, 2009).  

 

გუნდის ეფექტური მუშაობისთვის უნდა არსებობდეს წინასწარ შეთანხმებული 

პოლიტიკა და გზამკვლევი: 

 როგორ ფუნქციონირებს გუნდი; 

 ვინ არიან ძირითადი და დამატებითი წევრები; 

 წევრთა როლები; 

 როგორ უნდა იმუშაონ წევრებმა ერთად; 

 როგორ უნდა მოხდეს ცვლილებების მართვა; 

 მულტიდისციპლინური გუნდის  შეხვედრის შემდგომ კომუნიკაცია (მაგ., 

ბენეფიციართან, მის კანონიერ წარმომადგენელთან, სხვა კოლეგებთან და 

ა.შ.) (National Cancer Action Team, 2010). 

ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ მულტიდისციპლინურ მუშაობას, მოიცავს: 

 როლების გამიჯვნას - როლების სიცხადე, ერთმანეთის 

პასუხისმგებლობების ცოდნა, ნათლად გამიჯნული საზღვრების არსებობა; 

 ერთად მუშაობის სურვილსა და ვალდებულებას; 

 ნდობასა და ორმხრივ პატივისცემას; 

 სხვადასხვა მიმწოდებლის მომსახურების ცოდნას და, საჭიროების 

შემთხვევაში, ხედვას მათ გამოყენებაზე; 

 ჯანსაღ კომუნიკაციას; 

 ინფორმაციის გაცვლის ნათელ პროტოკოლს (Fostering and Adoption, 2014). 
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შულცის და სხვათა (2014) მიხედვით კი, ეფექტურობისთვის 

მულტიდისციპლინურ გუნდს ესაჭიროება, რომ: 

 ჰქონდეს საერთო მიზანი და ღირებულებები; 

 იზიარებდნენ გუნდის კულტურას; 

 ჰქონდეთ ღია კომუნიკაცია; 

 ესმოდეთ და პატივს სცემდნენ გუნდის სხვა წევრების კომპეტენციებს 

(ასევე, ესმოდეთ, როგორ და რატომ იქცევიან ისინი ასე); 

 თანაბრად დააფასონ და პატივი სცენ თითოეული წევრის 

კონტრიბუციას/წვლილს გუნდის მუშაობაში; 

 გამოხატავდნენ სურვილს, ისწავლონ თითოეული დისციპლინიდან და 

პატივი სცენ მათ განსხვავებულ ხედვასა და პერსპექტივებს; 

 შეინარჩუნონ ინდივიდუალური პროფესიული და ლეგალური 

ანგარიშგების საზღვრები, კლიენტის მიმართ საერთო პასუხისმგებლობების 

ფარგლებში (Schultz, et al., 2014). 

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია სხვა მახასიათებლები და ფაქტორები, 

რომლებიც განაპირობებს მულტიდისციპლინური გუნდის ეფექტურ მუშაობას, მათ 

შორის: 

 გუნდთან დაკავშირებული ფაქტორები (წევრობა, დასწრება, ლიდერობა, 

გუნდური მუშაობის კულტურა, პიროვნული განვითარება და ტრენინგები); 

 ინფრასტრუქტურა შეხვედრებისთვის (ფიზიკური გარემო, საჭირო 

ტექნიკური აღჭურვილობა); 

 შეხვედრის ორგანიზება და ლოჯისტიკა (წინასწარი განრიგი, მომზადება); 

 ბენეფიციარზე ცენტრირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, 

(ბენეფიციარზე ორიენტირებული ზრუნვა, ბენეფიციარის ჩართულობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და/ან მისი ინფორმირებული 

თანხმობა; 
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 გუნდის მართვა (ორგანიზაციული მხარდაჭერა, მონაცემთა შეგროვება და 

ანალიზი) (National Cancer Action Team, 2010).  

ბორილის და სხვათა (2000) მიხედვით, ნათელი ლიდერის არსებობა განაპირობებს 

გუნდის წევრების ერთიანობას, ერთობლივ მიზნებს, სტრატეგიებს, გაზრდილ 

ენთუზიაზმს და აღტაცებას სამუშაოთი, ოპტიმიზმს და თავდაჯერებულობას; 

ეხმარება გუნდის წევრებს ღონისძიებების კოორდინირებაში, მათ გაუმჯობესებაში, 

უთანხმოების კონსტრუქციულად გადაჭრაში, უნარების განვითარებასა და 

მოქნილობაში; სთავაზობს პროცესების ობიექტურ ანალიზს და ერთად მუშაობის 

უკეთესი გზების ძიებას. გარდა ამისა, ჯანდაცვის გუნდები, რომლებსაც აქვთ ნათელი 

ამოცანები, ჩართულობის მაღალი დონე და მიმღებლობა ინოვაციებისადმი, აწვდიან 

მაღალი ხარისხის ზრუნვას პაციენტებს; იმ გუნდის წევრებს კი, რომლებიც ერთად 

კარგად მუშაობენ, სტრესის დაბალი დონე აღენიშნებათ (Borrill, et al., 2000).  

 

სოციალური მუშაკის როლი და საქმიანობა მულტიდისციპლინურ გუნდში 

 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ 2005 წელს მიღებულ 

სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსში განსაზღვრულია სოციალური მუშაკის 

ეთიკური პასუხისმგებლობა კოლეგების მიმართ. კერძოდ, საუბარია კოლეგების 

მიმართ პატივისცემის გამომჟღავნებაზე, მათი კვალიფიკაციის აღიარებასა და 

დაუსაბუთებელი კრიტიკისგან თავის შეკავების ვალდებულებაზე, ისევე, როგორც 

სხვა სპეციალისტებთან თანამშრომლობაზე, კლიენტის უფლებების დაცვის 

საკეთილდღეოდ (სტანდარტი 2.01). კოდექსი ხაზს უსვამს კონფიდენციალობის 

დაცვის პასუხისმგებლობას არა მხოლოდ ბენეფიციარის, არამედ კოლეგებთან 

მიმართებაშიც (სტანდარტი 2.02).  

 

გარდა ამისა, ცალკე სტანდარტი (2.03) ეთმობა ინტერდისციპლინურ 

თანამშრომლობას, სადაც აღნიშნულია, რომ სოციალურმა მუშაკმა „მონაწილეობა 
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უნდა მიიღოს ჯგუფის მუშაობაში და თავისი წვლილი შეიტანოს იმ 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს კლიენტის 

კეთილდღეობაზე“ (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2005:21). იმ 

შემთხვევაში, თუკი ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სოციალური 

მუშაკისთვის ეთიკურად მიუღებელია, იგი უნდა შეეცადოს უთანხმოების მოგვარებას, 

ხოლო თუ ეს ვერ ხერხდება, „სოციალურმა მუშაკმა უნდა მოიძიოს სხვა საშუალებები 

კლიენტის კეთილდღეობასთან დაკავშირებული საკითხის გადასაჭრელად“ 

(საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2005:22).  

 

კოულის (2012) მოსაზრებითაც, სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც არის 

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი, ეთიკური დილემის წარმოშობის 

შემთხვევაში, უნდა განიხილოს სიტუაციასთან გამკლავების ყველა ალტერნატივა და 

მათგან შეარჩიოს ყველაზე მისაღები. პოტენციური ინტერვენციებისა და მათი 

შესაძლო შედეგების გააზრება წარმოადგენს ეთიკურ პრაქტიკას და კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი როლი აქვს წარმატებული შედეგების მიღწევაში.  

 

ავსტრალიის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკებისთვის აწესებს სტანდარტებს, რომლის ერთი 

პუნქტიც მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობას შეეხება (სტანდარტი 2.3). ამ 

სტანდარტის მიხედვით, გუნდის წევრი სოციალური მუშაკი: 

 გამოხატავს პატივისცემას სოციალური მუშაობის პროფესიის და სხვა 

დისციპლინების მიმართ; 

 ამჟღავნებს კომპეტენციას სოციალური მუშაობის პროფესიის, უნარების, 

ცოდნისა და ღირებულებების შესახებ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროში; 

 აყალიბებს სოციალური მუშაობის მიზნებს, როლებსა და ღონისძიებებს; 

 ეხმარება სხვა პროფესიონალებს, მათი ღონისძიებების განხორციელებაში; 
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 წარმოაჩენს სოციალური მუშაობის დარგის მნიშვნელობას ღრმა და 

ყოველმხრივი მომსახურებების განვითარებაში, ფსიქიკური დაავადებების 

გასაგებად და მომსახურების მისაწოდებლად; 

 სოციალური მუშაობის პერსპექტივიდან გამომდინარე, გამოთქვამს 

მოსაზრებებს ამა თუ იმ ღონისძიების მიზანშეწონილობასთან 

დაკავშირებით, ბენეფიციართან მუშაობის ყველა დონეზე - 

ინდივიდუალურ, ოჯახისა და ჯგუფის, თემისა და უფრო ფართო 

სისტემებთან მუშაობის დონეზე.  

 ამჟღავნებს უნარების ფართო სპექტრს პრობლემების გადაჭრის, 

განათლების, კონფლიქტების მართვისა და ყოველდღიური ღონისძიებების 

განხორციელებისას მუტიდისციპლინურ გუნდში (AASW, 2008).   

ბევრი ქვეყნის, მათ შორის, ავსტრალიის, ირლანდიის, ინდონეზიის, სინგაპურისა 

და შვედეთის პოლიტიკა და პრაქტიკა ხაზს უსვამს, რომ სოციალური მუშაკი არის 

მულტიდისციპლინური გუნდის ერთ-ერთი მთავარი წევრი (Huxley, et al., 2011). 

მიუხედავად ამისა, ბევრ ქვეყანაში სოციალური მომსახურების კომპონენტი ჯერ 

კიდევ არ არის სრულად გაფართოებული და სოციალური მუშაობა არ არის ცალკე 

პროფესიად აღქმული. მაგალითად, ამერიკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

პროფესიონალების დიდი ნაწილი შედგება ბაკალავრიატ დამთავრებული 

დატრენინგებული სოციალური მუშაკებისგან, დიდ ბრიტანეთში - სათემო 

ექთნებისგან, პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში კი პოზიციის ოფიციალური დასახელება 

ხშირად საერთოდ არ მოიცავს „სოციალურ მუშაკს“ (Huxley, et al., 2011).  

 

სოციალური მუშაკი მულტიდისციპლინურ გუნდში არის ჰოლისტური ხედვის 

შემტანი, ვინაიდან ცოდნა აქვს არა მხოლოდ ბავშვზე ცალკეულად, არამედ მის 

ოჯახზე, თემსა და გარემოზე. თუმცა სოციალური მუშაკის როლი თანდათან 

შეიცვალა. არსებობს მოსაზრება, რომ სოციალურმა მუშაობამ ზოგიერთ სააგენტოში 

დაკარგა თავისი გზა და სჭირდება რეორიენტირება სამართლიანობასა და 
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თანასწორობაზე (Brennan, 2015). ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ირლანდიასა და 

ინგლისში, სოციალური მუშაობა პრაქტიკის უფრო თერაპიული მოდელისკენ 

გადაიხარა. ამან შესაძლოა უფრო ბუნდოვანი გახადა საზღვრები სხვა 

პროფესიონალებთან მიმართებაში მულტიდისციპლინურ გუნდში და ნაკლებად 

ცხადად წარმოაჩინა სოციალური მუშაობის უნიკალური კონტრიბუცია გუნდში 

(Brennan, 2015).  

 

ჰეროდმა და ლიმბერიმ (Herod, Lymbery 2002 in Auliffe, 2009) შეისწავლეს 

სოციალური მუშაკის როლი დასწავლის სირთულეების მქონე პირებთან და კვლევის 

შედეგად აღმოაჩინეს, რომ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალები დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებდნენ და აფასებდნენ სოციალური მუშაკის მიერ 

მულტიდისციპლინურ გუნდში შემოტანილ ჰოლისტურ ხედვას. ისინი 

ამტკიცებდნენ, რომ გუნდის მუშაობა საფრთხის ქვეშ დადგებოდა ამ ხედვის გარეშე. 

გამოირკვა, რომ სოციალური მუშაკი აყალიბებდა ხარისხიან ურთიერთობას 

ბენეფიციართან და მის ოჯახთან, რის გარეშეც ეფექტური ჩარევა ვერ 

განხორციელდებოდა.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაკის იდენტობას შესაძლოა საფრთხე 

დაემუქროს მულტიდისციპლინურ გუნდში (ვინაიდან პროფესიონალთა შორის 

საზღვრები ხშირად ბუნდოვანი ხდება, როლები კი დროთა განმავლობაში იცვლება და 

პროფესიული იდენტობაც გამოწვევების წინაშე დგება), მსგავსი გუნდი სოციალურ 

მუშაკს აძლევს პოტენციურ შესაძლებლობას, მოირგოს უფრო ცენტრალური როლი 

ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან მუშაობისას. 

როგორც ჰეროდისა და ლიმბერის (Herod, Lymbery 2002 in Auliffe, 2009) კვლევამ აჩვენა, 

ყველაზე უნიკალური რამ, რაც სოციალურ მუშაკს მულტიდისციპლინურ გუნდში 

შეაქვს, არის სოციალური მუშაობის ღირებულებები და ორიენტაცია. ასევე, ხაზი 

ესმევა ანტიოპრესიული, პიროვნებაზე ცენტრირებული პრაქტიკისა და 
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დამოუკიდებლობის ღირებულებას. გარდა ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებთან მიმართებაში, აღსანიშნავია სოციალური მუშაკის მიერ მომსახურების 

მომხმარებლის ცხოვრების ყველა ასპექტის გათვალისწინებაზე ორიენტირება და არა 

მხოლოდ ფუნქციურ ელემენტებზე ფოკუსირება, სადაც ფიზიოთერაპევტს ან 

ოკუპაციურ თერაპევტს შეიძლება ჰქონდეთ წამყვანი როლი.  

 

ზოგიერთი კვლევა აჩვენებს სოციალურ მუშაკთა მარგინალურ პოზიციას 

მულტიდისციპლინურ გუნდში, რომელიც ძირითადად ექთნებისა და 

ფსიქიატრებისგან შედგებოდა, განსაკუთრებით, დეინსტიტუციონალიზაციის 

პროცესში, როდესაც სოციალური მუშაკები უფრო სათემო მომსახურებებს უჭერდნენ 

მხარს, ვიდრე ინსტიტუციურს. მდგომარეობას ამწვავებდა ის ფაქტიც, რომ 

სოციალური მუშაკები არ იყვნენ ჩართული ბენეფიციართა შეფასების პროცესში და 

გათვალისწინებული არ იყო ბენეფიციარის ოჯახური ფონი და სოციალური წრე 

(Ramon & Zaviršek, 2009).  

 

ეროვნული ჯანდაცვის მომსახურებების თანამშრომელთა კვლევამ ინგლისში 

აჩვენა, რომ სოციალური მუშაკები არიან ყველაზე მეტი სტრესის ქვეშ მყოფი 

პროფესიონალები მულტიდისციპლინურ გუნდში (Clifton & Thorley, 2014). მათი 56% 

2013 წლისთვის განიცდიდა სამუშაოსთან დაკავშირებულ სტრესს, რაც გაორმაგებული 

მაჩვენებელია 2008 წლის მდგომარეობასთან შედარებით. გუნდში მუშაობასთან 

ჩატარებული სხვა კვლევა კი აჩვენებს, რომ სოციალური მუშაკები თავს არ გრძნობენ 

დაფასებულად (Clifton & Thorley, 2014). უფრო მეტიც, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროში ძალიან ცოტა სოციალური მუშაკი გადადის სუპერვაიზორის პოზიციაზე, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე სოციალურ 

მუშაკებს სუპერვიზიას უწევენ ის პროფესიონალები, რომლებსაც არ აქვთ სოციალური 

მუშაობის გამოცდილება, რაც კიდევ უფრო დიდ დარტყმას აყენებს სოციალური 

მუშაკების იდენტობას.  
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ბრიტანეთში არსებული „ყველა პარტიის საპარლამენტო ჯგუფი სოციალურ 

მუშაობაზე“ (All Party Parliamentary Group on Social Work 2013 in Clifton & Thorley, 2014) 

2013 წლის ანგარიშში აღნიშნავს იმ გამოწვევებს, რომლებსაც სოციალური მუშაკები 

აწყდებიან მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობისას: 

 სოციალური მუშაობა ხშირად მარგინალიზებულია; 

 სოციალურ მუშაკებს ხშირად უწევთ „კარების შემტვრევა“ იმისათვის, რომ 

მოუსმინონ სამედიცინო სფეროს კოლეგებმა; 

 სოციალური მუშაობის მენეჯერები ხშირად არ არიან ჩართული საკვანძო 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

 სტატუსის ნაკლებობა სოციალურ მუშაკებს არ აძლევს მათი პოტენციური 

გავლენების გაზრდის შესაძლებლობას; 

 სამედიცინო კოლეგების მხრიდან სოციალური მუშაკები განიცდიან 

პროფესიული პატივისცემის ნაკლებობას; 

 სექტორის ლიდერებსა და პრაქტიკოსებს არ ესმით სოციალური მუშაობის 

ფუნქციის სასიცოცხლო მნიშვნელობა. 

სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ გუნდში სოციალური მუშაკის როლი არის კომპლექსური 

და სადავო, რაც უკავშირდება აქტიურ და პოტენციურ კონფლიქტებს ხედვის, 

სტატუსებისა და ძალაუფლების, ინფორმაციის გაზიარებისა და სხვა სააგენტოებთან 

თანამშრომლობის შესახებ (Frost & Robinson, 2004). მიუხედავად ამისა, სოციალური 

მუშაკები გუნდში ინარჩუნებენ ძირითად იდენტობასა და ღირებულებებს. 

 

სოციალური მუშაკები ფოკუსს აკეთებენ როგორც ბენეფიციარის ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე, ისე ოჯახის საჭიროებებზე და სწორედ ეს მიდგომა განასხვავებს მას 

ჯანდაცვის სხვა სპეციალისტებისგან (AASW, 2015). მათ, ასევე, უნიკალური წვლილი 

შეაქვთ ბენეფიციარისთვის საჭირო მომსახურებების მოპოვებასა და მიწოდებაში.  
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სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციები ოჯახთან მიმართებაში შეგვიძლია 

შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: 

 ოჯახის სოციალური სიტუაციის, დინამიკის, გამკლავების მექანიზმების 

შეფასება; 

 მულტიდისციპლინურ გუნდთან კონსულტირება, როგორ იქნება 

უმჯობესი ბენეფიციართან და მის ოჯახთან კომუნიკაციის წარმართვა;  

 იმ ფსიქოლოგიური, ემოციური და სოციალური ბარიერების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც ხელს უშლის ბენეფიციარზე ზრუნვას; 

 მომსახურების მიმწოდებელსა და ბენეფიციარს/მის ოჯახს შორის შესაძლო 

კონფლიქტების გადაჭრა; 

 ბენეფიციარისთვის სოციალური ადვოკატობის გაწევა; 

 ემოციური მხარდაჭერის გაწევა ბენეფიციარის ოჯახისთვის; 

 კონსულტირება ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

 ნივთიერებების ავადმოხმარების შემცირებაზე მუშაობა; 

 კრიზისული ინტერვენციის განხორციელება (Jezerskyte & Zydziunaite, 2015). 

როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ, ჩარევა მოიცავს ფსიქო-

სოციალურ შეფასებას, რომელმაც უნდა დააკავშიროს შეზღუდულ 

შესაძლებლობებთან მიბმული პრობლემური საკითხები კომპლექსურ სოციალურ 

კონტექსტთან (Schultz, et al., 2014). ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობების გავლენა 

ინდივიდისა და მისი ოჯახის ცხოვრებაზე. გარდა ამისა, სოციალური მუშაკის 

ჩართულობა უნდა მოიცავდეს ინდივიდუალურ, ოჯახის, ჯგუფების და თემის 

დონეზე მუშაობას, რათა იპოვოს შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული 

პრობლემების გადაჭრის გზები.   

 

როგორც კვლევები აჩვენებს, მულტიდისციპლინურ გარემოში ოჯახებისთვის 

მნიშვნელოვანია, რომ ჰყავდეთ ერთი საკონტაქტო პირი, რომლიც გზას გაუკვლევს მას 

და თავიდან აარიდებს ორგანიზაციულ კომპლექსურობას, რაც თან ახლავს 
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მულტიდისციპლინურ და მულტიაგენტურ მუშაობას.  გუდინგის კვლევამ (Goodinge, 

1998 in Liabo, Newman, Stephens, & Lowe, 2001) აჩვენა, რომ შშმ ბავშვებზე მორგებული 

მომსახურებები კარგად მუშაობს, თუკი მასში ჩართული არიან სპეციალური მუშაკები, 

რომლებიც ოჯახებთან მუშაობენ, და თუკი მშობლები ჩართული არიან ინფორმაციის 

გაცვლაში.  

 

ვინაიდან ბენეფიციარებსა და მათ მზრუნველებს აქვთ სოციალური და ემოციური 

შფოთვები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სოციალურმა მუშაკებმა ამ 

მიმართულებით იმუშაონ. შეზღუდული შესაძლებლობებისა და ხანდაზმულების 

სფეროებში მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაობის ჩარევა მიმართული იყოს 

ბენეფიციარის ინტეგრირებაზე სახლისა და ოჯახის გარემოში (Lian, 2014). 

 

მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობა სხვადასხვა სფეროში 

 

მულტიდისციპლინურ გუნდში მუშაობა არის ის გასაღები, რომელიც გვეხმარება 

საუკეთესო შედეგის მიღწევაში ბავშვისთვის და მისი ოჯახისთვის. ქვემოთ 

მიმოვიხილავთ რამდენიმე სფეროს, სადაც საერთაშორისო პრაქტიკაში 

დამკვიდრებულია მულტიდისციპლინური მუშაობა.  

 

 მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვის შემთხვევაში, ეს გუნდი მოიცავს 

სოციალურ მუშაკს, მინდობით აღმზრდელს და სხვა ჩართულ სპეციალისტებს 

(რომლებიც შეიძლება იყვნენ ჯანდაცვის, განათლების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

სფეროს, ნივთიერებებზე დამოკიდებულებსა და ოჯახში ძალადობაზე მომუშავე 

მომსახურებების წარმომადგენელი) (Fostering and Adoption, 2014). ეფექტური 

მულტიდისციპლინური მუშაობა უკავშირდება სპეციალისტებს შორის და 

სპეციალისტსა და ოჯახს შორის ჯანსაღ კომუნიკაციას. თუმცა მულტიდისციპლინურ 

გუნდში მუშაობა მრავალ გამოწვევასთანაც არის დაკავშირებული, როგორიცაა 
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როლების ბუნდოვანება, პროფესიათშორისი კონფლიქტები, ინფორმაციის 

გაზიარების ნაკლებობა და მწირი კომუნიკაცია. ეფექტური მულტიდისციპლინური 

მუშაობა მოიცავს შემდეგი კომპონენტების არსებობას:  

 საერთო მიზნები და გაგება; 

 ინტერპერსონალური და „ემოციური ინტელექტის“ უნარები, რათა 

განამტკიცო ურთიერთობები და შეძლო სხვათა პერსპექტივიდან ხედვა; 

 კომუნიკაციის მეთოდებისთვის ყურადღების მიქცევა; 

 ინფორმაციის გაზიარება; 

 იმის გაგება, თუ როგორ შეიძლება იმოქმედოს მუშაობამ ინდივიდების 

უნარზე, ჰქონდეთ ეფექტური რეაქცია (Fostering and Adoption, 2014). 

მინდობითი აღზრდის შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური გუნდი მუშაობას 

იწყებს ბავშვთან და ბიოლოგიურ ოჯახთან ბავშვის მინდობით აღზრდაში 

განთავსებამდე და აგრძელებს მანამ, სანამ ბავშვი პროფესიონალთა ზრუნვის ქვეშ 

არის. თითოეულ პროფესიონალს აქვს საკუთარი განსაზღვრული როლი ბავშვზე 

ზრუნვის პროცესში, თუმცა ყველა მათგანი უნდა იზიარებდეს შემდეგ საერთო 

მიზნებსა და გაგებას: 

 ბავშვის საჭიროებები, სასურველი შედეგი და მათი მიღწევის გზები; 

 როგორ ვიმუშაოთ ბავშვზე ცენტრირებული მიდგომით; 

 ინდივიდებისა და სააგენტოების შესაბამისი როლები, საზღვრები და 

საზიარო სფეროები, ისევე, როგორც თითოეული როლიდან გამომდინარე, 

განსხვავებული პერსპექტივებისა და გამოწვევების გაგება; 

 ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან კავშირის შენარჩუნების მიზანშეწონილობა; 

 როდის და როგორ შეიძლება პროფესიონალების მიერ ერთმანეთის 

გამოწვევა; 

 ბავშვებთან, ოჯახებთან და კოლეგებთან ეფექტური ურთიერთობის 

დამყარების ვალდებულება (Fostering and Adoption, 2014).  
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მიმღებ მშობლებთან დაკავშირებით ხშირად იჩენს თავს ინფორმაციის გაზიარების 

პრობლემა. მინდობით აღმზრდელებთან ინფორმაციის გაზიარება მათთვის 

უმნიშვნელოვანესია, რათა თავი გუნდის წევრად იგრძნონ. გუნდში მეტი ჩართულობა, 

მათი აზრის მოსმენა, გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობა, მინდობით 

აღმზრდელს თავს უფრო დაფასებულად აგრძნობინებს.  

 

სელვინის მიერ 2003 წელს ჩატარებული კვლევების მიხედვით, მიმღები 

მშობლების უმრავლესობა (58%) გამოთქვამს წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ 

მათ არ მიეწოდათ სრული და ადეკვატური ინფორმაცია იმ ბავშვებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც მათთან განთავსებულან (Fostering and Adoption, 2014). ჯელისიკის და 

სხვათა 2013 წლის კვლევის თანახმად კი, ძალიან მცირეა იმ მიმღები მშობლების 

რაოდენობა (8%), რომლებიც ამბობენ, რომ ყოველთვის საქმის კურსში არიან ბავშვთან 

დაკავშირებული იმ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, რაც მათ 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმაში აისახება (Fostering and Adoption, 2014). ამის 

გამო მიმღები მშობლები ვერ გრძნობენ თავს გუნდის წევრად. იმის განცდა კი, რომ 

შენი აზრი არ არის მოსმენილი და გათვალისწინებული, იწვევს ფრუსტრაციას. 

აღნიშნულის შესამცირებლად მნიშვნელოვანია საერთო ტრენინგები 

მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებისთვის ერთმანეთის როლებისა და 

პასუხისმგებლობების გასააზრებლად, ნდობითი დამოკიდებულების 

ჩამოსაყალიბებლად და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთმანეთის აზრის 

გასათვალისწინებლად.  

 

ავსტრალიის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიხედვით, ჯანმრთელობის 

კონტექსტში სოციალური მუშაობის ორმაგი ფოკუსი შემდეგნაირად განისაზღვრება: 

1. ჯანდაცვის მომიჯნავე პროფესია, რომელიც მიემართება იმ ფსიქო-

სოციალურ საკითხებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ინდივიდებზე, 

ჯგუფებსა და თემებზე სხვადასხვა სფეროში, რომელიც მოიცავს პირველად 
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და სათემო ჯანდაცვას, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, გადამდებ დაავადებებს, 

ბავშვთა უსაფრთხოებასა და ოჯახის მხარდაჭერას; 

2. ეთიკურ ჩარჩოებსა და მულტიდისციპლინურ გარემოცვაში 

კროსკულტურულად მუშაობისას სოციალური მუშაკები ძალისხმევას 

მიმართავენ პრობლემებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ საზოგადოების 

ეფექტურ ფუნქციონირებაზე სოციალურ, ლეგალურ, ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ დონეებზე (AASW, 2014).  

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კი ჯანმრთელობას განსაზღვრავს, როგორც 

„სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობის მდგომარეობას და 

არა მხოლოდ დაავადების ან უძლურების არარსებობას“ (WHO, 1948 in AASW, 2014:22).  

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურებებში მულტიდისციპლინური გუნდის 

თითოეულ წევრს თავისი უნიკალური კონტრიბუცია შეაქვს პაციენტზე ზრუნვაში: 

სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფენ ზრუნვის უწყვეტობას, ფსიქიატრები - 

ჰოსპიტალიზაციაზე წვდომას, ოკუპაციური თერაპევტები ეხმარებიან ყოველდღიური 

პრაქტიკული ღონისძიებების დაგეგმვაში, ექთნები კი აწვდიან მუდმივ ყოველდღიურ 

ზრუნვას (Huxley, et al., 2011). ამის მსგავსად ნაწილდება ფუნქციები ყველა 

მულტიდისციპლინურ გუნდში.  

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედი მულტიდისციპლინური გუნდის 

სოციალური მუშაკი ორიენტირებულია აღდგენაზე. აღდგენაზე მუშაობა ხელს უწყობს 

სოციალურ მუშაკს, გააზიაროს ინფორმაცია და იკვლიოს, გააჩინოს უკეთესი 

მომავლის იმედი, შეამციროს სოციალური იზოლაცია, ფოკუსირდეს პიროვნების 

ძლიერ მხარეზე, იმედებზე, ოცნებებზე, მიზნებზე, წაახალისოს ავტონომია, 

თვითგამორკვევა და არჩევანი, და ამავდროულად, პატივი სცეს კლიენტის 

ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის გამოწვევებთან 

დაკავშირებით (AASW, 2014). 
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ის ბენეფიციარები, რომლებსაც ქრონიკული ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, 

ინტერდისციპლინური ზრუნვისგან დიდ სარგებელს იღებენ. ამ შემთხვევაში, 

ინტერდისციპლინური ზრუნვა განიმარტება, როგორც ზრუნვა, რომელიც 

უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის პროფესიონალების, პარაპროფესიონალების, 

სოციალური და სხვა სათემო მომსახურების მიმწოდებლების მიერ, რომლებიც ერთად 

მუშაობენ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ ბენეფიციარის სოციალური და ემოციური 

კეთილდღეობა ინდივიდუალურ, ოჯახისა და თემის დონეზე (Schultz, et al., 2014).  

 

ბენეფიციართან ინდივიდუალური მუშაობის გარდა, მნიშვნელოვანია ოჯახის 

ისეთი სოციალური პრობლემების გათვალისწინებაც, როგორიც არის სტრესი, 

უმუშევრობა, შეზღუდული შესაძლებლობები, სიღარიბე და ტრავმა. ამიტომ 

სოციალური მუშაკი ხშირად მუშაობს დეპრესიის, შიშების, ხასიათისა და პიროვნული 

დარღვევების, სუიციდური ფიქრების, ურთიერთობების პრობლემების, ტრავმისა და 

ოჯახური კონფლიქტების საკითხებზე. ისინი ახორციელებენ მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებულ ჩარევას, რომელიც გამოსავლის ძიებაზეა ორიენტირებული. შულცის 

და სხვათა (2014) მიხედვით, ეს მოიცავს: 

 კოგნიტურ-ბიჰეივიორულ თერაპიას; 

 ურთიერთობების სტრატეგიებს; 

 უნარების ტრენინგს; 

 ინტერპერსონალურ თერაპიას; 

 ფსიქო-განათლებას; 

 ოჯახურ თერაპიას. 

საავადმყოფოებთან არსებული ბავშვთა დაცვის გუნდები ბევრ მოულოდნელ 

გამოწვევას ეჩეხებიან, რომელთა უმრავლესობა, გადაუდებელია. „სოციალური მუშაკს 

შემოაქვს მრავალ მიზანზე ორიენტირებულობისა და ბალანსის შესაძლებლობა, 

უნარები, რომლებიც ენდემურია სოციალური მუშაკებისთვის“ (Pelt, 2013:4). რაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, სოციალური მუშაკი უზრუნველყოფს ეფექტურ 
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კომუნიკაციას ბავშვთა ძალადობის შემთხვევების დიაგნოზირებისა და მკურნალობის 

დროს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ოჯახი თუ პერსონალი არაკომფორტულად 

გრძნობს თავს, როგორც სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში ხდება. როგორც 

პელტის (2013:10) სტატიაშია აღნიშნული, „ექიმებს ყოველთვის არ აქვთ სათანადო 

დრო ოჯახის ნდობის მოსაპოვებლად. სოციალური მუშაკები კი უკეთ იცნობენ 

ოჯახებს და შეისწავლიან, სად შეიძლება სჭირდებოდეს დახმარება ოჯახს სამედიცინო 

პერსონალისგან“.  

 

გარდა ამისა, სოციალური მუშაკი წარმოადგენს გარე მომსახურებებთან 

დამაკავშირებელ რგოლს, იგი იცნობს პროგრამებს და შეუძლია კონსულტაციის გაწევა 

მშობლებისთვის. ამის გარეშე გუნდი დიდ პრობლემებს წააწყდებოდა.  

 

ბავშვთა დაცვის გუნდების მუშაობის ეფექტურობის გასაზომად ცოტა კვლევაა 

ჩატარებული, თუმცა კისტინისა და სხვათა 2010 წლის კვლევამ აჩვენა, რომ 

კოლეგიალური ატმოსფერო და ინტერდისციპლინური თანამშრომლობა წარმოადგენს 

მთავარ გასაღებს ეფექტურობისთვის (Pelt, 2013). მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 

წარმატების ყველაზე მეტად შემაფერხებელი ფაქტორებია გუნდის წევრების 

შეუთავსებლობა ერთმანეთთან, მწირი კომუნიკაცია და თანამშრომლობითი 

ატმოსფეროს სიმცირე ან არარსებობა.  

 

ზემოთ აღნიშნული სფეროები არ არის სრული ჩამონათვალი იმ 

მიმართულებებისა, სადაც მულტიდისციპლინური გუნდები ეფექტურად მუშაობენ, 

თუმცა წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ არის დანახული გუნდური მუშაობის 

მნიშვნელობა და სოციალური მუშაობის როლი სხვა დისციპლინებს შორის. 

მიუხედავად ბევრი გამოწვევისა, მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ ბენეფიციარები 

გაცილებით მეტ სარგებელს იღებენ მულტიდისციპლინური მიდგომისგან, ვინაიდან 
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მათი საჭიროებები არის უფრო კომპლექსურად დანახული და დაკმაყოფილებული, 

რაშიც დიდი და უნიკალური წვლილი შეაქვს სოციალურ მუშაკსაც.  
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ნაწილი 3. ინდივიდუალური გეგმის შედგენა და მისი 
შესრულების მონიტორინგი 

ნინო ტაბიძე 

ამ თავში განვიხილავთ, თუ როგორია ინდივიდუალური მიდგომის 

პრინციპი ალტერნატიული ზრუნვის მიწოდების პროცესში; რას გულისხმობს 
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ინდივიდუალური გეგმა და როგორი სახის არსებობს, რა მნიშვნელოვანი საკითები 

არის გასათვალისწინებელი გეგმის შედგენის პროცესში და როგორ ხორციელდება 

დღესდღეობით საქართველოში ინდივიდუალურ გეგმაზე მუშაობა მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდაში. ასევე თავის ბოლოს ინდივიდუალური 

გეგმის პრაქტიკული მაგალითი იქნება წარმოდგენილი.   

 

მომსახურებაში ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპი საქართველოში არსებული 

რეგულაციების მიხედვით 

ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს 

მთავრობა, 2018) განმარტავს და არეგულირებს მომსახურებაში ინდივიდუალურ 

მიდგომას შემდეგნაირად: მომსახურება მორგებულია ბენეფიციარის განსაკუთრებულ 

საჭიროებებზე და ის ზრდის ბენეფიციარისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის 

მოტივაციას, რომ თავად ჩაერთონ მომსახურების დაგეგმვის პროცესში. ამ 

სტანდარტის დაკმაყოფილებისთვის მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია 

შეიმუშავოს მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა ბენეფიციართან და მის კანონიერ 

წარმომადგენელთან ერთად სოციალური მუშაკის მიერ წარმოებული შეფასების 

საფუძველზე.  

 

საქართველოში მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული 

ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო მოდელის თანახმად, ალტერნატიული 

ზრუნვის მომსახურება მრავლობითი დარღვევის მქონე ბავშვების საჭიროებებს უნდა 

პასუხობდეს და ამასთან ეფუძნებოდეს ბენეფიციარის ინდივიდუალურ საჭიროებებსა 

და ინტერესებს. სარეკომენდაციო მოდელში განსაზღვრულია ზრუნვის 

უმნიშვნელოვანესი ორი პრინციპი (მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან 

განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე 

ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 

სარეკომენდაციო მოდელი): ინდივიდუალური მიდგომა, რომელშიც იგულისხმება 
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სწორედ ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებისა და ძლიერი მხარეების 

გათვალისწინებით მომსახურებაში ბენეფიციარის შეფასება, ზრუნვის დაგეგმვა და 

მომსახურების მიწოდება. ამასთან მნიშვნელოვანია მონაწილეობითი მიდგომა და 

თავად ბენეფიციარების ჩართვა მომსახურების მიმდინარე პროცესებში, 

ღონისძიებების დაგეგმვასა და ფიზიკური გარემოს მოწყობაში.   

 

აღსანიშნავია, რომ ასევე მინდობით აღზრდის სტანდარტები (საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2018) განსაზღვრავს 

მომსახურებისას ინდივიდუალური მიდგომის  სტანდარტს, სადაც მოცემულია, რომ 

ზრუნვა მინდობით აღსაზრდელზე უნდა ხორციელდებოდეს ინდივიდუალური 

განვითარების გეგმის საფუძველზე და ის უნდა შეადგინოს სოციალურმა მუშაკმა სხვა 

ჩართულ მხარეებთან ერთად. ინდივიდუალური განვითარების გეგმა ასახავს ბავშვის 

ინდივიდუალურ საჭიროებებს და მისი მიზანია ბავშვის განვითარების 

შესაძლებლობების რეალიზება.  

 

საინტერესოა განვიხილოთ რამდენიმე პრინციპი ინდივიდუალური 

მიდგომით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ზრუნვის დაგეგმვის 

პროცესში (Ian James Dempsey., 2006):  

 პატივისცემით და ემპათიით მოვუსმინოთ ბენეფიციარს, რომ გავიგოთ 

თუ რა არის მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანისთვის მიუხედავად 

მისი შეზღუდვის სიმძიმისა; 

 დაგეგმვა განგრძობითი პროცესია, რადგან ადამიანის სურვილები და 

პრიორიტეტები იცვლება დროთა განმავლობაში; 

 განვითარება და სწავლა ბუნებრივი პროცესია, როდესაც ადამიანებს 

ხელი მიუწვდებათ მათთვის საჭირო და სასურველ რესურსებსა და 

შესაძლებლობებზე; 
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 ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი ცხოვრების კონტროლი, მიუხედავად 

მათი შეზღუდვის სიმძიმისა, როდესაც მათ ყურადღებით უსმენენ და 

ენდობიან; 

აღნიშნული  დოკუმენტების საფუძველზე განვიხილავთ ამ თავში,  თუ რა 

არის ინდივიდუალური გეგმა - განვითარების და მომსახურების, მათ შორის 

განსხვავებას, ვინ არის მათ განხორციელებაზე პასუხისმგებელი, რა ვადებში და ვის 

მიერ უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალური გეგმის გადასინჯვა და მონიტორინგი.  

 

ინდივიდუალური გეგმის არსი 

 

ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს 

(საქართველოს მთავრობა, 2018),  მომსახურების გეგმას, რომელიც უნდა შედგეს 

მომსახურებაში ჩარიცხვიდან 30 დღის განმავლობაში. ის მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: 

რა სახის მომსახურებას მიიღებს ბენეფიციარი მომსახურებაში, მისი განხორციელების 

განრიგი და მოსალოდნელი შედეგები, ვინ არის/არიან მომსახურების 

ინდივიდუალური გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი/პირები და რა არის 

მისი/მათი ვალდებულებები. მნიშვნელოვანია, თავად ბენეფიციარს უნდა მიეწოდოს 

მომსახურების გეგმის ასლი.  

 

მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 

სარეკომენდაციო მოდელი განსაზღვრავს, რომ მომსახურებაში მუშაობა უნდა 

მიმდინარეობდეს შემთხვევის მართვის სისტემაზე დაფუძნებით ინდივიდუალური 

საჭიროებებიდან გამომდინარე და სწორედ ამიტომ ჩარიცხვის ეტაპიდან ხდება 

ბავშვის პირველადი შეფასება და მომსახურებაში განთავსების პირველი ოთხი კვირის 

გეგმის მომზადება, რომელმაც უნდა გაუმარტივოს ბავშვს ახალ გარემოსთან შეგუება. 

ხოლო განთავსების შემდეგ მულტიდისციპლინური გუნდი ახდენს ბავშვის 

განვითარების და მასთან დაკავშირებული საჭიროებების სრულ შეფასებას. რის 
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შემდეგაც დგება ბავშვის მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა. მასში არის 

გამოკვეთილი ბავშვის შესაძლებლობებისა და სურვილების გათვალისწინებით მისი 

მოვლის და განვითარების მიზნები და ამოცანები. გეგმაში კონკრეტულად არის 

აღწერილი საჭიროების შემთხვევაში რომელი თერაპიული მიდგომებისა და 

პროგრამების მეშვეობით განხორციელდება ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა. ასევე 

გეგმა ითვალისწინებს ბავშვის სოციალური ინკლუზიის კონკრეტულ ღონისძიებებს 

და იმ ნაბიჯებს და ღონისძიებებს, რაც ბენეფიციარის მშობლებთან და ნათესავებთან 

ურთიერთობას შეუწყობს ხელს, იმ შემთხვევაში, თუკი ეს ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება (მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან 

განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე 

ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 

სარეკომენდაციო მოდელი). 

 

 მინდობით აღზრდის სტანდარტების თანახმად (საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2018) სწორედ 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმის მიხედვით უნდა მოხდეს ზრუნვის 

წარმართვა მომსახურებაში, რომელსაც შეიმუშავებს სოციალური მუშაკი სხვა 

ჩართული მხარეების მონაწილეობით. ჩართულ მხარეებში ამ შემთხვევაში 

იგულისხმება თავად ბენეფიციარი, მისი ასაკის, ჯანმრთელობისა და განვითარების 

დონის გათვალისწინებით, მინდობით აღმზრდელი და ბიოლოგიური ოჯახი, მისი 

არსებობის შემთხვევაში და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების და ხელმისაწვდომი რესურსების გათვალისწინებით 

სოციალური მუშაკი განსაზღვრავს მიზნებს და მათი მიღწევისთვის საჭირო 

ღონისძიებებს და შეიმუშავებს ინდივიდუალურ განვითარების გეგმას. 

 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმა - ეს არის ინდივიდუალურად 

გაწერილი, დროში განსაზღვრული და მიზანზე ორიენტირებული დოკუმენტი, 
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რომელიც განსაზღვრავს მომსახურებაში განსახორციელებელ ღონისძიებებს, ბავშვის 

ინდივიდუალური საჭიროებებიდან და მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუმცა 

როგორც ზემოთ ჩანს, შესაძლოა ვსაუბრობდეთ ორი სახის გეგმაზე: ინდივიდუალური 

განვითარების გეგმა და ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა. მნიშვნელოვანია 

გამოვკვეთოთ, თუ რა განსხვავებაა ამ ორ ინდივიდუალურ გეგმას შორის.  

 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმა სახელმწიფო სოციალური მუშაკის 

მიერ ბავშვის  შეფასების საფუძველზე გამოყოფს ბავშვის ჯანმრთელობის, 

განათლების, მისი განვითარების, ბავშვის ოჯახურ გარემოში რეინტეგრაციის, 

სოციალური ინკლუზიის და სხვა ასპექტების შესახებ მოკლევადიან და გრძელვადიან 

ზოგად მიზნებს. ხოლო ინდივიდუალური მომსახურების გეგმაში კი იგულისხმება  

რომ გაწერილია მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიებების 

ჩამონათვალი, შესრულების ვადა და შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი 

კავშირი ბავშვთან. განვითარების გეგმას როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ადგენს 

სახელმწიფო სოციალური მუშაკი მომსახურების მიმწოდებელთან შეთანხმებით, 

ხოლო მომსახურების გეგმას ადგენს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის 

მულტიდისციპლინური გუნდი.  

 

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა დეტალურად გაწერს იმ 

მხარდაჭერას, ღონისძიებებს და რესურსებს, რომელიც საჭიროა ინდივიდის 

დასახული მიზნების მისაღწევად.  ეს არის გარკვეული შეთანხმება იმ საკითხებზე, 

რომელსაც ბენეფიციართან ერთად განიხილავს სოციალური მუშაკი და 

მულტიდისციპლინური გუნდი. ბენეფიციარის/მისი კანონიერი წარმომადგენლის 

მიერ დასახული პრიორიტეტები გეგმის შედგენის საფუძველია (Illinois Department of 

Human Services, 2018). 

 

პახუსიხმგებელი პირების განსაზღვრა  
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მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 

სარეკომენდაციო მოდელი განსაზღვრავს, რომ მომსახურებაში ბავშვის სრული 

შეფასების შემდეგ მისი შემთხვევა გადაეცემა აღმზრდელს, რომელსაც შემთხვევის 

მართვაში დახმარებას უწევს მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტი. 

შემთხვევის მენეჯერი აღმზრდელი ახდენს მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის 

განხორციელების მონიტორინგს, თანამშრომლობს ყველა ჩართულ სპეციალისტთან 

და ინფორმაციას აწვდის სოციალურ მუშაკს და/ან ბავშვის კანონიერ 

წარმომადგენელს. გეგმის საფუძველზე, მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები და 

სპეციალისტები აწვდიან რეკომენდაციასა და ინფორმაციას აღმზრდელებს, თუ რა 

ღონისძიებები არის დაგეგმილი ბავშვის მოვლისა და განვითარებისთვის და როგორ 

უნდა განხორციელდეს ისინი, რა სახის რესურსები უნდა იყოს გამოყენებული და 

როგორი უნდა იყოს ღონისძიებების ხანგრძლივობა. ინდივიდუალური გეგმის 

ღონისძიებებს შესაძლოა სპეციალისტები სხვადასხვა მეთოდოლოგიისა და 

ინსტრუმენტების საფუძველზე ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე თავად 

ახორციელებდნენ. ასევე შემუშავებული უნდა იყოს მომსახურებაში სუპერვიზიის 

ფორმა, რომლის გამოყენებით აღმზრდელებს შეუძლიათ მიიღონ სპეციალისტებისგან 

კონსულტირება და დახმარება ბავშვების შემთხვევებთან დაკავშირებით.  

 

მინდობით აღზრდის სტანდარტების გათვალისწინებით (საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2018), 

ინდივიდუალური განვითარების გეგმის განხორციელებაზე და მასში გაწერილი 

ღონისძიებების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ენიჭებათ ბავშვს, მისი 

განვითარების დონიდან გამომდინარე, სოციალურ მუშაკს, მინდობით აღმზრდელს 

და ბიოლოგიურ ოჯახს. თუმცა მინდობით აღზრდის სტანდარტები პირველად 

პასუხისმგებლობას აკისრებს მინდობით აღმზრდელს და განსაზღვრავს, რომ გეგმით 

გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებაზე უნდა მიუწვდებოდეს ბავშვს ხელი, 
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წინააღმდეგ შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს უნდა ეცნობოს და მოხდეს დამატებითი 

მხარდაჭერის მოპოვება.   

 

კოორდინირებული მიდგომა განაპირობებს ეფექტიანი მომსახურების 

მიწოდებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ალტერნატიულ ზრუნვაში ჩართულმა 

ყველა მხარემ გადაინაწილოს ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შესრულებაზე 

პასუხისმგებლობა. გეგმაში კონკრეტულად განისაზღვრება, თუ ვინ არის ამა თუ იმ 

ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირი, თუმცა ბავშვზე ზრუნვაში ჩართული ყველა 

პირმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ბენეფიციარისთვის გეგმით გათვალისწინებული 

მიზნების მიღწევის პასუხისმგებლობა, მნიშვნელოვანია, ზრუნვის კოორდინაცია და 

მომსახურების ინტეგრაცია მონიტორინგის პროცესში კარგად იყოს ასახული (Human 

Services, 2013).  

 

მონიტორინგი  და გადასინჯვა 

 

მონიტორინგს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ დასახული მიზნის 

განხორციელების პროგრესი დავინახოთ. მონიტორინგის შედეგად შესაძლებელია 

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმაში ცვლილებების შეტანა შედეგის მიღწევის 

მიზნით.  

ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად 

(საქართველოს მთავრობა, 2018),  მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს გეგმის გადახედვა და 

შეფასება მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ ბენეფიციარის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის 

და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენლის ჩართულობით. 

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა, მისი აღსრულება და შედეგები უნდა 

შეადგენდეს ბენეფიციარის პირადი საქმის ნაწილს სხვა დამატებით ინფორმაციასთან 

ერთად (განათლების, ჯანმრთელობის, სოციალიზაციის და სხვა საკითხების შესახებ).  
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მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების 

სარეკომენდაციო მოდელი ასევე აღწერს მომსახურების ინდივიდუალური გეგმის 

გადასინჯვას მულტიდისციპლინური გუნდის, აღმზრდელების და სოციალური 

მუშაკის მიერ წელიწადში ორჯერ ან უფრო ხშირად თუკი ამას ბავშვის 

ინდივიდუალური საჭიროება გამოკვეთს.  

 

მინდობითი აღზრდის სტანდარტების გათვალისწინებით, ჩართულ 

მხარეებთან კონსულტაციის გზით, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 

გადასინჯვასა და მონიტორინგზე პასუხისმგებლობა მინდობით აღზრდის 

შემთხვევაშიც ეკისრება სოციალურ მუშაკს ყოველ 6 თვეში ერთხელ, თუკი არ 

არსებობს ამ ვადის შემცირების აუცილებლობა.  

 

სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყენებელი სპეციალური 

ფორმების შესახებ ინსტრუქციის თანახმად (სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტო, 2018), ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის ფორმაში 

ძირითადად აღწერილი უნდა იყოს რამდენად მოხდა გეგმით განსაზღვრული 

ღონისძიებების განხორციელება და როგორ არის მიზნები მიღწეული. სოციალურმა 

მუშაკმა უნდა დაასაბუთოს მიღწეული შედეგები, ასევე რატომ ვერ შესრულდა 

კონკრეტული ღონისძიებები და გაწეროს სამომავლო მიზნები და ღონისძიებები.   

 

ინდივიდუალურ გეგმასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები  

ინდივიდუალური განვითარების გეგმაში მოცემული მიმართულებების 

(ჯანდაცვა, განათლება, ბავშვის განვითარება, ოჯახურ გარემო რეინტეგრაცია და სხვა 

საკითხები)  მიხედვით, უნდა მოხდეს კონკრეტული მიზნების დასახვა. 

ინდივიდუალურ გეგმაზე მუშაობის პროცესში აუცილებელია განისაზღვროს 

პრიორიტეტები, თუ რა არის კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში პრიორიტეტული 

მიზანი მისი ძლიერი მხარეებიდან გამომდინარე. ამის შემდეგ ხდება იმ მიზნების 
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დასახვა, რომელიც მნიშვნელოვანია ბენეფიციარისთვის, თუმცა ისინი მოიცავენ 

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ჩამოყალიბებულ ხედვას და ბავშვის 

განვითარების პერსპექტივას (Human Services, 2013). მიზნები მიზანშეწონილია 

ეფუძნებოდეს SMART (Project Smart, 2018) კონცეფციას.  ამ კონცეფციის მიხედვით, 

მიზანი უნდა იყოს სპეციფიური - ნათლად და მარტივად ჩამოყალიბებული, 

კონკრეტული და არა ზოგადად აღწერილი; გაზომვადი, რომ შესაძლებელი იყოს 

მონიტორინგის პროცესში ბავშვის განვითარების შეფასება; მიღწევადი და 

რეალისტური - უნდა ეფუძნებოდეს ბავშვის საჭიროებების შეფასებას და მის ძლიერ 

მხარეებს; დროში გაწერილი - ინდივიდუალურ გეგმაში  ღონისძიებების 

განხორციელების გონივრული და ოპტიმალური ვადები უნდა იყოს განსაზღვრული. 

მიზნების დასახვის შემდეგ, მნიშვნელოვანია, იმ ამოცანების და კონკრეტული 

ღონისძიებების განსაზღვრა, რომელიც დაეხმარება ბავშვს მიაღწიოს დასახულ მიზანს. 

ამისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი საკითხები: ღონისძიებები 

ლოგიკურად უნდა უკავშირდებოდეს მიზნის მიღწევას, შესაძლებელი უნდა იყოს 

მათი გაზომვა და დაკვირვება და დროითი ჩარჩო მოცემული იყოს თითოეული 

ღონისძიებისთვის ცალ-ცალკე (Human Services, 2013).  

 

ინდივიდუალურ გეგმის შედგენის, მისი განხორცილების და მონიტორინგის 

პროცესის ყველა ეტაპზე სპეციალისტები უნდა იყვნენ ორიენტირებულები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ღირსების დაცვასა და პატივისცემაზე.  

 

ნათელი და მკაფიო გეგმა ეს არის ცვლილების საფუძველი. 

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა განსაზღვრავს კონკრეტული მომსახურების 

მიწოდების მიზანს. ამ მიზნის მისაღწევად კონკრეტულ ნაბიჯებს და პროგრესის 

დაკვირვების შესაძლებლობას. სწორედ ამიტომ ის უნდა მოიცავდეს: განსაზღვრულ 

პრიორიტეტებს, დასახულ მიზნებს და ამ მიზნების მისაღწევ ღონისძიებებს;  

ალტერნატიულ ზრუნვაში ჩართული პირების როლებს და პასუხისმგებლობებს და 



 

 

79 
 

მონიტორინგის და გადასინჯვის შესაძლებლობას (Illinois Department of Human 

Services, 2018). 

 

ინდივიდუალური გეგმა - საქართველოში არსებული რეალობა ალტერნატიული 

ზრუნვის სისტემაში 

საინტერესოა საქართველოში არსებული მდგომარეობა მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდის მომსახურებებში ინდივიდუალური 

გეგმების განხორციელების კუთხით, რომელსაც განვიხილავთ საქართველოს სახალხო 

დამცველის მონიტორინგების საფუძველზე.  

 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 2014 წელს ჩატარებული მონიტორინგის 

ანგარიშში (საქართველოს სახალხო დამცველი, 2015)  ვკითხულობთ, რომ გამოიკვეთა 

შემდეგი სირთულეები: ინდივიდუალური განვითარების და მომსახურებების გეგმები 

ატარებს მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს და ისინი არ ასახავს დასახულ მიზნებს, 

ღონისძიებებს და ღონისძიებებსა და მოსალოდნელ შედეგებს. ინდივიდუალურ 

გეგმებში არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული ბენეფიციარების საჭიროებები. 

შესაბამისად არ არის განსაზღვრული განსახორციელებელი ღონისძიებები და მათი 

ვადები კი ერთგვაროვანია. ირღვევა ასევე ბენეფიციართა ჩართულობის პრინციპი 

რადგან ბავშვები არ არიან ჩართულები გეგმის შედგენის პროცესში. სახალხო 

დამცველი აგრეთვე გამოყოფს სოციალური მუშაკის ვალდებულებას მომსახურებაში 

განთავსებამდე გააცნოს მომსახურების მიმწოდებელს ბავშვის შემთხვევა, რაც 

ანგარიშის მიხედვით ხშირ შემთხვევაში არ ხდება და ზოგადად, სოციალურ მუშაკებსა 

და აღმზრდელებს შორის ზედაპირული თანამშრომლობაა. რაც თავის მხრივ 

მოქმედებს ბენეფიციარის ინდივიდუალური გეგმის განხორციელებაზე.   

 

განსხვავებულ შედეგებს აღწერს სახალხო დამცველის 2016 წლის 

სპეციალური  ანგარიში მინდობით აღზრდის სახელმწიფო ქვეპროგრამის 
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მონიტორინგის შესახებ (სახალხო დამცველი, 2016). მონიტორინგის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ ინდივიდუალური განვითარების გეგმებში გაწერილია მინდობით 

აღსაზრდელების განვითარებისთვის საჭირო ღონისძიებები, თარიღები, ვადები და 

გეგმებში განსაზღვრულ ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი პირები.  თუმცა მინდობით 

აღზრდის შემთხვევაშიც იკვეთება ბენეფიციარების ჩართულობის სირთულე 

ინდივიდუალური გეგმების შედგენის პროცესში. ასევე ხშირად მინდობით 

აღმზრდელების მხრიდან დაბალია ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 

მნიშვნელობის გააზრება, მათ არ იციან, თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი და რის 

განხორციელებაზე არიან ისინი თავად პასუხისმგებლები. სახალხო დამცველის 

ანგარიშში ჩანს, რომ გეგმის შედგენასა და გადასინჯვაში სათანადოდ არ მონაწილეობს 

ბავშვი და მიმღები მშობელი და მხოლოდ  სოციალური მუშაკი ადგენს გეგმას და 

ახდენს მასში ცვლილებას, არადა როგორც ზემოთ განვიხილეთ, ბენეფიციარის 

მონაწილეობა ერთ-ერთი მნიშნველოვანი ფაქტორია გეგმის და მთლიანად ზრუნვის 

წარმატებულად განხორციელებისთვის.   

 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენა - პრაქტიკული მაგალითი 

 

განვიხილოთ შემთხვევა და ქვემოთ მოცემულ ინდივიდუალური 

განვითარების და მომსახურების გეგმების ფორმებში გავწეროთ დაგეგმილი მიზნები 

და ღონისძიებები.  

 

ანა არის 15 წლის. ანას  აქვს ცერებრალური დამბლის დიაგნოზი, უჭირს 

დამოუკიდებლად გადაადგილება ხელჯოხისა და დამხმარე ადამიანის გარეშე და აქვს 

გონებრივი განვითარების შეფერხება. ის არის მინდობით აღსაზრდელი ოჯახში, 

სადაც არიან დედა, მამა და 12 წლის გოგო.  მისი ვერბალური კომუნიკაციის უნარი 

მცირეა და მისთვის რთულია გარშემომყოფებს სრულად გადმოსცეს მისი 

სურვილების და გრძნობების შესახებ. თუმცა მას შეუძლია მიახვედროს ადამიანები, 
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თუ რა სურს მას - აქვს მცირე ლექსიკური მარაგი და საუბრობს ორ-სამ სიტყვიანი 

წინადადებებით. აღქმის უნარი მეტად განვითარებული აქვს. ანას დამოუკიდებლად 

შეუძლია ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო ზოგიერთი ღონისძიების 

განხორციელება: კბილების გამოხეხვა, ხელების დაბანა. ის გამოხატავს სურვილს 

თავად შეასრულოს გარკვეული ამოცანები და ბრაზდება, როდესაც მის ნაცვლად სხვა 

ცდილობს. ანა დადის სკოლაში და უჭირს ეროვნული სასწავლო გეგმის დაძლევა. 

სკოლაში არის სპეციალური პედაგოგი, მაგრამ შემოდგომის სემესტრის ბოლოს ჯერ 

კიდევ არ აქვს ანას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, არც სპეციალური პედაგოგი 

მუშაობს ანასთან ინდივიდუალურად. მას არ ჰყავს სკოლაში მეგობრები. ანას მიმღები 

მშობელი (დედა) ეხმარება როგორც მოვლაში, ასევე მეცადინეობაში. ანას მიმღებ 

ოჯახში თვეში ერთხელ აკითხავს ბებია, რომელიც ანას შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე დედას უვლის.  

 

ანას ძლიერი მხარეებია: განვითარებული აღქმის უნარი, კომუნიკაციის 

უნარი, დამოუკიდებლად ყოველდღიური თვით მოვლის უნარები, 

დამოუკიდებლობის სურვილი.  

 

სოციალურ მუშაკთან ერთად დასახული პრიორიტეტებია: ბიოლოგიურ 

ოჯახთან ურთიერთობის შენარჩუნება, მინდობით აღმზდელთან მიჯაჭვულობის 

დამყარება, მეტყველების უნარის გაუმჯობესება,  ნატიფი მოტორიკის გაუმჯობესება, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, საგანმანათლებლო პროცესში 

ჩართულობა  და მისი სოციალური ინკლუზია, დამოუკიდებული ცხოვრებისთვის 

მომზადება.  

მომსახურებაში ბავშვის ინდივიდუალური 

მომსახურების გეგმა 

(გეგმა ივსება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ, უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ 

გაწერილი ინდივიდუალური განვითარების გეგმის საფუძველზე) 
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                                                                                                                                                             დანართი #7 

ბავშვის პერსონალური ინფორმაცია: 

სახელი, მეტსახელი: ანა    

გვარი: x  

პირადი ნომერი (დროებითი დაბადების მოწმობის  ან დროებითი პირობითი ნომერი)  xxx 

# 
საჭირო  
მომსახურებები 

ღონისძიებები მოსალოდნელი   შედეგები ვადები 
პასუხისმგებელი              
          პირი 

1. ფსიქოლოგიური 
 

1. მიმღებ 
მშობელთან 
სახლში 
სხვადასხვა 
ღონისძიე
ბები - 
თამაში, 
საოჯახო 
საქმეში 
ანას 
ჩართულობ
ა  

2. მიმღებ 
ოჯახში 
გოგონასთა
ნ ერთად 
გასეირნება 
და თამაში 

 
1. ანა თავს უსაფრთხოდ 
და დაცულად გრძნობს 
მიმღებ ოჯახში 

31.07.2018-
31.01.2019 
 

მიმღები 
მშობელი, 
მინდობით 
აღსაზრდელი 
(გოგონა), 
სოციალური 
მუშაკი 

მინდობით  
აღმზრდელთან 
მიჯაჭვულობის  
დამყარება 
 

2. ჯანმრთელობა 1. ოჯახის 
ექიმთან 
ანას 
რეგულარუ
ლი 
ვიზიტი 
 

1. ანას ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა არის 
დამაკმაყოფილებელ
ი 

 
 
 

31.07.2018-
31.01.2019 
 
 

ექიმი (სახელი, 
გვარი) 
 
  

ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის  
მონიტორინგი 

 

3. განათლება 
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 საგანმანათლებლო  
პროცესში 
ჩართულობა   

1. ინდივიდ
უალური 
სასწავლო 
გეგმის 
შემუშავებ
ა 

2. სპეციალუ
რი 
პედაგოგი
ს მიერ 
ანასთან 
მუშაობის 
პროცესის 
დარეგულ
ირება 

3. ანასთვის 
ინდივიდ
უალური 
ასისტენტ
ის 
დაქირავებ
ა 

1. ანა იღებს  მის 
ინდივიდუალურ 
საგანმანათლებლო 
საჭიროებებზე 
მორგებულ 
განათლებას 

2. ანასთან 
მიმდინარეობს 
ინდივიდუალური 
მუშაობა მისი 
საგანმანათლებლო 
საჭიროებების 
გათვალისწინებით 

3. ანა არის ჩართული 
საკლასო 
ღონისძიებებში და 
ყავს მხარდამჭერი 
პირი 
საგანმანათლებლო 
პროცესში 

 

31.07.2018-
31.01.2019 

 

1. სოციალ
ური 
მუშაკი, 
ინკლუზ
იური 
განათლე
ბის 
მულტიდ
ისციპლი
ნური 
გუნდის 
წევრი 

2. დამრიგე
ბელი, 
მიმღები 
მშობელი
, 
სპეციალ
ური 
პედაგოგ
ი 

3. სოციალ
ური 
მუშაკი 

 
 

4. განვითარება 1, ანა იღებს 
მეტყველების 
თერაპევტის 
მომსახურებას 
  

2. ანა იღებს 
ოკუპაციურ
ი 
თერაპევტი
ს 
მომსახურე
ბას 
 

3. მიმღები 
მშობელი 
სენსომოტო
რიკის 
განსავითარ

1. ანას მეტყველების 
უნარი უმჯობესდება 
და იწყებს 
სხვადასხვა ბგერებს 
მკაფიოდ გამოთქმას 

2. უმჯობესდება 
ბავშვის ნატიფი 
მოტორიკა  

3. ანას ვერბალური და 
მოტორული უნარები 
უმჯობესდება 
 

 
 
 

 
31.07.2018-
31.01.2019 
 

1. მეტყველე
ბის 
თერავტი 

2. ოკუპაციუ
რი 
თერაპევტ
ი 

3. მიმღები 
მშობელი 

ნატიფი 
მოტორული და 
მეტყველების 
უნარების 
განვითარება 
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ებლად 
სხვადასხვა 
სავარჯიშო
ებს სახლის 
პირობებში 

 

5. ოჯახურ გარემოში                         
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა 

1. ბებიას მიმღებ 
ოჯახში  
ვიზიტების 
რაოდენობის 
გაზრდა 

2. ანას ვიზიტი 
თვეში 
ერთხელ 
ბიოლოგიურ 
ოჯახში 
დედასთან  

1. ანა ინარჩუნებს 
ბიოლოგიურ 
ოჯახთან კავშირს 

31.07.2018-
31.01.2019 
 

სოციალური 
მუშაკი 
მიმღები 
მშობელი ბიოლოგიურ 

ოჯახთან 
ურთიერთობის 
შენარჩუნება 

6.  სხვა 1. ბავშვის 
ჩართვა 
სკოლის 
სხვადასხვა 
წრეებში 

2. ანას 
ინტერესებ
ის 
გათვალისწ
ინებით 
მისი 
შესაბამისი 
უნარების 
განვითარე
ბა   

3. კომუნიკაც
იის 
უნარების 
განვითარე
ბა  

4. გადაწყვეტ
ილებების 
დამოუკიდ
ებლად 
მიღების 
უნარის 

1. ანა არის აქტიურად 
ჩართული სკოლაში 
და იძენს მეგობრებს 

2. კომუნიკაციის 
უნარის 
გაუმჯობესებით ანას 
შეუძლია 
თანატოლებთან და 
უფროსებთან 
ურთიერთობა 
მარტივი 
წინადადებებით 
 

 

31.07.2018-
31.01.2019 
 

მიმღები 
მშობელი; 
სოციალური 
მუშაკი 

სოციალური 
ინკლუზია, 
დამოუკიდებული 
ცხოვრებისთვის 
მომზადება. 
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განვითარე
ბა მუშაობა 

 

ჩვენ, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უფლებამოსილებისა და 
შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველვყოთ ყველა ის ქმედება და ღონისძიება, რომლებიც 
ხელს შეუწყობს გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას: 

ცენტრის კოორდინატორი:  ____________________ 

სოციალური მუშაკი:  ____________________ 

ფსიქოლოგი:  ____________________ 

უფროსი აღმზრდელი:  ____________________ 

ექთანი:  ____________________ 

გავეცანი მომსახურებაში ბავშვის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმას და თანახმა ვარ 
ჩემი შვილი/მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირი ჩართული იყოს გეგმით გათვალისწინებულ 
ყველა ღონისძიებაში 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერა:  ____________________ 

გავეცანი ინდივიდუალური მომსახურების გეგმას და თანახმა ვარ, ჩავერთო გეგმით 
გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებაში 

ბავშვის ხელმოწერა (თუ ის არის 10 წლის და ზემოთ):  ___________________                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                   
თარიღი:  
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ბავშვის ბიოგრაფიული მონაცემები 
 

ბავშვის პერსონალური 
მონაცემები 

  ფაქტიური მისამართი   

პირადი ნომერი xxx უცნობია 
 ბიოლოგიური ოჯახი 

მეურვე/მზრუნველის 
ოჯახი 

მიმღები ოჯახი 
სააღმზრდელო 
დაწესებულება 

მცირე საოჯახო  ტიპის ს  
სხვა (დააზუსტეთ შენიშ   

სახელი ანა უცნობია  შენიშვნა: სააღმზრდელო დაწეესებულება 
გვარი x უცნობია  რეგიონი/დედაქალაქი1  ქალაქი /მუნიციპალიტეტი თბი  

დაბადების თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წელი) 
 

უცნობია 
 
 

მისამართი: x 

სქესი 
მდედრობითი                

უცნობია  ბინის ტელეფონი: x სხვა საკონტაქტო 
ტელეფონი:x  

მობილური ტელეფ   
 

 
ბავშვზე მზრუნველი პირი2  მზრუნველი პირი არის მიმღები მშობელი 

   პირადი ნომერი 
 

სახელი 
 

გვარი 
 

დაბადების თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წელი) 
 

სქესი 
მდედრობითი     მა    

კავშირი ბავშვთან  
 

ბინის ტელეფონი: სხვა საკონტაქტო 
ტელეფონი: 

მობილური ტელეფ   
 

რეგისტრაციის მისამართი: ფაქტიური მისამართი: 
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი) შენიშვნა:  
მუშაობს (დააზუსტეთ)         დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)         

 უმუშევარია ხანგრძლივი 
დროის განმავლობაში 

 

შენიშვნა:  
 
 
A.გეგმის გადასინჯვა  (A ბლოკი ივსება მხოლოდ გადასინჯვის პერიოდისთვის - წინა ინდივიდუალური გეგმის   
პერიოდისთვის; თუ ინდივიდუალური განვითარების გეგმა მუშავდება პირველად, ივსება მხოლოდ B  ბლოკი). 
 
გეგმის გადასინჯვის ტიპი:         გეგმიური              რიგგარეშე 
 
 
ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური 
მუშაკ(ებ)ის კონტაქტების რაოდენობა 

 კონტაქტი არ შემდგ                

შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 
მიერ ორგანიზებული შეხვედრების რაოდენობა 

 შეხვედრა არ შემდგ                
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1 თუ მისამართი მდებარეობს თბილისში 
2 ივსება მოიცავს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მზრუნველი პირი არ წარმოადგენს ბავშვის ბიოლოგიურ დედას ან მამას. აქ მზრუნველი არ გულისხმობს კანონიერ 
მზრუნველს.  

ბავშვის კონტაქტების რაოდენობა ოჯახის წევრებთან/ახლობლებთან 24 
საათიანი ზრუნვის მომსახურებაში განთავსების შემდეგ 

 კონტაქტი არ შემდგ                

შენიშვნა: 
 
 

 
აღწერეთ, რამდენად იქნა წინა ინდივიდუალური განვითარების გეგმის მიზნები /აქტივობები/ღონისძიებები 
განხორციელებული/მიღწეული (დეტალურად აღწერეთ თითოეული აქტივობის შესრულება და აღნიშნეთ ნაწილო     
შესრულების  მიზეზები)  

   
 
 
საჭიროა თუ არა ბავშვის და ოჯახის შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების განახლება? 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ რა ინფორმაცია საჭიროებს განახლებას, და  შეავსეთ 
მხოლოდ ის ბლოკები, რომლებიც საჭიროებს განახლებას  

დიახ                    
არა 

 ბავშვის ბიოგრაფიული მონაცემები   E. ბიოლოგიური ოჯახის საცხოვრებელი 
 A. განათლება   F. ბიოლოგიური ოჯახის ფინანსური მდგომარეო  
 B. ჯანმრთელობა   G. მშობლების/მზრუნველების ზრუნვა ბავშვზე 
 C. ბავშვის განვითარება   H. ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის 
 D. ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის შემადგენლობა   I. ბავშვის/ბიოლოგიური ოჯახის თანადგომის ქს  
 A    
 B    
 C    
 D    
 E    
 F    
 G    
 H    
 I    
 
საჭიროა თუ არა ბავშვისათვის მომსახურების შეცვლა? დადებითი პასუხის შემთხვევაში დადგენილი 
წესით შეავსეთ დასკვნის ფორმა და მიუთითეთ შესაბამისი ცვლილებები 

დიახ                     
არა 

 
  

B. ახალი გეგმა  (ივსება 1. შემთხვევის შეფასების შემდეგ;  2. გადასინჯვის შემდეგ;  გეგმა დგება მაქსიმუმ 6 თვით     
განვითარების გეგმა მუშავდება პირველად, ივსება მხოლოდ B  ბლოკი).   
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3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება გეგმის განახლება 

I. მიზანი: ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა (აქტივობების დაგეგმა) არ საჭიროებს 
განახლებას3 

არ ექვემდებ                 

N საჭირო აქტივობები შესრულების ვადა 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი პი  
სახელი გვარი თანამდებ   

1 
ექიმის კონსულტაცია საჭიროებისამებრ 

 
31.07.2018 - 31.01.2019   მი   

2      
3      
4      
5      
6      
7      

8      

9      

10      

 

II. მიზანი: განათლების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა  (აქტივობების დაგეგმა) არ საჭიროებს 
განახლებას 

არ ექვემდებ                 

N 
                                                   საჭირო 
აქტივობები 

შესრულების ვადა 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი პი  
სახელი გვარი თანამდებ   

1 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მულტიდისციპლინური ჯგუფისთვის 
მიმართვა ბავშვის შეფასების მიზნით 

31.07.2018-31.01.2018 
  სო   

2 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 

შემუშავება 

31.07.2018-31.01.2018 
  

სპეციალ    
პედაგოგე    

მულტიდ   

3 
ანასთვის ინდივიდუალური ასისტენტის 

სერვისის მოძიება 
31.07.2018-31.01.2018 

  სოციალური  

4 
ბავშვის ჩართულობა საკლასო აქტივობებში 

 

31.07.2018-31.01.2018 
  

ინდივი   
სპეციალ    

 

5 
ინდივიდუალური მუშაობა აკადემიური 

უნარების განვითარებისთვის 
31.07.2018-31.01.2018   ინდივი   

სპეც   
6      

7      

 8      

9      

10    
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III. 
მიზანი: ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა (აქტივობების 
დაგეგმა) 

არ საჭიროებს 
განახლებას 

არ ექვემდებ                 

N  საჭირო აქტივობები შესრულების ვადა 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი პი  
სახელი გვარი თანამდებ   

1 
უკუპაციურ თერავეპტთან 
ინდივიდუალური მუშაობა 

31.07.2018-31.01.2018 
  ოკუპ   

2 
მეტყველების თერაპევტთან 
ინდივიდუალური მუშაობა 

31.07.2018-31.01.2018 
  მეტყვ   

3 
მიმღებ ოჯახში სახლის პირობებში ანას 

სენსომოტორული უნარების 
განვითარებისთვის საჭირო აქტივობები 

 
  მი   

4      
5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

IV. 
მიზანი: ბავშვის ოჯახურ გარემოში რეინტეგრაცია/შენარჩუნების უზრუნველყოფა ( 
აქტივობების დაგეგმვა) 

არ საჭიროებს 
განახლებას 

არ ექვემდებ                 

N საჭირო აქტივობები შესრულების ვადა 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი პი  
სახელი გვარი თ   

1 
ბებიის და დედის კონსულტირება ბავშვის  

თავისებურებების შესახებ  
31.07.2018-31.01.2018   სო   

2 ანას მომზადება დედასთან ვიზიტებისთვის 31.07.2018-31.01.2018   სო   
3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

V. მიზანი: სხვა (დააკონკრეტეთ მიზანი და მოახდინეთ მისი აღწერა) არ საჭიროებს 
განახლებას 

არ ექვემდებ                 

N საჭირო აქტივობები 
შესრულების ვადა 

(რიცხვი/თვე/წელი) 
პასუხისმგებელი პი  

სახელი გვარი თ   
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1 
ბავშვის  ჩართულობის უზრუნველყოფა 

სხვადასხვა  არაფორმალურ შემეცნებით და 
რეკრეაციულ  აქტივობებში 

31.07.2018-31.01.2018   მიმღები მშო    

2 
ანას ჩართულობა მიმღებ ოჯახში 
ყოველდღიურ საქმიანობებში 

31.07.2018-31.01.2018 
    

3 
ანას მიერ დამოუკიდებელი 

გადაწყვეტილებების მიღების განვითარება 
31.07.2018-31.01.2018   მიმღები მშო    

4 თვით-მოვლის უნარების განვითარება 31.07.2018-31.01.2018   მი   
5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 



 

 

მშობელი/მეურვე/მზრუ
ნველი                                               

 

ვეთანხმები სახელი გვარი  

არ 
ვეთანხმები     

 თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

25.05.2018 

 ხელმოწერა  

 შენიშვნა:  
   

                                                           
4 თანხმობაზე უარის შემთხვევაში, უარის მიზეზი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში 
5 ხელს აწერს მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი//მიმღები მშობელი 

შეთანხმება 
ჩვენ, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები, წინამდებარე გეგმასთან დაკავშირებით გამოხატული თანხმობით4 და გამოვთქვათ მზადყოფნას, უფლებამოსილებ        
ქმედება და ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას.  

ბავშვი (თუ ის არის 10 
წლის და ზემოთ)                                          

ვეთანხმები სახელი   გვარი   
არ 
ვეთანხმები 

     

 თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

25.05.2018 

 ხელმოწერა  
 

 შენიშვნა:   
    
    
 
მიმღები მშობელი/ 
მომსახურების 
მიმწოდებელი5                                      

   
უფროსი სოციალური 
მუშაკი                                      

 
   

ვეთანხმები 
სახელი გვარი  

 ვეთანხმები               
სახელი  

 
გვ  

არ 
ვეთანხმები 

     
არ 
ვეთანხმები 

    

 თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წელი) 

25.05.2018 

 ხელმოწერა  
 

 თარიღი 
(რიცხვი/თვე/წ

ელი) 
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სოციალური მუშაკის დასკვნა/რეკომენდაცია  

(ივსება მხოლოდ გადასინჯვის პერიოდისთვის) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.05.2018 
 შენიშვნა:    შენიშვნა:  
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ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო მოდელი.  

საქართველოს მთავრობა. (2018 წლის 12 ივნისი). საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 
დაბრუნებული www.matsne.gov.ge: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2198153-დან 

საქართველოს სახალხო დამცველი. (2015). სპეციალური ანგარიში მცირე საოჯახო ტიპის 
სახლების მონიტორინგის შესახებ. თბილისი. 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. (2018 წლის 14 
ივნისი). საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო. დაბრუნებული moh.gov.ge: 
http://www.moh.gov.ge/uploads/files/2017/socialuri_dacva/failebi/267.pdf-დან 

სახალხო დამცველი. (2016). სპეციალური ანგარიში მინდობითი აღზრდის სახელმწიფო 
ქვეპროგრამის მონიტორინგის შესახებ.  
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ნაწილი 4. სოციალურ ინკლუზიაზე მუშაობა 

ნინო ტაბიძე 

ამ თავში განვიხილავთ, რას გულისხმობს სოციალური ინკლუზია და 
სოციალური ექსკლუზია, რა მახასიათებლები და ძირითადი სარგებელი აქვს 
სოციალურ ინკლუზიას, რა ბარიერებს და სტიგმას აწყდება ზრუნვის ალტერნატიულ 
მომსახურებებში ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სოციალური 
ინკლუზიის პროცესში და როგორია ინკლუზიური მომსახურება.  

 
სოციალური ინკლუზიის განმარტება 

 
შესაძლებლობის შეზღუდვაზე დაფუძნებული დისკრიმინაცია და 

ექსკლუზია ხორციელდება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, საზოგადოებრივ, 
ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, რელიგიურ თუ კულტურულ გარემოში. შეზღუდული 
შესაძლებლობის ისტორია დიდ ნაწილად მოიცავს ექსკლუზიას, დისკრიმინაციასა და 
სტიგმატიზებას - ადამიანები შეზღუდული შესაძლებლობით და განსაკუთრებით კი 
ბავშვები მუდამ იყვნენ საზოგადოებისგან გარიყულნი (UNICEF, 2007).  გაეროს 
ბავშვთა ფონდის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდების 
შესახებ ანგარიშის  მიხედვით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 
დისკრიმინაციას და სოციალურ ექსკლუზიას მათი ცხოვრების ყველა ასპექტში 
განიცდიან. რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ფაქტორების კომბინირებული 
გავლენით, როგორიცაა განსხვავებულობის მიუღებლობა, სიღარიბე, სოციალური 
იზოლაცია, მომსახურებებისა და მხარდაჭერის ნაკლებობით (UNICEF, 2013).  

 
სოციალური ექსკლუზია განსაზღვრავს მდგომარეობას, როდესაც 

ინდივიდებს არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ, სოციალურ, 
პოლიტიკურ და კულტურულ ღონისძიებებში იმ დონეზე, რაც საზოგადოებისთვის 
არის აღქმული ნორმად. სოციალური ექსკლუზია ყურადღებას ამახვილებს არა 
კონკრეტულად მდგომარეობაზე, არამედ იმ პროცესების ერთობლიობაზე, რომელიც 
იწვევს გარიყვას: მატერიალური რესურსების ნაკლებობა, არა-მატერიალურ 
ღონისძიებებში ჩართვის რესურსების არ ქონა (დასვენება, სოციალიზაცია), შრომის 
ბაზრისადმი ხელმიუწვდომლობა, შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილის არ არსებობა, 
განათლებასა და ჯანდაცვის უფლების არქონა, დისკრიმინაცია საზოგადოების 
მხრიდან, სოციალური ჩართვის - სოციალური მხარდამჭერი ქსელის არ არსებობა, იმ 
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ძალისა და ხმის არ არსებობა, რომელიც გავლენას მოახდენს ხელისუფლებაზე, 
რომელსაც ხელეწიფებათ ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოებების გაუმჯობესება (Ronald 
Labonté; Abdullahel Hadi; Xaxier E. Kauffmann, 2011).  

 
გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებათა დაცვის კონცეფცია აღნიშნავს, რომ  შესაძლებლობის შეზღუდვაზე 
დაფუძნებული დისკრიმინაცია მოიცავს დისკრიმინაციის ყველა ფორმას, რაც უნდა 
იყოს აღკვეთილი კონვენციის ხელმომწერ ქვეყნებში (The Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, 2007). შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
ფუნდამენტური უფლებაა შესაძლებლობათა თანასწორობა, საზოგადოებაში სრული 
და ეფექტური ინტეგრაცია, რათა მათ შეძლონ სხვებთან თანასწორად ისარგებლონ 
ადამიანის ყველა ფუნდამენტური უფლებით. თუმცა, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მარგინალიზაცია ხშირად კომპლექსურ სახეს იძენს და ერთიანდება 
სხვა ფაქტორებთან. ისინი შეიძლება გახდნენ სოციალური ექსკლუზიის მსხვერპლნი 
არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის, არამედ სხვა ისეთი მახასიათებლისა თუ 
ჯგუფთან მიკუთვნებულობის გამოც, როგორიცაა სქესი, სიღარიბე, ქუჩაში ცხოვრება, 
მშობლების დაკარგვა, სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენლობა თუ ზრუნვის 
სისტემაში მოხვედრა (UNICEF, 2007).   

 
გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების დაცვის კონვენციის პრინციპების თანახმად, აღიარებულია, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ საზოგადოებაში სხვებთან 
თანასწორად ცხოვრებისა და მიმდინარე პროცესებში სრულფასოვნად ჩართვის 
უფლება (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2007). სოციალური 
ინკლუზია სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, შემდეგნაირად განიმარტება: 

 
მსოფლიო ბანკი სოციალურ ინკლუზიას განმარტავს, როგორც პროცესს, 

რომელიც აუმჯობესებს ინდივიდებისა და ჯგუფების საზოგადოებაში მონაწილეობის 
პირობებს; ეს არის პროცესი, როდესაც უმჯობესდება შესაძლებლობა და უნარები და 
აღდგება მარგინალური ჯგუფის წევრების ღირსება მათი იდენტობის საფუძველზე.  

 
ევროპული საზოგადოების კომისიის თანახმად, სოციალური ინკლუზია 

არის პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სიღარიბის და სოციალური 
ექსკლუზიის რისკის წინაშე მყოფ ადამიანებს აქვთ საჭირო შესაძლებლობა და 
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რესურსები, რომ მიიღონ სრულყოფილი მონაწილეობა ეკონომიკურ, სოციალურ, 
პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც 
მათ საზოგადოებაშია მიღებული. სოციალური ინკლუზია უზრუნველყოფს, რომ მათ 
შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ იმ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებაში, 
რომელიც მათ ცხოვრებასა და უფლებებს ეხება (UNICEF, 2016).  

 
გაერთიანებული ერების მსოფლიო სოციალური სიტუაციის 2016 წლის 

ანგარიშში, სოციალური ინკლუზია აღწერილია როგორც პროცესი, რომელიც 
გაზრდილი შესაძლებლობების, რესურსების ხელმისაწვდომობის, ხმის უფლების 
მიცემითა და უფლებების პატივისცემის საფუძველზე აუმჯობესებს ადამიანების 
საზოგადოებაში ჩართულობას, მათი ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, 
რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, რწმენის, ეკონომიკური მდგომარეობის თუ სხვა 
სტატუსის მიუხედავად (UNICEF, 2016).  

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის სოციალური 

ინკლუზია გულისხმობს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ბარიერების გადალახვას, რათა შეძლონ საზოგადოებაში სრულყოფილი 
ჩართულობა. მეგობრების ყოლის შესაძლებლობა, ჯანმრთელობის დაცვა, 
საზოგადოებრივ ღონისძიებებში მონაწილეობა, დასვენება და გართობა, ხარისხიანი 
ინკლუზიური განათლების მიღება - თითოეული ეს ბაზისური უფლება ერთიანდება 
სოციალურ ინკლუზიაში და სწორედ ამიტომ გულისხმობს ის ადამიანის 
კეთილდღეობას და საზოგადოების ღირებულ და აქტიურ წევრობას (Donna Koller, 
Morgane Le Pouesard, Joanna Anneke Rummens, 2018). ამასთანავე, მნიშვნელოვანია იმის 
აღნიშვნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ინკლუზიით იცვლება 
დამოკიდებულებები და პრაქტიკა ზოგადად ინდივიდების და ორგანიზაციების, რაც 
განაპირობებს საზოგადოებასა და კულტურაში თანაბრად ჩართვას და სრულყოფილი 
მონაწილეობის მიღებას. ინკლუზიურ საზოგადოებაში განსხვავებულობა 
აღიარებული და დაფასებულია და დისკრიმინაციას და ცრურწმენებს ინკლუზიურ 
პოლიტიკასა და პრაქტიკას უპირისპირებს (UNICEF, 2007).  

 
სოციალური ინკლუზიის ძირითადად ღირებულებად შესაძლებელია 

შემდეგი ხუთი ასპექტის გამოყოფა (Ronald Labonté; Abdullahel Hadi; Xaxier E. 
Kauffmann, 2011):  
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 სოციალური სამართლიანობა - რესურსების და ჩართულობის სამართლიანი 
გადანაწილება; 

 განსხვავებულობის დაფასება - მისი აღიარება და პატივისცემა, 
საზოგადოებაში ჩართული ყველა პირის და მათი ჩართულობის დაფასება; 

 არჩევანის შესაძლებლობა და თავისუფლება; 
 უფლებებსა და მომსახურებებზე წვდომა; 
 ერთად მუშაობა - როდესაც საერთო ინტერესები, შეხედულებები და 

კავშირები არის მოქმედების საწყისი.  
 
ზემოთ განხილულიდან ნათლად ჩანს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა 
მათი განვითარების, კეთილდღეობისა და საზოგადოებაში სრულფასოვანი 
მონაწილეობისთვის.  

 
სოციალური ინკლუზიის სარგებელი და ინდიკატორები:  

 
სოციალური ინკლუზია არ ეხება მხოლოდ ერთი ადამიანის ცხოვრებას, ის 

განსაზღვრავს საზოგადოებრივ უფლებებს, თანასწორობას და ეკონომიკას (Clifford 
Simplican, Leader,Kosciulek, 2015). შესაბამისად, რა სარგებელი შეიძლება არსებობდეს 
სოციალური ინკლუზიისგან,  რამდენიმე ნაწილად იყოფა: 

პირველ რიგში, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის 
სოციალური ინკლუზია განაპირობებს: 

 თვითშეფასების ამაღლებას  
 უნიკალურობას 
  გადაწყვეტილების მიღების უნარს  
 მოქმედებს მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.  

აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სოციალური ინკლუზია 
კეთილდღეობასა და ზოგადად ცხოვრების გაუმჯობესებას იწვევს.  
 

სოციალური ინკლუზია გავლენას ახდენს ასევე კრებითად შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების ჯგუფზე - ჯგუფს ეძლევა შესაძლებლობა შეიტანოს 
საკუთარი წვლილი საზოგადოებაში, არ იყოს გარიყული, ებრძოლოს სიღარიბესა და 
უმუშევრობას, ხელი მიუწვდებოდეს შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე და იყოს 
დაცული ძალადობისგან.  
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სოციალური ინკლუზია წარმოადგენს სარგებელს ასევე მთლიანად 
საზოგადოებისთვის, რომელშიც დღესდღეობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირები კვლავ აწყდებიან უარყოფით დამოკიდებულებას. ამ ჯგუფის ჩართულობა 
საზოგადოებაში იწვევს ნეგატიური შეხედულებების, სტერეოტიპების, სტიგმისა და 
დისკრიმინაციის შემცირებას. სახელმწიფო დონეზე კი, სოციალური ინკლუზია 
წაახალისებს ქვეყნის მიზნებსა და აღებული ვალდებულებების შესრულებას, რადგან 
ის შეესაბამება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის 
კონვენციას.  

 
სოციალურ ინკლუზიის განხილვა საინტერესოა ეკოლოგიური მიდგომის 

საფუძველზე და თუ როგორ ახდენს ინდივიდუალური, ინტერპერსონალური, 
ორგანიზაციული, თემისა და სოციო-პოლიტიკური ფაქტორები გავლენას 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში ჩართულობაზე. 
ეკოლოგიური მოდელი შეზღუდულ შესაძლებლობას განიხილავს როგორც 
ინდივიდუალური, გარემოსა და  სოციალური ფაქტორების პროდუქტს (Clifford 
Simplican, Leader,Kosciulek, 2015).   

 ინდივიდუალურ დონეზე განიხილება, თუ რა დონეზე შეუძლია ადამიანს 
ფუნქციონირება, როგორია მისი თვითმოტივაცია და შეფასება, მისი ცოდნა 
და მიზნების დასახვის შესაძლებლობა. ინდივიდის დონეზე სოციალური 
ინკლუზიის შედეგები, როგორც ზემოთ განვიხილეთ შესაძლოა მოიცავდეს 
ბედნიერების გაზრდას, თვითშეფასების გაძლიერებას და 
მიკუთვნებულობის გრძნობას.  

 ინტერპერსონალურ დონეზე განიხილება ურთიერთობები მომსახურების 
მიმწოდებელ პერსონალთან, ოჯახის წევრებთან. ოჯახის წევრები და 
მომსახურების მიმწოდებელი პერსონალი დიდ როლს თამაშობენ 
საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
ურთიერთობისა და ჩართულობის ჩამოყალიბებასა და შენარჩუნებაში. 
სწორედ ამიტომ, დადებით შედეგებად სოციალური ინკლუზიის ამ დონეზე 
განიხილება პატივისცემა და ნდობა ადამიანებს შორის და გაზრდილი 
კაპიტალი.  

 ორგანიზაციულ დონეზე განიხილება სხვადასხვა სოციალური ქსელი - 
ოჯახები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, დამსაქმებელი და მათი 
თავისებურებები: კულტურა, სოციალური კაპიტალი, დამოკიდებულებები, 
განვითარებისა და ტრენინგების შესაძლებლობა. სოციალური ინკლუზიის 
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შედეგები ორგანიზაციულად შეიძლება გამოიხატოს სწორედ ორგანიზაციის 
კულტურის ცვლილებაში, რაც თავის მხრივ მოქმედებს ინდივიდუალურ და 
ინტერპერსონალურ ფაქტორებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის.  

 თემის დონეზე მოქმედი ფაქტორები არის საცხოვრებლის ტიპი, ზომა და 
მდგომარეობა, შესაბამის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე 
ვირტუალური თემი  და რესურსები. სოციალურ ინკლუზიაზე გავლენას 
ახდენს თემის დამოკიდებულებები, კულტურა, გეოგრაფიული 
მდგომარეობა და დისკურსი.  

 პოლიტიკურ დონეზე სოციალურ ინკლუზიაში განმსაზღვრელია კანონები 
და მათი დაცვის უზრუნველყოფა, საბაზრო ძალები, სახელმწიფოს 
პერსპექტივა და მომსახურების მიწოდების ისტორიები. პოლიტიკურ 
ცვლილებებზე გავლენას ახდენს ჯგუფების მობილიზაცია, მათ შორის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მათი ოჯახების და  
პროფესიონალების ჩართულობით.  

 
ზემოთ განხილული ეკოლოგიური მოდელის ფარგლებში თითოეულ 

დონეზე განხორციელებული ჩარევები მნიშვნელოვანია პოზიტიური 
ცვლილებებისთვის სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერის პროცესში. აღნიშნულის 
წარმატებისთვის კი აუცილებელია მხარდამჭერი ორგანიზაციების, თემის და 
პოლიტიკის არსებობა. სოციალური ინკლუზიის ამ სამ დონეზე გაზომვა 
შესაძლებელია შემდეგი ინდიკატორებით (შაღაშვილი, 2015): 

 წარმომადგენლობა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
თანაბრად უნდა იყვნენ წარმოდგენილები ყველა იმ სიტუაციაში, სადაც 
არიან ჩართულები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც 
(სკოლა, მუნიციპალიტეტი, თემი, საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური 
შეკრება/ღონისძიებები).  

 არჩევანი - არჩევანის თავისუფლება და გადაწყვეტილების მიღება, სად სურს 
თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირს ჩაერთოს. 

 კომპეტენცია - მნიშვნელოვანია მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების კომპეტენციებისა და ძლიერი მხარეების აღიარება და 
დაფასება.  
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 პატივისცემა და ღირებული როლები - განსხვავებულობის აღიარება ნორმად 
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ღირსეულ პიროვნებებად 
აღქმა. 

 მონაწილეობა - სხვადასხვა ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა და 
ჩართულობა, არა მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსით. 

 კუთვნილება - სოციალურ ჯგუფთან მიკუთვნებულობა და სხვების მიერ 
დაფასება.  

 
აქედან გამომდინარე, სოციალური ინკლუზია წარმატებულად შეიძლება 

განვიხილოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 
ურთიერთობენ იმ ადამიანებთან, ვისი სამსახურეობრივი ვალდებულებაც არ არის 
მათთან კომუნიკაცია, შესაბამისად, მათ ჰყავთ მეგობრები და საზოგადოებაში 
ეკისრებათ სხვადასხვა მათთვის საინტერესო როლი, რომლითაც სარგებლობს ორივე 
მხარე - საზოგადოება და თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ამის 
განმსაზღვრელი თავის მხრივ არის რესურსების და შესაძლებლობის არსებობა, რომ 
მათ შეძლონ მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი საქმეების განხორციელება. 
საზოგადოებაში აქტიური როლის და ფუნქციებისა და ვალდებულების აღება კი რა 
თქმა უნდა უჩენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს საზოგადოებაში 
ჩართულობის და მიკუთვნებულობის განცდას (შაღაშვილი, 2015).  

 
 
სტიგმა და ბარიერები ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სოციალური ინკლუზიის პროცესში 

 
დამოკიდებულებები გარიყული ჯგუფებისადმი განსაზღვრავს 

საზოგადოების მიერ ამ ჯგუფებისადმი მოპყრობას, როგორ ერთვებიან და 
ურთიერთობენ ეს ჯგუფები საზოგადოებასთან და როგორ ხორციელდება ქვეყანაში ის 
პოლიტიკა, რომელმაც მათი სტატუსი უნდა განსაზღვროს. სტერეოტიპული 
დამოკიდებულებები აყალიბებს სტიგმას, რომელიც ახდენს გარკვეული ჯგუფების 
დისკრედიტაციას (The World Bank, 2013). სტერეოტიპები და სტიგმა გავლენას ახდენს 
ადამიანის სოციალური ინკლუზიის ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებზე, როგორიცაა 
განათლების სისტემაში ჩართულობის შეზღუდვა, სამსახურის, საცხოვრებელი 
ადგილის მოძიება და ჯანმრთელობის დაცვაზე ხელმისაწვდომობა. ასეთი გამოყოფა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის იწვევს ბაზისური უფლებებისა და 
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ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვან რესურსებზე წვდომის შეზღუდვას (Jennifer Stuber, Ilan 
Meyer, Bruce Link, 2008). 

 
საზოგადოებისა და ორგანიზაციების მხრიდან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში ეს დამოკიდებულებები და 
სტერეოტიპები შესაძლოა  განპირობებული იყოს შემდეგი ფაქტორებით: 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ შიში და მიუღებლობა, მათი 
საჭიროებების და პრობლემების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა, ადამიანების აღქმა, 
რომ გარკვეული სახის ზიანი (უარყოფა, გამოყენება, დაჩაგვრა) შეიძლება მიაყენონ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს; გაურკვევლობა, თუ ვინ უნდა 
დაუჭიროს მხარი საზოგადოებაში, მომსახურებაში, ქვეყანაში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე  პირებს და რა რესურსები არსებობს ამისთვის - კონკრეტული 
პირები, ინფრასტრუქტურა, მომსახურებები (შაღაშვილი, 2015).  

 
არსებული რეალობაა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა 

და ახალგაზრდებისთვის რთულია შესაბამისი მომსახურების მოძიება, სადაც ისინი 
იცხოვრებენ. ასეთ მომსახურებებში ადგილის სიმცირე კი განაპირობებს შეთავსების 
სირთულეს ბავშვებისთვის. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ ერთი მხრივ 
მოხდეს მომსახურების მიმწოდებლების და მიმღები ოჯახების გადამზადება, სადაც 
დიდი ნაწილი უნდა ეთმობოდეს შეზღუდულ შესაძლებლობას და მის შესახებ 
ცნობიერების და უნარ-ჩვევების ამაღლებას და მეორე მხრივ, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის შეფასების გაცნობას უნდა ენიჭებოდეს დიდი 
მნიშვნელობა, რომ  მიმწოდებელმა და მიმღებმა ოჯახებმა გაიაზრონ, რამდენად 
გაუმკლავდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვის მათთან ცხოვრებას 
(Baker, 2011). მომსახურებებშ ბავშვის განთავსების პროცესში ბარიერს ასევე 
წარმოადგენს სტიგმა. ალტერნატიული ზრუნვაში დასაქმებული პირები და მიმღები 
მშობლები ხშირად ავლენენ ნეგატიურ დამოკიდებულებებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდებისადმი. ასეთ შემთხვევაში კი 
რთულია ბიოლოგიურ ოჯახსა და საზოგადოებაში არსებულ დამოკიდებულებებთან 
გამკლავება ( National Council on Disability , 2008). 

 
მომსახურების მიმწოდებლების მხრიდან გარკვეული სტერეოტიპები 

ართულებს და უარყოფითად მოქმედებს იმაზე, თუ როგორ აწვდიან ისინი 
ბენეფიციარებს მომსახურებას. მაშინ, როდესაც ამ პროფესიონალების როლია, რომ 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა საკუთარი იდენტობა გააცნობიერონ 
და პოზიტიური თვითშეფასება ჩამოუყალიბდეთ საზოგადოების მხრიდან 
უარყოფითი სტერეოტიპების გავლენის საპირწონედ (Baker, 2011). სოციალური 
მუშაკები უნდა იყვნენ ჩართულები სტიგმის ყველა დონეზე შემცირებაზე მუშაობაში. 
სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, მომსახურების მიმწოდებლებს გააჩნდეთ 
შესაბამისი კულტურული კომპეტენციები, რომელიც გავლენას ახდენს მათ 
დამოკიდებულებებსა და ქცევებზე. კულტურული კომპეტენციების მგრძნობელობის 
გაზრდა ერთი მხრივ შესაძლებელია ტრენინგებით - დამოკიდებულებების, 
ღირებულებების და ქცევების შესახებ სოციალურ ჯგუფზე, თუმცა უფრო მეტად 
ეფექტურ მეთოდად აღიარებულია თავად ადამიანების მოსმენა, მათთან საუბარი და 
სწორი დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება ჯგუფის წარმომადგენელთან 
ურთიერთობების შედეგად  (The World Bank, 2013). 

 
საზოგადოების მხრიდან ალტერნატიულ ზრუნვაში განთავსებული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების სტიგმატიზება 
გამომდინარეობს იმ ცხოვრებისეული სიტუაციის შესახებ ინფორმაციის და აღქმის 
ნაკლებობიდან, რომელშიც ისინი იმყოფებიან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიების წამოწყება, რათა გაიაზროს 
საზოგადოებამ ამ ბავშვების მდგომარეობა და შეცვალოს მისი დამოკიდებულებები. 
მედია თავის მხრივ გავლენას ახდენს საზოგადოების შეხედულებებზე, იმით რომ 
ისინი ავრცელებენ დრამატულ ან არასწორ ინფორმაციას და აქცენტს აკეთებენ 
კრიზისზე, ნეგატიურ მოვლენებზე, ამით კი საზოგადოებას ალტერნატიულ ზრუნვაში 
განთავსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსა და ახალგაზრდებს 
წარმოუდგენენ და უხატავენ როგორც მსხვერპლს და შეცოდების ობიექტს. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების გაშუქების პროცესში აუცილებელია 
მოხდეს სტიგმატიზაციის თავიდან არიდება  ( National Council on Disability , 2008).  

 
ნეგატიური დამოკიდებულება და სტიგმატიზაცია გავლენას ახდენს 

სოციალურად გარიყული ჯგუფის წევრებზე და მათ მიერ საკუთარი თავის აღქმაზე, 
განსაკუთრებით როდესაც ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებზე. სტიგმისა და დისკრიმინაციის ინტერნალიზებამ შეიძლება ისინი 
მიიყვანოს დაბალ თვითშეფასებამდე, გაუჩნდეთ სირცხვილისა და შიშის გრძნობა, 
იყვნენ სტრესის გავლენის ქვეშ, რომელიც როგორც ფიზიკურ ასევე ფსიქიკურ 
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ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ხოლო ყველა ეს ფაქტორი გავლენას ახდენს ადამიანის 
მიღწევაზე, მის უნარზე მიიღოს გადაწყვეტილება (UNICEF, 2016).   

 

დიდი როლი აქვს სოციალური მუშაკის ჩართულობას ალტერნატიულ 
ზრუნვაში ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური 
ინკლუზიის ბარიერის დაძლევაში, ოჯახებთან კონტაქტის და ურთიერთობის 
შენარჩუნებაში, როდესაც ამას ბავშვის ინტერესი ითვალისწინებს. პროფესიონალები 
შეფასების პროცესში ხშირად მცდარად განსაზღვრავენ, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ნაკლებად ღირებულია ოჯახებთან 
ურთიერთობა. კვლევები ადასტურებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვები ისევე გამოხატავენ ოჯახთან კონტაქტის საჭიროებას, როგორც სხვა ბავშვები. 
მაგრამ ხშირად, სწორედ პრაქტიკული სირთულეები და პროფესიონალების 
შეხედულებები განაპიროებებს ამ მიმართულებით მწირ მუშაობას. ალტერნატიულ 
ზრუნვაში ჩართულმა სპეციალისტებმა უნდა გააცნობიერონ ოჯახთან შესაბამისი 
ურთიერთობის მნიშვნელობა და თავად ბავშვების შეხედულებები ამის თაობაზე 
(Baker, 2011). 

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები მეტ 

ბარიერს აწყდებიან მოზრდილ ასაკში ტრანზიციის პროცესში, რაც არ არის მხოლოდ 
შეზღუდული შესაძლებლობით განპირობებული. ალტერნატიული ზრუნვის 
სისტემაში განთავსება შეზღუდულ შესაძლებლობასთან კომბინაციაში ამცირებს იმ 
მხარდამჭერი ქსელის არსებობას, რომელიც დაეხმარებოდა მათ პიროვნული 
თვისებებისა და უნარ-ჩვევების განვითარებასა და კომპლექსურ სისტემებში 
მოქნილობაში. ეს აფერხებს წარმატების მიღწევისთვის საჭირო ისეთი 
ცხოვრებისეული უნარ-ჩვევების განვითარებას, როგორიცაა საგანმანათლებლო, 
დასაქმების, სოციალური თუ ინტერპერსონალური, რომელთა ერთობლიობაც თავის 
მხრივ განაპირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების სოციალურ ინკლუზიას ( National Council on Disability , 2008). 
სოციალური მუშაკის როლის ნაწილია იმ ბარიერების იდენტიფიცირება, გააზრება და  
აღმოფხვრაზე მუშაობა, რომელიც ხელს უშლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებს და ახალგაზრდებს იცხოვრონ საზოგადოებაში ჩართულებმა და მიაღწიონ 
წარმატებას.  
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ტრანზიციის პროცესი ზრდასრულთა მომსახურებებსა ან დამოუკიდებელ 
ცხოვრებაში წარმოადგენს ასევე მნიშვნელოვან ბარიერს ალტერნატიულ ზრუნვაში 
ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისთვის. დაგეგმვის 
ხარვეზები, არაადეკვატური ინფორმაცია და კონსულტაციის ნაკლებობა, განათლების 
და დასაქმების შესაძლებლობის სიმცირე და მწირი მხარდაჭერა ზრუნვის სისტემის 
დატოვების შემდეგ - განსაზღვრავს წარუმატებელ ტრანზიციას. მიზეზი არის ამ გზის 
დაუგეგმაობასა და სხვადასხვა სისტემების არაკოორდინირებულობაში. 
მომსახურების განგრძობადობისთვის მნიშვნელოვანია ინტეგრირებული დაგეგმვა, 
რომელიც დაიწყება დროულად და შესაბამისი მხარდაჭერა და მონიტორინგი კი 
გაგრძელდება. თანამშრომლობა და კოორდინირება მომსახურებებს შორის ზრდის 
შესაძლებლობას, რომ პირი მიიღებს ადეკვატურ განათლებას, სამუშაო ადგილს, 
საცხოვრებელს და მოხდება მისი საზოგადოებაში სრული ინკლუზია. ამ პროცესის 
დაგეგმვაში აუცილებელია თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 
ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი (Baker, 2011). 

 
ზემოთ განხილული დამოკიდებულებები და სტიგმატიზაცია დიდ წილად 

განაპირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალურ ექსკლუზიას.  
თუმცა გასათვალისწინებელია ისეთი ბარიერებიც, როგორიც არის არადაპტირებული 
ფიზიკური გარემო, მაგალითად, შესაბამისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ 
არსებობა, არაადაპტირებული შენობები და ინფრასტრუქტურა იმ დაწესებულებებში, 
სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ჩართულობა განაპირობებს მათ 
სოციალურ ინკლუზიას - საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საავადმყოფოები, 
გართობისა და დასვენების ადგილები. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ სენსორული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საჭიროა არსებული რესურსების 
- მედია საშუალებები, კომუნიკაციის მეთოდები - ხელმისაწვდომობა, როგორც სმენის, 
ასევე მხედველობისა თუ მეტყველების შეზღუდვის მქონე პირებზე. მათთვის უნდა 
მოხდეს როგორც შენობის, ასევე საგანმანათლებლო თუ სხვა რესურსების ადაპტირება 
- ბრაილის შრიფტით და/ან ჟესტური ენის გამოყენებით (შაღაშვილი, 2015).  

 
სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობისთვის აუცილებელია, რომ გარემო  - 

ადრეული ინტერვენციის ცენტრები, სკოლები, სამედიცინო მომსახურეობები, 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სათამაშო მოედნები და სხვა, აძლევდეს 
შესაძლებლობას და ახალისებდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 
იყვნენ ჩართულები მათ თანატოლ ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებთან. 
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უნივერსალური დიზაინი არის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც, ყველაფერი - გარემო, 
პროგრამები და მომსახურებები, რესურსები, უნდა იყოს მოწყობილი ისე, რომ ყველა 
ადამიანს, მიუხედავად მისი შესაძლებლობის, ასაკისა თუ სხვა სოციალური 
სტატუსისა, შეეძლოს დამოუკიდებლად გამოიყენოს. როდესაც ბავშვები მათი 
შესაძლებლობების მიუხედავად ეკონტაქტებიან და უგებენ ერთმანეთს, საზოგადოება 
ხდება ინკლუზიური. ამიტომაც უნივერსალური დიზაინის ერთ-ერთი მთავარი 
პრინციპია, რომ სკოლისა თუ პროფესიული განათლების პროგრამების 
კურიკულუმები, ისევე როგორც კანონები, პოლიტიკა და მომსახურებები იყოს 
მორგებული ყველა ადამიანზე (UNICEF, 2013). 

 
ზემოთ აღწერილი ბარიერების დასაძლევად და სოციალური ინკლუზიის 

გასაძლიერებლად საჭიროა ერთი მხრივ, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებთან მუშაობა, მათი მომზადება და გაძლიერება, კონკრეტული ბავშვის 
შემთხვევაში იდენტიფიცირებულ ბარიერზე გეგმის შედგენა მის გადასალახად 
(შაღაშვილი, 2015);  მეორე მხრივ კი,  სისტემურ დონეზე ცვლილებები და ისეთი 
პოლიტიკის შემუშავება და გატარება, რომელიც შეამცირებს სტიგმას და 
დისკრიმინაციას, რაც შესაძლებელია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებით; 
შეიმუშავებს სპეციალურად და ჩართავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
ყველა არსებულ მომსახურებასა და შესაბამისი სოციალური დაცვის სისტემაში, სადაც 
პირდაპირ მოხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობა და აზრის გათვალისწინება მათი 
საჭიროებების შესახებ (The World Bank, 2013).  

 
 

მომსახურების ინკლუზიურობა  
 
სოციალური ინკლუზიის წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელი 

პირობაა, რომ თავად მომსახურება, რომელიც მიეწოდებათ ალტერნატიულ ზრუნვაში 
განთავსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს იყოს ინკლუზიური. 
პირველ რიგში ეს გულისხმობს პიროვნების პატივისცემას, მის 
თანასწორუფლებიანობასა და მხარდაჭერას, ეს ყველაფერი კი განისაზღვრება იმ 
პროფესიონალების ქმედებით და დამოკიდებულებით, რომლებიც ჩართულები არიან 
და აწვდიან მომსახურებას ბავშვებსა და ახალგაზრდებს. აქცენტი ინკლუზიურ 
მომსახურებაში კეთდება პიროვნებაზე, მის ღირსებაზე და ძლიერ მხარეებზე და არა 
მის შეზღუდულ შესაძლებლობაზე (შაღაშვილი, 2015). ასეთ გარემოში დიაგნოზი და 
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სამედიცინო ისტორიები მეორე ადგილზე გადადის და ხდება ადამიანის დაფასება. 
ამასთან ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა თუ ახალგაზრდის 
მოსმენა და მათი თავისუფალი არჩევანის აღიარება, საიდანაც გამომდინარეობს 
ადამიანის ინდივიდუალური საჭიროებები და მათზე მორგებული გარემო და 
მომსახურება. სოციალური ინკლუზია ისეთ მომსახურებაშია აღიარებული, სადაც 
მრავალფეროვნება აღიქმება ნორმად და მომსახურების მიმწოდებელი 
ორიენტირებულია საკუთარი უნარ-ჩვევების გაძლიერებაზე და შშმ პირების 
საზოგადოებაში სრულ ჩართულობაზე. მომსახურების ინკლუზიურობის ფარგლებში 
ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადაპტირებული გარემო და ინფრასტრუქტურა, 
რომელიც ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და სადაც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სივრცეს იყენებს დამოუკიდებლად (შაღაშვილი, 2015). 

 
ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების ტექნიკურ რეგლამენტში განსაზღვრულია 

თუ რას გულისხმობს მომსახურების ინკლუზიურობა - „ბენეფიციარი სარგებლობს 
მომსახურებით, რომელიც აკმაყოფილებს მის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და 
შეესაბამება მის შესაძლებლობებს. ბენეფიციარებს აქვთ მომსახურებით სარგებლობის 
თანაბარი შესაძლებლობა. მათ ხელი მიუწვდებათ თემში არსებულ სხვადასხვა 
მომსახურებაზე. მომსახურების მიმწოდებელი აღიარებს რა ბავშვის უფლებათა 
კონვენციით განსაზღვრულ პრინციპებს, მომსახურების მიწოდების პროცესში იცავს 
თითოეული ბენეფიციარის უფლებებსა და თავისუფლებებს.“ (საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე, 2014) აღნიშნული სტანდარტების თანახმად, მომსახურების 
მიმწოდებელი ვალდებულია ყველა ბენეფიციარს მიაწოდოს ინდივიდუალურ 
საჭიროებებსა და შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მომსახურება. მომსახურების 
მიწოდების პროცესში უნდა მოხდეს ბავშვის დაცვა დისკრიმინაციის, 
სტიგმატიზაციისა თუ უარყოფითი ქცევებისგან - მომსახურების მიმწოდებლისგან, 
სხვა ბენეფიციარისგან ან გარეშე პირისგან. ინკლუზიური მომსახურეობის განმარტება 
სტანდარტების შესაბამისად გვთავაზობს ინკლუზიის ფართო გაგებას და მოიცავს 
ყველა ბენეფიციარს მიუხედავად ნებისმიერი განსხვავებულობისა (რასა, კანის ფერი, 
სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური მრწამსი, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 
წარმოშობა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ სხვა). ამასთან ბავშვზე ზრუნვის 
სტანდარტები მოიაზრებს ბენეფიციარის კავშირს სხვა ისეთ სოციალურ 
მომსახურებებთან, როგორიც არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები, 
ჯანმრთელობის დაცვა და ა.შ. ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების ტექნიკურ 
რეგლამენტში აღნიშნული ჩანაწერები სრულად ასახავს სოციალური ინკლუზიის 
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პრინციპებს და მათი დაცვის შემთხვევაში ნებისმიერი ბავშვისთვის (მათ შორის მძიმე 
და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი) უზრუნველყოფილი იქნება 
სოციალური ინკლუზია.  

 
მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან განვითარების და 

ჯანმრთელობის  მძიმე დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე ზომის 
სპეციალიზებული ალტერნატიული ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო 
მოდელის თანახმად, მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ პრინციპად სოციალური 
ინკლუზია მოიაზრება. მოდელი სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობას 
შემდეგნაირად განსაზღვრავს: „სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა - მომსახურება 
ხელს უწყობს ბავშვების სოციალურ ინკლუზიას და შესაბამისად, ხდება ბავშვების 
ჩართვა სხვადასხვა მომსახურებასა და განათლების სისტემაში. მომსახურება ბავშვის 
კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად თავად გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებებს და 
მონაწილეობს სხვა ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებში, სადაც ბავშვებს 
თანატოლებთან ურთიერთობის საშუალება აქვთ. სარეკომენდაციო მოდელში (მძიმე 
და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან განვითარების და ჯანმრთელობის მძიმე 
დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის მცირე ზომის სპეციალიზებული ალტერნატიული 
ზრუნვის/მომსახურების სარეკომენდაციო მოდელი) აღწერილია კონკრეტული 
საკითხები, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური 
ინკლუზიის ხელშეწყობისთვის  არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში გამოიყოფა 
განათლების მნიშვნელობა - ბავშვების სკოლამდელი ასაკიდან  საგანმანათლებლო 
სისტემაში და სოციალურ პროგრამებში ჩართვა, ამის უზრუნველსაყოფად 
მომსახურების მიმწოდებელი და მისი მულტიდისციპლინური გუნდი უნდა 
თანამშრომლობდეს შესაბამის უწყებებთან. სოციალური ინკლუზიისათვის ასევე 
გამოყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  ბავშვების დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისთვის მომზადება და ბავშვებისთვის საჭირო უნარების განვითარება, 
რომელთა დასწავლა სხვადასხვა ღონისძიებებით ხორციელდება. მნიშვნელოვანია 
ასევე, დამოუკიდებელი და ზრდასრული ცხოვრებისთვის შესაბამისი უნარების 
დასწავლა, რაც პრაქტიკული გზით - ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათი მონაწილეობით 
(პროდუქტების შეძენა, თანხის განკარგვა, საჭმლის მომზადება, გარემოს მოწყობა, 
საოჯახო საქმეებში ჩართულობა) უნდა ხორციელდებოდეს. საზოგადოებაში 
ჩართულობისთვის მომსახურებაში მყოფი ბავშვები უნდა აღიქვამდნენ საკუთარ 
შესაძლებლობებს, უნარებს, რაშიც მათ მომსახურებაში დასაქმებული 
პროფესიონალები უნდა უჭერდნენ მხარს.  
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2014 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა 30 მცირე 

საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლის მონიტორინგი, მათ შორის იმ სახლებში, სადაც არიან 
განთავსებულნი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. მონიტორინგი 
განხილულია თუ რამდენად მიმდინარეობს მომსახურებების მიწოდება ბავშვზე 
ზრუნვის სტანდარტების დაცვით. მომსახურების ინკლუზიურობა, როგორც 
აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია და სწორედ ამიტომ საინტერესოა 
მონიტორინგის შედეგების ანალიზი ამ სტანდარტთან მიმართებით. სახალხო 
დამცველის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ბავშვებს ხელი მიუწვდებათ თემში არსებულ 
სხვადასხვა მომსახურებებზე. ისინი იღებენ განათლებას, მაგრამ ანგარიშში 
მითითებულია, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართულობა განსხვავებულია 
ბავშვების ასაკის და ინტერესის და თავად დაწესებულების შესაძლებლობის და 
ადგილმდებარეობის კუთხით. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ არ არის ანგარიშში 
მოცემული ინფორმაცია იმაზე, თუ რამდენად არის დაკმაყოფილებული 
მომსახურების ინკლუზიურობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. 
თუმცა განათლების შესახებ ნაწილში აღწერილია, რომ განათლების საკითხი 
პრობლემურია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, 
რადგან მათ არ ჰყავთ სპეციალური პედაგოგები და დამოუკიდებლად უწევთ 
მეცადინეობა. ძირითადად სირთულეს კი წარმოადგენს ფაქტი, რომ მათთვის 
დაგეგმილი ღონისძიებები არ არის მათი ინდივიდუალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებების შესაბამისი. ინდივიდუალური საჭიროებების გაუთვალისწინებლობას 
მომსახურების ინკლუზიურობის განხილვის დროს ასევე ეთმობა ანგარიშში ნაწილი 
და განხილულია, რომ ინდივიდუალურ გეგმაში არ არის გაწერილი ბავშვების 
საჭიროებები და მათთვის მომსახურების მიწოდების მნიშვნელობა. არ ხორციელდება 
ბავშვების სხვადასხვა მომსახურებებში და წრეებზე ჩართვა. საინტერესოა ასევე, რომ 
სახალხო დამცველის ანგარიშში აღწერილია მომსახურებაში ჩართული ბავშვების 
სტიგმატიზაცია სკოლაში თანაკლასელებისა და მასწავლებლების მხრიდან 
(საქართველოს სახალხო დამცველი, 2015).  

 
საინტერესოა ასევე, სახალხო დამცველის 2016 წლის სპეციალური  ანგარიში 

მინდობით აღზრდის სახელმწიფო ქვეპროგრამის მონიტორინგის შესახებ.  ანგარიშში 
გამოკვეთილია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისადმი  მიმღები 
მშობლების მხრიდან გამოიხატება სტიგმატიზაცია და სტერეოტიპული 
დამოკიდებულებები. სახალხო დამცველის  ანგარიშში სოციალური ინკლუზიის 
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ძირითადი ასპექტების უგულებელყოფაზეც არის ხაზი გასმული - შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართვის სირთულესა 
და მათი შესაბამისი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უფლების დარღვევაზე 
(სახალხო დამცველი, 2016). ანგარიშში გამოკვეთილია, რომ სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მინდობით აღსაზრდელების განათლების 
უფლებაც ირღვევა. ერთი მხრივ, საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა წარმოადგენს 
სირთულეს და მეორე მხრივ, მიწოდებული განათლების ხარისხი, სპეციალური 
პედაგოგების სიმცირე. ასევე, მოცემულია მიმღებ მშობლებში ინკლუზიური 
განათლების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის და მათი მხრიდან შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიერ განათლების  მიღებისადმი სტერეოტიპული 
დამოკიდებულება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჯანდაცვის კუთხით, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების შემთხვევაში ფიქსირდება საჭირო 
ჯანდაცვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა მათ არ უტარდებათ  
რეგულარული სამედიცინო გამოკვლევები. ამავე ანგარიშში გამოიკვეთა, რომ 
მინდობით აღზრდაში ადაპტირებული ფიზიკური და ინფრასტრუქტურული გარემოს 
ხელმისაწვდომობის სირთულეები. მიმღებ ოჯახებში არ არის შესაბამისად 
ადაპტირებული გარემო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირებს არ აქვთ ის 
ინვენტარი, რომელიც ბავშვებს დამოუკიდებლად გადაადგილებასა და სხვა 
საჭიროების უზრუნველყოფაში დაეხმარება. ამასთან მონიტორინგის დროს 
გამოიკვეთა, რომ მინდობით აღზრდაში ბავშვის ჩართულობა გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში ძალიან დაბალია, არ ხდება ინდივიდუალური საჭიროების 
გათვალისწინება, ბავშვის მონაწილეობა და გამოხატვის თავისუფლების 
უზრუნველყოფა. ყველა აღნიშნული ფაქტორი ეჭვქვეშ აყენებს აღნიშნული 
მომსახურების მიწოდების სოციალური ინკლუზიის პრინციპით წარმართვას.  

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ინკლუზია 

არის სოციალური სამართლიანობის საკითხი და ინვესტიცია მომავალში. ის არ არის 
დაფუძნებული ქველმოქმედებაზე ან კეთილ ნებაზე, არამედ წარმოადგენს ადამიანის 
უფლებების  დაცვის ძირითად ელემენტს. სწორედ ამიტომ, ყველა აქტორმა, ვინც 
ჩართულია ბავშვზე ზრუნვის სისტემაში უნდა გაითვალისწინოს ზემოთ აღნიშნული 
პრინციპები და შესაბამისად დაგეგმოს და მიაწოდოს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვს მომსახურება.  
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ნაწილი 5. სოციალური ადვოკატობა  

გურანდა თეთრაძე 

ქვემომდებარე ნაწილში განხილულია სოციალური ადვოკატობის არსი და 
დანიშნულება, რომელიც სათავეს შშმპ უფლებების დამცველთა მოძრაობების 
წარმოშობიდან იღებს, თუმცა მოგვიანებით ის სოციალური მუშაობის განუყოფელ 
ნაწილად იქცა. შეიძლება ითქვას, იმ ბირთვად მოგვევლინა, რომელზეც სოციალურმა 
მუშაობამ სოციალური სამართლიანობის მიღწევის გზები დააფუძნა.  ამიტომაც ამ 
თავში დეტალურად არის წარმოდგენილი სოციალური ადვოკატობის მიზნები და 
ფუნქცია და ის საკვანძო მახასიათებლები, რითაც იგი განსხვავდება ადვოკატობისგან 
სამართლებრივ სივრცეში. 

 
მნიშვნელოვანია, იმის ცოდნაც, ვისთან, რა შემთხვევაში და რა დონეზე უნდა 

გამოვიყენოთ სოციალური ადვოკატობა, ასევე, ვინ შეიძლება იყოს სოციალური 
ადვოკატის როლში, რა ცოდნა, უნარები და მახასიათებლები უნდა გააჩნდეს მას. 
აღნიშნულის გააზრება დაგვეხმარება არა მხოლოდ საკუთარ პრაქტიკაში 
ადვოკატობის განხორციელების საჭიროების დადგენაში, არამედ საკუთარ თავში 
სოციალური ადვოკატის როლის აღმოჩენასა და ადვოკატის ხედვის განვითარებაში. 

 
სოციალური ადვოკატობის სტრატეგიების ცოდნა და გააზრებაც გადამწყვეტია 

პრაქტიკული ნაბიჯების დასაგეგმად, კერძოდ, პრობლემის ადვოკატობა უნდა 
მოვახდინოთ თუ მიზეზის? პასიურ როლში უნდა ვიყოთ თუ აქტიურში? სისტემის 
გარედან მოვახდინოთ ჩარევა თუ მის შიგნიდან? ამ საკითხების განხილვა 
დაგვეხმარება სწორი სტრატეგიების არჩევაში, კონკრეტული შემთხვევების 
მიხედვით.  

 
ადვოკატობის სახეები, პრინციპები, პროცესი - ეს ის აუცილებელი კომპონენტებია, 

რომლებიც უნდა გავიაზროთ შშმ პირებთან სოციალური ადვოკატობის დაგეგმვისას. 
ასევე, შშმ პირთა წინაშე არსებული გამოწვევების, მათი წარმოშობის მიზეზების და 
მათი მოგვარების გზების განხილვაც უმნიშვნელოვანესია პროფესიონალებისთვის, 
რათა ორიენტირდნენ არსებულ რეალობაში. ამიტომაც ამავე თავში წარმოდგენილია 
სოციალური ადვოკატობის კონცეფცია შშმ ბავშვთა ალტერნატიულ მომსახურებებში, 
რომელიც თეორიულ და პრაქტიკულ მიმართულებებს აძლევს სპეციალისტებს.   
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სოციალური ადვოკატობის გაგება 
„არასდროს დაეჭვდე, რომ გონიერ და თავდადებულ მოქალაქეთა 

მცირე ჯგუფს შეუძლია სამყაროს შეცვლა. სინამდვილეში, ეს 
მხოლოდ მათ თუ გაუკეთებიათ.“  

მარგარეტ მიდი 
 

1970-80-იან წლებში აშშ-ში გააქტიურდა შშმ პირთა უფლებების დამცველი 
მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სააღმზრდელო/სამზრუნველო 
დაწესებულების გარეთ მომსახურებების განვითარებას, რათა შშმ პირებს ეცხოვრათ 
თემში. ამ მიზნით არაერთი ორგანიზაცია დაფუძნდა, რომლებიც ადვოკატობას 
წევდნენ პოლიტიკის დონეზე. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ზრუნვის სამედიცინო 
მოდელიდან ცდილობდნენ სოციალურ მოდელზე გადასვლას. ამ პერიოდში 
მოძრაობის მესვეურები განიხილავდნენ, რამდენად შეიძლებოდა დაყრდნობოდნენ 
პროფესიონალებს, გაეძლიერებინათ ბენეფიციარები და გაეხადათ ისინი უფრო 
დამოუკიდებლები. მათი მოსაზრებით, პროფესიონალები იმხანად უფრო 
დამოკიდებულებას იწვევდნენ, ვიდრე დამოუკიდებლობას (Beaulaurier & Taylor, 2001). 
სოციალურ მუშაკებს ამ საქმისთვის დასჭირდებოდათ მეტი განათლება და 
ცნობიერების ამაღლება, რათა ბენეფიციართა დამოუკიდებლობისთვის შეეწყოთ 
ხელი და ნაკლებად გაეხადათ ბენეფიციარები საკუთარ მომსახურებაზე 
დამოკიდებული. 

 
როდესაც სოციალური მუშაკები იყენებენ „ადამიანი გარემოში“ პერსპექტივას, ეს 

გულისხმობს, რომ ადამიანს ხედავენ გარკვეულ კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ 
სოციალური მუშაობის პრაქტიკა დიდწილად ფოკუსირებულია ინდივიდის 
დახმარებაზე, შეიცვალოს აზროვნება და ქცევა ისე, რომ მიაღწიოს საკუთარ მიზნებს, 
მიკრო პრაქტიკა არ წარმოადგენს მთელი სოციალური მუშაობის პრაქტიკას. 
სისტემათა ეკოლოგიური მოდელის გამოყენებით (ეკოსისტემური პერსპექტივა), 
სოციალური მუშაკები აღიარებენ, რომ ადამიანები ურთიერთქმედებენ გარემოსთან 
და ამან შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც ახალი შესაძლებლობების, ისე ბარიერების 
გაჩენა ინდივიდუალური განვითარებისა და მიზნების მიღწევის გზაზე. თუკი ეს 
ბარიერები იჩენს თავს, სოციალური მუშაკები სწორედ აქ მობილიზდებიან, რათა 
უფრო ფართო - მაკრო დონეზე შეხედონ პრობლემურ საკითხს და დაეხმარონ 
ბენეფიციარს (ან ბენეფიციართა ჯგუფს) მის გადაჭრაში. 
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სოციალური მუშაობის საერთაშორისო ფედერაციის განმარტებით, სოციალური 
მუშაობის პროფესია ორიენტირებულია სოციალური ცვლილებების ინიცირებაზე, 
ადამიანთა ურთიერთობებში პრობლემების გადაჭრაზე, ადამიანთა გაძლიერებასა და 
დამოუკიდებლად ფუნქციონირების ამაღლებაზე (Dalrymple & Boylan, 2013). ეს 
ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის პრინციპები 
ფუნდამენტურია სოციალური მუშაობისთვის. 

 
აშშ-ის სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის (NASW) აღმასრულებელი 

დირექტორის, ელიზაბეთ კლარკის განმარტებით, „ადვოკატობა არის ის ქვაკუთხედი, 
რომელზეც სოციალური მუშაობა არის დაშენებული. ინდივიდების, თემისა და 
სისტემის ადვოკატობა არ არის მხოლოდ შემოთავაზებული ღონისძიება სოციალური 
მუშაკებისთვის. ეს არ არის რაღაც, რაც შეიძლება გააკეთო, თუკი ზედმეტი დრო 
გექნება, ან თუკი უსამართლობა და უთანასწორობა აუტანელი ხდება. ის აუცილებელი 
ელემენტია“ (Clark, 2007 in Cummins, Byers, & Pedrick, 2011:1).  

 
ამ შემთხვევაში, რასაკვირველია, ადვოკატობა არ გულისხმობს სამართლებრივ 

ადვოკატობას, რისგანაც სოციალური ადვოკატობა მკვეთრად განსხვავდება. ამ 
განსხვავების დასანახად, შეგვიძლია შემდეგი მახასიათებლები გამოვიყენოთ: 

 გვჭირდება თუ არა, კლიენტი ჩვენგან დამოუკიდებელი გახდეს? 
 ვინ არის ექსპერტი? 
 ვიხდით თუ არა ფულს ადვოკატობაში? 
 პრობლემის აღმოფხვრა გვინდა თუ მიზეზების? 

სოციალური ადვოკატობის შემთხვევაში, კლიენტის დამოუკიდებლობაზეა 
აქცენტი გადატანილი და პროფესიონალი არ გვევლინება ექსპერტად, არამედ ორივე 
მხარე ფლობს თავისებურ ექსპერტიზას. სოციალური ადვოკატობა უფასოდ 
ხორციელდება და იგი მიზეზების აღმოფხვრისკენ არის მიმართული და არა მხოლოდ 
პრობლემის.  

 
ადვოკატობა გულისხმობს სტატუს-კვოს ცვლილებას. სოციალური ადვოკატობა 

მიმართულია ცვლილებების მიღწევაზე იმ პოლიტიკის, პრაქტიკისა და 
კანონმდებლობის დონეზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანთა კონკრეტულ 
ჯგუფზე. იგი ისწრაფვის თანასწორობის, სოციალური სამართლიანობისა და 
სოციალური ინკლუზიის/ჩართულობის მიღწევისკენ. ის ეხმარება ადამიანებს, 
აიმაღლონ ცნობიერება საკუთარ უფლებებზე, გამოიყენონ ეს უფლებები და ჩაერთონ 
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იმ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომლებიც მათ მომავალს განსაზღვრავენ. 
ადვოკატობა, ასევე, ნიშნავს ხმის გაჟღერებას, განსაკუთრებით მათი, ვისაც აქვთ 
საკუთარი აზრის გამოთქმის სირთულე. ის გულისხმობს ადამიანის ხედვის 
წარმომადგენლობას ან მის მხარდაჭერას უფლებების განხორციელებაში. ეს არის გზა, 
დავრწმუნდეთ, რომ ყველა ადამიანი არის მნიშვნელოვანი და ყველას ხმა იქნება 
მოსმენილი - მათ შორის, იმ ადამიანების, ვინც არიან ექსკლუზიის/გარიყვის რისკის 
ქვეშ და ვისაც აქვს საკუთარი შეხედულებების გადმოცემის სირთულე (Dalrymple & 
Boylan, 2013).  

 
ჰოფერი (2006 in McLaughlin, 2009:61) სოციალურ ადვოკატობას განსაზღვრავს, 

როგორც „სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ნაწილს, სადაც სოციალური მუშაკი 
მოქმედებს სისტემურად და მიზანმიმართულად, რათა დაიცვას, წარმოადგინოს ან წინ 
წამოწიოს ერთი ან რამდენიმე კლიენტის საქმე ინდივიდის, ჯგუფის, ორგანიზაციის 
ან თემის დონეზე, რათა ხელი შეუწყოს სოციალურ სამართლიანობას“. 

 
შიფორი და ჰორეისი ადვოკატობას აღწერენ, როგორც „სოციალური მუშაობის 

გულში“ ყოფნას (Sheafor and Horejs 2003 in Dalrymple & Boylan, 2013:1). სოციალური 
მუშაობის პრაქტიკის მთავარი ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ გაზარდოს 
ბენეფიციარის მომსახურებისგან დამოუკიდებლობის ხარისხი და განავითარებინოს 
თვით-ადვოკატობის უნარები.  

 
ჰიპვორსის და სხვათა მოსაზრებით (2013), სოციალური ადვოკატობა გამოიყენება 

მაშინ, როდესაც ჯგუფი ან თემი აწყდება ისეთი სახის პრობლემებს, როგორიცაა: 
 მომსახურებაზე ან ბენეფიტებზე ხელმისაწვდომობის უარყოფა; 
 მომსახურების ან პრაქტიკის არაჰუმანურობა, კონფრონტაციულობა ან 

იძულებითობა; 
 დისკრიმინაციული პრაქტიკა რასის, გენდერის, სექსუალური 

ორიენტაციის, რელიგიის, კულტურის, ოჯახური წყობის და სხვა 
ფაქტორების ნიადაგზე; 

 მომსახურებებში ხვრელების (სუსტი რგოლების) არსებობა, რომლებიც  
იწვევენ დისფუნქციას; 

 ადამიანებისთვის მონაწილეობის შესაძლებლობის უარყოფა იმ 
გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომლებიც ამ ადამიანებზე ახდენენ 
გავლენას; 
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 სახელმწიფოს მავნებელი პოლიტიკის არსებობა; 
 ჯგუფისთვის ან თემისთვის საერთო საჭიროებების არსებობა, რომელთა 

დასაკმაყოფილებლადაც რესურსები არ არის გამოყოფილი; 
 ბენეფიციართა ადამიანის, სამოქალაქო ან ლეგალური ბაზისური 

უფლებების უარყოფა (Hepworth, Rooney, Rooney, & Strom-Gottfried, 2013).  
ხშირად ლიტერატურაში ადვოკატობა წარმოჩენილია, როგორც სტრატეგია, 

რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება მაკრო ან პოლიტიკის დონეზე პრაქტიკას. თუმცა 
სოციალური მუშაკები პირდაპირი პრაქტიკის დროსაც ჩართული არიან 
ინდივიდუალური კლიენტის ცხოვრების მრავალ ასპექტში, მათ შორის, ფინანსურ, 
კულტურულ, სამედიცინო, ლეგალურ და სულიერ საკითხებში, და, შესაბამისად, 
ხელეწიფებათ ჩაერიონ მრავალ სფეროში, სადაც შესაძლოა უსამართლობას ჰქონდეს 
ადგილი. ადვოკატობა სოციალურ მუშაობაში სწორედ შემთხვევაზე მუშაობის 
ელემენტად ჩამოყალიბდა და დაფუძნებული იყო ვინმეს ინტერესის 
წარმომადგენლობაზე. ვუდროუს (Woodrow, 1997 in Dalrymple & Boylan, 2013) 
განმარტებით, ტერმინი ლათინური სიტყვიდან „advocatus“ მოდის და გულისხმობს, 
რომ ადვოკატის ფუნქციაა მტკიცებულებების წარმოდგენა ვერბალური მხარდაჭერით 
ან არგუმენტების წარმოდგენა მიზეზებთან დაკავშირებით. თუმცა ინდივიდუალურ 
შემთხვევაზე მუშაობა, ასევე, მოიცავს მომსახურების მომხმარებელთა ჯგუფის უფრო 
ფართო ინტერესების წარმომადგენლობასაც. 

 
შშმ პირებთან ეფექტური სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ხომ გულისხმობს 

კლიენტთა დამოუკიდებლობის წახალისებასა და მხარდაჭერას, რაც საშუალებას 
მისცემს შშმ პირებს: 

 გააფართოვონ საკუთარი არჩევანის სპექტრი; 
 მოემზადონ სხვადასხვა უწყებებთან და ბიუროკრატიასთან 

გასამკლავებლად; 
 მობილიზდნენ და გაიაზრონ პროგრამებისა და პოლიტიკის 

ალტერნატივები, რომლებიც უფრო გააუმჯობესებს მათ სიტუაციას 
(Beaulaurier & Taylor, 2001).  

ადვოკატობა არის კარგად დამკვიდრებული სტრატეგია სოციალური 
სამართლიანობის მისაღწევად. უფრო მეტიც, ადვოკატობა პროფესიულ 
ვალდებულებადაც კი მიიჩნევა, რაც სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის 
და სხვადასხვა ქვეყნის ეთიკის კოდექსშიც არის გათვალისწინებული (McLaughlin, 
2009).  
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სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის ეთიკის კოდექსი მოუწოდებს 
სოციალურ მუშაკებს, ხელი შეუწყონ საზოგადოების ინფორმირებულ მონაწილეობას 
პოლიტიკის შემუშავებაში. ასევე, 6.04 სექციის „ა“ პუნქტი განმარტავს, რომ 
„სოციალური მუშაკები უნდა ჩაერთონ სოციალურ და პოლიტიკურ ქმედებებში, 
რომლებიც დაგვეხმარება, უზრუნველვყოთ ყველა ადამიანის თანაბარი წვდომა იმ 
რესურსების, დასაქმების, მომსახურებებისა და შესაძლებლობების მიმართ, 
რომლებიც სჭირდებათ ადამიანის ბაზისური უფლებების განსახორციელებლად და 
სოციალური სამართლიანობის მისაღწევად“ (NASW, 1999:8).  

 
კანადის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსში ნათქვამია, რომ 

სოციალური მუშაკები ადვოკატობენ საზოგადოებრივი მომსახურებებისა და 
ბენეფიტების სამართლიანი და თანასწორი ხელმისაწვდომობისთვის, კანონის 
ფარგლებში თანაბარი ზრუნვისა და დაცვისთვის, და ებრძვიან უსამართლობას, 
განსაკუთრებით, რომელიც გავლენას ახდენს მოწყვლადობასა და ყველაზე დაუცველ 
ფენებზე (CASW, 2005). რეალურად, სოციალური სამართლიანობის კავშირი 
ადვოკატობის როლთან არის ის, რაც სოციალურ მუშაობას სხვა პროფესიებისგან 
შეიძლება განასხვავებდეს.  

 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსშიც (2005) ერთ-

ერთ ფასეულობად გამოყოფილია სოციალური სამართლიანობა, რაც გულისხმობს, 
რომ სოციალური მუშაკები ახორციელებენ სოციალურ ცვლილებებს საზოგადოების 
დაუცველი ფენების წარმომადგენელი ინდივიდებისა და ინდივიდთა ჯგუფების 
სახელით, უზრუნველყოფენ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის, მომსახურებისა და 
რესურსების ხელმისაწვდომობას, საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის თანაბარ 
შესაძლებლობებს, ყველა ინდივიდის მონაწილეობას საზოგადოებისთვის 
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში (სოციალური სამუშაოს ეთიკის 
კოდექსი, 2005). კოდექსის 1.02 სტანდარტი მიუთითებს, რომ „სოციალურ მუშაკებს 
მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ კლიენტისათვის დამოუკიდებელი მოქმედების უნარის 
გამომუშავება და ეხმარებიან მათ სამომავლო მიზნების განსაზღვრაში“ (გვ. 9), ხოლო 
„როდესაც სოციალური მუშაკი მოქმედებს ისეთი კლიენტის სახელით, რომელსაც არ 
გააჩნია გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი, სოციალური მუშაკი 
ვალდებულია მიიღოს ზომები ასეთი კლიენტის ინტერესებისა და უფლებების 
დასაცავად“ (სტანდარტი 1.14:18-19). 
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სოციალური ადვოკატობის კომპონენტები 
„წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია არა ის, თუ სად დგახარ, 

არამედ ის, თუ რა სიმაღლეს უმიზნებ.“ 
ნელსონ მანდელა 

 
ისტორიულად, ადვოკატობა იყოფა შემთხვევის და მიზეზის ადვოკატობად: 
პრობლემის (შემთხვევის) ადვოკატობისას მიზანი არის უთანასწორობის 

გამოსწორება და იმ ინდივიდების უფლებების მხარდაჭერა, რომლებიც არიან 
მარგინალიზებული ან მოწყვლადი (McLaughlin, 2009). ეს გულისხმობს, რომ 
სოციალური მუშაკი დარწმუნდეს, ესა თუ ის მომსახურება ან რესურსი, რომლის 
მიღების უფლებაც აქვს ინდივიდს, ნამდვილად მიეწოდოს მას. ეს პროცესი კი 
შესაძლოა შემთხვევის მართვის ნაწილი იყოს. თუმცა შესაძლოა შემთხვევაზე 
მუშაობისას აღმოაჩინოს, რომ რესურსები საკმარისი არ არის ბენეფიციარის 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და ადვოკატობა გასწიოს რესურსების 
გასაზრდელად ან ახალი მომსახურებების შესაქმნელად.   

 
მიზეზის (სისტემური) ადვოკატობა მიმართულია სისტემური საკითხებისადმი და 

მოიცავს ლობირებას პოლიტიკის ან ინსტიტუციური რესტრუქტურიზაციისთვის. ამ 
დროს, ინდივიდუალური შემთხვევებიდან მიღებული ცოდნა მიმართულია 
სისტემური ცვლილებების მისაღწევად ლეგალური, პოლიტიკისა თუ პრაქტიკის 
მიმართულებით (Dalrymple & Boylan, 2013). ადვოკატობის ეს ფორმა მჭიდროდაა 
დაკავშირებული მაკრო პრაქტიკასთან. 

 
როგორც ვხედავთ, თანამედროვე სოციალურ მუშაობაში ადვოკატობა არ მოიცავს 

მხოლოდ მაკრო პრაქტიკას, არამედ პირდაპირ პრაქტიკასაც, რაც ინდივიდუალურ 
დონეზე მუშაობას გულისხმობს, როდესაც საუბარია რესურსების 
ხელმისაწვდომობასა და კლიენტის გაძლიერებაზე. ადვოკატობა შესაძლოა პირდაპირ 
უკავშირდებოდეს კლინიკურ სოციალურ მუშაობას საერთო მიზნის მისაღწევად, 
მაგალითად, გულისხმობდეს კლიენტების დახმარებას, გახდნენ დამოუკიდებელნი 
და თავად მართონ საკუთარი ცხოვრება. კვლევები აჩვენებს, რომ სოციალურ მუშაკთა 
უმეტესობა ადვოკატობას მის ყოველდღიურ საქმიანობად მიიჩნევს და ასახელებს 
კიდეც კონკრეტულ ღონისძიებებს. თუმცა მათ მიერ ადვოკატობაზე დახარჯული 
საათები გაცილებით მცირეა (5 სთ-ზე ნაკლები კვირაში) (McLaughlin, 2009).  
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ადვოკატობა შეიძლება იყოს პასიური ან აქტიური, რაც დამოკიდებულია იმაზე,  
თუ როგორ ხედავენ პროფესიონალები მომსახურების მომხმარებლებს - როგორც 
ინდივიდებს, რომელთაც სჭირდებათ უზრუნველყოფა ან დაცვა, თუ როგორც 
მოქალაქეებსა და აქტიურ მონაწილეებს (Dalrymple & Boylan, 2013). შესაბამისად, 
პასიური ადვოკატობა ნიშნავს, როდესაც პროფესიონალი საუბრობს ბენეფიციარის 
ნაცვლად (დგას მის წინ), ხოლო აქტიური ადვოკატობა - როდესაც პროფესიონალი 
აძლიერებს ბენეფიციარს, რომ მან თავად ისაუბროს და გააჟღეროს საკუთარი ხმა (დგას 
მის უკან ან გვერდით). 

 
ადვოკატობა შეიძლება ხორციელდებოდეს, როგორც სისტემის გარედან, ისე მის  

შიგნით, სისტემაში დასაქმებული სოციალური მუშაკების მიერ. ნებისმიერ 
შემთხვევაში, ეს პროცესი შესაძლოა, მოიცავდეს ინფორმაციის გადაცემას, მოსმენას, 
მხარდაჭერას, წარმომადგენლობას, გაძლიერებას, რჩევას, მოლაპარაკებებს (Dalrymple 
& Boylan, 2013).  

ბლისმა (2015) ადვოკატობის კონცეფციების შესახებ ლიტერატურის 
მიმოხილვისას შემდეგი ძირითადი კომპონენტები გამოკვეთა:  

1. საფუძველი: არ აქვს მნიშვნელობა, ადვოკატობა ხორციელდება ინდივიდის 
თუ მრავალი ადამიანის სახელით, ყოველთვის არის რაღაც საფუძველი, 
მიზეზი, რომელიც გავლენას ახდენს ბენეფიციარზე და რომლის გამოც 
იწყება ადვოკატობა. 

2. შედეგი: ადვოკატობა ხორციელდება რაღაც კონკრეტული ცვლილების 
მისაღწევად ბენეფიციარ/ებ/ის ცხოვრებაში, სტატუსში, რათა მიიღონ 
საჭირო ბენეფიტები (შემთხვევის ადვოკატობისას) ან შეიცვალოს პოლიტიკა 
(პოლიტიკის დონეზე ადვოკატობისას). 

3. სამიზნე აუდიტორია: ადვოკატობა მიმართულია იმ ადამიანებისადმი, 
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისადმი, რომელთაც შეუძლიათ 
ცვლილებების გარდაქმნა შედეგებად, რადგან ბენეფიციარებს ეს არ 
ხელეწიფებათ. 

4. სტრატეგია და ტაქტიკა: მოიცავს იმ ღონისძიებების დაგეგმვას, რომლებმაც 
ზემოქმედება უნდა იქონიონ სამიზნე აუდიტორიაზე, სასურველი 
შედეგების მისაღწევად. 

5. შეფასება: ეს კომპონენტი ხშირად არ არის ხოლმე აღნიშნული 
ლიტერატურაში, თუმცა ქმედებათა ეტაპობრივი შეფასების და 
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უკუკავშირის გაანალიზების გარეშე ადვოკატობა „ბრმად სიარულს“ 
დაემსგავსება (Bliss, 2015:4).  

აღნიშნული ხუთივე კომპონენტი ადვოკატობის მნიშვნელოვანი ნაწილია და 
სპეციალისტისთვის გასათვალისწინებელ ფაქტორებს წარმოადგენს. გარდა ამისა, 
ადვოკატირების სახელმძღვანელო (2011) გარკვეულ მითითებებს იძლევა, 
ადვოკატობის მახასიათებლების გასაგებად. იგი ამბობს, რომ ადვოკატობა:  

 შედგება ორგანიზებული მცდელობებისა და ქმედებებისაგან, რომლებიც 
ეფუძნება არსებულ რეალობას, ანუ „რა არის“;  

 შედგება სიფრთხილით შემუშავებული ქმედებებისაგან, რომელთა მიზანია, 
წარმოაჩინოს პრობლემები და შეცვალოს საზოგადოების 
დამოკიდებულება, რათა შეიქმნას და განხორცილდეს პოლიტიკა 
იმისათვის, რაც „უნდა იყოს“; 

 მოითხოვს ძალისხმევას საზოგადოების ნდობის მოპოვებისათვის;  
 მოითხოვს შესაბამისი ფაქტების გულდასმით კვლევას; 
 მოიცავს თანამშრომლობასა და ქსელურ მუშაობას; 
 მოიცავს შეხვედრებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან; 
 მოითხოვს ქმედებების გულდასმით დაგეგმვას; 
 მოითხოვს პროცესის პერიოდულ შეფასებასა და გადაფასებას; 
 არაძალადობრივია (ადვოკატირების სახელმძღვანელო, 2011). 

აღნიშნული მახასიათებლები უფრო მეტად ჩაშლილია ადვოკატობის პროცესში, 
რომელსაც უფრო მოგვიანებით განვიხილავთ.  

 
ადვოკატობის ტიპები შშმ პირებთან 

„თუ გინდა სწრაფად წასვლა, იმოგზაურე მარტომ. 
თუ გინდა შორს წასვლა, იმოგზაურეთ ერთად.“ 

აფრიკული ანდაზა 
 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ადვოკატობის სხვადასხვაგვარი 
სახე შეიძლება იქნას გამოყენებული. მათი ნაწილი თვით-ადვოკატობაზე, ანუ 
ბენეფიციართა აქტიურობაზეა დამოკიდებული, ხოლო ნაწილი - ბენეფიციართა 
წარმომადგენლობაზე:  

 თვით-ადვოკატობა: როდესაც ბენეფიციარები თავად არიან მთავარი 
მოქმედი პირები. ეს გულისხმობს საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვას, 
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საკუთარი უფლებების დაცვას, არჩევანის გაკეთებას, დამოუკიდებლობას, 
პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას.  

 ჯგუფური ადვოკატობა: ამ შემთხვევაში, ჯგუფი ერთიანდება საკუთარი 
უფლებების დასაცავად და სოციალური სამართლიანობის მისაღწევად. 
თუმცა ჯგუფს, როგორც წესი, ჰყავს ადამიანი (ხშირად, პროფესიონალი), 
რომელიც „დგას გვერდით“ ან „დგას უკან“ - ეს დამოკიდებულია ჯგუფის 
მოთხოვნაზე.  

 თანასწორთა ადვოკატობა: თანასწორ-ადვოკატი არის შშმ ადამიანი, 
რომელიც ეხმარება სხვა შშმ პირს, მსგავს სიტუაციაში. თუმცა ყველა შშმ 
პირი ერთსა და იმავე გზას არ გადის და ერთნაირი გამოცდილება არ აქვთ, 
მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ადვოკატობას სწევს ის ადამიანი, 
რომლისთვისაც პრობლემა უფრო ნაცნობია და საკუთარ თავზე გამოუცდია.  

 ოჯახის ადვოკატობა: ოჯახის წევრებიც შეიძლება მოგვევლინონ თავიანთი 
შვილების ან დედმამიშვილების ადვოკატებად, რათა დაიცვან მათი 
უფლებები. ამ შემთხვევაში, ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს „წინ მდგომი“, ან 
პროფესიონალი ეხმარებოდეს ოჯახის წევრებს, გასწიონ ადვოკატობა შშმ 
პირის სახელით კონკრეტულ საკითხზე (Models of disability advocacy, 2015).  

 ინდივიდუალური ადვოკატობა: ერთი-ერთზე მიდგომა, როდესაც 
პროფესიონალი, ნათესავი, მეგობარი ან მოხალისე ცდილობს უსამართლო 
მოპყრობის პრევენციას ან ცვლილებას. 

 სამოქალაქო ადვოკატობა: ეს არის მოხალისეობრივი, არაანაზღაურებადი 
საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს იმ ადამიანებთან თანამშრომლობით 
ქმედებებს, რომლებსაც უჭირთ საკუთარი აზრის გამოხატვა ან პოზიციების 
დაცვა, შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. მსგავსი ღონისძიება სრულად 
დამოუკიდებელი უნდა იყოს მომსახურებების მიმწოდებლებისგან, 
მოხალისეები კი ფრთხილად შერჩეულნი (McNamara, 2009).  

 სამართლებრივი/ლეგალური ადვოკატობა: სამართლებრივ ადვოკატად 
შეიძლება მოგვევლინოს ადამიანი, რომელიც იცნობს სამართლებრივ 
საკითხებს, განსაკუთრებით შშმ პირთა უფლებებთან მიმართებაში. ანუ, იგი 
ეხმარება შშმ პირებს საკუთარი უფლებების განხორციელებასა და დაცვაში 
და იცავს მათ ინტერესებს დისკრიმინაციის, ძალადობისა და 
უგულებელყოფის სამართლებრივ საკითხებთან მიმართებაში. 
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 სისტემური ადვოკატობა: ცდილობს ბარიერების მოხსნას და 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, რათა უზრუნველყოს შშმ პირთა უფლებების 
განხორციელება. 

უკვე ვახსენეთ, რომ სოციალური მუშაკები ორიენტირებული უნდა იყვნენ 
ბენეფიციარის გაძლიერებაზე, რათა მათ თავად გასწიონ საკუთარი უფლებების 
ადვოკატობა (როცა ეს შესაძლებელია). ამ პროფესიონალებს, რომლებიც თვით-
ადვოკატობას წაახალისებენ და უჭერენ მხარს, ლოუტონი (Lawton 2006 in Stewart & 
MacIntyre, 2013:10) სთავაზობს შემდეგი რჩევების გათვალისწინებას, კარგი პრაქტიკის 
განხორციელებისთვის: 

 ინიციატივა მხოლოდ მაშინ აიღეთ საკუთარ თავზე, როცა ამის 
აუცილებლობაა; 

 დარწმუნდით, რომ ადამიანები სწორად არიან წარმოჩენილნი; 
 გაარკვიეთ, რა სახის დახმარება სჭირდება ადამიანს და როგორ უნდა ამ 

დახმარების მიღება; 
 დაეხმარეთ მათსავე ქმედებებში და მიყევით მათსავე ტემპში; 
 იყავით მხარდამჭერი და დაეხმარეთ გამოწვევებთან გამკლავებაში; 
 იყავით მოქნილი; 
 გამოამჟღავნეთ არაგანსჯითი დამოკიდებულება და ადვილად ნუ 

შეძრწუნდებით; 
 იყავით სანდო დასაყრდენი; 
 ხელმისაწვდომი გახადეთ ინფორმაცია; 
 გაითვალისწინეთ, რომ შეხვედრები საუკეთესო გზაა ადამიანების 

ჩასართავად. 
აღნიშნული რჩევები შეიძლება მოერგოს ადვოკატობის ისეთ ტიპებს, როდესაც 

პროფესიონალი (სოციალური მუშაკი) დგას ბენეფიციარის გვერდით ან მის უკან.  
  

 
ადვოკატობის პრინციპები 
 

სოციალური ადვოკატობის განხორციელებისას სპეციალისტებს სჭირდებათ 
გარკვეული ჩარჩო, პრინციპები, რომლებზეც უნდა დააფუძნონ ქმედებები.  

მაკნამარა (2009) ადვოკატობის პრინციპებს შემდეგნაირად აჯგუფებს: 
1. გაძლიერება: ადვოკატობის ყველაზე გამორჩეული პრინციპია, რომელიც 

სამივე მომდევნო პრინციპს უჭერს მხარს. 
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2. ავტონომია: ადამიანებს ეხმარება, მეტად მართონ საკუთარი ცხოვრება, 
რასაც აღწევენ საკუთარი აზრის გამოთქმასა და დისკუსიებში 
მონაწილეობაში მხარდაჭერით.  

3. ინკლუზია: ადამიანების მიღება ჯგუფებსა და თემებში, თანაბარ 
ხელმისაწვდომობასა და შესაძლებლობებზე დაფუძნებით.  

4. მოქალაქეობა: ადვოკატობა არის მთავარი გასაღები, საზოგადოების 
თითოეული წევრის, თითოეული მოქალაქის უფლებებისა და 
პრივილეგიების დასაცავად (McNamara, 2009).  
 

ბეითმენი (ბეთმენი, 2000 შატბერაშვილთან, 2013:6) უფრო შლის ამ საკითხს და 
გვთავაზობს 6 პრინციპს, რომლებიც, მისი აზრით, სახელმძღვანელო ეთიკური 
პრინციპებია საადვოკატო პრაქტიკის განმახორციელებელი სოციალური სფეროს 
პროფესიონალებისათვის: 

1. კლიენტის ჭეშმარიტი ინტერესის დაცვა; 
2. კლიენტის სურვილებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად მოქმედება; 
3. კლიენტის ინფორმირება; 
4. ინსტრუქციების შესრულება გულისხმიერად და მაღალკვალიფიციურად; 
5. მიუკერძოებელი მოქმედება და გულითადი რჩევის შეთავაზება; 
6. კონფიდენციალობის შენარჩუნება. 

 
იმაში დასარწმუნებლად, რომ ადვოკატობა ეფექტურად მიემართება 

ბენეფიციართა საჭიროებებს, ინგლისში მოქმედმა ორგანიზაციამ „მოქმედება 
ადვოკატობისთვის“ 2006 წელს შეადგინა ადვოკატობის სტანდარტები, რომლებიც 
შემდეგ საკითხებს შეეხება: 

 მიზნის სიცხადე; 
 დამოუკიდებლობა; 
 ადამიანების წინა პლანზე დაყენება; 
 გაძლიერება; 
 თანაბარი შესაძლებლობების მიცემა; 
 ხელმისაწვდომობა და ანგარიშვალდებულება; 
 ადვოკატების მხარდაჭერა; 
 კონფიდენციალობა და გასაჩივრება (Stewart & MacIntyre, 2013). 
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თავისთავად, აღნიშნული სტანდარტები სწორედ ზემოთ შემოთავაზებულ 
პრინციპებს მიესადაგება. ისინი შეიძლება დამხმარე იყოს პროფესიონალისთვის, რომ 
არ აცდეს მიზანს ან არ გაცდეს პროფესიულ საქმიანობას. აღნიშნული პრინციპები და 
სტანდარტები გვეხმარება, საკუთარ თავს დავუწესოთ ჩარჩოები და, საჭიროების 
შემთხვევაში, შევახსენოთ ჩვენი დანიშნულება ბენეფიციართან მუშაობის პროცესში.  

 
ადვოკატობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები 

„საქმის კარგად გასაკეთებლად ადამიანს ჯერ 
კარგი ინსტრუმენტები სჭირდება.“  

 ჩინური ანდაზა 
 

სოციალური ადვოკატობის განხორციელება ყველას არ შეუძლია. ჯორდანის 
(Jordan,  1987 in Wilks, 2012) მოსაზრებით, პროფესიონალები შეიძლება ორგვარად 
ხედავდნენ საკუთარ თავს კლიენტთან მიმართებაში: მრჩეველი - რომელიც არის 
ყურადღებიანი, ემპათიური და მიმღებელი, და ადვოკატი, რომელიც უპირისპირდება 
მჩაგვრელს, საკუთარი კლიენტის დასაცავად. რასაკვირველია, პროფესიონალის 
დამოკიდებულება შეიძლება განისაზღვრებოდეს კლიენტის საჭიროებებიდან 
გამომდინარე.  

 
ადვოკატობა გულისხმობს მოქმედებას და სხვების აზრზე გავლენის მოხდენას, 

რათა კონკრეტული ცვლილებები მოუტანო ბენეფიციარებს. ამისთვის კი საჭიროა 
სპეციფიკური უნარების ქონა, როგორიცაა: პოლიტიკის ანალიზი, ჯგუფის 
ფასილიტაცია, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, მოლაპარაკებებისა და 
მედიაციის წარმართვა, მრავალასპექტიანი და სისტემატური ინფორმაციის 
დამუშავება (Hepworth, Rooney, Rooney, & Strom-Gottfried, 2013).  

 
უილკსიც (2012) ამ უნარებს სამ კატეგორიად ანაწილებს: 
 ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზის, შეფასების უნარი; 
 მოლაპარაკებებისა და ასერტული უნარები; 
 ჯგუფებთან მუშაობის უნარი (Wilks, 2012). 

 
შშმ პირთა ადვოკატობისას კი, დამატებით აუცილებელია შემდეგი ცოდნა და 

უნარები: 
 უფლებების ცოდნა, რომლებიც შშმ პირებს გააჩნიათ ან უნდა გააჩნდეთ; 
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 საკუთარი თავის ცოდნა - შშმ პირების მიერ საკუთარი ძლიერი მხარეების 
და საჭიროებების ცოდნა, რათა გამოიყენონ ისინი ადვოკატობის 
პროცესისას; 

 შშმ პირებთან კომუნიკაციის უნარი; 
 გასაჩივრების მექანიზმების ცოდნა; 
 ადამიანის უფლებების მიდგომის გამოყენება; 
 მოლაპარაკებების უნარი; 
 ლობირება; 
 მოქმედება - მხოლოდ ცოდნით არ მიიღწევა ცვლილებები, არამედ 

მოქმედებით (Lord, et al., 2012; What is disability advocacy?, 2016).  
 
უნდა გვახსოვდეს, რომ შშმ პირთა ადვოკატობა არ არის მხოლოდ კონსულტირება, 

გადაწყვეტილების მიღება სხვის ნაცვლად, მედიაცია ან უბრალოდ შემთხვევის 
მართვა. შშმ პირთა ადვოკატობა შეიძლება მოიცავდეს: 

 ინფორმაციის მიწოდებას შშმ პირებისთვის უფლებებზე და 
დისკრიმინაციის მაგალითების გამოვლენას; 

 შშმ პირთა დახმარებას, ასისტირებას, მიმართონ საჭირო ადამიანებს, 
უწყებებსა თუ ორგანიზაციებს და ეძიონ პრობლემის გადაწყვეტის გზები; 

 დახმარებას გასაჩივრებასა და მოლაპარაკებებში; 
 დახმარებას ლობირებაში; 
 კამპანიის წარმართვას, მედიასთან საუბარს და უსამართლო სიტუაციების 

გაშუქებას (What is disability advocacy?, 2016). 
 
სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც პოლიტიკის დონეზე ადვოკატობაზე მუშაობენ, 

უნდა ესმოდეთ ძირითადი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ფაქტორები, 
რომლებიც გავლენას ახდენენ სოციალურ პოლიტიკაზე როგორც საკუთარ ქვეყანაში, 
ისე გლობალურად. ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია, რათა შეძლონ მისი გაანალიზება და 
იმ ფაქტორების გამოკვეთა, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ ცვლილებების 
მცდელობაზე. მათ, ასევე, უნდა შეეძლოთ იმ საკვანძო პოლიტიკის იდენტიფიცირება, 
რომელიც გავლენას ახდენს მათსავე პრაქტიკაზე, უნდა შეძლონ მისი გაანალიზება და 
შეფასება, თუ როგორ მოქმედებს ეს პოლიტიკა იმ ინდივიდებზე, ოჯახებზე, ჯგუფებსა 
და თემებზე, რომლებთანაც მუშაობენ (Mandel School of Applied Social Sciences, n.d.).  
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ზოგადად, პოლიტიკის დონეზე პრაქტიკა განისაზღვრება, როგორც სოციალური 
მუშაობის უნარების გამოყენება, პოლიტიკაში ცვლილებების შესათავაზებლად, რათა 
მიღწეულ იქნას სოციალური და ეკონომიკური სამართლიანობა (Cummins, Byers, & 
Pedrick, 2011). ამგვარი პრაქტიკის განხორციელებისას სოციალური მუშაკები იყენებენ 
ზოგადი პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის ხედვებსა და უნარებს, რათა მიაღწიონ 
ცვლილებებს კანონმდებლობაში, წესებში, ბიუჯეტში, პოლიტიკაში და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებში. შესაბამისად, სოციალური ადვოკატობა შეიძლება 
განვიხილოთ პოლიტიკის დონეზე პრაქტიკის ნაწილად.  

 
კუმინსის და სხვათა (2011) მიხედვით, პოლიტიკის დონეზე პრაქტიკის 

განხორციელება, მათ შორის, სოციალური ადვოკატობის, მოითხოვს ზოგადი 
პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკის ისეთი უნარების ქონას, როგორიცაა ნდობის 
მოპოვება და პროცესში ჩართვა, შეფასება, კომუნიკაცია, პრობლემების გადაჭრა და 
მოლაპარაკებები, დაკავშირება და თანამშრომლობა:  

 პროცესში ჩართვის უნარები სოციალურ მუშაკს ეხმარება დაამყაროს 
ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები კლიენტებთან, რომელთაც აქვთ 
განსხვავებული გამოცდილება. პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელების 
პროცესშიც სწორედ ასეთი განსხვავებული ადამიანები არიან ჩართულნი, 
რომელთაც განსხვავებული ხედვა და პიროვნული მახასიათებლები აქვს. 
მათ შორის ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბება მოითხოვს ღიაობას, 
გულწრფელობას და ერთმანეთის პატივისცემას, რაც უნდა წაახალისოს 
სოციალურმა მუშაკმა.  

 შეფასების უნარები, რომლებსაც სოციალური მუშაკი იყენებს ადამიანის 
ქცევის გასაგებად გარემოში, შესაძლოა მიესადაგოს მაკრო პრაქტიკასაც, 
რათა აღმოაჩინოს ის ძლიერი მხარეები, რომელზეც დააფუძნებს 
ცვლილებას და მოიძიოს ის რესურსები და შესაძლებლობები, რომლებიც 
დაეხმარება ჩარევაში. შეფასების უნარები გვეხმარება პრობლემის გაგებაში, 
გადაჭრის გზების გაანალიზებასა და სამოქმედო გეგმის განვითარებაში.  

 კომუნიკაციის უნარები აუცილებელია ინდივიდებთან და ოჯახებთან 
ურთიერთობის დასამყარებლად და შესანარჩუნებლად. სოციალური 
მუშაკი აქტიური მოსმენის საშუალებით ცდილობს ინდივიდების თვალით 
სამყაროს დანახვას. ამის მსგავსად, პოლიტიკის დონეზე ადვოკატობისასაც 
იგი ეყრდნობა კომუნიკაციის უნარების ფართო სპექტრს, რათა გაიგოს 
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გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა პერსპექტივა და აქედან დაიწყონ მათთან 
თანამშრომლობა.  

 პრობლემის გადაჭრისა და მოლაპარაკებების უნარები პირდაპირი 
პრაქტიკის დროს მნიშვნელოვანია, ინდივიდებთან და ოჯახებთან ახალი, 
ალტერნატიული მიმართულებებისა და ქმედებების განსასაზღვრად. 
ამგვარადვე, პოლიტიკის დონეზე ადვოკატობისას სოციალურ მუშაკს უნდა 
შეეძლოს მოლაპარაკებების წარმართვა და პრობლემის გადაჭრის გზების 
შეთავაზება გადაწყვეტილების მიმღებ პირთათვის, რათა დაანახოს მათ 
უკეთესი ალტერნატივები.  

 დაკავშირებისა და თანამშრომლობის უნარების საშუალებით სოციალური 
მუშაკი კლიენტს აკავშირებს საჭირო რესურსებთან და 
პროფესიონალებთან. იმის გაგება, თუ როგორ შეინარჩუნო ურთიერთობები 
და კავშირი სხვა ჯგუფებთან და ინდივიდებთან, რომელთაც საერთო 
წუხილები აქვთ, არის პოლიტიკის დონეზე პრაქტიკოსის ძალიან 
სასარგებლო უნარი. პოტენციური მოკავშირეების მოძებნა ტრადიციულ 
ოპონენტებს შორის, განსაკუთრებით ღირებულია სოციალური 
ადვოკატობისას (Cummins, Byers, & Pedrick, 2011).  

გარდა ამისა, ცვლილებების პროცესის გაგება და მოთმინების უნარის 
გამომუშავება ამ პროცესთან მიმართებაში, სასიცოცხლოდ აუცილებელია პოლიტიკის 
დონეზე ეფექტური ადვოკატობის განხორციელებისთვის.  

 
ადვოკატობის პროცესი 

„მოგზაურობა ათასობით მილის მანძილზე 
იწყება ერთი ნაბიჯით.“ 

ლაო-ძი 
ადვოკატობა თავის თავში მოიცავს გარკვეული ქმედებების ერთობლიობას და მათ 

თანმიმდევრობას. ეს პროცესი შემდეგნაირად გამოიყურება (ადვოკატირების 
სახელმძღვანელო, 2011): 
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მოდით, განვიხილოთ თითოეული საფეხური: 
1. პრობლემის დადგენა: ეს გულისხმობს ძირითადი საკითხების გამოვლენას, 

მათი მიზეზების ანალიზს, პასუხებს კითხვებზე: რა ხდება? რა არის ამის მიზეზი? ვინ 
არიან დაინტერესებული მხარეები? რა არის მათი ინტერესი? რა არის ჩვენი ინტერესი? 
ვის ხელშია ძალაუფლება? კონკრეტულად რის მიღწევა/შეცვლა გვსურს? 

2. ინფორმაციის შეგროვება: ამ ეტაპზე ხდება ყველა საჭირო ინფორმაციის 
მოპოვება, რომელიც გვეხმარება სიტუაციის ანალიზში: ფაქტობრივი გარემოებები, 
სამართლებრივი დოკუმენტები, სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და გამოცდილება, 
რესურსებისა და რისკების განსაზღვრა. ამ დროს ჩვენი კვალიფიკაცია, 
შესაძლებლობები და გამოცდილება უპირისპირდება საკითხის სირთულეს და უნდა 
დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენ წინაშე მდგარი პრობლემა შეიძლება გადაიჭრას იმ 
რესურსებით, რომლის მობილიზაციასაც შევძლებთ და იმ ცოდნითა და უნარებით, 
რომელიც გაგვაჩნია (ადვოკატობის კონცეფცია, 2017).  

 
ამავდროულად, მნიშვნელოვანია საკითხების პრიორიტიზებაც, რისთვისაც 

შესაძლებელია შემდეგი კრიტერიუმების გამოყენება: 
 საკითხის რელევანტურობა ყველასათვის, ვის ინტერესებსაც ვიცავთ; 
 საკითხის წარმატებულად წარდგენის შესაძლებლობა; 
 საკითხის გადაჭრა არსებული რესურსების გათვალისწინებით; 
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 საკითხის მნიშვნელოვნება საზოგადოებისათვის (შატბერაშვილი, 2013:23). 
3. დაგეგმვა: ამ დროს ხდება მიზნის განსაზღვრა, რომელიც უნდა იყოს 

კონკრეტული, გაზომვადი და მიღწევადი. ასევე, განისაზღვრება, ვინ შეიძლება 
ჩაერთოს ადვოკატობის პროცესში, ვისი მხარდაჭერა გვჭირდება და ვისი 
მხარდაჭერის მოპოვება შეგვიძლია. აქვე ანალიზდება ხელშემშლელი 
ფაქტორები, წინააღმდეგობები, რომელთა გადალახვაც შესაძლოა მოგვიწიოს. 
გარდა ამისა, დაგეგმვის ეტაპზევე ნათლად უნდა გვყავდეს განსაზღვრული 
სამიზნე ჯგუფებიც, კონკრეტულად ვისზეა გათვლილი ქმედებები და როგორ 
ვაპირებთ ამ ჯგუფებამდე ხმის მიწვდენას. გეგმაში წარმოდგენილი უნდა იყოს 
კონკრეტული ღონისძიებები, მასზე პასუხისმგებელი პირები, შესრულების 
ვადები და ის რესურსები, რომელთა გამოყენებასაც ვაპირებთ (მათ შორის 
მხარდამჭერთა წრე), ასევე, სასურველი შედეგის ჩვენეული ხედვა. 
მნიშვნელოვანია, ხელშემშლელი ფაქტორების გააზრება და მათი დაძლევის 
სტრატეგიის შემუშავება.  
 

ადვოკატობის სტრატეგიის დასაგეგმად გოსლინგი და კოენი (2010) შემდეგი 
კითხვების გამოყენებას გვთავაზობენ: 

 რა გვინდა? - პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების გამოსახვა, კვლევის 
დაგეგმვა, მტკიცებულებების მოპოვება, პრიორიტეტების არჩევა; 

 ვის შეუძლია მისი განხორციელება? - დაინტერესებული მხარეების, მათი 
ძალებისა და ცვლილებების მიღწევის გზების გასაგებად, დაინტერესებულ 
მხარეთა ინტერესებისა და გავლენების რუკის შედგენა, ასევე, სამიზნეების 
რუკის შედგენა; 

 რის მოსმენა სჭირდებათ? - კონკრეტული აუდიტორიისთვის ხმის 
მისაწვდენად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მესიჯების განვითარება; 

 ვისგან სჭირდებათ ამის მოსმენა? - აუდიტორიისთვის მესიჯის სწორად 
გადასაცემად, შეტყობინების მიმტანის სტრატეგიულად შერჩევა; 

 როგორ დავრწმუნდეთ, რომ მათ მოისმინეს მესიჯი? - საუკეთესო გზების 
არჩევა მესიჯის გადასაცემად, შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, 
ლობირება, მოლაპარაკებები; 

 რა გვაქვს? რა გვჭირდება? - უპირატესობების, გამოწვევების, საფრთხეების, 
შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და შეფასება; 
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 როგორ დავიწყოთ მოქმედება? - მიზნების ჩამოსაყალიბებლად და 
სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად SMART მეთოდის გამოყენება (Gosling 
& Cohen, 2010). 

4. კამპანიის წარმართვა: ეს უკვე გეგმის განხორციელების ეტაპია, როდესაც გეგმის 
მიხედვით იწყება მოქმედება და სამიზნე ჯგუფებზე მუშაობა, იქნება ეს ცნობიერების 
ამაღლება, ადამიანების მობილიზება, ცვლილებების ინიცირება, მოლაპარაკებები თუ 
სხვა. ამ ეტაპზე იწყება სათანადო პირებთან შეხვედრა და ცვლილებების ინიცირება. 

5. შეფასება: ეს გულისხმობს ქმედებების ანალიზსა და შედეგების შეფასებას, რა 
დროსაც პასუხი უნდა გავცეთ შემდეგ კითხვებს: მივაღწიეთ თუ არა გეგმით 
გათვალისწინებულ შედეგებს? სწორად წარიმართა თუ არა ყველა ნაბიჯი? თუ არა, რის 
შეცვლაა საჭირო? თუ კი, რამ განაპირობა წარმატება? ამ ეტაპზე შეიძლება გავზომოთ, 
როგორც პროცესი, ისე შედეგი. 

 
შედეგის მისაღწევად მნიშვნელოვანია ჩვენი ნაბიჯების ეფექტურობის შეფასება. 

თუ შედეგი მიღწეულია, იგი უნდა გავაცნოთ დაინტერესებულ მხარეებს, 
თანამშრომლობის გაგრძელების მიზნით. თუკი შედეგს ვერ ვაღწევთ, არ ნიშნავს, რომ 
უმოქმედობის ფაზაში უნდა გადავიდეთ, რადგან უმოქმედობით კვლავ ის ადამიანები 
ზარალდებიან, ვისთვისაც იწყება სოციალური ადვოკატობა. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ მოქმედება არის ერთადერთი გზა 
ცვლილებებისკენ, თუნდაც მცირე შედეგის მისაღწევად. შეფასების ეტაპი გვაძლევს 
იმის საშუალებას, გავიაზროთ, რა უნდა შევცვალოთ ჩვენს ტაქტიკაში, ვინ უნდა 
ჩავრთოთ პროცესში დამატებით, რა რესურსის მოძიება გვჭირდება იმისთვის, რომ 
არსებული არასასურველი რეალობა შევცვალოთ (ადვოკატობის კონცეფცია, 2017).  

 
გამოწვევები 

„კაცობრიობის პროცესი არც ავტომატურია და არც გარდაუვალი... 
თითოეული ნაბიჯი სამართლიანობისკენ მოითხოვს თავდადებული 

ინდივიდების თავგანწირვას, ტანჯვასა და ბრძოლას.“ 
მარტინ ლუთერ კინგი უმცროსი 

 
ადვოკატობას ბევრი გამოწვევაც ახლავს თან. სოციალური ადვოკატობა, როგორც 

სოციალური თანასწორობის მიღწევის სტრატეგია, ორგანიზაციაში შეიძლება 
განიხილებოდეს სოციალური მუშაკის იმ საქმიანობის ნაწილად, რისთვისაც 
დაიქირავეს. თუმცა, თაუერის (Tower, 1994 in Beaulaurier & Taylor, 2001) მოსაზრებით, 
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მზარდი დატვირთვისა და მომსახურების მოთხოვნილების პირობებში, კლიენტების 
თვითგამორკვევასა და დამოუკიდებლობისთვის მომზადებაზე მუშაობა ის 
საკითხებია, რასაც სოციალური მუშაკები პირველ რიგში აირიდებენ თავიდან, რათა 
სამუშაო დატვირთვის ბალანსი შეინარჩუნონ.   

 
ერთ-ერთ კვლევაში, სოციალური მუშაკების თქმით, მათ არ მოსწონთ 

პოლიტიკურ ქმედებებში ჩართვა და არაკომფორტულად გრძნობენ თავს, ვინაიდან ეს 
მათთვის უცხო სფეროა (Beerman, 2012). ისინი არ ენდობიან პოლიტიკოსებს და 
პოლიტიკურ პროცესებს. ეს გათიშვის განცდა თითქმის იგივეა, რაც ბენეფიციარებს 
შეიძლება გაუჩნდეთ სოციალური მომსახურების პროგრამების მიმართ. ასეთ დროს, 
როგორც პროფესიონალებმა, სოციალურმა მუშაკებმა უნდა შეძლონ გამოავლინონ 
პროფესიული უნარები და იყვნენ კარგი პრობლემის გადამჭრელები.  

 
არსებობს მოსაზრება, რომ ის სოციალური მუშაკები, რომლებიც ადვოკატობის 

როლს წამოწევენ დამსაქმებელთან, შესაძლოა მარგინალიზებულიც კი გახდნენ. 
სოციალური მუშაკებს შესაძლოა ეშინოდეთ, რომ არ გახდნენ შაბლონურები და არ 
მიაკერონ იარლიყები. მაგალითად, სოციალური მუშაკს, რომელიც რესურსების 
მოძიებას და ამ კუთხით ადვოკატობას ცდილობს, შეიძლება შეერქვას „რესურსების 
გოგო“, რაც დამაკნინებელია პროფესიონალისთვის, რომელიც რესურსების მოძიების 
გარდა, სხვა მრავალ საქმიანობას ეწევა (McLaughlin, 2009).  

 
როდესაც სოციალური მუშაკი იწყებს რომელიმე ჯგუფის ინტერესების 

ადვოკატობას, ყოველთვის არსებობს რისკი, რომ შეიძლება წააწყდეს წინააღმდეგობას, 
როგორც სხვა უწყებებთან, ორგანიზაციებთან და დაინტერესებულ პირებთან, ისე 
საკუთარ ორგანიზაციაში - ხელმძღვანელობის ან თანამშრომლების მხრიდან 
(ადვოკატობის კონცეფცია, 2017). ადვოკატობის იდეა შესაძლოა ორგანიზაციაშივე 
დაიბლოკოს და არ განიხილებოდეს, როგორც სოციალური მუშაკის „სამუშაოს 
ნაწილი“ და მისი ვალდებულება. შესაძლოა, დამსაქმებლისთვის პრიორიტეტული 
იყოს სხვა ფუნქციების შესრულება და არ სურდეს, რომ მისმა კადრმა „დრო დაკარგოს“ 
ადვოკატობის პროცესზე. გარდა ამისა, კოლეგების მხრიდანაც შეიძლება წააწყდეს 
უკმაყოფილებას, თუკი ეს მათთვისაც საქმის მატებას ნიშნავს (McLaughlin, 2009).  

 
იმისთვის, რომ ეს წინააღმდეგობები დაიძლიოს, და შეძლოს ორგანიზაციაში ან 

მის გარეთ შესაძლო რეზისტენტობის გადალახვა, მნიშვნელოვანია, სოციალურ მუშაკს 
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წინასწარ ჰქონდეს განსაზღვრული რისკები და მათი დაძლევის სტრატეგიები. 
ამისთვის ლუიზა გოსლინგი და დევიდ კოენი (2010) შემდეგ გზას გვთავაზობენ:  

 განსაზღვრეთ დაგეგმილი ქმედებების ან უმოქმედობის შესაძლო რისკები; 
 განსაზღვრეთ, ვის შეიძლება მიადგეს ზიანი (როგორც ქმედებით, ისე 

უმოქმედობით); 
 განსაზღვრეთ რისკის დონე (დაბალი, საშუალო, მაღალი); 
 შეაფასეთ დაგეგმილი ქმედებების სავარაუდო სარგებელი; 
 შეადარეთ, წონის თუ არა სარგებელი რისკს (Gosling & Cohen, 2010). 

აღნიშნულის ანალიზი და წარდგენა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, 
გვეხმარება მათ არგუმენტირებულად დარწმუნებაში და მათი რეზისტენტობის 
დაძლევაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, კარგად გვქონდეს გაანალიზებული, რატომ 
არის ცვლილება აუცილებელი, რათა ეს სხვებსაც დავანახოთ. ხშირად, კონკრეტული 
ისტორიების მაგალითებად მოყვანაც გვეხმარება პრობლემის აქტუალობის 
წარმოჩენაში.  

რისკების მართვაში  კი შესაძლოა, დაგვეხმაროს: 
 სანდო მტკიცებულებები, რომელსაც ეყრდნობა თქვენი არგუმენტები; 
 სამართლებრივი და კულტურული ნორმების გააზრება, რომლებიც 

ქვეყანაში არსებობს; 
 პოლიტიკისა და ძალთა ანალიზი; 
 კოლეგებისა და პარტნიორების მხარდაჭერის მოპოვება (ადვოკატობის 

კონცეფცია, 2017). 
 
 

ადვოკატობა ალტერნატიულ მომსახურებებში 
 

როგორც აღვნიშნეთ, ადვოკატობა არის პროცესი, რომელიც მოიცავს პრობლემის 
დღის წესრიგში დასმას, მის ანალიზს, მის გადაჭრაზე მიმართული მოქმედების 
ერთობლიობას. ამასთანავე, ის მოითხოვს ზემოქმედებას საზოგადოებრივ აზრზე. 
ამისთვის ადვოკატობას ესაჭიროება ძალისხმევის კოორდინირება, სტრატეგიული 
აზროვნება, ინფორმაციის მოპოვება, ეფექტური კომუნიკაცია, ასპარეზი და 
მობილიზაცია (ადვოკატირების კურსი, 2016).  
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია 
მათი მხარდაჭერა საკუთარი უფლებების რეალიზებაში და, თუკი ეს მათი მხრიდან არ 
არის შესაძლებელი, სოციალური ადვოკატები აჟღერებენ მათ ხმას.  

 
სოციალური მოდელი ხაზს უსვამს იმ ბარიერების იდენტიფიცირებას, 

გამოაშკარავებასა და შესწავლას, რომლებიც შშმ პირებს ექმნებათ ფიზიკურ თუ 
სოციალურ გარემოში, იქნება ეს ლეგალური, ფიზიკური თუ კომუნიკაციური 
ბარიერები. შშმ პირების გარემოზე მორგების ნაცვლად, სოციალური მოდელი 
ფოკუსირდება საზოგადოების ცვლილებაზე, რათა აღმოიფხვრას ის შეზღუდვები, 
რომლებიც საზოგადოების მხრიდან არის თავს მოხვეული.  

 
როგორც აღინიშნა, ადვოკატობა არ არის მხოლოდ ცალკეული ქმედება ან 

ქმედებები, არამედ საჭიროებს სტრატეგიის შემუშავებას, რომელიც მრავალ ქმედებას 
დააორგანიზებს. მათ შორის შეიძლება იყოს: 

 საგანმანათლებლო საქმიანობა:  
− კვლევა და ანალიზი - რა ფაქტები გვჭირდება საადვოკატო საკითხთან 

დაკავშირებით?  
− სახალხო ჩართულობა - როგორ მივაპყროთ ხალხის ყურადღება ამ 

საკითხს? 
− განათლება და ტრენინგი - როგორ შევცვალოთ ადამიანების 

დამოკიდებულება საკითხის მიმართ? 
 პოლიტიკური საქმიანობა: ლობირება - როგორ ვაიძულოთ პოლიტიკის 

შემქმნელებს შეცვალონ ან შექმნან პოლიტიკა, რომელიც საადვოკატო 
საკითხს მიემართება? 

 ლეგალური საქმიანობა:  
− საჭიროა ახალი კანონის შემუშავება ამ საკითხთან მიმართებაში? 
− არსებული კანონები ხომ არ საჭიროებენ ცვლილებას? 
− არსებული კანონმდებლობის იძულებით გატარების საჭიროება ხომ არ 

დგას (სასამართლოს ან სახელმწიფოს მიერ)? (Disability Rights Advocacy 
Workbook, 2007) 

 
განგრძობადი სოციალური ცვლილებები დროს მოითხოვს - ძველი 

დამოკიდებულებები ერთ დღეში არ იცვლება. წარმატებული ადვოკატობა მოითხოვს 
მდგრადობას, გრძელვადიან გეგმას და თანმიმდევრულ ქმედებებს. 
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ადვოკატობა შეზღუდული შესაძლებლობების სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტების საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია და შეიძლება მოიცავდეს 
შემდეგ კომპეტენციებს (შაღაშვილი, 2015): 

 შშმ პირებზე მორგებული გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა 
 შშმ პირის დამოუკიდებლობისა და თვითგამორკვევის გაძლიერების 

მიმართულებით მუშაობა  
 შეზღუდული შესაძლებლობების სფეროსთან და მომსახურებებთან 

დაკავშირებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებაში და 
განახლებაში წვლილის შეტანა  

 მომსახურებებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
 უფლებების რეალიზებაში მხარდაჭერა. 

 
ეფექტური ადვოკატობა არ არის ხოლმე სპონტანური ან შემთხვევითი. მის 

სტრატეგიას ნათელი მიზნები და ამოცანები აქვს. სანამ ეს მიზნები ჩამოყალიბდება, 
პასუხი უნდა გაეცეს კითხვებს: 

 რა სირთულეები აწუხებთ შშმ პირებს? 
 რა არის ამ სირთულეების მიზეზები? 
 რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიზეზების აღმოსაფხვრელად? (Disability Rights 

Advocacy Workbook, 2007) 
 
რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგანან შშმ პირები? - ამ კითხვაზე პასუხი 

სხვადასხვა ქვეყანაში შესაძლოა განსხვავებული იყოს, თუმცა გლობალურად ამ 
პრობლემების ჩამონათვალი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 დაუსაქმებლობა 
 სიღარიბე 
 დისკრიმინაცია 
 მწირი სარეაბილიტაციო მომსახურებები 
 საჭირო სამედიცინო ზრუნვის მიღების შესაძლებლობის არქონა 
 სოციალური უარყოფა და გარიყვა 
 შეზღუდული შესაძლებლობების აღქმა სამედიცინო ან საქველმოქმედო 

საკითხად 
 საკუთარ ღირსებისა და შესაძლებლობების რწმენის ნაკლებობა 
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 ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკის, პრაქტიკისა და კანონმდებლობის 
არარსებობა, რომლებიც შშმ პირების უფლებებს ადამიანთა უფლებებად 
აღიარებს.   

 
რა მიზეზები უდევს საფუძვლად აღნიშნულ სირთულეებს? - მიზეზების 

საძიებლად ამ გამოწვევებს უნდა შევხედოთ რაც შეიძლება მეტი კუთხიდან, 
მაგალითად: 

 დამოკიდებულებები: რა რწმენები, მითები და სტერეოტიპები არსებობს შშმ 
პირების მიმართ? 

 კანონმდებლობა: დისკრიმინაციული ხომ არ არის? იცავს მათ უფლებებს? 
არსებული კანონმდებლობა პრაქტიკაში რამდენად სრულდება? 

 საზოგადოება: რა სოციალური ფაქტორები მოქმედებს ქვეყანაზე 
მთლიანობაში? რა გავლენას ახდენს ეს შშმ პირებზე? 

 რელიგია და კულტურა: რა რელიგიური რწმენები და კულტურული 
ტრადიციები ახდენს გავლენას ადამიანთა დამოკიდებულებაზე შშმ 
პირების მიმართ (მაგ., ქველმოქმედების ან „წყევლის“ ობიექტად 
აღიქვამენ)? 

 მთავრობა: იცნობენ თუ არა პოლიტიკის მესვეურები შშმ პირთა 
პრობლემებს და არიან თუ არა მხარდამჭერები? რამდენად ასრულებენ 
კეთილდღეობის მიმართულებით მინისტრები საკუთარ ვალდებულებებს? 
რამდენად მუშაობენ მინისტრები (მაგ., განათლების, ჯანდაცვის, 
ინფრასტრუქტურის და ა.შ.) პროაქტიულად შშმ პირთა უფლებების 
დასაცავად? ჩართული არიან შშმ პირები ამ პროცესებში? 

 ჯანდაცვის სისტემა: რა დამოკიდებულებები აქვთ სამედიცინო პერსონალს 
შშმ პირთა მიმართ? 

 ინდივიდები და ოჯახები: აქვთ შშმ პირებს, მათ ოჯახებს და მოკავშირეებს 
გამოცდილება, ცოდნა ან თავდაჯერება, რომ იმუშაონ ცვლილებებისთვის 
და მონაწილეობის გასაზრდელად?  

 
პრობლემის მოგვარების გზების ძიება კი საჭიროებს იმის გაანალიზებას, რისი 

მიღწევა გვსურს, რა რესურსი გვაქვს ამისთვის, ვინ შეიძლება დაგვეხმაროს, რა 
ნაბიჯები არის გადასადგმელი, რა ვადებში, ვის მიერ და ა.შ. 
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ადვოკატობის დაგეგმვისას მოკავშირეების იდენტიფიცირებაც მნიშვნელოვანია. 
ზოგჯერ ადამიანები ერთსა და იმავე საკითხის მოსაგვარებლად იბრძვიან სხვადასხვა 
მიზეზით, ზოგჯერ საერთო მიზანი აქვთ, თუმცა განსხვავებულად მოქმედებენ მის 
მისაღწევად. ამიტომ საჭიროა იმ ადამიანების, ჯგუფების მოძებნა, რომლებიც ასევე 
დაინტერესებული არიან საკითხის მოგვარებით. აქვე, საჭიროა ზუსტი ინფორმაციის 
ფლობაც, მაგალითად, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სტატისტიკა, კანონმდებლობა, 
საერთაშორისო გამოცდილება და ა.შ.  

 
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის სახლთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია 

განისაზღვრონ ის პირები, ვინც პასუხისმგებელი იქნებიან ადვოკატობის 
წარმართვაზე. რასაკვირველია, აღნიშნული ფუნქცია ეკისრება სოციალურ მუშაკს, 
ვინაიდან ადვოკატობა პროფესიული მოვალეობების განხორციელების ერთ-ერთი 
გზაა. თუმცა მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროცესში მნიშვნელოვანია 
სახლის მენეჯერისა და აღმზრდელების ჩართულობაც, რადგან ისინი შეიძლება 
წარმოადგენდნენ ინსტრუმენტებს ადვოკატობის პროცესში (ადვოკატობის 
კონცეფცია, 2017).  

 
ამგვარად, საქართველოში შშმ ბავშვთა მცირე ზომის სპეციალიზებული 

ალტერნატიული მომსახურების ადვოკატობის კონცეფციის (2017) მიხედვით, 
პასუხისმგებლობები შემდეგნაირად გადანაწილდა: მომსახურებაზე მიმაგრებული 
სოციალური მუშაკები არიან სოციალური ადვოკატობის დაგეგმვასა და 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები, ხოლო სახლის მენეჯერი 
პასუხისმგებელია საადვოკატო საკითხების სოციალურ მუშაკამდე მიტანაზე, ასევე, 
ადვოკატობის პროცესში გეგმიურ ჩართულობაზე.  

 
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რა პრინციპებზე დაფუძნებით უნდა მოხდეს 

ამოცანების დასახვა. ამოსავალი წერტილი, რასაკვირველია, ბავშვის ინტერესებია, რაც 
გულისხმობს ბავშვის უფლებათა კონვენციით მინიჭებული უფლებების რეალიზების 
ხელშეწყობას. მათ შორის, აღნიშნულ მომსახურებასთან მიმართებაში, საკვანძოა 
ბავშვის შემდეგი უფლებების დაცვა: განვითარების უფლება, განათლებისა და 
სპეციალური მომსახურებების მიღების უფლება შშმ ბავშვებისთვის, ოჯახში 
ცხოვრების უფლება, ასევე, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების უფლება და 
გამოხატვის უფლება (ადვოკატობის კონცეფცია, 2017). 



 
 

 

137 
 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ უკეთესი მომსახურების მიწოდებისთვის 
თვითონ პროფესიონალებსაც სჭირდებათ პოლიტიკის, პროგრამებისა თუ გარკვეული 
ვალდებულებების ცვლილების ადვოკატობა, რომელიც მათ საქმიანობას ეხება. 
შესაბამისად, ადვოკატობის ამოსავალი წერტილი შესაძლოა სწორედ 
პროფესიონალების საქმიანობის ცვლილების საჭიროება იყოს, რათა უფრო 
ხარისხიანად მოემსახურონ სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის სახლის 
ბენეფიციარებს (ადვოკატობის კონცეფცია, 2017). 
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ნაწილი 6. პროფესიული სუპერვიზია  

გურანდა თეთრაძე 

 
ამ თავში წარმოდგენილია პროფესიული სუპერვიზიის შესახებ ძირითადი 

ინფორმაცია. მასში განხილულია სუპერვიზიას, კონსულტაციასა და თერაპიას შორის 
განსხვავება, ასევე, პროფესიული სუპერვიზიის სახეები და ფუნქცია, რომელთა შორის 
ყველაზე გავრცელებული ადმინისტრაციული, საგანმანათლებლო და მხარდამჭერი 
ფუნქციებია.  

 
მასალა მიმოიხილავს, რა სტანდარტებით, მეთოდებითა და მოდელებით 

შეიძლება ხელმძღვანელობდეს პროფესიული ზედამხედველი, რა შემთხვევაში 
რომელი მიდგომის გამოყენება სჯობს, რომელი უფრო ეფექტური შეიძლება 
აღმოჩნდეს კონკრეტულ ჯგუფთან თუ პირთან.  

 
თავი მიმოიხილავს  პროფესიული ზედამხედველის კომპეტენციას, პიროვნულ და 

პროფესიულ მახასიათებლებს, კვალიფიკაციასა და გამოცდილებას,  რადგან 
სუპერვაიზორის პასუხისგებლობებისა და სამუშაო სტრატეგიების ცოდნა ეხმარება 
სპეციალისტს სუპერვიზიის პროცესის მიმართ სწორი მოლოდინების 
ჩამოყალიბებაში.  

 
აღნიშნულ თავშიც ყურადღება მახვილდება შშმ ბავშვთა ალტერნატიულ 

მომსახურებაში სუპერვიზიის მნიშვნელობაზე და ამ მომსახურებისთვის შექმნილ 
კონცეფციაზე, რომელიც მოიცავს სუპერვიზიის პროცესის ფორმალური მხარის 
აღწერასაც. გარდა ამისა, ქვეთავში მიმოხილულია პროფესიონალთა გამოწვევები 
სუპერვიზიის კონტექსტში, რომელიც გაანალიზებულია საერთაშორისო კვლევებზე 
დაფუძნებულ ინფორმაციასთან და ქართულ რეალობასთან მიმართებით. 

 
პროფესიული სუპერვიზიის არსი და მიზანი 
სუპერვიზია, იგივე პროფესიული ზედამხედველობა, ეწოდება პროცესს, რომლის 

მიზანიც არის სასუპერვიზიო პირის ან ჯგუფის მხარდაჭერა, ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების განვითარების უზრუნველყოფა (Daly & Muirhead, 2015).  
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სხვადასხვა ავტორი სუპერვიზიის მიზნად სწავლებას, გაძღოლას, რჩევასა და 
მიმართულების მიცემას მოიაზრებს, ასევე, შფოთვის მართვასა და სამუშაოსთან 
გამკლავებაში დახმარებას. ისინი განმარტავენ, რომ სუპერვიზია მნიშვნელოვანია 
ისეთ პროფესიებში, სადაც სხვათა საჭიროებებზეა ყურადღება გამახვილებული და 
სადაც ხშირად იჩენს თავს სტრესი, უკმარისობის განცდა და ემოციური გამოფიტვა 
(Hughes, 2010). სწორედ ასეთ სფეროს მიეკუთვნება სოციალური მუშაობა და ამიტომაც 
ენიჭება მას დიდი მნიშვნელობა ამ პროფესიაში.  

 
სუპერვიზია სოციალურ მუშაკს საშუალებას აძლევს, შეასრულოს საკუთარი 

პროფესიული დანიშნულება. ეს არის მიზანზე ორიენტირებული პროცესი თავისი 
კონკრეტული გეგმით, რომელიც მორგებულია სოციალური მუშაკის განვითარების 
ფაზებსა და საჭიროებებს.  

 
ჰიუზი (2010) თავის ნაშრომში გვაძლევს სხვადასხვა ავტორის განმარტებას 

სუპერვიზიის პროცესზე. კადუშინის (Kadushin, 1992 in Hughes, 2010) მიხედვით, 
სუპერვიზია წლების განმავლობაში საშუალებას აძლევს სოციალურ მუშაკებს, 
გადახედონ თავიანთ პრაქტიკას და გააანალიზონ იგი, საჭიროების შემთხვევაში კი, 
შეცვალონ და გააუმჯობესონ. სუპერვიზიის საშუალებით, ისინი კრიტიკულად 
აანალიზებენ საკუთარ ცოდნას, ღირებულებებს, უნარებს და იმ სამუშაოს გაგებას, 
რომელსაც ასრულებენ. ამასთანავე, ეს არის უსაფრთხო სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ 
ღიად ისაუბრონ საკუთარ პრაქტიკაზე, მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და ჩარევაზე. 
მსგავსი შესაძლებლობის არქონამ კი შესაძლოა იმოქმედოს კლიენტისა და 
სოციალური მუშაკის ურთიერთობაზე, გადაწყვეტილებების სისწორესა და 
პროფესიულ გადაწვაზე.  

 
მორისონის (Morrison, 2003 in Hughes, 2010) მიხედვით, სუპერვიზიის მიზანი არის 

სოციალური მუშაკის პროფესიული უნარების, ცოდნისა და დამოკიდებულებების 
გაძლიერება, რათა იგი იყოს კომპეტენტური  მომსახურების მიწოდებისას. ეს პროცესი 
ეხმარება სასუპერვიზიო პირს პროფესიულ ზრდასა და განვითარებაში და, საბოლოო 
ჯამში, აუმჯობესებს შედეგებს. სუპერვიზიის მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ 
უზრუნველყოს საუკეთესო მომსახურება კლიენტებისთვის, არსებული კარგი 
პრაქტიკის შენარჩუნებითა და მისი მუდმივად გაუმჯობესებისკენ სწრაფვით. 
მანსონის (Munson, 2002 in Hughes, 2010) აზრით კი, სუპერვიზია ინტერაქციული 
პროცესია, რომელშიც სუპერვაიზორი (პროფესიული ზედამხედველი) ეხმარება 



 
 

 

142 
 

სასუპერვიზიო პირს პრაქტიკის განხორციელებაში ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
სწავლების, ადმინისტრაციული და დამხმარე სფეროები. ყველა შემთხვევაში, ეს 
პროცესი არის დამხმარე და სწავლებასა და მხარდაჭერაზე მორგებული. 

 
სოციალური მუშაობის სუპერვიზიის მიზანი, ასევე,  შეიძლება იყოს, რომ:  
 დარწმუნდეს, რომ სოციალური მომსახურების ორგანიზაცია აწვდის 

ეფექტურ მომსახურებას; 
 საშუალება მისცეს სოციალურ მუშაკებს, საკუთარი შესაძლებლობების 

შესაბამისად ოპტიმალურად წარმართონ სამუშაო; 
 დაეხმაროს სოციალურ მუშაკებს, მიაღწიონ პროფესიულ 

დამოუკიდებლობას (Harmse, 1999).   
 
გარდა ამისა, სუპერვიზიის ამოცანები არის თეორიისა და პრაქტიკის 

ინტეგრირებაში ხელშეწყობა, პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება, სამუშაო 
კმაყოფილების გაზრდაში დახმარება, კლიენტისთვის საჭიროებებზე მორგებული 
მომსახურების მიწოდებასა და მასთან პროფესიული ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში 
დახმარება, სათანადო რესურსებით აღჭურვა, ემოციური გამოფიტვის პრევენცია, 
საჭირო ტრენინგების უზრუნველყოფა, სოციალური მუშაობის მაღალი სტანდარტის 
დანერგვა და სხვა (Harmse, 1999).  

 
როდესაც ვსაუბრობთ შშმ ბავშვთა მცირე ზომის სპეციალიზებულ ალტერნატიულ 

მომსახურებაზე, აღნიშნული ამოცანების მიღწევა ხდება ბენეფიციართათვის ბავშვზე 
ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობით, 
სამუშაო პროცესში ხარვეზების აღმოჩენისა და აღმოფხვრის საშუალებით, 
ბენეფიციართა საჭიროებების დადგენის პროცესისა და აღნიშნულ საჭიროებებზე 
დაფუძნებული მომსახურების მიწოდების ზედამხედველობით, სპეციალისტთა მიერ 
გაწეული მომსახურების  ხარისხის გაუმჯობესებით, სპეციალისტთა უნარების 
შეფასებისა და მათ გაუმჯობესებაზე ზრუნვით, მულტიდისციპლინური გუნდის 
გაძლიერება/მხარდაჭერით, კონსტრუქციული სამუშაო-თანამშრომლობითი 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებით, გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად, 
სპეციალისტთა ადვოკატობით (სუპერვიზიის კონცეფცია, 2016). 

 
ბენეფიციართათვის კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების 

უზრუნველსაყოფად სუპერვაიზორი შემდეგი მიმართულებებით მუშაობს:  
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1. სოციალური მუშაკის ცოდნისა და უნარების განვითარება; 
2. სოციალური მუშაკის პროფესიონალიზმის განვითარება; 
3. სოციალური მუშაკის მხარდაჭერა და თვით-რეფლექსიის ფასილიტაცია; 
4. სოციალური სამართლიანობის ხელშეწყობა; 
5. ადმინისტრაციული მიზნების შესრულება (Standards for Supervision of Social 

Work Practice, 2011). 
გასათვალისწინებელია, რომ პროფესიული ზედამხედველობა არ სჭირდებათ 

მხოლოდ ახალბედა სოციალურ მუშაკებს. იგი საჭიროა, ასევე, გამოცდილი 
სპეციალისტებისთვისაც, მით უმეტეს, როდესაც რთულ შემთხვევებთან უწევთ 
გამკლავება (ნამიჭეიშვილი & მგელიაშვილი, 2010). 

 
ჰარმსი (1999) საუბრობს სუპერვიზიასა და თერაპიას შორის განსხვავებაზე. 

სუპერვაიზორმა უნდა აღიაროს საკუთარი როლის ლიმიტი და შეზღუდვები. მისი 
პასუხისმგებლობა არის, რომ სოციალური მუშაკი გახდეს უკეთესი პროფესიონალი და 
არა უკეთესი ადამიანი. ფოკუსი უნდა კეთდებოდეს პროფესიულ ღონისძიებებზე და 
პროფესიული იდენტობის ცვლილებაზე და არა პიროვნულზე. სუპერვაიზორი 
კონცენტრირებულია სოციალური მუშაკის მუშაობაზე და არა თავად სოციალურ 
მუშაკზე. პიროვნებაზე აქცენტი მაშინ გადადის, როდესაც მისი ქცევა, 
დამოკიდებულებები და გრძნობები გავლენას ახდენს მისი სამუშაოს შესრულებაზე. 
სუპერვაიზორთან ურთიერთობისას სოციალურ მუშაკს ერთგვარი ვალდებულება 
აქვს, რომ გააუმჯობესოს საკუთარი საშემსრულებლო ხარისხი, სუპერვაიზორი კი 
იღებს ვალდებულებას, დაეხმაროს ამაში. პიროვნული განვითარება ამ 
ვალდებულებების ნაწილი არ არის. თუკი სუპერვიზია და თერაპია ერთმანეთში 
იღრევა, ეს დაბნეულობას იწვევს თავად სოციალურ მუშაკებში და, ასეთ დროს, ისინი 
ვერც ეფექტურ სუპერვიზიას იღებენ და ვერც ეფექტურ თერაპიას (Harmse, 1999).   

 
ხშირად არასწორად ესმით კონსულტაციის კონცეფციაც. კონსულტაცია არ არის 

სუპერვიზიის შემდგომი ფაზა, რომელიც იმ სოციალური მუშაკებისთვის არის 
განკუთვნილი, რომელებიც განვითარდნენ პროფესიული თვალსაზრისით, გახდნენ 
დამოუკიდებელნი და აღარ საჭიროებენ ფორმალურ სუპერვიზიას. სოციალურ მუშაკს 
ნებისმიერ დროს შეიძლება დასჭირდეს კონსულტაცია, თუმცა მიღებული რჩევების 
გათვალისწინების ვალდებულება არ აქვს.  
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სუპერვიზიას კონსულტაციისგან რამდენიმე ფაქტორი განასხვავებს. 
კონსულტაცია არის უფრო მოხალისეობრივი, არასავალდებულო აქტი. ასევე, 
კონსულტანტი არ იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ ადამიანის ქმედებებზე, ვისაც 
უწევს კონსულტირებას. კონსულტაცია შეიძლება იყოს ერთჯერადი და კოლეგის 
მხრიდან მიწოდებული. იგი შეიძლება რაიმე კონკრეტულ საჭიროებას ეფუძნებოდეს 
და არ ჰქონდეს პერმანენტული, განგრძობითი ხასიათი, როგორც სუპერვიზიას. 
ამასთანავე, კონსულტაცია არ არის აუცილებლად ორიენტირებული უნარებისა და 
ცოდნის განვითარებაზე, არამედ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრაზე (Standards for 
Supervision of Social Work Practice, 2011).  

 
პროფესიული სუპერვიზიის სტანდარტები, მეთოდები და მოდელები 
სხვადასხვა ქვეყნებში პროფესიული ეთიკის კოდექსიც ამახვილებს ყურადღებას 

სუპერვიზიის სტანდარტებზე. მაგალითად, კანადის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის 
ეთიკის კოდექსი ამბობს, რომ სუპერვიზია უნდა ეფუძნებოდეს სოციალური მუშაობის 
პროფესიის ღირებულებებს, ეთიკასა და ფილოსოფიას, სუპერვაიზორი კი უნდა 
აღიარებდეს საკუთარ ძალაუფლებასა და ავტორიტეტულობას და მას სათანადოდ 
იყენებდეს (Standards for Supervision of Social Work Practice, 2011). ასევე, მას უნდა 
ჰქონდეს სპეციალური ცოდნა და უნარები სუპერვიზიის განხორციელებისთვის და 
იცნობდეს იმ სფეროს, სადაც სასუპერვიზიო პირი ახორციელებს პრაქტიკას. გარდა 
ამისა, სტანდარტები ხაზს უსვამს პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების უფლებას, 
მიიღონ რეგულარული, თანმიმდევრული და სტრუქტურიზებული სუპერვიზია 
(Standards for Supervision of Social Work Practice, 2011).  

 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ შემუშავებულ ეთიკის 

კოდექსშიც (2005) ცალკე თავი (3.01) ეთმობა ზედამხედველობასა და კონსულტაციას. 
მასში ხაზგასმულია, რომ სოციალურ მუშაკს, რომელიც პროფესიულ 
ზედამხედველობას (სუპერვიზიას) სწევს, უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ცოდნა და 
კვალიფიკაცია, უნდა მოქმედებდეს მხოლოდ მისი კომპეტენციის ფარგლებში და 
ობიექტურად უნდა შეაფასოს სასუპერვიზიო პირების მუშაობა (სოციალური 
სამუშაოს ეთიკის კოდექსი, 2005).  

 
სუპერვიზიისთვის სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება, რაც სუპერვიზიის მიზნებსა 

და ამოცანებზეა დამოკიდებული: 
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მენეჯმენტის/მმართველთა მხრიდან სუპერვიზიას მრავალი ამოცანა შეიძლება 
ჰქონდეს, როგორიცაა: 

 მხარდამჭერი სამუშაო კლიმატის შექმნა, სადაც კომუნიკაცია და 
უკუკავშირი მისაღებია;  

 როლებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილება და სტანდარტების 
შესრულება;  

 უსაფრთხო და ეფექტური პრაქტიკის წახალისება და მომსახურების 
მომხმარებლებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება;  

 საუკეთესო პრაქტიკის და ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება; 
 ეთიკურ საკითხებზე დისკუსიის შესაძლებლობის მიცემა; 
 ახალი და გაუმჯობესებული სამუშაო პრაქტიკის დასწავლა; 
 თანამშრომლებისთვის იმის ჩვენება, რომ მათი შრომა ფასდება; 
 თანამშრომლებს შორის დადებითი კომუნიკაციის ჩამოყალიბება; 
 დროის მართვასა და სამუშაო დატვირთვის რეგულირებაში დახმარება; 
 უწყვეტი სწავლებისა და განვითარების შესაძლებლობის მიცემა (Bateman, 

Henderson, & Hill, 2012). 
 
პრაქტიკის სუპერვიზიის მთავარი მიზანი სოციალური მუშაკის პრაქტიკული 

ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება, მისი საქმიანობის მოქცევა პროფესიული 
ეთიკისა და ღირებულებების ჩარჩოებში და სპეციალისტის სტრესთან გამკლავების 
უნარებისა თუ კეთილდღეობის მხარდაჭერაა (Bateman, Henderson, & Hill, 2012).  

 
ინდივიდუალური სუპერვიზია სპეციალისტის ინდივიდუალურ პროფესიულ 

ზრდასა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.  
 
ჯგუფური სუპერვიზია კი უფრო მიმართულია საერთო საკითხების გადაჭრისა და 

ერთმანეთის პრაქტიკის გაზიარებისკენ. მას ხშირად საგანმანათლებლო ფუნქცია 
უფრო აქვს. ყველა სპეციალისტს ერთგვარი შემთხვევები და მათზე მუშაობის 
ერთნაირი გამოცდილება არ აქვს. ამიტომ სხვათა პრაქტიკის გაზიარება და მათი 
ანალიზი სპეციალისტს პროფესიული ზრდის საშუალებასაც აძლევს. თუმცა, ისიც 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯგუფური სუპერვიზია თითოეული სპეციალისტისთვის 
მნიშვნელოვანი ყველა დეტალის განხილვის საშუალებას არ იძლევა, ასევე, 
ყველასთვის ერთნაირად საინტერესო შეიძლება არ იყოს და ჯგუფის დინამიკა 
დაირღვეს. გარდა ამისა, სპეციალისტების მიერ საკუთარი „მავნე პრაქტიკის“ 
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დამალვის მეტი შესაძლებლობაა. მიუხედავად ამისა, ჯგუფური სუპერვიზიის 
მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ სოციალური მუშაკები სწავლობენ არა მხოლოდ 
სუპერვაიზორისგან, არამედ ერთმანეთისგანაც (Bateman, Henderson, & Hill, 2012).  

თანასწორთა სუპერვიზიისას კი ყველა მონაწილე თანასწორია და იგი კოლეგებთან 
კონსულტაციისა და შემთხვევის კონფერენციის ელემენტებს შეიცავს (Supervision 
Framework, 2012). 

 
სოციალურ მუშაკს სუპერვიზიას შეიძლება უწევდეს როგორც ორგანიზაციაში 

დასაქმებული სუპერვაიზორი, ისე გარე სუპერვაიზორი. პირველ შემთხვევაში 
განხორციელებული შიდა სუპერვიზია შეიძლება იყოს ინდივიდუალურიც და 
ჯგუფურიც, ისევე, როგორც გარე სუპერვიზია. ორივე შემთხვევაში სუპერვაიზორს 
სჭირდება ნდობისა და ავტორიტეტის მოპოვება (Egan, 2012). მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყანაში სუპერვაიზორს სჭირდება ლიცენზია სუპერვიზიის განსახორციელებლად, 
თუმცა  - არა საქართველოში.  

 
სუპერვიზია რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, როგორიცაა ვიზიტების/სესიის 

დაგეგმვა, სასუპერვიზიო შეხვედრის შინაარსის დაგეგმვა, სასუპერვიზიო პირების 
მუშაობის მონიტორინგი და შემდგომი ანგარიშგება (Clinic Supervisor's Manual, 2006).  

 
სუპერვიზიის პროცესში სოციალური მუშაკი თავად წარადგენს მისთვის 

პრობლემურ საკითხებს. ეს შეიძლება ეხებოდეს რთულ შემთხვევებს, რომლებშიც 
ჩიხშია შესული და უჭირს გამოსავლის ძიება, ამიტომაც სჭირდება სხვა 
პროფესიონალის დახმარება, საკუთარი ნაბიჯების გასააზრებლად და ნათელი 
სურათის წარმოსაჩენად, ასევე, გამოსავლის გზების დასასახად. სპეციალისტს 
შეიძლება ჰქონდეს ეთიკური დილემა, რაც გულისხმობს პიროვნულ ღირებულებებს, 
დამოკიდებულებებსა და პროფესიულ ვალდებულებებს შორის წინააღმდეგობას. 
მსგავსი საკითხების განხილვა სუპერვაიზორთან მნიშვნელოვანია, რათა სოციალურმა 
მუშაკმა გააკეთოს საუკეთესო არჩევანი და, ამავდროულად, გათავისუფლდეს 
სტრესისგან. ეს არ ნიშნავს, რომ სუპერვაიზორს აქვს ყველა სწორი პასუხი, არამედ 
ისინი ერთობლივად განიხილავენ საკითხის გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს. 

 
გარდა ამისა, სუპერვიზიის დროს ხდება კონკრეტული ინტერვენციის 

სტრატეგიის განხილვა და შეფასება, შემთხვევის ჩანაწერების (შეფასების ფორმების, 
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ინტერვენციის გეგმის, მონიტორინგის ჩანაწერების, პროცესის ჩანაწერების) განხილვა 
მათი უკეთესად წარმოების მიზნით (ნამიჭეიშვილი & მგელიაშვილი, 2010). 

 
ბერნარდი და გუდიარი (Bernard & Goodyear, 1998 in Bateman, Henderson, & Hill, 

2012) განიხილავენ სუპერვიზიის თეორიის სხვადასხვა მოდელებს, რომლებიც 
წარმოდგენას გვაძლევენ სუპერვაიზორის მიდგომებზე, და აჯგუფებენ მათ 3 
მიმართულებად: 

1. მოდელები, რომლებიც წარმოადგენენ კონსულტაციის თეორიისა და 
პრაქტიკის გაგრძელებას - ისინი ფოკუსირდებიან უფრო თერაპიულ 
სუპერვიზიაზე და პრაქტიკოსის, როგორც თერაპევტის, გაძლიერებაზე 
(კოგნიტურ-ბიჰევიორისტული თერაპიის, ძლიერ მხარეებზე 
დაფუძნებული მიდგომები, ნარატიული, ფსიქო-დინამიური, პიროვნებაზე 
ცენტრირებული მიდგომები).  

2. განვითარებაზე მიმართული სუპერვიზიის მოდელები, რომლებიც 
მიესადაგებიან სასუპერვიზიო პირების საჭიროებებს (პრაქტიკის 
სუპერვიზია) - ისეთი მოდელები, როგორიცაა თვითრეგულირების 
მოდელი, ინტეგრირებული განვითარების მოდელი (რომელიც მოიცავს 
ინტერვენციის უნარებს, ტექნიკებს, ინტერპერსონალურ შეფასებას, 
თეორიულ ორიენტაციას, ჩარევის გეგმასა და პროფესიულ ეთიკას) და სხვა, 
კონცენტრირდებიან სასუპერვიზიო პირის საჭიროებებზე და მისი 
უნარების გაძლიერებაზე.  

3. სოციალური როლური მოდელები, რომლებიც ხაზს უსვამენ იმ მრავალ 
როლს, რომელსაც სუპერვაიზორი თამაშობს სოციალურ მუშაკებთან 
ურთიერთობისას - ეს მოდელები (მაგ., სტრუქტურული მიდგომა, 
დისკრიმინაციული მოდელი და სხვა) ძირითადად ყურადღებას 
ამახვილებენ სუპერვაიზორის ფუნქციებზე (მონიტორინგი და შეფასება, 
ინსტრუქტირება და რჩევა, კონსულტირება, მხარდაჭერა, გაზიარება და 
მოდელირება) და როლებზე (მასწავლებლის, თერაპევტისა და 
კონსულტანტის). 

 
გარდა ამისა, ხშირად გამოიყენება ძლიერი მხარეების პერსპექტივა, რომელიც 

დეფიციტის ნაცვლად ყურადღებას ამახვილებს შესაძლებლობებზე, უნარებზე, 
აქტივებზე, რესურსებსა და მდგრადობაზე და დაკავშირებულია ისეთ 
კონცეფციებთან, როგორებიცაა გაძლიერება, თანამშრომლობა, ფასილიტაცია, 
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მონაწილეობა, პროგრესული ცვლილება. ეს უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ 
პოზიტიური აზროვნება (Engelbrecht, 2010).  

 
პროფესიული სუპერვიზიის სახეები და ფუნქცია 
ქრისტიანი და ჰანა (Christian & Hannah, 1983 in Harmse, 1999) ასახელებენ 

ეფექტური სუპერვიზიის მახასიათებლებს, რომელთა შორის მოიაზრებენ 
პროდუქტიულობას (შედეგების შესაბამისობა მიზნებთან და სტანდარტებთან), 
ხარისხის კონტროლს, მორალურობას და განათლებას.  

 
სუპერვიზია სოციალური მუშაკებისთვის სწავლების ერთ-ერთი არსებითი 

კომპონენტია. კარპენტერისა და სხვათა (Carpenter et al., 2012 in Moriarty, Baginsky, & 
Manthorpe, 2015) მიხედვით, სუპერვაიზორთან რეგულარული, სტრუქტურიზებული 
შეხვედრები ეხმარება სოციალურ მუშაკებს სამუშაო დატვირთვის მართვაში, 
თეორიის პრაქტიკასთან მისადაგებაში, შეფასების, დაგეგმვისა და ინტერვენციის 
საკვანძო მიზნების შესრულებაში, საკუთარი პროფესიული განვითარების 
რეფლექსიასა და, სტრესული სამუშაოდან გამომდინარე, ემოციური მხარდაჭერის 
მიღებაში.  

 
აღნიშნულის მისაღწევად სუპერვიზიის სხვადასხვა სახე, ანუ ფუნქცია 

გამოიყენება. მათ შორის ყველაზე ხშირია ადმინისტრაციული, საგანმანათლებლო და 
მხარდამჭერი ფუნქცია, თუმცა დამატებით შეიძლება ჰქონდეს მოტივაციური, 
პიროვნული ზრდისა და როლური მოდელის ფუნქციაც: 

 ადმინისტრაციული ფუნქცია - ეხმარება სოციალურ მუშაკს საკუთარი 
სამუშაოს ეფექტურად ადმინისტრირებასა და მართვაში, ორგანიზაციის 
სტრუქტურის, პოლიტიკისა და პროცედურების ფარგლებში. იგი 
ფოკუსირდება სააგენტოს პოლიტიკისა და პროცედურების სწორ და 
ეფექტურ განხორციელებაზე. 

 საგანმანათლებლო ფუნქცია - გულისხმობს სოციალური მუშაკის აღჭურვას 
იმ ცოდნით, უნარებითა და მიდგომებით, რაც სჭირდება ეფექტური 
პრაქტიკის განხორციელებისთვის (Supervision Framework, 2012). ასევე, 
სიახლეების გაცნობა, საკანონმდებლო თუ პროგრამული თვალსაზრისით. 
თუმცა იგი ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ, რასაც სოციალური მუშაკი 
დაისწავლის, იმას სწორად განახორციელებს პრაქტიკაშიც. აქვე 
მნიშვნელოვანია ტრენინგების საჭიროებების გამოკვეთაც.  
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 მხარდამჭერი ფუნქცია - გულისხმობს ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერის 
მიწოდებას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც სტრესის 
შემცველ პროფესიას ემსახურები. იგი კონცენტრირდება სოციალური 
მუშაკის მორალურ და სამუშაო კმაყოფილებაზე. მისი მიზანი სწორედ ამ 
კმაყოფილებისა და მუშაობის მოტივაციის, ხარისხის, პროდუქტიულობის 
ზრდაა (Supervision Framework, 2012). გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი 
მიზანი სტრესის შემცირება და პროფესიული გადაწვის პრევენციაა. 
სხვადასხვა კვლევა ცხადყოფს, რომ კარგი სუპერვიზია ახდენს 
პროფესიული გადაწვის პრევენციას. არსებობს იმის მტკიცებულებებიც, 
რომ სუპერვიზია ზრდის სამუშაოთი კმაყოფილებას და უზრუნველყოფს 
კადრების შენარჩუნებასაც (Moriarty, Baginsky, & Manthorpe, Literature review 
of roles and issues within the social work profession in England, 2015). 

 მოტივაციური ფუნქცია - ეს არის სუპერვიზიის ინტეგრირებული ნაწილი, 
როდესაც სუპერვაიზორი წაახალისებს და ააქტიურებს სოციალურ მუშაკს, 
ეფექტური მომსახურება მიაწოდოს ინდივიდებს, ოჯახებს, ჯგუფებსა თუ 
თემს (Harmse, 1999). სუპერვაიზორს არ შეუძლია სოციალური მუშაკის 
შეცვლა, მაგრამ შეუძლია მისი ქცევისა და მიდგომების შეცვლა, 
დამოკიდებულებების შეცვლით. მთავარი აქ ის არის, რომ სოციალური 
მუშაკი თავად უნდა იაზრებდეს ქცევის შეცვლის საჭიროებას და ჰქონდეს 
შესაბამისი მოტივაციაც.  

 პიროვნული ზრდის ფუნქცია - სუპერვაიზორი საშუალებას აძლევს 
სოციალურ მუშაკს, აღმოაჩინოს ის პიროვნული ხარვეზები და 
პრობლემები, რომლებიც სირთულეებს უქმნის პროფესიული საქმიანობის 
განხორციელებაშიც და ეხმარება მათ დაძლევაში (Harmse, 1999).  

 როლური მოდელის ფუნქცია - როდესაც სუპერვაიზორი წარმოადგენს 
როლურ მოდელს სოციალური მუშაკისთვის, რომ გახდეს უკეთესი 
პროფესიონალი (Harmse, 1999). ეს ფუნქცია შესაძლოა ჩაშენებული იყოს 
დანარჩენ წინა ფუნქციებში.  

 
 
სუპერვაიზორის კომპეტენცია და პასუხისგებლობები 

 
ვინაიდან სუპერვაიზორს საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობები აკისრია, იმისთვის, 

რომ სოციალური მუშაკი გახდეს სუპერვაიზორი, მას, როგორც მინიმუმ,  სჭირდება 
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ფორმალური სუპერვიზიის ტრენინგი, სოციალურ მუშაკად მუშაობის გამოცდილება 
და კონკრეტული პიროვნული თვისებები. 

 
თავად სასუპერვიზიო პირსაც აქვს ამ პროცესში გარკვეული ვალდებულებები, 

მაგალითად, ეთიკის კოდექსის დაცვა, სუპერვიზიის სესიებისთვის მომზადება და 
დასწრება, პროფესიაში სიახლეებისა და განვითარებისთვის ფეხის აწყობა, 
სუპერვაიზორისთვის უკუკავშირის მიცემა სუპერვიზიის სესიასთან დაკავშირებით, 
მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინება პრაქტიკაში და სხვა (Supervision 
Framework, 2012).  

 
პროფესიული ურთიერთობა სუპერვაიზორსა და სასუპერვიზიო პირს შორის 

უნდა იყოს მოქნილი, მხარდამჭერი, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული და არა 
ღირსების შემლახველი (Professional Supervision, 2015). ინფორმაცია უნდა 
ზიარდებოდეს კონფიდენციალურად და დაცული უნდა იყოს ეთიკის კოდექსი. 
სუპერვაიზორი ლეგალურად ვერ იქნება პასუხისმგებელი სასუპერვიზიო პირის 
მუშაობაზე, თუმცა იგი უნდა იზიარებდეს თავის წილ პასუხისმგებლობას. იგი უნდა 
დარწმუნდეს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება სესიების დროს და 
მიიღოს უკუკავშირი საკუთარ საქმიანობაზეც.  

 
სუპერვაიზორის პიროვნული და პროფესიული მახასიათებლები მნიშვნელოვანია 

სოციალურ მუშაკთან დადებითი ურთიერთობის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური 
სუპერვიზიის განხორციელებისთვის. ჰარმსი (1999) პიროვნულ მახასიათებლებში 
გამოყოფს შემდეგ თვისებებს: 

 საკუთარი თავის ცოდნა - საკუთარი საჭიროებების, მოტივების, 
დამოკიდებულებების, ღირებულებების, ნორმების ცოდნა. საკუთარი 
ქცევის, გრძნობებისა და დამოკიდებულებების ცოდნა ეხმარება 
სუპერვაიზორს, გაიგოს და პატივი სცეს სხვისას. საკუთარი 
შესაძლებლობების და შეზღუდვების ცოდნა კი ეხმარება საკუთარი თავის 
მიღებაში; 

 თავდაჯერებულობა - გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
 ემოციური სიმწიფე - რეალობის შესაბამისად გონივრულად მოქმედება, 

იმპულსური რეაქციების კონტროლი, კონფლიქტური სიტუაციების 
მართვა; 



 
 

 

151 
 

 მორალური სიმწიფე - კარგად დაბალანსებული ღირებულებათა სისტემის 
არსებობა; 

 შეუდრეკელობა - საკუთარი ქმედებებსა და პასუხისმგებლობებს მიდევნება 
მიუხედავად რთული გარემოებებისა; 

 სიმამაცე - ხელმძღვანელობასთან დაპირისპირება, საჭიროების 
შემთხვევაში; 

 პასუხისმგებლიანობა - საკუთარი ვალდებულებების განცდა და 
შესრულება; 

 ცხოვრების სიხალისე და იუმორის გრძნობა - აღნიშნულის დელიკატურად 
გამომჟღავნება სამსახურებრივ სიტუაციაში; 

 მგრძნობელობა ადამიანებისადმი - ლოიალობის გამოჩენა და გაღვივება 
ადამიანებისადმი; 

 პრობლემის გადაჭრის უნარი - მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დანახვის 
და რესურსების სწორად წარმართვა პრობლემის გადასაჭრელად; 

 ინტელექტი - როგორც სოციალური მუშაობის თეორიების, ისე ინდივიდის 
კომპლექსურობის გაგება.  

 
პროფესიული მახასიათებლები კი მოიცავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც 

ეფექტური სუპერვიზიის განხორციელებაში ეხმარება. ეს გულისხმობს როგორც 
დიაგნოსტირების, ცოდნის კომპეტენტურად გამოყენების უნარებს, ისე საკუთარი 
ინტერესების უკან დახევის, განსჯისგან გათავისუფლების და მაღალი სამუშაო 
სტანდარტის შენარჩუნების უნარებს. ასევე, სხვა მახასიათებლებია: კონსტრუქციული 
ნეგატიური უკუკავშირის მიცემა, სოციალური მუშაკის ძლიერი მხარეების 
აღმოჩენაში დახმარება, ნდობის მოპოვება, ემპათიის გამოხატვა, ემოციური 
მხარდაჭერა, პატივისცემის გამოხატვა, სოციალური მუშაკის დამოუკიდებლობის 
წახალისება, მოქნილობა, პროფესიონალიზმის გამომჟღავნება, საკუთარი 
შეზღუდვების ცოდნა, გულწრფელობა, ტრენერის უნარები, სოციალური მუშაკის 
დასწავლის შესაძლებლობების ზრდა, მოთმინების გამომჟღავნება, ენთუზიაზმის 
გამომჟღავნება, მოსმენა და უკუკავშირის მიცემა, ღიაობა სოციალური მუშაკის 
მოსაზრებებისადმი, მხარდაჭერის გამომჟღავნება, კარგი სამუშაო ჩვევების 
შენარჩუნების წახალისება, თანამშრომლობითი დამოკიდებულება, გეგმის მიყოლა, 
ნათელი კომუნიკაცია და სხვა (Harmse, 1999).  
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თუკი შშმ ბავშვთა მცირე ზომის სპეციალიზებულ ალტერნატიულ მომსახურებას 
დავუბრუნდებით, აღნიშნული მომსახურების სუპერვიზიის კონცეფციაში (2016) 
აღნიშნულია ის კონკრეტული კვალიფიკაცია და უნარები, რაც მომსახურების 
სოციალური მუშაკების სუპერვაიზორს უნდა გააჩნდეს: 

 აკადემიური განათლება სოციალურ მუშაობაში; 
 სუპერვიზიის გამოცდილება; 
 სამიზნე ჯგუფთან (შშმ ბავშვებთან) მუშაობის გამოცდილება; 
 ტრენერის/მენტორის კვალიფიკაცია/გამოცდილება; 
 კომუნიკაციის და გუნდური მუშაობის უნარი; 
 სურვილი და შესაძლებლობა, მოახდინოს კოლეგების მოტივირება 

ცვლილებებისთვის; 
 აქტიური მოსმენის უნარი; 
 პოზიტიური სხეულის ენის გამოყენების უნარი; 
 ვერბალური და არავერბალური წახალისების გამოყენების უნარი; 
 ღია კითხვების დასმის უნარი; 
 კონსტრუქციული უკუკავშირის მიცემის უნარი, რომელიც 

ორიენტირებულია პრობლემის გადაჭრაზე და არა დანაშაულის გრძნობის 
გამოწვევაზე (სუპერვიზიის კონცეფცია, 2016). 

 
როგორც ვხედავთ, ეს ჩამონათვალი შეესაბამება ლიტერატურაში მოცემულ 

მახასიათებლებს, ვინაიდან მნიშვნელოვანია, რომ სუპერვიზია თავიდანვე 
ხარისხიანად და პროფესიონალურად განხორციელდეს. კრიგლერი და სხვები (2013) 
გვთავაზობენ იმ სამუშაო სტრატეგიებს, რომლებიც შეიძლება ამაში დაგვეხმაროს: 

 დააშენე იმაზე, რაც არსებობს - მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რა მუშაობს 
უკვე კარგად, რათა მას დაეფუძნოს შემდგომი განვითარება. ეს თავიდან 
აგვარიდებს პარალელური სისტემების შექმნას.  

 გამოიყენე ქვემოდან ზემოთ მიდგომა, რაც ნიშნავს სასუპერვიზიო პირების 
ჩართვას სუპერვიზიის პროცესის და შინაარსის განსაზღვრაში, რაც მათ 
მონაწილეობას გაზრდის.  

 ფოკუსირდი დაგეგმვაზე და მისი განხორციელების მონიტორინგზე, რადგან 
ხშირად დგება სუპერვიზიის გეგმა, მაგრამ იგი არ ხორციელდება.  

 გადაანაწილე პასუხისმგებლობა ყველა დონეზე, რადგან სუპერვაიზორი 
მარტო არ უნდა უმკლავდებოდეს პასუხისმგებლობებს, არამედ ყველა 
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თავის წილ პასუხისმგებლობას უნდა იღებდეს, როგორც ველის მუშაკი, ისე 
ორგანიზაციის მესვეურები.  

 განავითარეთ უნარები ყველა დონეზე, როგორც მონაცემთა მართვაში, ისე 
გუნდურ მუშაობასა და პრობლემის იდენტიფიცირებას, პრიორიტიზებასა 
და გადაჭრაში, რადგან ეს უნარები ყველას სჭირდება (Crigler, Gergen, & 
Perry, 2013).  

 
საერთაშორისოდ მიღებული პრაქტიკის თანახმად, სუპერვაიზორს ქირაობს 

ორგანიზაცია ან პიროვნება. კონტრაქტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ასპექტებს: 
სუპერვიზიის ამოცანები და მოსალოდნელი შედეგები, ხანგრძლივობა (პერიოდი), 
მონაწილეთა ჩამონათვალი, მოთხოვნები მონაწილეობისთვის (სამუშაო საათების 
შემდგომაა თუ არა, სესიების სიხშირე, დღის წესრიგი, სესიების ადგილი), სესიების 
ღირებულება (Marc, Makai-Dimeny, & Osvat, 2014). თავისთავად, ყველა 
ხელშეკრულებაში აღნიშნულია კონფიდენციალობის ვალდებულებაც.  

 
 
სუპერვიზია შშმ ბავშვთა ალტერნატიულ მომსახურებაში 
 

საქართველოში შშმ ბავშვთა მცირე ზომის სპეციალიზებულ ალტერნატიულ 
მომსახურებაში არსებული სუპერვიზიის კონცეფციის (2016) თანახმად, 
სუპერვაიზორის საქმიანობა გულისხმობს სამუშაო პროცესის შეფასებას, 
სპეციალისტთა გაძლიერებას და სუპერვიზიის ჩანაწერის წარმოებას. ეს პროცესი 
მოიცავს სამუშაო პროცესზე დაკვირვებას, ბენეფიციარებზე წარმოებული 
დოკუმენტაციის შესწავლას და სპეციალისტთა მიერ განხორციელებული 
ღონისძიებების ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენას, ასევე, 
მულტიდისციპლინური გუნდის საქმიანობის შესწავლას, მასზე დასწრების 
საშუალებით (სუპერვიზიის კონცეფცია, 2016).  

 
სოციალურ მუშაკებთან ინდივიდუალური თუ ჯგუფური შეხვედრები 

ემსახურება პრობლემური საკითხების განხილვას, სპეციალისტების მიერ 
განხორციელებული ქმედებების გადახედვას, რეკომენდაციების გაცემასა და მათ 
შესრულებაზე მონიტორინგს. კერძოდ, სპეციალისტთა ინდივიდუალური 
სუპერვიზიის დროს ხდება სოციალური მუშაკის საქმიანობის განხილვა, მისი 
ქმედებების ანალიზი, უნარების შეფასება და მათ გასაუმჯობესებლად შემდგომი 
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ნაბიჯების დაგეგმვა. ჯგუფური სუპერვიზიის დროს კი ხდება საერთო საკითხების 
განხილვა, რაც მნიშვნელოვანია ყველა სპეციალისტისთვის და რამაც ხელი უნდა 
შეუწყოს მათ შორის ეფექტური თანამშრომლობითი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. 
ყოველივე აღნიშნულის მიზანი სწორედ სოციალური მუშაკების გაძლიერებაა, რათა 
მათ უფრო ეფექტურად შეასრულონ საკუთარი პროფესიული ვალდებულებები. 
გარდა ამისა, როგორც ვახსენეთ, ჯგუფური სუპერვიზიის მიზანი შეიძლება იყოს 
თანამშრომელთა გადაწვის პრევენციაც (სუპერვიზიის კონცეფცია, 2016).  

 
სუპერვიზია, ჩვეულებრივ, მიმდინარეობს გეგმიურად, თუმცა საჭიროების 

შემთხვევაში, შესაძლებელია დამატებითი შეხვედრაც შედგეს, რომელიმე მხარის 
მოთხოვნის საფუძველზე.  

 
სასუპერვიზიო შეხვედრის შემდეგ სუპერვაიზორი აკეთებს სუპერვიზიის 

ჩანაწერს, რომელშიც ასახულია სუპერვიზიის პროცესი, გამოკვეთილი პრობლემური 
მხარეები, რეაგირება, შედეგი და რეკომენდაციები. სპეციალისტი კი აღნიშნულ 
ჩანაწერზე ხელმოწერით ადასტურებს რეკომენდაციების შესრულების 
ვალდებულებასაც (სუპერვიზიის კონცეფცია, 2016).   

 
კონცეფციის (2016) მიხედვით, სუპერვაიზორი წლის ბოლოს ამზადებს მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლში სოციალური მუშაკის საქმიანობის ხარისხის შეფასებისა და 
რეკომენდაციის ანგარიშს, ისეთი კომპეტენციების საფუძველზე, როგორებიცაა: 
პროფესიული ცოდნა, წერითი უნარები, ბენეფიციარის ჭეშმარიტი ინტერესების 
იდენტიფიცირება და  ჩარევა, გუნდური მუშაობის, რესურსების მოძიებისა და 
ბროკერობის, შემთხვევის მართვისა და ადმინისტრაციული უნარები.  

 
 

სუპერვიზიის გამოწვევები 
 

აშშ-ში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევა, რომლებიც დასაქმებულების მიერ 
სამსახურის დატოვების მიზეზებს შეეხებოდა, ცხადყოფს, რომ ხშირად სამუშაო 
გარემოს და სუპერვიზიას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა (Pierce & Rowell, 2005). 
„სამსახურის დატოვების 7 ფარული მიზეზის“ კვლევის მიხედვით, მიუხედავად 
იმისა, რომ მენეჯერთა 89%-ს სჯერა, თითქოს თანამშრომლები ანაზღაურების გამო 
ტოვებენ სამსახურს, დასაქმებულთა 88% ამის მიზეზად საქმიანობასთან, მენეჯერთან, 
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სამუშაო გარემოსთან და კულტურულ საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებს 
ასახელებს, 70% კი ისეთი ფაქტორების გამო მიდის სამსახურიდან, რისი კონტროლიც 
პირდაპირ სუპერვაიზორს შეუძლია, ხოლო ანაზღაურების გამო მხოლოდ 12% ტოვებს 
სამსახურს. ასევე, „The Gallup Organization“-ის კვლევით, სამსახურიდან წასვლის N1 
მიზეზად სუპერვაიზორთან არასათანადო ურთიერთობა სახელდება (Pierce & Rowell, 
2005). აღნიშნული მონაცემები ცხადყოფენ სუპერვიზიის მნიშვნელობას, თუმცა 
გარკვეულ გამოწვევებსაც ააშკარავებენ.   

 
სხვა კვლევებიც ადასტურებენ სტრესისა და გადაწვის კავშირს მომსახურების 

სფეროში დასაქმებული პირების სამუშაო გარემოს, კოლეგებთან, კლიენტებთან და 
სუპერვაიზორთან ურთიერთობას შორის. ადამიანთა მომსახურების სფეროში 
დასაქმებული პირები, მათ შორის, სოციალური მუშაკები, ხშირად განიცდიან 
შფოთვას, დეპრესიას, სტრესთან დაკავშირებულ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
პრობლემებს, ურთიერთობების სირთულეებსა და სხვა (McAuliffe, 2005). ეს 
ყველაფერი გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღებაზე, საქმის შესრულების 
ხარისხზე, პასუხისმგებლობებსა და მოტივაციაზე, კლიენტებისადმი განწყობებზე და 
ა.შ.  

სოციალურ მუშაკებში სტრესისა და პროფესიული გადაწვის საკითხის შესწავლას 
უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა. ორგანიზაციული და სტრუქტურული 
ფაქტორები კი უფრო და უფრო დიდ როლს თამაშობენ ამაში. ორგანიზაციული 
ფაქტორთა შორის ერთ-ერთი, რომელიც სამუშაოთი კმაყოფილებას ზრდის, 
კოლეგებთან და სუპერვაიზორთან კარგი ურთიერთობებია. თუმცა სოციალური 
მუშაკები გამოყოფენ მათგან მცირე მხარდაჭერას ეთიკური დილემების მოგვარების 
პროცესში (McAuliffe, 2005).  

 
ჯანდაცვის სათემო მუშაკებთან ჩატარებული კვლევები ცხადყოფს, რომ მათი 

პროდუქტიულობა სამ ელემენტზეა დამოკიდებული: 1. ცოდნასა და უნარებზე, 2. 
მოტივაციაზე, 3. სამუშაო გარემოზე (Crigler, Gergen, & Perry, 2013). ეს უკანასკნელი 
მოიცავს სამუშაო დატვირთვას, სუპერვიზიას, სამუშაო აღჭურვილობას და სფეროს 
სხვა წარმომადგენელთა მხრიდან პატივისცემას. სხვა კვლევებიც აჩვენებს, რომ 
სუპერვიზიას დიდი როლი ენიჭება სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებაში და მუშაკთა 
მოტივაციის ზრდაში. სუპერვიზია მათ თავს მნიშვნელოვნად და დაფასებულად 
აგრძნობინებს. თუმცა ეფექტური და კვალიფიციური სუპერვიზიის მიწოდება 
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ორგანიზაციებს იაფი არ უჯდებათ, მწირი სუპერვიზია კი სუპერვიზიის არქონას 
უტოლდება (Crigler, Gergen, & Perry, 2013).  

 
ორგანიზაციებისთვის ხშირად გამოწვევაა, რომ სუპერვიზია ძვირი ჯდება, ან 

სათანადო კადრის მონახვა ჭირს, ან სუპერვაიზორს არ აქვს სათანადო ინსტრუმენტები 
სამუშაოდ. გარდა ამისა, შესაძლოა, სუპერვიზია არც იყოს პრიორიტეტული 
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის და არ ესმოდეთ მისი როლი.  

 
ქართულ რეალობაში, ხშირად სუპერვიზიას სოციალურ მუშაობაში მენეჯერები ან 

უფროსი სოციალური მუშაკები წევენ. გარდა იმისა, რომ მათ აკისრიათ სოციალური 
მუშაკთა ეთიკის კოდექსის დაცვის პასუხისმგებლობა, როგორც ხელმძღვანელებს, 
დამატებითი ეთიკური ვალდებულებებიც აქვთ, თუ როგორ უნდა იმუშაონ 
სასუპერვიზიო პირებთან. მენეჯერები არა მხოლოდ საკუთარ, არამედ სოციალური 
მუშაკების ეთიკურ ქცევაზეც იზიარებენ პასუხისმგებლობას, შესაბამისად, მათ 
მუდმივად სჭირდებათ სოციალური მუშაკების პრაქტიკის ეთიკასთან შესაბამისობის 
განხილვა, რათა დარწმუნდნენ, რომ კლიენტი არ ზარალდება არაეთიკური 
პრაქტიკით (Zaviršek, Rommelspacher, & Staub-Bernasconi, 2010).   

 
ზოგიერთი კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ სოციალურ მუშაკებს შესაძლოა 

არასწორი, გადამეტებული წარმოდგენა და მოლოდინები ჰქონდეთ სუპერვიზიასთან 
დაკავშირებით. მაგალითად, მათ შეიძლება მიაჩნდეთ, რომ სუპერვიზია იცავს 
შეცდომების დაშვებისგან (Sandua & Ungurub, 2013). სინამდვილეში, რასაკვირველია, 
სუპერვიზია ზრდის სოციალური მუშაკების შესრულების ხარისხს და ამცირებს 
შეცდომებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს შეცდომების სრულად აღმოფხვრას. ქართულ 
რეალობაში, სოციალურ მუშაკებს ხშირად აქვთ მოლოდინი, რომ სუპერვიზია მათ 
მონიტორინგს ნიშნავს, რა დროსაც ხდება შეცდომების აღმოჩენა. ხშირად ისინი 
თავდაცვის მდგომარეობაშიც დგებიან და არ არიან გულწრფელები თავიანთი 
ქმედებების, წუხილებისა და საჭიროებების განხილვისას. თავისთავად, ესეც დიდი 
გამოწვევაა სუპერვაიზორებისთვის.  

 
შეჯამებისთვის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სუპერვიზია, თავისი არსით, უდიდეს 

მნიშვნელობას იძენს სოციალურ მუშაობაში. მის გარეშე პროფესიონალებს 
გაუჭირდებათ არა მხოლოდ ეფექტური პრაქტიკის გატარება, არამედ პროფესიული 
განვითარებაც. სუპერვიზია ის პროცესია, რომელიც გვაბრუნებს პროფესიულ 
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ჩარჩოში, გვეხმარება ყოველდღიური რუტინიდან გამოსვლაში და ჩვენივე 
საქმიანობის შეფასებაში. როდესაც ყოველდღიურად ადამიანებთან და მათ 
მომავალთან გვაქვს შეხება, მსგავსი პროცესი აღმატებულ მნიშვნელობას იძენს. თუმცა, 
აქვე მნიშვნელოვანია, რომ სუპერვიზია არ იყოს ფასადური და გამოცდილმა, 
კვალიფიციურმა სუპერვაიზორმა გასწიოს პროფესიული ზედამხედველობა.  
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ნაწილი 7. ძალადობისგან დაცვა: პრევენცია, 
იდენტიფიკაცია, რეაგირება  

გურანდა თეთრაძე 

 
აღნიშნული თავი მიმოიხილავს შშმ ბავშვებზე ძალადობის კუთხით არსებულ 

მდგომარეობას - რატომ არიან შშმ ბავშვები უფრო მოწყვლადნი ძალადობისადმი, 
როგორია მსოფლიო სტატისტიკური მაჩვენებლები ამ კუთხით, რა შემთხვევაში 
იზრდება მოწყვლადობა, ასევე, ძალადობის რა ფორმებს იცნობს ქართული 
კანონმდებლობა და როგორ იცავს იგი შშმ ბავშვებს, მათი მოწყვლადობის 
გათვალისწინებით.  

 
შშმ ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენციის ნაწილში საუბარია ძალადობის 

შემცირების სტრატეგიებზე და პრევენციის პრაქტიკულ მექანიზმებზე, როგორც 
ზოგადად ქვეყანაში, ისე უშუალოდ ზრუნვის დაწესებულებებში. გარდა ამისა, 
განხილულია შშმ ბავშვებზე ძალადობის ხელშემწყობი რისკ-ფაქტორები, 
განსაკუთრებით, ინსტიტუციურ გარემოში, და ის მითები, რომლებიც შშმ ბავშვთა 
მიმართ ძალადობაზე არსებობს. 

 
ძალადობის იდენტიფიცირების ქვეთავი დეტალურად მიმოიხილავს როგორც 

სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის, ისე სავარაუდო მოძალადე აღმზრდელისთვის 
დამახასიათებელ ფიზიკური და ქცევით ნიშნებს. აღნიშნული ნიშნების ცოდნა 
გვეხმარება, ამოვიცნოთ და შევწყვიტოთ ძალადობა, ასევე, მოვახდინოთ შესაბამის 
უწყებებში რეფერირება.  

 
რეფერირების საკითხს ეთმობა ბოლო ნაწილი, სადაც ძალადობაზე რეაგირების 

მიმართულებით საქართველოში არსებული პროცედურა და მისი აღსრულების 
კონტექსტური, ორგანიზაციული თუ ინდივიდუალური ბარიერებია 
გაანალიზებული.  

 
შშმ ბავშვებზე ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა 
ბავშვთა მიმართ ძალადობა მთელს მსოფლიოში აქტუალური პრობლემაა, 

რომელსაც სხვადასხვა ხერხებით უპირისპირდებიან, ხშირად - არაეფექტურად. 
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ბავშვები, დაუცველობის თვალსაზრისით, უკვე მოწყვლადი ჯგუფია, თუმცა კიდევ 
უფრო მძიმდება სიტუაცია, როდესაც მოწყვლადობის კიდევ ერთი კატეგორია - 
შეზღუდული შესაძლებლობა ემატება. თუკი საქმე მძიმე და ღრმა შეზღუდულ 
შესაძლებლობებს ეხება, მაშინ ძალადობის ან უგულებელყოფის იდენტიფიცირების 
და მასზე რეაგირების შანსი საგრძნობლად კლებულობს, შესაბამისად, მცირეა 
ძალადობის შეწყვეტის შანსიც.  

 
საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვების“ ინფორმაციით, 

საგანგაშოა ძალადობის არსებული სტატისტიკა მსოფლიოში (Working to End Violence 
against Children, 2016): 

 ყოველ 5 წუთში ერთი ბავშვი იღუპება ძალადობის შედეგად; 
 ყოველი 4-დან 3 ბავშვის მიმართ სახლში ძალადობრივი დისციპლინის 

მეთოდებს იყენებენ; 
 1.5 მილიარდზე მეტი ბავშვი განიცდის ძალადობას ყოველწლიურად; 
 1 მილიარდი ბავშვი ცხოვრობს შეიარაღებული კონფლიქტების 

ტერიტორიებზე; 
 85 მილიონი ბავშვი - 55 მილიონი ბიჭი და 30 მილიონი გოგონა - არის 

ჩართული სიცოცხლისთვის საშიშ საქმიანობაში; 
 12 მილიონი ბავშვია იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის; 
 20% ქალებისა და 5-10% მამაკაცებისა ბავშვობაში ყოფილან სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლნი; 
 ყოველი 3-დან 1 გოგონა განვითარებად ქვეყანაში 18 წლამდე ქორწინდება. 

ქვემომდებარე თავის ფარგლებში, ბავშვის მიმართ ძალადობა და არასათანადო 
მოპყრობა, შეიძლება განვმარტოთ, როგორც „ნებისმიერი სახის ქმედება ან მშობლისა 
და მზრუნველის მხრიდან უმოქმედობა, რომელიც იწვევს სიკვდილს, სერიოზულ 
ფიზიკურ ან ემოციურ ზიანს, ასევე, სექსუალური ძალადობა და ექსპლოატაცია, ან 
ისეთი ქმედება/უმოქმედობა, რომელიც სერიოზული ზიანის რისკს ქმნის“ (Child Abuse 

Prevention and Treatment Act, 1988 in Child Welfare Information Gateway, 2018:2).  
 
საქართველოს კანონმდებლობა ძალადობის რამდენიმე ფორმას გამოყოფს, 

რომლებიც ბავშვებთან მიმართებაშიც რელევანტურია. ქალთა მიმართ ძალადობის 
ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის (2006) 2017 წლის რედაქტირებით 
ძალადობის ფორმები შემდეგნაირად განიმარტება:  
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ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების 
უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან 
ტანჯვას. ასევე, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 
დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწვევს მსხვერპლის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან 
სიკვდილს. 

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა 
ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვას. 

იძულება – ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ 
შეასრულოს მოქმედება, რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკავება მისი 
უფლებაა, ანდა საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის საწინააღმდეგო 
ზემოქმედება. 

სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით 
ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით, ასევე, სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური 
ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი ქმედება არასრულწლოვნის მიმართ. 

ეკონომიკური ძალადობა – ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და 
ნორმალური განვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და 
შრომის უფლებების განხორციელების, აგრეთვე, თანასაკუთრებაში არსებული 
ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების შეზღუდვას. 

არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფა − მშობლის 
(მშობლების), სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა პასუხისმგებელი პირის 
მიერ არასრულწლოვნის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური საჭიროებების 
დაუკმაყოფილებლობა, საფრთხისაგან დაუცველობა, საბაზისო განათლების 
უფლების შეზღუდვა, დაბადების რეგისტრაციის, სამედიცინო და სხვა 
მომსახურებებით სარგებლობისათვის აუცილებელი მოქმედებების 
განუხორციელებლობა, თუკი პასუხისმგებელ პირს აქვს სათანადო ინფორმაცია და 
შესაძლებლობა და ხელი მიუწვდება შესაბამის მომსახურებაზე (კანონი ოჯახში 
ძალადობის შესახებ, 2006). 

 
გარდა იმისა, რომ ბავშვის უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლიც განმარტავს 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფორმებს, მისი ზოგადი კომენტარი N13 აკონკრეტებს 
ფიზიკური ძალადობის იმ ფორმებს, რომლებსაც შეიძლება განიცდიდნენ შშმ 
ბავშვები: იძულებითი სტერილიზაცია, განსაკუთრებით, გოგონებში; მკურნალობის 
მიზნით ძალადობა, რაც გულისხმობს, მაგალითად, ელექტრო შოკის გამოყენებას; 
ბავშვისთვის სპეციალურად ზიანის მიყენება და შეზღუდული შესაძლებლობების 
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პროვოცირება მისი ქუჩაში მოწყალების სათხოვნელად გამოყენებისათვის (Violence 
Against Children with Disabilities, 2015).  

 
როგორც ირკვევა, ბავშვები ყველაზე მეტად მოწყვლადები დაბადებიდან პირველ 

წელს არიან. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევამ აჩვენა, რომ წლამდე 
ბავშვი 3-ჯერ უფრო მეტად არის მკვლელობის რისკის ქვეშ, ვიდრე 1-4 წლამდე ბავშვი 
და 2-ჯერ უფრო მეტად, ვიდრე 5-14 წლამდე ბავშვი (Early Childhood Development and 
Disability, 2012). თავისთავად, ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ბავშვებში. შშმ ბავშვებზე ძალადობის ალბათობა, ტიპური 
განვითარების ბავშვთან შედარებით, შემდეგნაირია:  

 ემოციური ძალადობის - 3.9-ჯერ მეტი 
 უგულებელყოფის - 3.8-ჯერ მეტი 
 ფიზიკური ძალადობის - 3.8-ჯერ მეტი 
 სექსუალური ძალადობის - 3.1-ჯერ მეტი (Richardson, 2015). 

 
მსოფლიოში 14 წლამდე ბავშვების დაახლოებით 5%-ს (93 მილიონ ბავშვს) აქვს 

ზომიერად გამოხატული ან მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობა, რომელთა 
პროცენტული ოდენობა განსხვავდება მაღალშემოსავლიან (ბავშვების 2.9 %) და 
საშუალო და დაბალშემოსავლიან (ბავშვების 4.4%-6.4%) ქვეყნებში (Jones, et al., 2012). 
თუმცა მცირე ინფორმაცია გვაქვს მათ მიმართ ძალადობის შესახებ, ვინაიდან მათი 
იდენტიფიცირება ნაკლებად ხდება სხვადასხვა ბარიერების გამო, რომლებზეც ქვემოთ 
უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ.  

 
აქვე შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა სხვადასხვა კანონში 

შეტანილი ცვლილებებით გააუმჯობესა ბავშვების ძალადობისგან დაცვის 
სამართლებრივი გარანტიები იმით, რომ ბავშვებთან მომუშავე 
პროფესიონალებისთვის დანერგა ძალადობის იდენტიფიცირებისა და სავალდებულო 
შეტყობინების პროცედურები. თუმცა კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 
კონკრეტულად შშმ ბავშვთა დაცვას, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს 
განსაკუთრებულ მიდგომას მათი დაუცველობის მაღალი ხარისხის გათვალისწინებით 
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საქართველოში, 2015). 

 
ძალადობის პრევენცია 
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ძალადობის პრევენცია მრავლისმომცველი და ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც 
დიდ რესურსებსაც მოითხოვს, ამიტომაც არის იგი ზოგიერთი სახელმწიფოსთვის 
რთულად განსახორციელებელი. ძალადობის სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია, 
თუმცა პრევენციული ზომები მიმართული უნდა იყოს მის მინიმუმამდე დაყვანისკენ.  

ძალადობის შემცირების სტრატეგია შეიძლება 7 ნაწილად დავყოთ: 
1. მშობლებისა და მზრუნველების მხარდაჭერა 
2. შემოსავლის ზრდა და ეკონომიკური გაძლიერება 
3. კანონმდებლობის გაძლიერება და ამოქმედება 
4. ნორმების ცვლილება და ღირებულებების გაძლიერება 
5. მხარდამჭერი მომსახურებები 
6. უსაფრთხო გარემო 
7. განათლება და ცხოვრებისეული უნარების გამომუშავება (Inspire: Seven 

Strategies for Ending Violence against Children, 2016). 
 
ცოტა უფრო რომ ჩავუღრმავდეთ ამ ნაწილებს, თითოეული მათგანი სხვადასხვა 

ღონისძიებას მოიცავს. ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ოჯახების 
მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ შშმ ბავშვზე ზრუნვა. ოჯახთან დაშორება და ოჯახში 
ძალადობა შეიძლება შემცირდეს მშობლებისთვის ადგილობრივად დასაქმების 
შესაძლებლობების გაზრდით, მეტი ეკონომიკური და პრაქტიკული დახმარების 
მიწოდებით ოჯახებისთვის და მშობლობის ტრენინგების უზრუნველყოფით. ასევე, 
აუცილებელია კანონმდებლობის დახვეწა, მონიტორინგისა და რეფერირების 
მექანიზმების გაძლიერება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის 
თაობაზე, ბავშვთა დაცვის მომსახურების მიწოდება, როგორიც არის ფსიქო-
სოციალური მხარდაჭერა, მშობელთა განათლება, იურიდიული კონსულტაცია, 
ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა, ოჯახის წევრთა ნივთიერებებზე 
დამოკიდებულების მკურნალობა-რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, საჭიროა უსაფრთხო 
სკოლაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ბავშვებისთვის, მათ შორის, სკოლაში ისეთი 
თემების სწავლება, როგორიცაა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, 
ადამიანთა ტრეფიკინგის პრევენცია, სექსუალური ექსპლოატაცია და სხვა. დიდი 
მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტების პრევენციას და მხარდამჭერი გარემოს ფორმირებას 
თემში, სკოლასა და ოჯახებში, ყველა გოგონასა და ბიჭისთვის დასვენებისა და 
თამაშის უფლების უზრუნველყოფას, ასევე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ბავშვების ჩართვას, მათ აღჭურვას ინფორმაციით, მათი აზრის გათვალისწინებას (A 
World Without Violence Against Children, 2015). ასევე, საზოგადოებაში უნდა მოხდეს 
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სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხრივ მუშაობა, ვინაიდან 
მტკიცებულებები მოწმობს, რომ ძალადობის რისკი მცირდება შშმ პირებთან, როდესაც 
მათ ღირსებას პატივს სცემენ და თანასწორ მოქალაქეებად აღიქვამენ, როდესაც 
აფასებენ და თემში ჩართულები არიან (Robinson S. , 2016). 

 
ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია მუდმივი გადამზადება და 

განათლება იმ ადამიანებისა, ვისაც შშმ ბავშვებთან აქვთ შეხება (მშობლები, 
მზრუნველები, სოციალური სამსახურების წარმომადგენლები, სამართალდამცავები), 
და თავად შშმ ადამიანებისაც (Davis, 2009). სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებული 
ბავშვების შემთხვევაში, აუცილებელია მზრუნველების ცნობიერების ამაღლება ისეთ 
საკითხებზე, როგორიცაა უსაფრთხო შეხება, უსაფრთხო და ბავშვის დაცვაზე 
ორიენტირებული ქცევა, ასევე, იმ ქცევის იდენტიფიცირება, რომელიც ძალადობის 
მსხვერპლ შშმ ბავშვებს ახასიათებთ (Llewellyn, Wayland, & Hindmarsh, 2016). გარდა 
ამისა, ოჯახების მხარდამჭერი პროგრამებიც აუცილებელია, რათა მშობელსა თუ 
მზრუნველს ამოსუნთქვის საშუალება მიეცეს, შეეძლოს შეისვენოს ბავშვზე 
ზრუნვისგან და შეამციროს ამით სტრესი და გადაწვა. ბავშვის უფლებათა კონვენციის 
წევრ ქვეყნებს მოეთხოვებათ კიდეც, მიიღონ ყველა საჭირო ზომა შშმ ბავშვების 
მიმართ შეურაცხყოფისა და ძალადობის პრევენციის მიზნით, რაც შეიძლება 
გულისხმობდეს მშობლების მომზადებას და განათლებას, ოჯახების დახმარებას, 
სკოლებში შშმ ბავშვების განსაკუთრებული დაცვისთვის ყველა საჭირო ზომის 
მიღების უზრუნველყოფას და სხვა (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 
საქართველოში, 2015). 

 
ზემოაღნიშნულის მიხედვით, შშმ ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენციის 

პრაქტიკული მექანიზმები (საკანონმდებლო ცვლილებების გამოკლებით) შეიძლება 
სამ მიმართულებად დაიყოს:  

 თემზე დაფუძნებული პრევენციის მექანიზმები: თემის ცნობიერების 
გაზრდა შშმ ბავშვების მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე, რათა მათ 
შეეძლოთ ძალადობის ნიშნების ამოცნობა და შეტყობინება; შშმ ბავშვების 
მიმართ მგრძნობელობის გაზრდა საზოგადოებაში; შშმ ბავშვების ჩართვა 
ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ღონისძიებებში; საზოგადოების წახალისება, 
გაიზიარონ პასუხისმგებლობა შშმ ბავშვების კეთილდღეობაზე, რაც 
გაზრდის სკოლების, სამეზობლოს, სხვადასხვა არასამთავრობო თუ ბიზნეს 
ორგანიზაციების კონტაქტს ოჯახებთან და ბავშვებთან.  
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 ოჯახზე ფოკუსირებული პრევენციის მექანიზმები: მშობელთა სკოლა, 
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მისდამი მიდგომების შესახებ 
ცნობიერების ასამაღლებლად; შინ მოვლა, როდესაც პროფესიონალები 
სტუმრობენ ბავშვებს ოჯახში მათთვის მომსახურების გასაწევად, 
ამავდროულად, მშობელსაც აწვდიან ინფორმაციას და მათ გაძლიერებაზეც 
ზრუნავენ; მხარდამჭერი ჯგუფები, სადაც მშობლებს შეუძლიათ თავიანთი 
გამოცდილების გაზიარება და ინფორმაციის გაცვლა მომსახურებებზე, 
პრობლემურ საკითხებზე, წარმატებებზე და ა.შ.; დროებითი ზრუნვა, 
როდესაც მშობელს საშუალება აქვს განიტვირთოს რამდენიმე დღე და 
მოიხსნას შვილზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა და სტრესი.  

 ბავშვზე ფოკუსირებული პრევენციული მექანიზმები: ბავშვების დახმარება, 
დაიცვან თავი, რაც გულისხმობს მათთვის ძალადობასა და არასათანადო 
მოპყრობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას სხვადასხვა ღონისძიების 
საშუალებით; ბავშვების კომუნიკაციური უნარებისა და ინსტრუმენტების 
მაქსიმალურად გაუმჯობესება; ბავშვების იზოლაციის შემცირება და 
სანაცვლოდ განმავითარებელ და სოციალურ ღონისძიებებში ჩართვა (Child 
Welfare Information Gateway, 2018).  

 
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, ასევე, მნიშვნელოვანია გუნდური მუშაობის 

გამოყენება ბავშვებთან და უწყებებს შორის გამართული კომუნიკაცია, ინფორმაციის 
გაცვლის სისტემის არსებობა და ღია თანამშრომლობა.  

 
როდესაც შშმ ბავშვებზე ზრუნვის დაწესებულებებში ძალადობის პრევენციაზე 

ვსაუბრობთ, იგი შეიძლება დაიყოს პირველად და მეორეულ პრევენციად:   
 პირველადი პრევენცია გულისხმობს ძალადობის, უგულებელყოფისა და 

არასათანადო მოპყრობის თავიდან არიდებას მანამ, სანამ იგი მოხდება. 
პირველადი პრევენციის მაგალითებია: ბენეფიციარების განათლება და 
თავის დასაცავად საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, შეძლებისდაგვარად, 
მათთვის გასაგებ ენაზე, რათა იცოდნენ, როგორ დაიცვან თავი შესაძლო 
ძალადობისგან; მზრუნველების და სხვა თანამშრომლების ცნობიერების 
ამაღლება ძალადობის საკითხებზე; მზრუნველთა საფუძვლიანი შემოწმება, 
სამსახურში მათ აყვანამდე; დაუგეგმავი ვიზიტები მონიტორინგის მიზნით 
და სხვა. 



 
 

 

167 
 

 მეორეული პრევენცია გულისხმობს უკვე ძალადობის მსხვერპლ პირებთან 
სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, მომსახურების მიწოდებას და 
მხარდაჭერას. მსგავსი ღონისძიებები შეიძლება იყოს: უშუალო 
მზრუნველების და სხვა თანამშრომლების გადამზადება ძალადობის 
ნიშნების ამოცნობასა და რეფერირებაში; პოლიციასთან და სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რათა მოძალადე  
შესაბამისად დაისაჯოს; ბენეფიციარების უზრუნველყოფა შესაბამისი 
საკომუნიკაციო საშუალებებით, რათა მათ შეძლონ ძალადობის ფაქტების 
შეძლებისდაგვარად დეტალურად გადმოცემა; ბენეფიციარის სოციალური 
წრის გაზრდა, რათა მეტი ადამიანი იყოს ჩართული მის ცხოვრებაში და, 
შესაბამისად, მეტ ადამიანს ჰქონდეს ძალადობის სხვა სავარაუდო 
შემთხვევების იდენტიფიცირების შესაძლებლობა (Prevention and Safety 
Planning, n.d.). 

 
ბავშვთა მიმართ ძალადობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბავშვის ადრეული 

განვითარების საკითხებთან. ამიტომაც კრისტოფერ მიკტონი და მისი კოლეგები (2014) 
გვთავაზობენ რამდენიმე გზას, როგორ უნდა მოხდეს ძალადობის პრევენცია ამ ორი 
საკითხის დაკავშირებით: პირველ რიგში, აუცილებელია ძალების კონსოლიდაცია და 
პოლიტიკის დონეზე ადვოკატობის გაწევა, რათა მოხდეს ამ ორი საკითხის 
ინტეგრირება და, ამის გათვალისწინებით, კანონმდებლობის, პოლიტიკის, 
დაფინანსების სისტემის, ადამიანური რესურსების, კვლევების, პროგრამების და 
მულტისექტორული თანამშრომლობის გაუმჯობესება, როგორც ცენტრალურ, ისე 
რეგიონულ დონეზე. ასევე, უნდა გამოიკვეთოს ერთობლივი კვლევის არეალები და 
მიენიჭოს მათ დაფინანსებისას პრიორიტეტი. მსგავსი კვლევები გამოკვეთს რისკ-
ფაქტორებს, ეფექტური ინტერვენციის საშუალებებს, პროგრამების საჭიროებას და 
სხვა (Mikton, MacMillan, Dua, & Betancourt, 2014). მტკიცებულებების მიღების შემდეგ 
კი მნიშვნელოვანია მათი ასახვა პრაქტიკაში და პოლიტიკის შესაბამისად ფორმირება.  

 
მთლიანობაში, ძალადობის პრევენციისგან მიღებული სარგებელი შეიძლება 

შემდეგნაირად დავაჯამოთ: 
 ბავშვები, ოჯახები და თემები არიან უფრო უსაფრთხოდ; 
 ეკონომიკური და ადამიანური რესურსების ხარჯები შემცირებულია; 
 მორალური, ეთიკური და სამართლებრივი ვალდებულებები 

შესრულებულია; 
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 მოწყვლადი ადამიანების საჭიროებებიც დაკმაყოფილებულია (Fairholm & 
Singh, 2010).  

 
როგორც მილერი და ბრაუნი გვთავაზობენ, შშმ ბავშვის საჭიროებების გაგება, მათ 

ძლიერ მხარეზე დაყრდნობა, ბარიერების გადალახვა და გამოწვევებთან 
გასამკლავებლად ინოვაციური გადაჭრის გზების შემუშავება გაზრდის ბავშვის 
კეთილდღეობას და ძალადობისადმი დაცულობას, ხოლო ბავშვზე ზრუნვის სისტემა, 
რომელიც ეფექტურია შშმ ბავშვისთვის, ეფექტური იქნება ყველა სხვა ბავშვისთვისაც 
(Miller & Brown, 2014).  

 
 

შშმ ბავშვებზე ძალადობის რისკ-ფაქტორები  
 

მსოფლიოში ძალიან ცოტა კვლევა მოიპოვება, სადაც თავად შშმ პირების ხმა არის 
გაჟღერებული ძალადობასთან მიმართებაში. ერთ-ერთი ასეთი კვლევა, გვთავაზობს 
შშმ ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოსაზრებებს, თუ რა არის მათთვის უსაფრთხოება. 
ისინი ამბობენ, რომ უსაფრთხოდ ყოფნა ნიშნავს: როცა თავს გრძნობ დაცულად, როცა 
არავინ გაყენებს ტკივილს, არ ენდობი უცხო ადამიანებს, მისდევ წესებს - დაწერილსაც 
და დაუწერელსაც, გაქვს სტრატეგიები სხვადასხვა სიტუაციისთვის, ასევე, გაქვს 
გარკვეული კონტროლი სიტუაციაზე (Robinson S. , 2016). გარდა ამისა, როდესაც 
საუბარია სააღმზრდელო/სამზრუნველო დაწესებულებაში განთავსებულ შშმ 
პირებზე, მათთვის უსაფრთხოება ასოცირდებოდა საკუთარი სივრცის არსებობასთან, 
თავის დაფასებულად გრძნობასთან, სანდო ადამიანის ყოლასთან და უსაფრთხოდ 
ყოფნის შესახებ ცოდნის მიღების შესაძლებლობასთან (Robinson S. , 2016). იმ 
ფაქტორების დასახელებისას კი, რაც მათ უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს, 
სიტუაციაზე კონტროლის დაკარგვა, მზრუნველისა და თანატოლისაგან განცდილი 
ძალადობა და მხარდაჭერის ნაკლებობა გამოიკვეთა (Robinson S. , 2016).  

 
შშმ ბავშვები ძალადობის მაღალი რისკის ქვეშ ითვლებიან. ისინი მეტად 

მოწყვლადნი არიან ძალადობისადმი, ვინაიდან შესაძლოა არ შეეძლოთ ძალადობის 
გამჟღავნება, მისი არიდება ან მასთან გამკლავება (What to Do If You’re Worried a Child 
Is Being Sbused, 2015).  
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სალივანისა და კნუთსონის (Sullivan & Knutson, 2000 in Davis, 2009) მიხედვით, 
ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ნებისმიერი სახის შეზღუდული შესაძლებლობა, 3.4-ჯერ 
უფრო მეტად არიან ძალადობის რისკის ქვეშ, ვიდრე სხვა ბავშვები. სობსის და სხვათა 
მიხედვით (Sobsey, 1995 in Davis, 2009), ინტელექტუალური შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 4-10-ჯერ უფრო  მეტად სავარაუდოა, გახდნენ 
დანაშაულის მსხვერპლნი. კროსისა და სხვათა კვლევის (Crosse et al, 1993 in Davis, 2009) 
მიხედვით კი, მსგავსი დარღვევის მქონე ბავშვები 2-ჯერ უფრო მეტად არიან 
სექსუალური და ფიზიკური ძალადობის რისკის ქვეშ, ვიდრე ტიპური განვითარების 
ბავშვები.   

 
გაეროს ბავშვთა ფონდმა გააანალიზა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში შშმ 

ბავშვებთან ჩატარებული 17 კვლევა, რამაც აჩვენა, რომ შშმ ბავშვები 4-ჯერ უფრო 
მეტად ექცევიან ძალადობის რისკის ქვეშ, ვიდრე მათი თანატოლი სხვა ბავშვები. შშმ 
ბავშვების 26.7 %-ს ერთზე მეტჯერ განუცდია ძალადობა ცხოვრების განმავლობაში, 
20%-ს ფიზიკური ძალადობა, 14%-ს კი - სექსუალური (UNICEF, 2015 in Fry, 2016).   

 
აღნიშნულის მიზეზად სახელდება სოციალური სტიგმა და დისკრიმინაცია, 

ნეგატიური ტრადიციული რწმენები და თემისგან იგნორირება, მზრუნველებისთვის 
სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობა, მაღალი მოწყვლადობა (ზრუნვის 
საჭიროებიდან, მათ შორის, სამედიცინო მომსახურების საჭიროებიდან, გამომდინარე) 
და შეზღუდული შესაძლებლობის ტიპი (Jones, et al., 2012). მაგალითად, მეტყველების 
პრობლემის მქონე ბავშვები 3-ჯერ უფრო მეტად არიან ძალადობის რისკის ქვეშ, ხოლო 
კოგნიტური და ქცევითი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები 5-ჯერ მეტად 
შეიძლება მოექცნენ ძალადობის ქვეშ, ვიდრე ტიპური განვითარების ბავშვები (Shah, 
Tsitsou, & Woodin, 2016). ბავშვები, რომლებსაც აქვთ კომუნიკაციის სირთულეები, 
სენსორული დარღვევები, დასწავლის ან ქცევითი სირთულეები, მეტად არიან 
ძალადობის რისკის ქვეშ. ამასთანავე, დასწავლისა და ქცევის სირთულეები შესაძლოა 
არასათანადო მოპყრობის შედეგიც კი იყოს (Stalker & McArthur, 2012).  

 
გარდა იმისა, რომ შშმ ბავშვებს კომუნიკაციის უნარების დეფიციტის გამო უჭირთ 

ძალადობის რეპორტირება, სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
მქონე პირების შემთხვევაში, ისინი მოწყვლად კატეგორიაში გადიან, რადგან 
მოძალადემ შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს მათი ბრალდებების სიცხადე და 
რეალობასთან შესაბამისობა. ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობების 
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შემთხვევაში კი ბავშვი მოწყვლადი ხდება, რადგან მას არ შეუძლია გაექცეს 
ძალადობის ადგილს და ამგვარად დაიცვას თავი, ან აირიდოს ძალადობა (Marge, 2003). 

 
კვლევებმა აჩვენეს გენდერის გავლენაც ძალადობის რისკზე. კერძოდ, შშმ 

გოგონები უფრო მეტად არიან სექსუალური ძალადობის რისკის ქვეშ, მაშინ, როცა, 
ბიჭები მეტად არიან ფიზიკური ძალადობის რისკის ქვეშ (Shah, Tsitsou, & Woodin, 
2016).  

 
შშმ ბავშვების მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია, მისი ნიშნები ხშირად 

უცნობია პროფესიონალებისთვის, რომლებიც ზრუნავენ ბავშვებზე, რაც კიდევ უფრო 
მოწყვლადს ხდის ამ ბავშვებს. ისინი ხშირად ძალადობის ნიშნებს შეზღუდულ 
შესაძლებლობებთან აკავშირებენ, შესაბამისად, მათზე რეაგირება არ ხდება (Wilkinson 
& Bowyer, 2017). გარდა ამისა, როდესაც შშმ ბავშვი 24 სთ-იან ზრუნვაშია 
განთავსებული და გარშემორტყმულია მისთვის სანდო ადამიანებით, უფრო იზრდება 
ძალადობის რისკი. უმეტესად მოძალადე სწორედ ყველაზე ახლობელი და ნდობით 
აღჭურვილი პირია. ამავდროულად, როდესაც ზრუნვის დაწესებულებაში ხდება 
ძალადობა ან არასათანადო მოპყრობა, ამის გამოვლენა გარეშე პირების მიერ ნაკლებად 
ხდება, შესაბამისად, მსგავსი მოპყრობა გრძელდება (Child Abuse, 2006).  

 
კვლევები აჩვენებს, რომ რაც უფრო მრავლობითი დარღვევა ან მძიმე შეზღუდული 

შესაძლებლობა აქვს ბავშვს და რაც მეტად არის დამოკიდებული მზრუნველზე, მით 
მეტია იმის რისკი, რომ გახდეს ძალადობის მსხვერპლი (Violence Against Children with 
Disabilities, 2015). ამასთანავე, მსგავსი ტიპის ბავშვები მეტად განიცდიან იზოლაციას, 
ვინაიდან ნაკლებად დადიან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ნაკლებად არიან 
ჩართული არაფორმალურ ღონისძიებებში, მეტად ხვდებიან ინსტიტუციებში და 
ნაკლებად იციან საკუთარი უფლებების შესახებ. ამასთანავე, ისინი ყველაზე ხშირად 
განიცდიან ძალადობის „უხილავ“ ფორმებს, როგორიცაა ექსკლუზია/გარიყვა, 
უარყოფა და უგულებელყოფა (Violence Against Children with Disabilities, 2015).  

 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რისკ-ფაქტორები შეგვიძლია შემდეგ ჯგუფებად 

დავაჯამოთ: 
 ოჯახის ან მშობლების ფაქტორი: სტრესი, ფიზიკური ჯანმრთელობა, 

მხარდაჭერის ნაკლებობა, ოჯახის ფუნქციონირება, სიღარიბე (Child Welfare 
Information Gateway, 2018); 



 
 

 

171 
 

 ბავშვისა და შეზღუდული შესაძლებლობის ფაქტორები: შეზღუდული 
შესაძლებლობის ხარისხი, ტიპი, გენდერი; 

 ინსტიტუციური ფაქტორები: პროფესიონალთა ცოდნის ნაკლებობა, სანდო 
ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა. 

 
ინსტიტუციურ გარემოში შშმ ბავშვის მიმართ ძალადობის არსებობის 

ხელშემწყობი ფაქტორები შეიძლება დაკავშირებული იყოს: (ა) კონტროლის 
მექანიზმების ნაკლებობასთან, როგორიცაა მონიტორინგის ნაკლებობა, არასისტემური 
და რეაქტიული ინსპექტირება, მონიტორთა არაკომპეტენტურობა; (ბ) პრობლემურ 
სამუშაო პირობებთან, როგორიცაა თანამშრომელთა ნაკლებობა, გადაწვა, რესურსების 
ნაკლებობა და დაბალი ანაზღაურება; (გ) ტრენინგების ნაკლებობა ისეთ თემებზე, 
როგორებიცაა, მაგ., შეზღუდული შესაძლებლობები და კომუნიკაციის ტექნიკები, 
ძალადობის იდენტიფიკაცია და ჩარევა, ასევე, ტრენინგების არასისტემურობა და 
არასავალდებულო ხასიათი (Violence Against Children with Disabilities, 2015).  

 
ზრუნვის დაწესებულებაში მყოფი შშმ ბავშვების მიმართ (განსაკუთრებით ტვინის 

დაზიანებებით, განვითარების შეფერხებითა და ფსიქიკური პრობლემებით) 
ძალადობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც მოვლის, აღზრდის ნაწილი 
(Arkadas-Thibert & Salman, 2013). გარდა ამისა, ძალადობა შეიძლება გამოვლინდეს 
ზრუნვის ნაკლებობაშიც. ვინაიდან ბავშვს შესაძლოა არ ესმოდეს საკუთარი 
საჭიროებები და ვერ ითხოვდეს მათ დაკმაყოფილებას, მზრუნველმაც შეიძლება 
უგულებელყოს ისინი. ამასთან, შესაძლოა ბავშვის მიერ გაუცნობიერებლად 
თვითდაზიანების საფრთხე არსებობდეს, რომელიც, მზრუნველის ყურადღების 
გარეშე, ფატალური აღმოჩნდეს. გარდა მზრუნველების მხრიდან შესაძლო 
ძალადობისა, შშმ ბავშვები სკოლაში ბულინგის მაღალი რისკის ქვეშაც არიან (Arkadas-
Thibert & Salman, 2013).  

 
ძალადობისადმი მოწყვლადობას ამყარებს შემდეგი მითებიც, რომლებიც შშმ 

ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე არსებობს: 
 არ არიან რისკის ქვეშ, რადგან არავინ იძალადებს მათზე (ასე სულმდაბლად 

არავინ მოიქცევა); 
 დაცული არიან ძალადობისგან, რადგან ყოველთვის ნაცნობ და სანდო 

ადამიანებთან ერთად არიან; 
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 ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ან გონებრივი განვითარების პრობლემა 
აქვს, ვერ იაზრებენ რა ხდება მათ გარშემო და არ აწუხებთ ძალადობა; 

 არ განიცდიან ფიზიკურ და ფსიქიკურ ტკივილს, როგორც სხვა ბავშვები 
(Abuse of Children with Disabilities, 2003); 

 მათი მზრუნველები ნამდვილი წმინდანები არიან, ასეთ კეთილ საქმეს რომ 
აკეთებენ;  

 ძალადობა მათზე გავლენას არ ახდენს, რადგან ისედაც მრავალი სხვა 
პრობლემა აქვთ (Richardson, 2015). 

 
ძალადობის იდენტიფიცირება 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შშმ პირების მიმართ ძალადობის ნიშნები ხშირად 

ამოუცნობია და ხდება მათი მიწერა შეზღუდულ შესაძლებლობაზე. არადა ბავშვმა 
შეიძლება ძალადობა განიცადოს სახლში, ზრუნვის დაწესებულებაში, სამედიცინო 
დაწესებულებაში, ტრანსპორტირებისას, სკოლაში, სკოლამდელ დაწესებულებაში და 
სხვა.  

 
ძალადობის ნიშნების ცოდნა გვეხმარება, ამოვიცნოთ და შევწყვიტოთ ძალადობა, 

ასევე, მოვახდინოთ შესაბამის უწყებებში რეფერირება. ძალადობის ფსიქოლოგიური 
და ქცევითი ნიშნები შშმ ბავშვისა და ტიპური განვითარების ბავშვს შორის შეიძლება 
განსხვავდებოდეს, თუმცა ფიზიკური ნიშნები ერთნაირია. მხოლოდ პირველ 
მათგანთან გასათვალისწინებელია ძვლების სიმყიფე (Abuse of Children with 
Disabilities, 2003). ფიზიკური ნიშნები უფრო ხილულია: ჩალურჯებები, დამწვრობები, 
ნაკაწრები, იარები, შესივება, დაბეჟილობა, რომლებიც არა შემთხვევითია, ქამრის 
შესაკრავის ნაკვალევი, ხელის მტევნის ნაკვალევი, ნაკბენი ან ნაბწკენი, დაზიანების 
შეუსაბამობა ასაკისთვის, წინა დაზიანებების ისტორია, აუხსნელი დაზიანებები, ან 
შეუსაბამობა ახსნასა და დაზიანებას შორის (ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებში); 
ასევე, როდესაც ბავშვი ადეკვატური კვების, სამოსის, თავშესაფრის, სამედიცინო 
ზრუნვისა და მეთვალყურეობის გარეშეა, მუდმივად მშიერია ან ეძინება, სახლის 
პირობები უკიდურესად არასანიტარული და საფრთხის შემცველია 
(უგულებელყოფის ნიშნები); დაზიანებები ან სისხლდენა გენიტალიებიდან, 
სექსუალურად გადამდები დაავადები, ორსულობა (სექსუალური ძალადობის 
შემთხვევებში).  
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გარდა ამისა, შემდეგ ქცევით ნიშნებზეც უნდა გამახვილდეს ყურადღება: 
აგრესიული ან ზედმეტად პასიური ქცევა, უჩვეულო შიშები, ყურადღების მიქცევის 
სურვილი, ფიზიკური კონტაქტისადმი სიფრთხილე, საკუთარი თავისა და სხვისადმი 
დესტრუქციული ქცევა, სოციალური კონტაქტების ნაკლებობა, სექსუალური 
ხასიათის ქცევის გამჟღავნება სანდო პირთან, სექსუალური ქცევის ასაკთან შეუსაბამო 
ცოდნა, მუდმივი გადაღლილობა, ქცევის მოულოდნელი ცვლილება (Child Abuse and 
Neglect of Children with Disabilities, 2009). 

 
მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ცალკეული ქცევა არ წარმოადგენს ბავშვზე 

ძალადობისა და უგულებელყოფის აბსოლუტურ ინდიკატორს, ძალადობის ფორმების 
მიხედვით, უფრო კონკრეტულად შეგვიძლია დავაჯგუფოთ ის ნიშნები, რომელთა 
თანხვედრაც შშმ ბავშვზე ძალადობის საფუძვლიან ეჭვს გვიქმნის (Identifying Abuse, 
Neglect and Exploitation, n.d.): 

 ფიზიკური ძალადობის ნიშნები:  
- ფიზიკური ნიშნები: აუხსნელი ნაკბენები, ნაკაწრები, დაბეჟილობები, 

ჭრილობები, დამწვრობები, თოკის ნაკვალევი, კბილების, თვალების ან 
ყურების დაზიანებები და სხვა.  

- ქცევითი ნიშნები: კონკრეტული პიროვნებებისთვის თავის არიდება, 
ძილის პრობლემები, ქცევის ცვლილება (ხასიათის უცაბედი ცვლა, 
აგრესიის გამოხატვა), დღის რეჟიმის ცვლილება, მადის ცვლილება, 
უჩვეულო პასიურობა, თვითდაზიანება, სუიციდის მცდელობა, 
შეუსაბამო ახსნა დაზიანებებთან დაკავშირებით, მზრუნველებისადმი 
გადაჭარბებული მორჩილება და სხვა.  

 სექსუალური ძალადობის ნიშნები:  
- ფიზიკური ნიშნები:  პირდაპირი ან არაპირდაპირი მხილება, ტრავმები 

მკერდზე, ბარძაყებსა და გენიტალიების მახლობლად, სიარულისა და 
ჯდომის სირთულეები, ტკივილი, სისხლდენა ან ქავილი გენიტალიების 
არეში, საცვლებსა და საძილე სამოსზე სისხლის ნაკვალევი, 
სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები, ორსულობა, აუხსნელი 
ფულის და საჩუქრების გაჩენა და სხვა.  

- ქცევითი ნიშნები: ძილის პრობლემები, ქცევის და ხასიათის უცაბედი 
ცვლილება, უჩვეულო სექსუალური ქცევის ან ცოდნის გამოხატვა, მადის 
ცვლილება, სოციალური პატერნების ცვლილება, პანიკური შეტევები, 
შიშის შეტევები, კლინიკური დეპრესია, თვითდაზიანება, სუიციდის 
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მცდელობა, ჩვეული ადგილებისთვის თავის არიდება, ტანსაცმლის 
გახდაზე უარის თქმა, მზრუნველებისადმი გადაჭარბებული მორჩილება 
და სხვა.  

 ფსიქოლოგიური/ემოციური ძალადობის ნიშნები: 
- ფიზიკური ნიშნები: მეტყველების დარღვევა, განვითარების შეფერხება, 

საკუთარი თავისთვის მიყენებული ფიზიკური დაზიანებები და სხვა.  
- ქცევითი ნიშნები: გამომწვევი, ექსტრემალური ქცევა, ძალიან დაბალი 

თვითშეფასება, არარაობის განცდა, თვითდაზიანებისადმი ან თავის 
დამცირებისადმი მიმართული ქცევა, სუიციდის მცდელობა, შფოთვითი 
შეტევები, კლინიკური დეპრესია, მზრუნველებისადმი გადაჭარბებული 
მორჩილება, ინტერპერსონალური უნარების საგრძნობლად დაქვეითება, 
ყურადღების მიმქცევი ქცევა და სხვა. 

 უგულებელყოფა:  
- ფიზიკური ნიშნები: მედიკამენტების არასწორად მიცემა, 

კომუნიკაციების მუდმივი შეზღუდვა, მათ შორის, ტელეფონით, 
ფიზიკური გამოფიტვა, პირის ღრუს დაზიანებები, ჰიგიენის 
პრობლემები, ერთი და იმავე ტანსაცმლის ტარება ხანგრძლივი დროით, 
საკუთარ ზომაზე დიდი ან პატარა ტანსაცმლის ტარება, ამინდის 
შეუსაბამოდ ჩაცმა, საკვების ნაკლებობა და სხვა.  

- ქცევითი ნიშნები: მუდმივი გადაღლილობა, შიმშილი, 
ინტერპერსონალური/სოციალური უნარების უჩვეულო ნაკლებობა ან 
დაქვეითება, სოციალიზაციის სურვილის არქონა/უარყოფა, 
მზრუნველების მიერ ბენეფიციარის არმიყვანა დანიშნულ ვიზიტებზე, 
ღონისძიებებზე და სხვა. 

 
გარდა ამისა, გამოყოფენ სისტემური ძალადობის ნიშნებსაც, რომლებიც 

შემდგომში მდგომარეობს:  
 არ არსებობს საჭირო პროგრამა ან არასათანადოდ ხორციელდება; 
 თანამშრომლებისთვის არ მიეწოდებათ საკმარისი ტრენინგები ძალადობის 

პრევენციასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 
 ბენეფიციარებს მიეწოდებათ მხარდაჭერა, რომელიც არ შეესაბამება 

მომსახურების მოთხოვნებს; 
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 ბენეფიციარები უარს ამბობენ მხარდაჭერის მიღებაზე, ვინაიდან თავს 
არაკომფორტულად გრძნობენ კონკრეტულ მზრუნველებთან (Identifying 
Abuse, Neglect and Exploitation, n.d.). 

 
ძალადობის ეჭვის შემთხვევაში, შეფასების მიზანია იმ ქცევის გამოვლენა, 

რომელიც არ არის ტიპიური, დამახასიათებელი შშმ ბავშვისთვის. თავისთავად, 
შეფასების დროს შეზღუდული შესაძლებლობების ბუნებაც გასათვალისწინებელია. 
ზრუნვის დაწესებულებაში ბავშვზე ძალადობაზე დამატებით შეიძლება 
მიგვანიშნებდეს შემდეგი ინდიკატორები: 

 არასათანადო კვება და გამოკვებაში „ხელშეწყობა“; 
 ჰიგიენის სიმწირე, მათ შორის, ტუალეტის საჭიროებების დაკმაყოფილების 

მხრივ; 
 სტიმულაციის ნაკლებობა; 
 მკაცრი და უხეში მოპყრობა, ასევე, სითხის, საკვების, მედიკამენტებისა და 

ტანისამოსის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა; 
 მზრუნველის მიერ ბავშვთან საკომუნიკაციო საშუალებების დასწავლის 

სურვილის არქონა; 
 კომფორტულად ძილისთვის საჭირო აღჭურვილობის ნაკლებობა; 
 ბავშვის სურვილის საწინააღმდეგოდ არააუცილებელი ინვაზიური 

პროცედურების ჩატარება; 
 პროფესიონალთა მხრიდან ცოდნის ნაკლებობა ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა ბავშვის ნორმალური ქცევა, შეზღუდული შესაძლებლობის 
გავლენა ბავშვზე, ბავშვთან კომუნიკაცია და სხვა (Children with Disabilities , 
n.d.). 

 
თუკი მზრუნველთან გიწევთ ურთიერთობა, მნიშვნელოვანია დააკვირდეთ მის 

ქცევას, რომელიც შესაძლოა ისეთ ნიშნებს შეიცავდეს, რაც ძალადობის 
განმახორციელებელი პირებისთვისაც არის ხოლმე დამახასიათებელი. 
რასაკვირველია, ეს ჩამონათვალი არ არის სტანდარტულად დადგენილი და უდავო 
ჭეშმარიტება, თუმცა იგი გვაძლევს გარკვეულ მონახაზს, რაზეც შეიძლება 
გავამახვილოთ ყურადღება: 

 მითითებების შესრულებაზე უარის თქმა და აუცილებელი დავალებების 
არშესრულება; 

 დამოკიდებულებებისა და ქცევის კონტროლის დემონსტრირება; 
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 გვიან გამოცხადება ან საერთოდ არმოსვლა; 
 ალკოჰოლის ან რაიმე არალეგალური ნივთიერების ქვეშ მუშაობა; 
 შინაურ ცხოველებზე ძალადობრივი ქმედება; 
 მუქარის ან აგრესიული სხეულის ენის გამოყენება დასაშინებლად; 
 იმპულსურობა; 
 თანხმობის გარეშე სამსახურებრივი ტრანსპორტის, ფულის ან სხვა 

რესურსის გამოყენება; 
 შშმ პირის სოციალური იზოლირება (მათ შორის, განათლების მიღების და 

დასაქმების შესაძლებლობის შეზღუდვა); 
 განვითარების შეფერხების მქონე პირთა გაუფასურება (დაფასების არ 

გამოხატვა); 
 სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების მუდმივი ცვლა; 
 შშმ პირების ნაცვლად, მათი სახელით საუბარი მაშინაც კი, როდესაც შშმ 

პირს თავად შეუძლია ამის გაკეთება; 
 სხვა კოლეგების ვიზიტებისას არაკეთილგანწყობილი დახვედრა; 
 კონკრეტულ ბენეფიციარებთან განმარტოების მცდელობა, როცა ამის 

საჭიროება არ ჩანს (Common Signs and Symptoms of Abuse, Neglect, and 
Exploitation, n.d.). 

 
ეს ის ნიშნებია, რომლებმაც შეიძლება ეჭვი გაგვიჩინოს, რამდენად დაცულია 

ბენეფიციარი მსგავს პროფესიონალთან ზრუნვის დაწესებულებაში. გარდა ამისა, 
მზრუნველს, რომელიც შესაძლოა უგულებელყოფდეს შშმ ბავშვის საჭიროებებს ან 
სხვა სახით ძალადობდეს მასზე, შეიძლება გააჩნდეს შემდეგი მახასიათებლებიც, 
როგორიც არის: დაბალი თვითშეფასება, სხვების კონტროლის მოთხოვნილება, 
ძალადობის გამოცდილება ბავშვობაში, შშმ პირების მიმართ მიჯაჭვულობის 
ნაკლებობა, ხელმძღვანელობით უკმაყოფილება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ 
უკმაყოფილების გადატანა მასზე უფრო სუსტ ადამიანებზე, ვისზეც ძალაუფლებას 
გრძნობს და სხვა (Common Signs and Symptoms of Abuse, Neglect, and Exploitation, n.d.).  

 
შშმ ბავშვებთან მომუშავე პირის მიერ, რომელსაც ბავშვზე ზრუნვა ევალება,  

ძალადობრივ ქმედებაში ან არასათანადო მოპყრობაში შეიძლება ჩაეთვალოს ისეთი 
ქმედებები, როგორიცაა უხეში ფიზიკური მოპყრობა, მოქაჩვა ან ხელის კვრა, 
მედიკამენტების ჭარბად გამოყენება, აკრძალვების არასაჭიროდ ან გადაჭარბებულად 
გამოყენება, დიეტური შეზღუდვების უგულებელყოფა, ბავშვის ძალიან ცხელ ან ცივ 
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წყალში დაბანა, საპირფარეშოში ბავშვის დიდხანს დატოვება, ან საპირფარეშოში  
არშეყვანა, როცა მას ეს სჭირდება და ა.შ. (Common Signs and Symptoms of Abuse, Neglect, 
and Exploitation, n.d.).  

 
ამასთანავე, ყურადღება არის გასამახვილებელი ბავშვის ქცევაზეც და მის 

დამოკიდებულებაზე მზრუნველის მიმართ. ძალადობის შემთხვევაში, ბავშვი 
შეიძლება ამჟღავნებდეს აგრესიას, შიშს, არ ჰქონდეს მიჯაჭვულობა მზრუნველზე ან 
ამჟღავნებდეს უპირობო მორჩილებას. ბავშვის განვითარებაში რეგრესიც 
აუცილებლად ყურადსაღებია. ბავშვის განსხვავებული ქცევა შესაძლოა ქცევით 
პრობლემებთან გაიგივდეს, ამიტომ ამ დროს მნიშვნელოვანია კონკრეტული ქცევის 
შესწავლა, მისი გამომწვევი მიზეზების დადგენა (პრეისტორიის შესწავლა), რა 
პირობებში შეიცვალა ქცევა, დროის რა მონაკვეთში, რა ფაქტორების თანხლებით და 
ა.შ. 

 
1996-2009 წლებში აკადემიურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული კვლევების ანალიზი 

აჩვენებს, რომ ბავშვის შეზღუდულ შესაძლებლობასა და მის მიმართ არასათანადო 
მოპყრობას შორის მყარი კავშირია (Stalker & McArthur, 2012). თუმცა ცოტა რამ არის 
ცნობილი ძალადობის ხანგრძლივ შედეგებზე.  

 
სექსუალურ ძალადობაზე უფრო მეტად მახვილდება ყურადღება და მის  

მოკლევადიან შედეგებად სახელდება სკოლის მიტოვება, კომუნიკაციის სირთულეები 
და აკადემიური ჩამორჩენა (Brown, 2010). ამიტომ ხშირად იმის დადგენაც რთულია, 
მსუბუქი ან საშუალო გონებრივი ჩამორჩენა არსებული მდგომარეობაა, თუ 
ძალადობის შედეგი. სექსუალური ძალადობის გრძელვადიანი შედეგები კი მოიცავს 
შიშებს, შფოთვას, დეპრესიას, სიბრაზეს, მტრულ განწყობას, მიუღებელ სექსუალურ 
ქცევას, დაბალ თვითშეფასებას, ნივთიერებების მოხმარებისადმი მიდრეკილებასა და 
სირთულეებს ურთიერთობებში (Brown, 2010).  

 
დასწავლის სირთულეების მქონე ბავშვების მიმართ ძალადობამ შემდგომში 

შესაძლოა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების, ქცევითი სირთულეებისა და 
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომების სახით იჩინოს თავი (Stalker & 
McArthur, 2012). ზოგადად კი ძალადობის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე შედეგად 
შეზღუდული შესაძლებლობის ხარისხის დამძიმება და სიკვდილიანობაა მიჩნეული 
(Davis, 2009).  
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ძალადობაზე საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის 

შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს შემთხვევის რეფერირება სოციალური 
მომსახურების სააგენტოში და, საჭიროების შემთხვევაში, პოლიციაში, რაზეც უფრო 
დეტალურად ქვემოთ ვისაუბრებთ. 

 
 
ძალადობაზე რეაგირება 
 

ინტერვენციის შედეგად ძალადობაგანცდილი შშმ ბავშვები დიდ სარგებელს 
იღებენ. კვლევები აჩვენებს, რომ ბინაში ვიზიტები და მშობელთა ტრენინგები 
მათთვის მშობლობის უნარების გასაუმჯობესებლად, ძალიან ეფექტურია და ხელს 
უწყობს შემდგომში ძალადობის პრევენციას (The State of the World's Children, 2013).  

 
საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წლის 12 სექტემბერს N437 ბრძანებით 

დამტკიცებული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურები 
ჩვენს ქვეყანაში მთავარი დოკუმენტია ძალადობის იდენტიფიცირებისა და მასზე 
რეაგირების პროცედურების განსასაზღვრად. მართალია იგი არ გამოყოფს შშმ 
პირებზე ძალადობის იდენტიფიცირებისა და რეაგირების პროცედურას (რაც, მათი 
სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლოა განსხვავებული იყოს), თუმცა ეს 
დოკუმენტი ყველა სახელმწიფო ორგანოს, რომელსაც ბავშვთან აქვს შეხება, 
ავალდებულებს, გამოავლინოს და გადაამისამართოს ბავშვზე ძალადობის ნებისმიერი 
შემთხვევა, რათა ბავშვმა მიიღოს შესაბამისი დახმარება. დოკუმენტის თანახმად, 
ამისთვის ყველა უწყებას ევალება პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა და შიდა 
სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავება (ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურები, 2016).  

 
ძალადობაზე რეაგირების პროცედურის თანახმად, ძალადობაზე ეჭვის გაჩენის 

შემთხვევაში, უწყების შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი შეისწავლის მდგომარეობას 
და საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში (როდესაც ძალადობის რამდენიმე ნიშანი 
ემთხვევა ერთმანეთს), მიმართავს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
(წერილობით ან/და ცხელი ხაზის მეშვეობით), საჭიროების შემთხვევაში კი, იძახებს 
პოლიციას და/ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. როდესაც საქმე ეხება 
გადაუდებელ შემთხვევას (ე.ი. ბავშვის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ემუქრება 
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მყისიერი საფრთხე, ან შეიძლება დაემუქროს 24 სთ-ის განმავლობაში), 
პასუხისმგებელი პირი იძახებს პოლიციას (ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურები, 2016).  

 
მიუხედავად აღნიშნული პროცედურების არსებობისა, საჯარო უწყებებიდან 

ძალადობის შემთხვევების რეფერირება მაინც იშვიათად ხდება, რაც შეიძლება 
გამოწვეული იყოს, საზოგადოებაში არსებული არაჯანსაღი რწმენებით („ძალადობა 
ოჯახის საქმეა“, „მე დაველაპარაკები და აღარ იძალადებს“, „პოლიციაში დარეკვა 
ჩაშვებაა“ და სხვა), ძალადობის ნიშნებზე ინფორმაციის ნაკლებობით ან ძალადობის 
ფორმებზე არასწორი ინფორმაციის ფლობით, ასევე, საქმის გაზრდის შიშითა და 
ძალადობისადმი გულგრილობით. ყველა შემთხვევაში, აღნიშნული ბარიერები ბავშვს 
ძალადობის წინაშე მარტოს ტოვებს და შესაბამისი დახმარების მიღების 
შესაძლებლობას ართმევს.  

 
 
ძალადობის გამოვლენისა და მასზე რეაგირების ბარიერები 
 

მრავალი ბარიერი არსებობს საზოგადოების, თემის, ორგანიზაციებისა თუ 
ინდივიდების დონეზე, რის გამოც არ ხდება ძალადობის წინააღმდეგ სათანადო 
ნაბიჯების გადადგმა. ისინი შეიძლება შემდეგ დონეებზე განვიხილოთ: 

 კონტექსტური ბარიერები: დაცვის საკითხების განსხვავებული გაგება, 
საკითხის კომპლექსურობა (ვინაიდან ბავშვებს მრავალი ადამიანისგან 
შეიძლება დაემუქროთ საფრთხე), თემში დაცვის სისტემების სისუსტე და 
სხვა მრავალი განსხვავებული სოციალური და კულტურული კონტექსტი. 

 ორგანიზაციული ბარიერები: კომპლექსური ორგანიზაციული სისტემები, 
ბავშვის უსაფრთხოების არაპრიორიტეტულობა, ზედმეტად 
გადატვირთული თანამშრომლები და დაფინანსების პრობლემა. 

 ინდივიდუალური ბარიერები: ემოციური საკითხები, ცოდნის ნაკლებობა, 
მითები, პრობლემის უარყოფა („ეს ჩემი პრობლემა არაა, მე არ მეხება“, 
„მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის პრიორიტეტული ახლა“, „ეს კიდევ უფრო 
მეტ პრობლემას წარმოშობს“ და სხვა) (Fairholm & Singh, 2010).  

 
შშმ ბავშვებში ქცევის ცვლილება ძალადობის მთავარი ინდიკატორია, თუმცა იგი 

ხშირად შეზღუდულ შესაძლებლობასთან უფრო იგივდება, ინტელექტუალური 
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შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში კი ბავშვის ნაკლებად სჯერათ (Davis, 
2009). მნიშვნელოვანია, კარგად მოხდეს ზრუნვის დაწესებულებაში აყვანილი 
თანამშრომლების გადამოწმება, მათი წარსული სამუშაო გამოცდილების შესწავლა, 
სამუშაო მოტივაციის განსაზღვრა, ცოდნის შეფასება. თავად პროფესიონალებშიც კი 
ზოგჯერ არსებობს მოსაზრება, რომ შშმ ბავშვებზე ძალადობა არ არის ისეთი მძიმე, 
როგორც სხვა ბავშვებთან, ვინაიდან ამ ბავშვებს არ ესმით მომხდარის სიმძიმე (Shah, 
Tsitsou, & Woodin, 2016).  

 
ზემოაღნიშნული კიდევ უფრო პრობლემურს ხდის შშმ ბავშვებზე ძალადობის 

გამოვლენას და მასზე სათანადო რეაგირებას და ტოვებს შშმ ბავშვებს სათანადო 
დახმარებისა და დაცვის გარეშე. მით უმეტეს, რომ შშმ ბავშვებზე ძალადობის 
ამოცნობა ხშირად პროფესიონალებსაც უჭირთ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2013 
წელს ჩატარებულ ეროვნულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა შემთხვევაში, მხოლოდ ფიზიკური შეურაცხყოფაა 
აღიარებული, რადგან პროფესიონალებს აკლიათ კომპეტენცია და არ აქვთ სათანადო 
ცოდნა ხშირ შემთხვევაში ძალადობის სხვა ფორმების ნიშნების გამოსავლენად, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე უგულებელყოფას ეხება“ (გაერთიანებული 
ერების ბავშვთა ფონდი (UNICEF), 2013  გაერთიენებული ერების ბავშვთა ფონდი,  
2015:16).  

 
სოციალური სამსახური შესაძლოა ინფორმირებული იყოს ზრუნვის 

დაწესებულებაში ძალადობის ფაქტ/ებ/ის შესახებ, თუმცა ბავშვი მაინც დატოვოს 
აღნიშნულ დაწესებულებაში, ვინაიდან სპეციალიზებული მინდობითი 
აღმზრდელების რაოდენობის სიმცირის გამო შესაძლოა ალტერნატიული ზრუნვის 
საშუალება ვერ გამოინახოს (What to Do If You’re Worried a Child Is Being Sbused, 2015). 
თავისთავად, ეს დამატებითი პრობლემაა, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის მწვავედ 
დგას.  

 
ზემოთ აღნიშნული ბარიერების გათვალისწინებით, შშმ პირთა მომსახურებებმა 

მაქსიმალური სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ მზრუნველის ან სხვა პროფესიონალის 
დაქირავებისას, ასევე, დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს ძალადობის 
რეპორტირების მექანიზმები.  
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გასათვალისწინებელია ისიც, თუ რატომ უჭირთ აღმზრდელებს და მშობლებს 
ბავშვების ქცევის მართვა პოზიტიური მეთოდებით და რატომ მიმართავენ 
ძალადობრივ ქმედებებს. პროფესიონალებს უნდა ესმოდეთ, რომ აღმზრდელები და 
მშობლები ხშირად არიან გადაწვის პირას, რადგან უდიდეს ენერგიას ხარჯავენ შშმ 
ბავშვის მიერ თითოეული დავალების შესრულებაში, რაც ხშირად წარმოუდგენელი 
მოთმინების ხარჯზე მიიღწევა. არ არის გასაკვირი, რომ აღმზრდელებსა და მშობლებს 
ზოგჯერ არ ჰყოფნით ნებისყოფა, მითითების მრავალჯერადი გამეორებითა და 
ახსნით  ელოდონ სასურველი ქცევის განხორციელებას ან არასასურველი ქცევის 
შეწყვეტას, რა დროსაც შესაძლოა ყვირილი, მუქარა ან ფიზიკური შეხება უფრო მარტივ 
გამოსავლად მოეჩვენოთ. იმ პირობებში, როდესაც მშობლებსა და აღმზრდელებს არ 
აქვთ ემოციური ვენტილაციის საშუალება და სახელმწიფოსგან შესაბამისი დამხმარე 
მომსახურებები (ტრენინგები, ჩანაცვლება, მშობელთა სკოლა, ბავშვთა დღის ზრუნვის 
ცენტრები, შინ მოვლა და სხვა), ბავშვის მიმართ განხორციელებულ (მათ შორის, 
ძალადობრივ) ქმედებებზე მთელი პასუხისმგებლობის მათზე დაკისრება და „ცუდ 
მშობლებად/აღმზრდელებად“ მონათვლა უმართებულო იქნება.  

 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შშმ ბავშვთა მიმართ ძალადობის 

შემცირებისადმი მნიშვნელოვანი რესურსებისა და ძალისხმევის მიმართვის გარეშე, 
პრობლემა მოუგვარებელი დარჩება, ამით კი უმეტესწილად საზოგადოების ყველაზე 
მოწყვლადი ნაწილი ზარალდება. საჭიროა ერთიანი მიდგომა და სამივე - პრევენციის, 
იდენტიფიკაციისა და რეაგირების მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების 
განხორციელება, რათა დავიცვათ ისინი, ვისაც ამის გაკეთება თავად არ შეუძლიათ.  
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თავი II 

ნაწილი 1. შეზღუდულ შესაძლებლობასთან ადაპტაცია 
და ჩარევის სტრატეგია 

ნათია მაჭარაშვილი 

 
,,ვწუხვარ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ თქვენს პატარას ყველაფერი კარგად 

არ აქვს. ექიმის ამ სიტყვების შემდეგ მეგონა, რომ ღამის კოშმარს ვხედავდი და 
გაღვიძება მინდოდა, ამ სიტყვების დავიწყება შეუძლებელია, მთელი ცხოვრება 
გახსოვს სიხარულსა და მძიმე დღეებში ყოველთვის გაგახსენდება და ამ 
სიტყვებით იწყება გრძელი და რთული გზა’’ (ერთ-ერთი მშობლის 
ჩანაწერიდან). 
 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების უმეტესობისთვის ოჯახი 

ცხოვრების ცენტრალური რგოლია, სპეციალისტების აზრით, ოჯახი შეიძლება იყოს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის რეაბილიტაციის ყველაზე 
ეფექტური ადგილი, ვინაიდან იგი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხშირად კი 
ერთადერთი რესურსი ბავშვის პიროვნებად ჩამოყალიბებისთვის, მისი 
სოციალიზაციისა და თვითრეალიზაციისათვის, თუმცა იმის გამო რომ ოჯახები 
მნიშვნელოვანი სოციალური სტიგმის გავლენას განიცდიან, ბავშვები ხშირად 
საკუთარ ოჯახებში უმწეო მდგომარეობაში იმყოფებიან და მოწყვლადნი არიან 
სტიგმისა და ძალადობის მიმართაც (შაღაშვილი, 2016). 

 
როდესაც ბავშვი იბადება შეზღუდული შესაძლებლობით ან ადრეულ ასაკში 

ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის, მისი ადაპტაცია და სირთულეებთან 
გამკლავების მექანიზმი მნიშვნელოვნად არის განპირობებული მისი მშობლების და 
ოჯახის სხვა წევრების დამოკიდებულებით ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობების 
მიმართ. 

 
ამ თავში განვიხილავთ შეზღუდულ შესაძლებლობებთან ადაპტაციის პროცესს, 

ოჯახების როლს ამ პროცესში და მშობელთა ტიპებს, ასევე მიმოვიხილავთ ჩარევის 
სტრატეგიებს, რომელსაც სპეციალისტები/სოციალური მუშაკები იყენებენ მათთან 
მუშაობის დროს.  
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ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობების გავლენა ოჯახზე 
 

ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის გავლენა ოჯახზე და მის 
ფუნქციონირებაზე თითოეული ოჯახისთვის ინდივიდუალურია, თუმცა  რაც ამ 
ოჯახებს საერთო აქვთ ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური ადაპტაციის 
საჭიროებაა. უმეტესად, ოჯახი იძულებულია შეეგუოს/მოერგოს იმ მდგომარეობას, 
რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადების შემდეგ 
აღმოჩნდა. სირთულე, რომელსაც განიცდიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვების ოჯახები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტიპიური განვითარების მქონე 
ბავშვების ოჯახების ცხოვრებისეული სირთულეებისგან, ეს შეიძლება იყოს: 

 ბავშვის დაბადება და აღზრდა; 
 თაობათა შორის კომუნიკაცია, ღირებულებების და ტრადიციების 

გადაცემა; 
 ბავშვის საჭიროებების, სიყვარულისა და ზრუნვის მოთხოვნილების 
    დაკმაყოფილება და ემოციური შეჭიდულობა;  
 სექსუალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; 
 თანადგომის ქსელთან ურთიერთობის მოთხოვნილება; 
 ინდივიდუალური მამობრივი ან დედობრივი მოთხოვნილებების 
     დაკმაყოფილება  ბავშვებთან ურთიერთობის დროს; 
 ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობის დაცვა, დასვენებისა და სტრესის 
     დაძლევის ორგანიზება. 

 
ხშირ შემთხვევაში, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა  ჩამოთვლილი ფუნქციების 

რეალიზება ვერ ხორციელდება ოჯახებში, რომლებსაც ყავთ ბავშვები შეზღუდული 
შესაძლებლობებით.   

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადების შედეგად, რომელსაც 

ახლავს სტრესი და  ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, უარესდება 
როგორც ოჯახის შიგნით არსებული ურთიერთობები, ასევე სოციალური 
ურთიერთობები და  გავლენას ახდენს ოჯახის მშობლების/წევრების როგორც ფსიქო- 
სომატურ ასევე სოციალურ მდგომარეობაზე (Левченко & Ткачева, 2003).  
 

ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ოჯახის 
ფუნქციონირებაზე: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადება 
მშობლისთვის უდიდესი ფსიქოლოგიური სტრესის გამომწვევი ფაქტორია. ბავშვის 
მოვლინების ფაქტი, რომელიც ისეთი არაა როგორც ყველა, წარმოადგენს ძლიერი 
სტრესის წყაროს, რომელსაც მშობელი გრძნობს. სტრესი  გავლენას ახდენს მშობელზე 
და წარმოადგენს ტრავმას, რომელიც ძირეულად ცვლის ცხოვრების წყობას და 
წარმოდგენილ მოლოდინებს, ურთიერთობებს ოჯახს შიგნით, ურთიერთობების 
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სისტემას, ღირებულებებს, ვინაიდან ყველა მოლოდინი, რომელიც დაკავშირებულია 
მომავალ ბავშვთან ერთ წამში ინგრევა. ამ დროს მშობლების, უმეტეს შემთხვევაში 
დედის ემოციური მდგომარეობა, შეუდარებელია ოჯახის სხვა წევრების ემოციურ და 
ზოგად მდგომარეობასთან, აქვთ შიშები, დეპრესია, მარტოობის განცდა, დანაკარგის 
განცდა, უქვეითდებათ თვითშეფასება, უქრებათ საკუთარი შემოქმედებითი თუ 
კარიერული გეგმის განხორციელების სურვილი, ინდიფერენტული არიან საკუთარი 
თავის მიმართ და პიროვნული განვითარების მიმართ, აქვთ დედობრივი გრძნობების 
დეპრივაცია (Левченко & Ткачева, 2003).  

 
სოციალური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ოჯახის ფუნქციონირებაზე: 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადება აყალიბებს დაბალ 
მოლოდინებს სოციალური ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. ვიწროვდება ოჯახის 
მხარდამჭერთა ქსელი და კონტაქტები მათთან. ოჯახის ემოციური მდგომარეობა 
(სირცხვილი, შიში) ხშირად იწვევს სოციალურ იზოლაციას. შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადების შემდეგ, ყველაზე გავრცელებულ 
შემთხვევებში, რისკის წინაშე დგება ოჯახის ერთიანობის შენარჩუნების საკითხი. 
თუმცა პირიქითაც ხდება - ოჯახი შეკრულია და არ შორდება, რაც დადებითად 
აისახება ბავშვის პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. ურთიერთობების სიძნელეები 
შეიძლება წარმოიშვას არა მხოლოდ მეუღლეებს შორის არამედ ბავშვსა და მშობელს 
შორისაც და ოჯახში თაობებს შორისაც ( ბებია, ბაბუა).  

 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლობა გავლენას ახდენს ასევე 

მშობლების დასაქმებაზეც, მათ უწევთ ცვლილებების შეტანა თავიანთ გეგმებში, 
ეცვლებათ სოციალური სტატუსი. თუმცა, მიუხედავად ამისა, არის შემთხვევები, როცა 
ასეთი მშობლები შესაბამისი მხარდაჭერის არსებობის შემთხვევაში პოულობენ 
საკუთარ თავში ძალებს რომ  მიიღონ სპეციფიკური ცოდნა, გადამზადდნენ და 
დაეხმარონ როგორც საკუთარ შვილს ასევე სხვა ბავშვებსაც. 

 
სომატური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ოჯახის ფუნქციონირებაზე: 

ბავშვის მდგომარეობამ შეიძლება მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება 
გამოიწვიოს. დაკვირვებების შედეგად ვლინდება, რომ დედებს ხშირად აქვთ წნევის 
ცვალებადობა, უძილობა, ძლიერი თავის ტკივილები, თერმორეგულაციის დარღვევა. 
რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო ხშირია თავის ტკივილები და მით უფრო 
განგრძობითია ეს პროცესი. დედები უჩივიან საერთო დაღლილობას, დეპრესიას და 
სევდას.  

 
 
მშობელთა ტიპები 
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იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ დახმარებისა და ჩარევის სტრატეგიები 

მნიშვნელოვანია გავიგოთ, როგორ ხასიათდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მშობლები.  

 
ფსიქოლოგები გამოყოფენ მშობელთა რამდენიმე ჯგუფს, რომელსაც თავისი 

მახასიათებლები აქვთ: 
მშობლების პირველი ჯგუფი - ისინი წარმოადგენენ საკმაოდ მრავალრიცხოვან 

ჯგუფს, რომლებიც პრობლემებზე რეაგირებისას შინაგანი გამკლავების მექანიზმებს 
იყენებენ. გამოირჩევიან ხასიათის ცვალებადობით, მათი ყველა ძალისხმევა 
შვილისკენაა მიმართული და მზად არიან  მსხვერპლად შეწირონ საკუთარი 
ჯანმრთელობა შვილის მდგომარეობას. ისინი პრაქტიკულად არ ისვენებენ, არ 
წუწუნებენ, ისინი ცდილობენ მოიძიონ საუკეთესო სპეციალისტები ხშირ შემთხვევაში 
თავად ხდებიან სპეციალისტები და აქტიურად ერთვებიან ბავშვის ცხოვრებაში. 

მშობლების მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები - ფსიქოლოგიური სტრესის 
მდგომარეობაში როგორიცაა, მაგალითად, ბავშვის დაბადება შეზღუდული 
შესაძლებლობით, სუსტდებიან და კარგავენ წონასწორობას. მათთვის ბავშვის 
დაბადება და რეაქცია სტრესზე ვლინდება შფოთვის მომატებით, შიშებით, ღრმა 
დეპრესიით. ამ ტიპის მშობლებისთვის დამახასიათებელია პასიური პოზიციის ქონა: 
,,რაც არის არის, ვერაფერს შევცვლი, როგორიც დაიბადა ისეთი იქნება’’. ისინი ვერ 
ხედავენ სიტუაციიდან გამოსავალს, უმეტესად თავის უმოქმედობას ამართლებენ 
იმით, რომ სპეციალისტებისგან არ აქვთ პირდაპირი მითითებები როგორ მოიქცნენ: 
,,ჩვენთვის არავის უთქვამს იმის შესახებ რომ მის განვითარებაზე უნდა ვიმუშაოთ, 
ჩვენ არაფერი ვიცოდით’’ ისინი ხელმძღვანელობენ პრინციპით: ,,დაე ყველაფერი ისე 
წავიდეს, როგორც მიდის’’, მათ უჭირთ გააზრება, რომ სირთულეები შეიძლება 
მეორეული იყოს და არ იყოს გამოწვეული მხოლოდ ბავშვის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობით. ამავე ჯგუფში მოიაზრება ისეთი მშობლებიც, რომლებიც თავიანთი 
შვილების პრობლემებს აზვიადებენ, უარყოფენ განვითარების შესაძლებლობებს, 
განვლილი ცხოვრება მათთვის არის ,, შეუმდგარი’’, უბედური’’. 

მესამე ჯგუფის მშობლები - ხასიათდებიან უმეტესად  წინააღმდეგობით არსებული 
მდგომარეობით გამოწვეული ფრუსტრაციის მიმართ. ეს ჯგუფი ხასიათდება აქტიური 
ცხოვრებისეული პოზიციით, ხელმძღვანელობს საკუთარი შეხედულებებით, 
მიუხედავად სახვადასხვა მოსაზრების არსებობისა. ამ ჯგუფს სპეციალისტები 
პირობითად ორად ყოფენ: პირველი ნაწილი, როდესაც იგებს  ბავშვის შეზღუდული 
შესაძლებლობებით დაბადებას, ხშირად იღებს მისი მიტოვების გადაწყვეტილებას, 
ხოლო მეორე ნაწილი ირჩევს სხვა პოზიციას, ცდილობს მოძებნოს გამოსავალი და 
პიროვნულ შეურაცხყოფად იღებს მიტოვების შეთავაზებას, ცდილობს ძალისხმევა 
მიმართოს საუკეთესო ექიმების, საავადმყოფოს, პედაგოგის, ექსტრასენსების და 
ხალხური საშუალებების მოძიებაში. ისინი ვერ ხედავენ დაბრკოლებას ამ გზაზე და 
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დარწმუნებულები არიან რომ ოდესღაც, რაღაც სასწაული იხსნის მათ ამ 
მდგომარეობიდან. მათ უჭირთ ბრაზის შეკავება, უჭირთ თვითკონტროლი, და 
ახასიათებთ იმპულსური ქცევა.  მათი დევიზი შეიძლება იყოს: ,,დაე საზოგადოება 
შეეგუოს ჩვენს ბავშვებს და არა ჩვენ მათ’’. ამ ტიპის მშობლებს ხშირად აქვთ 
არარეალური მოლოდინები თავიანთი ბავშვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით 
(Левченко & Ткачева, 2003) . 

 
უცხოეთისგან განსხვავებით, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ადამიანებზე მზრუნველებისთვის მრავალი მომსახურებაა გათვალისწინებული, 
საქართველოში ჩატარებული კვლევის - ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ოჯახების საჭიროებები და გამოწვევები’’-ს მიხედვით, მშობლის ბევრად 
განსხვავებული ფსიქოლოგიური პორტრეტი გამოიკვეთა, განსხვავებული 
საჭიროებებით, კერძოდ: 

მშობლები ხშირად არიან სტიგმისა და საზოგადოების მხრიდან არასწორი 
დამოკიდებულებების მსხვერპლი, ხშირ შემთხვევაში გონებრივი, ან ფსიქიკური 
პრობლემების მქონე ადამიანების ოჯახები იზოლირებულ ცხოვრებას ეწევიან იმის 
გამო, რომ საზოგადოებაში მათი გამოჩენა განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს. 
საზოგადოებაში არსებული სტიგმის და არაკეთილგანწყობის გარდა, არის მეორე 
უკიდურესობა - საოცარი სიბრალული, რაც მშობლების მიერ ასევე მტკივნეულად 
აღიქმება. ბევრი მათგანი თვლის, რომ მათ შვილებს შესაცოდი არაფერი  სჭირთ, იმ 
შემთხვევაში, თუკი საკუთარი უნარების განვითარების და გამოყენების 
შესაძლებლობა მიეცემათ. კვლევამ აჩვენა, რომ გონებრივი განვითარების შეფერხების 
მქონე პირებზე მზრუნველ ადამიანებს მრავალმხრივი ეკონომიკური, სოციალური თუ 
ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ. ხშირად განსაკუთრებული საფრთხე 
ერთმშობლიან ოჯახში არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ  მშობელთა უმეტესობას 
აქვს უმაღლესი განათლება, მათ შორის მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი. კვლევის 
შედეგად გაირკვა ასევე, რომ მშობლების ძირითად სტრესის წყაროს ის წარმოადგენს, 
თუ რა ბედი ელით შვილებს მათი გარდაცვალების შემდგომ. მშობლებისთვის ასევე 
სტრესულია იმის დანახვა, რომ მათი შვილები უმოქმედოდ და ელემენტარული 
ცოდნის გარეშე რჩებიან საქართველოში (მახარაძე & ქიტიაშვილი, 2013).  

 
ასევე საქართველოში ჩატარებული ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით,  მშობლებს აქვს 

შიში იმისა, რომ ბავშვს „უცხო“ სოციალურ გარემოში ფსიქოლოგიურ ტრავმას 
მიაყენებენ და ისედაც რთულ შინაგან ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას გაუმძაფრებენ; 
მშობლებს ასევე აქვთ ბავშვის შესაძლებლობათა შეზღუდვის გამო სირცხვილის 
განცდა, რომლის მიღმაც ბავშვის მდგომარეობის მიმართ შინაგანი 
პროტესტი/მიუღებლობა ძევს, და რომელიც სოციალური იზოლაციისაკენ უბიძგებს 
არა მარტო ბავშვს, არამედ მშობელსაც; იკვეთება გარშემომყოფთა მხრიდან 
გამოხატული სიბრალულისადმი შიში; თუმცა, აქვე გამოითქვა საინტერესო აზრი, 
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რომელიც ციტირებას იმსახურებს: „ის ფაქტი, რომ ადამიანები თანაგრძნობას 
სიბრალულით გამოხატავენ, მხოლოდ და მხოლოდ გაუნათლებლობის შედეგია, თუ 
ამ გაუნათლებლობას მოვიშორებთ, სიკეთე დარჩება...“ (ხარებავა & ჯავახიშვილი, 
2006). მშობლებმა ცალკე ფსიქოლოგიურ პრობლემად დაასახელეს შშმ ბავშვის ოჯახის 
შიგნით მშობლების არათანაბარი დამოკიდებულება შვილების მიმართ. ზოგიერთ 
შემთხვევაში ეს შშმ ბავშვზე მთელი ყურადღებისა და ზრუნვის მიმართვის ხარჯზე, 
სხვა შვილების იგნორირებაში გამოიხატება, რაც მათში ფსიქო-ემოციური 
პრობლემების განვითარების მიზეზი ხდება; ზოგჯერ პირიქით, - შშმ შვილი რჩება 
ოჯახის პოზიტიური ყურადღების მიღმა, და როგორც მას, ასევე მთელ ოჯახს ე.წ. 
„ხელის ჩაქნევის“ სინდრომი უვითარდება.   

 
ბევრ ოჯახს მიაჩნია, რომ მათ შვილებს დაცვა სჭირდებათ, ამით კი ახშობენ მათ 

დამოუკიდებლობას. შშმ ბავშვები ხშირად თავისივე ოჯახში უმწეო მდგომარეობაში 
იმყოფებიან (შაღაშვილი, 2015). 

 
არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვების მშობლებს სხვადასხვა მახასიათებლები შეიძლება ჰქონდეთ: 
 მშობლის როლის გაცნობიერების სირთულე; 
 ნეგატივიზმი საკუთარი წარსული გამოცდილების მიმართ, რაც 

განაპირობებს სკეპტიკურ განწყობას თავიანთი შვილების განვითარების 
შესაძლებლობების მიმართ; 
 ნებისმიერი თანამშრომლობისადმი წინააღმდეგობრივი 

დამოკიდებულება; 
 ყოველდღიური ცხოვრების არაორგანიზებულობა, რომელიც ხელს 

უშლით განახორციელონ გარკვეული მიზნები და შეთანხმებები; 
 სოციალური, ენობრივი, კულტურული ფასეულობითი ფუნდამენტური 

განსხვავებულობა, ბავშვის შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. 
 სტრესულ მდგომარეობასთან გამკლავების უნარების, სტრესის მართვის 

ადაპტური გზების გამოყენების სირთულე, რომელიც ხშირად ხელს უშლის 
სათანადო ზრუნვის განხორციელებაში. 

 
 
გზა ადაპტაციამდე 

 
იმისათვის რომ განვსაზღვროთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის 

ოჯახთან  მუშაობის სტრატეგია მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ თუ რა გზას გადის 
ოჯახი ბავშვის დიაგნოსტირების მომენტიდან სრულ ადაპტაციამდე. 
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დიაგნოზის გაგების მომენტი ოჯახისთვის სერიოზული კრიზისია, ამ დროს 
მშობლის/ოჯახის წარმოდგენა ბავშვზე და მის მდგომარეობაზე დრამატულად 
იცვლება. დიაგნოზის შეტყობინების მომენტში მშობელი განიცდის შოკის 
მდგომარეობას, ისინი ამბობენ რომ არ იყვნენ ამ ინფორმაციის გაგებისთვის მზად, 
აღწერენ გაურკვევლობას  დასმული შეკითხვებისა და საკუთარი განცდების მიმართ, 
გრძნობენ რომ ისინი შეეჯახნენ რაღაც გაურკვეველს, რომელიც არ ჯდებოდა მათ 
წარმოდგენაში. თითქოს სამყარო შეიცვალა მათ ირგვლივ (ისაკაძე, 2010). 

 
ლიზა იხსენებს: „ძალიან დიდი შოკი იყო ჩემთვის ამის გაგება. როდესაც 

პედიატრმა აგვიხსნა ჩვენი ქალიშვილის მდგომარეობა, მე და ჩემმა მეუღლემ ტირილი 
დავიწყეთ. ვერ გაგვეგო, ჩვენს თავს დავტიროდით თუ ჩვენს შვილს — ალბათ, 
ორივეს’’ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში მშობლები, 
სპეციალისტების მოსაზრებით, გადიან ემოციური რეაგირების ისეთივე სტადიებს 
როგორც ძლიერი სტრესის დროს. ბუნებრივია, ეს ყველა შემთხვევაში 
ინდივიდუალურია (პირველი ნაბიჯი, 2012). 

 
სოციალური მუშაკის მხარდაჭერა მეტად მნიშვნელოვანია ყველა ეტაპზე, რათა 

ოჯახმა გააცნობიეროს, რომ ზოგიერთი ცხოვრებისეული მოვლენა, რომელსაც 
სერიოზული დანაკლისი მოაქვს შეიძლება განსაკუთრებით სტრესული აღმოჩნდეს 
მისთვის და რომ ამ შემთხვევებში ძლიერი ემოციური რეაქცია ნორმალური და 
მოსალოდნელია; ასევე ის, რომ კრიზისი, დაავადებები, სტრესი წარმოადგენენ 
ზრდისა და ცვლილებების ახალ შესაძლებლობას. ოჯახები ამ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით იძენენ ახალ თვისებებს, რაც მათ მომავალში დაეხმარებათ. დანაკარგმა 
და მწუხარებამ ადამიანს შეიძლება აფიქრებინოს, რომ მომავალი უაზროა და 
აღარაფერია, რასაც შეიძლება ელოდოს. მაგრამ ახალი ოცნებებისა და ხედვის 
ჩამოყალიბება დანაკარგის დაძლევისთვის მნიშვნელოვანია, რაც თავისთავად ერთ 
ღამეში არ ხდება. მომავლის იმედის, ცხოვრების აზრის აღდგენა  და გამოწვევებთან, 
საფრთხეებთან გამკლავების უნარის გამომუშავება ხანგრძლივი პროცესია.  

 
ჩვენ შევეცდებით აღვწეროთ თითოეულ ეტაპზე ოჯახების მდგომარეობა, მათი 

ფიქრები, რეაქციები და მათთან მუშაობის სტრატეგია კონკრეტულ ეტაპზე. 
აღნიშნული საშუალებას მოგვცემს უკეთ შევაფასოთ მათი მდგომარეობა და 
დავინახოთ ის რთული გზა, რასაც ოჯახები გადიან ადაპტაციამდე (საქართველოს 
სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2016 წელი)  
 შოკისა და გაურკვევლობის ეტაპი:ოჯახი/მშობლები ვერ ახერხებენ მომხდარის 

გააზრებას, გადამუშავებას, ვერ ხსნიან მოვლენას. იგი გრძელდება რამდენიმე 
საათიდან რამდენიმე დღემდე. "რაც ხდება სიზმარია" "შეუძლებელია, ეს მე 
დამმართნოდა"- ფიქრობს მშობელი, რაც შეეხება რეაქციას უმრავლეს 
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შემთხვევაში ესაა დაბნეულობა, უგრძნობლობა, უსუსურობის განცდა, 
"გაბუჟება". 

სპეციალისტების მხრიდან მუშაობის სტრატეგია შოკისა და გაურკვევლობის 
ეტაპზე ეფუძნება მშობლის ემოციური მდგომარეობის გათვალისწინებას, 
მხარდაჭერის აღმოჩენას, ემპათიის გამოვლენას, განმეორებითი 
შეხვედრის/გასაუბრების შეთავაზებას: 
 უარყოფის ეტაპი:ოჯახი/ მშობლები უარყოფენ შექმნილი სიტუაციის, ბავშვის 

მდგომარეობის რეალურობას.   მშობლის ფიქრებია: "ეს რეალობაში არ ხდება", 
"ერთ დღეს ჩემი შვილი იქნება ჩვეულებრივი", "რაღაც შეცდომას აქვს ადგილი", 
ხოლო რეაქცია ხშირად არის დაბნეულობა, ღელვა, მიზეზის ძიების სურვილი, 
სტრესი, უარყოფა. 

სპეციალისტების მხრიდან მუშაობის სტრატეგია უარყოფის ეტაპზე ძირითადად 
მოიცავს  გულახდილობას, სიზუსტესა და სკურპულოზულობას ურთიერთობებისა 
და ინფორმაციის მიწოდების დროს, მგრძნობიარე დამოკიდებულებას მშობლის 
რეაქციის მიმართ, მშობლების სტრესთან გამკლავების უნარებზე მუშაობას, აქტიური 
მოსმენის ტექნიკის გამოყენებას ინფორმაციის მიწოდების პროცესში, ასევე, მუშაობას  
რეალური მოლოდინების შექმნის მიმართულებით. 
 ბრაზის ეტაპი:ამ ეტაპზე ოჯახისთვის დამახასიათებელია საკუთარ 

შეგრძნებებზე და განცდებზე, სხეულზე, ასევე, სიტუაციაზე ძალაუფლების 
დაკარგვა. მშობლები ფიქრობენ, რომ "ამაში დამნაშავე არის კონკრეტულად 
ვიღაც", "არავის არ უნდა ენდო", "არავინ არ არის ჩემ გვერდით". რეაქცია, 
რომელიც მშობლებს აღენიშნებათ არის სამაგიეროს გადახდის სურვილი, 
ღელვა, სხვისი დადანაშაულება, სიტუაციის მინიმიზაცია, უარესის 
მოლოდინი, უთანასწორობის განცდა. 

ბრაზის ეტაპზე სპეციალისტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს მშობლებს აღმოაჩინონ 
ემოცია და გამოხატონ ბრაზი, ამ დროს მნიშვნელოვანია აქტიური მოსმენის ტექნიკის 
გამოყენება, მშობლების მიერ ბრაზის გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და ბრაზის 
მართვის ტექნიკების სწავლება. 
 სევდის ეტაპი:სევდა ხშირად მოსდევს ბრაზს, შეიძლება გაჰყვეს მშობელს 

მთელი ადაპტაციის პროცესში. "ჩემი ოცნებები დაიმსხვრა"- ფიქრობს მშობელი. 
მას აქვს უსუსურობის განცდა, რომლისთვისაც დამახასიათებელი რეაქციებია: 
შეგრძნებების დაკარგვა, სოციალური კონტაქტების შეზღუდვა, თვითგვემა, 
გლოვა, სასოწარკვეთა, ტირილი, ცუდად ყოფნის განცდა, იმედგაცრუება. 

სევდის ეტაპზე სპეციალისტი აძლევს ოჯახს შესაძლებლობას გამოიგლოვონ 
იდეალური ბავშვის ხატის დაკარგვა, რომელიც მათ წარმოდგენებში ჰქონდათ, 
საჭიროა მოთმინების გამოჩენა და ემპათიური მიდგომის გამოყენება, ნაადრევი 
დასკვნებისაგან თავის შეკავება. მნიშვნელოვანია, ოჯახს ჰქონდეს დრო ამისთვის და 
არ უნდა მოხდეს მისთვის იარლიყის მიწებება როგორიცაა: დეპრესიული, 
ნევროტული. 
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 გარიყულობის და განმარტოების ეტაპი:ამ ეტაპზე მშობლებს ახასიათებთ 
საკუთარ თავში ჩაკეტვა, კონტაქტების შეზღუდვა, სიცარიელის განცდა. რაც 
შეხება ფიქრებს, იგი უკავშირდება საზრისის დაკარგვას,  რასაც თან ახლავს 
სიცარიელის განცდა, შეგრძნებების დაკარგვა, სოციალური კონტაქტების 
შეზღუდვა, სიმარტოვის და დაუცველობის განცდა, თუმცა ეს ეტაპი ამასთანავე 
რეალობის მიღების დასაწყისია. 

სპეციალისტის მხრიდან მნიშვნელოვანია: აქტიური მოსმენა, რეალობის მიღების 
ეტაპზე გვერდით ყოფნა, ოჯახის მხარდამჭერი ადამიანების ჩართვა პროცესში, 
საკუთარი თავის პატივისცემის შენარჩუნებასა და გაზრდაში მხარდაჭერა, 
მეუღლესთან ურთიერთობის შენარჩუნებასა და გაღრმავებაში დახმარება. 
 რეორგანიზაცია/გარდაქმნის ეტაპი:ამ ეტაპისთვის დამახასიათებელია 

რეალობის ხედვისა და გარდაქმნის იმედი ასევე, მიღწევებზე ფოკუსირება, 
მშობლები ფიქრობენ რომ: ,,შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანს ტოვებენ შვილის 
ცხოვრებაში" და ,,უნდა შეძლონ, მოერიონ ამ მდგომარეობას". ამ პროცესის 
თანმდევია რეალობის გაცნობიერება, გარდაქმნის იმედი, მიღწევებზე 
ფოკუსირება. 

სპეციალისტის მხრიდან რეორგანიზაციის/გარდაქმნის ეტაპზე მნიშვნელოვანია 
მშობლების ინფორმირებულობაზე ზრუნვა, აქტიური ინტერაქცია, რესურსების 
მობილიზება და მათი ჩართვა მომსახურებებში, სხვა მშობლებთან შეხვედრების 
ორგანიზება, უფრო ფართო საზოგადოების რეაქციებთან გამკლავების ტექნიკის 
სწავლება ბავშვის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 
 ადაპტაციის ეტაპი:ამ ეტაპს აქტიური მოქმედება და კეთილდღეობაზე ზრუნვა 

ახასიათებს. მშობელი ფიქრობს, რომ  ,,იცის, რა სჭირდება მის შვილს", მზადაა 
იზრუნოს ბავშვზე, შეეგუოს, მიიღოს რეალობა და განახორციელოს შესაბამისი 
ქმედებები. 

ადაპტაციის პერიოდშიც მნიშვნელოვანია სპეციალისტების მიერ ოჯახების 
მხარდაჭერა და მგრძნობიარე დამოკიდებულება, სპეციალისტებთან სამუშაო 
ურთიერთობის შენარჩუნება და საზოგადოებაში ადაპტაციის ხელშეწყობა. 
ამასთანავე, ოჯახების მხარდაჭერა ბავშვზე ზრუნვის ყოველდღიურ ამოცანებთან 
გამკლავების პროცესში. 

 
სხვა ავტორები ასევე აღწერენ 3 სტადიას, რომელსაც გადიან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლები სიცოცხლის მანძილზე. პირველ სტადიაზე, 
რომელიც იწოდება ემოციურ დეზორგანიზაციად, მშობლებს აღენიშნებათ აფექტურ-
შოკური რეაქციები. მეორე სტადიას აქვს რეინტეგრაციის ხასიათი – ამ პერიოდში 
შესაძლებელია მშობლების მიერ სტრესული სიტუაციის ნაწილობრივ რეალისტური 
შეფასება. მესამე სტადია – ეს არის სრული ადაპტაცია, როდესაც მშობლებს შეუძლიათ 
სწორად შეაფასონ შექმნილი სიტუაცია (ფილიპოვიჩი, 2018)  
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გარდა ამ ეტაპებისა ითვლება, რომ ოჯახები გადიან კრიზისის რამდენიმე ფაზას: 
საწყისი – განვითარების დარღვევის მიუღებლობა, თვით პრობლემის უარყოფა, 
შემდგომ არსებული მდგომარეობის შეგუება და მიღება (ფილიპოვიჩი, 2018)  

 
 
ოჯახისა და სპეციალისტის თანამშრომლობის მოდელები 

 
საკითხი, თუ როგორ შეიძლება დავეხმაროთ შშმ ბავშვებს, მოზარდებსა და მათ 

ოჯახებს, დღემდე აქტუალურია. ეს განსაკუთრებით იგრძნობა თანამედროვე 
თვალსაზრისის შედარებისას წარსულში საყოველთაოდ აღიარებულ იდეებთან და 
მოსაზრებებთან. 

 
მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან 1970-იანი წლების მეორე ნახევრამდე, ჩარევა 

ძირითადად განიხილებოდა ე.წ. „პროფესიული“ მიდგომის თვალსაზრისით. იგი 
გულისხმობდა, რომ სპეციალისტები ადგენდნენ დიაგნოზს, მკურნალობის კურსს და 
პასუხისმგებელნი იყვნენ მათ განხორციელებაზე. ამგვარი პროცესი ზღუდავდა 
მშობლებისა და სხვა მზრუნველების მონაწილეობას და არსებობდა მხოლოდ 
სარეკომენდაციო ხასიათის რჩევების მიღების შესაძლებლობა ყოველდღიურ 
მზრუნველობასთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში, ამგვარი რჩევა-დარიგება 
იმდენად აბსტრაქტული იყო, რომ შეუძლებელი იყო მათი პრაქტიკაში გამოყენება. 

 
1980-იანი წლების ბოლოს, პროფესიულმა პრაქტიკამ მრავალმხრივი ცვლილება 

განიცადა ე.წ. „ოჯახური“ მიდგომის თვალსაზრისით. ამ მიდგომის თანახმად, 
დიაგნოზს, რა თქმა უნდა, ისევ სპეციალისტი ადგენდა და მკურნალობის კურსსაც ის 
ნიშნავდა, მაგრამ გაიზარდა მშობლების, მზრუნველების აქტიურობის დონე, რაც 
გამოიხატა იმაში, რომ უფრო სისტემატური გახდა მათი დაკვირვება ბავშვში 
მიმდინარე ცვლილებებზე ოჯახურ გარემოში. ეს ნიშნავდა, რომ მიღებულ ზომებს 
დიდი გავლენა ექნებოდა ბავშვის განვითარებაზე, თუკი მზრუნველები და ბავშვის 
გარემოში მყოფი სხვა პირები აქტიურად მიიღებდნენ მონაწილეობას მისი იმ უნარ-
ჩვევების გამომუშავებაში, რომლებსაც წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებები 
ისახავდნენ მიზნად. 

 
1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი წლების დასაწყისში  გაიზარდა ოჯახის 

წევრების როლი, როგორც არსებული პრობლემების ხასიათის დადგენაში, ისე 
მკურნალობის კურსის შეფასებაში. შესაბამისად, ოჯახს პასუხისმგებლობის 
გარკვეული ნაწილი დაეკისრა ბავშვზე მზრუნველობისთვისაც და მკურნალობის 
კურსის განხორციელებისთვისაც. 
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საინტერესოა, რომ პროფესიული პრაქტიკის ამგვარმა ცვლილებამ განსაზღვრა 
ოჯახებთან სპეციალისტების მუშაობის ხასიათი. ეს კონცეფციები აისახა სამეცნიერო 
ლიტერატურაშიც (რაი, და სხვ., 1996). მოკლედ განვიხილოთ ამ კონცეფციების 
რამდენიმე მაგალითი: 

განსაკუთრებული უფლებებით აღჭურვა: ეს ტერმინი გამოყენებულია ფრეირეს 
ფილოსოფიაში ლიბერალიზაციის შესახებ და ამ კონტექსტში გულისხმობს 
ოჯახებთან მუშაობის ისეთ სახეს, როდესაც ხდება მათი თვითშეგნების, საკუთარი 
ძალების რწმენისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიური მოქმედების 
შესაძლებლობათა განვითარება და შენარჩუნება   (Dunst C. T., 1988).  

შესაძლებლობების მიცემა: ეს ტერმინი გულისხმობს ოჯახებისთვის მხარდაჭერას 
განავითარონ და დამოკიდებულნი იყვნენ საკუთარ რესურსებსა და 
შესაძლებლობებზე, რათა დამოუკიდებლად შეძლონ თავიანთი ბავშვების 
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება (Dunst & Trivette, 1987).  

თანამშრომლობა ან მშობლების მონაწილეობა: ეს ტერმინები ასახავს პოზიტიურ 
დამოკიდებულებას მშობლებთან და სხვა მზრუნველებთან მუშაობისადმი. ამგვარი 
თანამშრომლობის წყალობით შეიძლება უკეთესი შედეგები მივიღოთ ბავშვებისთვის, 
მათი ოჯახებისათვის მკურნალობისადმი „პროფესიული“ მიდგომის დანერგვის 
მეთოდით. ამ მიდგომის სხვა მახასიათებლებთან ერთად ეს ნიშნავს, რომ 
სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ სურვილი და მისწრაფება ითანამშრომლონ 
ოჯახებთან, რათა მათთან ერთად მიიღონ საუკეთესო გადაწყვეტილება  (Kramer & 
McGonigel, Developing the IFSP: Outcomes, Strategies, Activities, and Services. In M.J. 
McGonigel; R.K. Kaufmann & B.H. Johnson, (Eds.). Guidelines and Recommended Practices 
for the Individualized Family Service, 1991).   

 
ოჯახთან თანამშრომლობის ფორმები ითვალისწინებს ახლებურ 

დამოკიდებულებებს, რომელთაც განსაზღვრავს: 
 ურთიერთპატივისცემა და დადებითი ურთიერთგავლენა - როცა 

სპეციალისტი და მშობელი ერთმანეთის მიმართ განიცდიან პასუხისმგებლობას 
ისინი აცნობიერებენ, რომ მათი ურთიერთობა დადებითად აისახება ბავშვის 
ემოციურ მდგომარეობაზე და ზოგად განვითარებაზე; 
 ინდივიდუალური და ჯგუფური პასუხისმგებლობა - თითოეული პირი 

თანამშრომლობისას პასუხისმგებელია არა მარტო საკუთარ თავზე და 
კეთილდღეობაზე, არამედ სხვის წარმატებაზე,  მიმდინარეობს ერთობლივი 
მსჯელობა და მიიღება საერთო გადაწყვეტილება. იგი ასევე გულისხმობს 
თანამშრომლობით ურთიერთობას, გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებას; 
 ერთმანეთის წახალისება - როდესაც ადამიანები ერთად ასრულებენ 

კონკრეტულ სამუშაოს, ეხმარებიან ერთმანეთს, ამხნევებენ, აქვთ ერთმანეთის 
გრძნობებისა და დამოკიდებულებისადმი პატივისცემა და გახსნილობა; 
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 ახლობლობის განცდა - თანამშრომლობისას პიროვნებებმა არა მარტო 
უნდა გადაწყვიტონ ამოცანა, არამედ იურთიერთონ ამოცანის გადაწყვეტისას. 

 
 

როგორ ვიმუშაოთ ოჯახებთან? 
 

აღნიშნული მახასიათებლების მიხედვით, მნიშვნელოვანია ოჯახებთან 
ინტერაქციის დროს ყურადღება გამახვილდეს მშობლების ინდივიდუალურ 
მახასიათებელზე და მოხდეს მათთან მუშაობისას პროფესიული უნარების 
ეფექტურად გამოყენება, რაც გულისხმობს არაგანსჯითი მიდგომის, ემპათიის 
გამოყენებას ეფექტური კომუნიკაციის მხარდაჭერისა და გაძლიერების გზით.  

 
მშობლებთან ურთიერთობისას სოციალურ სამუშაოში აქცენტი კეთდება 

გაძლიერების თეორიებზე. ძლიერ მხარეებზე ფოკუსირება ითვალისწინებს 
სპეციალისტების, მზრუნველების და ბენეფიციარის აქტიურ მონაწილეობას და 
ჩართულობის მაღალ ხარისხს. შემთხვევის მმართვლზეა დამოკიდებული რამდენად 
შეძლებს ის ძლიერ მხარეებზე ორიენტირებული მიდგომის გამოყენებით ბავშვისა და 
ოჯახის ჩართვას სხვადასხვა პროცესებში (ნამიჭეიშვილი, შემთხვევის მართვა ბავშვთა 
კეთილდღეობის სფეროში. გზამკვლევი სოციალური მუშაკებისა და ბავშვებთან 
მომუშავე სპეციალისტებისთვის, 2014). ეს არის პროცესი, რომელშიც 
ბენეფიციარი/მისი ოჯახი არ არის პასიური სუბიექტი, ამიტომ გასათვალისწინებელია 
ბენეფიციარის/ოჯახის მოტივაცია, რესურსები, ემოციები, მიზნები, რათა დაისახოს 
გზები მიზნის მისაღწევად.  

 
კარლ როჯერსის მოსაზრებით: ,,კლიენტმა თავად უნდა განიცადოს ან შეიგნოს 

შესაბამისობა, მიმღებლობა და თერაპევტის ემპათია. არ არის საკმარისი, რომ მხოლოდ 
თერაპევტს  გააჩნდეს ზემოთ ხსენებული თვისებები’’ (Rogers, 1951). 

 
მუშაობის ეფექტურობაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს სპეციალისტსა და 

ბენეფიციარს/ოჯახს შორის არსებულ ალიანსს. იგი უნდა ეყრდნობოდეს 
თანამშრომლობას, პასუხისმგებლობების და ინიციატივების  გადანაწილებას, არ უნდა 
მოიცავდეს დირექტივას. თანამშრომლობა ასევე ხაზს უსვამს სპეციალისტის 
ემპათიასა და სამართლიანობას.  

 
მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში ოჯახთან მომუშავე სპეციალისტი 

გამოვიდეს მისი ,,ძალაუფლების’’ სფეროდან და შეცვალოს ბენეფიციართან/ოჯახთან 
მუშაობის სქემა. ამ შემთხვევაში, ეს სპეციალისტისაგან მოითხოვს გარკვეულწილად 
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თერაპიული მიდგომის გამოყენებას, ემპათიას, სწორ კომუნიკაციას და სწორ 
ღირებულებებს.  

 
ოჯახთან თანამშრომლობის პროცესში სპეციალისტისთვის საუკეთესო 

სტრატეგიაა პოზიტიური კონტაქტი. ხშირად, ურთიერთობის საწყის ფაზაში 
ურთიერთთანამშრომლობის მიმართ ოჯახი სკეპტიკურად არის განწყობილი, 
ამიტომაც პირველ შეხვედრას ოჯახთან ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა, რომელიც 
შესაძლებელია სხვადასხვა ადგილას შედგეს: საავადმყოფოში, ოჯახში, სოციალურ 
მუშაკის სამსახურში. პირველი შეხვედრისას მნიშვნელოვანია გამოყენებული ენა, 
დამოკიდებულება და ქცევა იყოს შესაბამისი. არასწორი, შეუსაბამო ტერმინოლოგია 
თრგუნავს და ზოგ შემთხვევაში შეურაცხყოფს ოჯახს, ამიტომ  სპეციალისტები 
საჭიროა აკვირდებოდნენ თავიანთ ლექსიკონს, ხშირად გადახედონ რა ტერმინებს 
იყენებენ. მნიშვნელოვანია, აქცენტი გაკეთდეს ბავშვზე და არა მის დიაგნოზზე, 
აქცენტი უნდა გაკეთდეს საჭიროებებზე, ასევე იმაზე, რომ ისინი განსხვავებულ 
მდგომარეობაში იმყოფებიან. თუკი ოჯახი უარს ამბობს პირველად 
კონტაქტზე/თანამშრომლობაზე შესაძლებელია მასთან კომუნიკაციისთვის 
გამოვიყენოთ სხვა პირი, ვინც მას იცნობს, ვისი ნდობაც აქვს ოჯახს და პირველადი 
კონტაქტი მასთან მოვახდინოთ. მნიშვნელოვანია ასევე, მშობლისა და სპეციალისტის 
ურთიერთობის წინა გამოცდილების გათვალისწინება, და სწორი მოლოდინების 
განსაზღვრა, მოლოდინებსა და რეალობას შორის ბალანსის დაცვის პროცესში 
სპეციალისტს ეხმარება გულწრფელობა და ემპათია. ბავშვთა კეთილდღეობის 
სფეროშიც არ სურს ყველა ოჯახს სოციალურ მუშაკთან თანამშრომლობა და 
სპეციალისტებს უწევთ ოჯახის სურვილის წინააღმდეგ წასვლა. მნიშვნელოვანია, რომ 
სპეციალისტმა მათთან იმავე ხარისხით ითანამშრომლოს როგორც ოჯახებთან, 
რომლებიც თანახმანი არიან თანამშრომლობაზე. 

 
ოჯახებთან თანამშრომლობის პროცესი, ასევე, გულისხმობს მათი ეფექტური 

ჩართულობით ერთობლივი ამოცანების დასახვას ოჯახში არსებული პრობლემების 
გადაჭრის კუთხით. ასევე მშობლების სწავლების პროცესს მათი უფლებების შესახებ 
ვინაიდან შესაძლებელია მათთვის არავის უსწავლებია, რომ შეუძლიათ ირგვლივ 
არსებულ გარემოზე გავლენის მოხდენა ან გარემოებების შეცვლა საკუთარი 
მოთხოვნილებების შესაბამისად. ამაში კი, მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალური 
მუშაკის მუშაობას.  
 
 
ოჯახთან მუშაობის მეთოდების გამოყენება პრაქტიკაში 
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თუ ოჯახებს ვეპყრობით როგორც პარტნიორებს შეფასების და ინტერვენციის 
პროცესში, უფრო მეტი შანსია პოზიტიურ და გრძელვადიან შედეგებს მივაღწიოთ 
მათთან მუშაობისას. ოჯახთან მუშაობა ხშირად დილემურია, რადგან შემთხვევის 
მართვისას სოციალური მუშაკი შეიძლება იყოს როგორც ოჯახის დამხმარე, ასევე 
მაკონტროლებელი მან უნდა შეძლოს იპოვოს ბალანსი ორ პასუხისმგებლობას შორის, 
ერთი მხრივ, იყოს გამაძლიერებელი ადვოკატი და მეორე მხრივ, მაკონტროლებელი.  
ოჯახთან მუშაობისას გავრცელებული პრაქტიკაა ოჯახზე ცენტრირებული მიდგომის 
გამოყენება, რაც გულისხმობს ოჯახთან, თანადგომის ქსელთან, თემთან მუშაობას.  

 
ოჯახებთან მუშაობისას პრაქტიკაში სპეციალისტების/სოციალური მუშაკების 

მხრიდან გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები, მათ შორის: 
ვიზიტების განხორციელება ოჯახურ გარემოში საშუალებას აძლევს სპეციალისტს 

ითანამშრომლოს მთელ ოჯახთან. ვიზიტები ამცირებს ბარიერებს, ეხმარება 
სპეციალისტს ადგილზე შეაფასოს და ამოიცნოს სხვადასხვა რისკები და მოახდინოს 
ადგილზე ჩარევა. 

ოჯახის კონფერენცია ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში აქტიურად გამოიყენება. 
მასში მთელი ოჯახი და შემთხვევასთან დაკავშირებული მხარეები მონაწილეობენ ეს 
პროცესი ეხმარება ოჯახს პასუხისმგებლობის გაზიარებაში, მისივე მონაწილეობით 
ბავშვთან დაკავშირებული გეგმების ჩამოყალიბებასა  და განხორციელებაში. 

კონსულტირება წარმოადგენს ორი ან ზოგჯერ მეტი პიროვნების ურთიერთობის 
ისეთ ტიპს, რომელიც ემყარება სპეციალისტის კლიენტისადმი პროფესიონალურ 
ურთიერთობას. კონსულტირების მიზანია ბენეფიციარის/ოჯახის მიერ საკუთარი 
პრობლემების გაცნობიერება და მათი გადაწყვეტის საშუალებების დადგენა. 
კონსულტირება ეხმარება ადამიანს გადაწყვეტილების მიღებასა და საკუთარი 
ინიციატივით მოქმედებაში, შესაძლებელია დაეხმაროს ქცევის ახალი ფორმების 
დასწავლაში. იგი ხელს უწყობს პიროვნების განვითარებას. კონსულტირების 
პროცესში აქცენტი კეთდება კლიენტის პასუხისმგებლობაზე ხოლო კონსულტანტი 
ქმნის ამისთვის ხელსაყრელ პირობებს. ასევე შესაძლებელია, ოჯახებთან მუშაობისას 
იმ ოჯახების/კავშირების როლის გაზრდა, რომელთაც უკვე გადაიტანეს მსგავსი 
სტრესი და წარმატებით გაართვეს მას თავი. ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება იმის 
გაგება, რომ მათი შემთხვევა არ არის უნიკალური და ერთადერთი, რომ მსგავსი 
ბავშვები სხვა ოჯახებშიც იზრდებიან. დღეს სოციალურ მუშაობაში არსებობს 
ღონისძიებების მთელი სისტემა ოჯახების დასახმარებლად.  

 
არსებული პრაქტიკის მიხედვით, სოციალური მუშაკები ოჯახებთან მუშაობისას 

(შეფასება/ჩარევა/მონიტორინგი) იყენებენ  ძირითადად კონსულტირების მეთოდს, 
რომელიც ოჯახების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. კონსულტირება აქტიურად ხდება 
როგორც  ბავშვის ზრუნვის ფორმის განსაზღვრის პროცესში, ასევე მწვავე საკითხებზე 
რჩევებისა და შენიშვნების/რეკომენდაციების მიცემის პროცესში. თუმცა ოჯახებთან 
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მუშაობა ხშირად ატარებს ფრაგმენტულ ხასიათს და არ მოიცავს კლასიკური 
კონსულტირების მეთოდის გამოყენებას (კუპერსი, ლეფი, & ლემი, 1996).  

 
უკიდურესად მნიშვნელოვანია, პრაქტიკოსმა სოციალურმა მუშაკმა თუ სხვა 

პროფესიონალმა სტერეოტიპად ქცეული პასუხებისა და ზოგადი ხასიათის 
დამამშვიდებელი განცხადებებისგან (მაგალითად, „ყველაფერი კარგად იქნება“) თავი 
შეიკავოს, რადგან მსგავს პასუხებს მშობლები, შესაძლოა, აღიქვამდნენ ისე, თითქოს 
სოციალურ მუშაკსა თუ სხვა დამხმარე პროფესიონალს არ სურს მათი მოსმენა და მათი 
პრობლემების გადაჭრაში მონაწილეობის მიღება (Sloper, 1999)  (O'Connell, O'Halloran, 
& Doody, 2013). 

 
ასევე მნიშვნელოვანია, სოციალურმა მუშაკმა, რომელიც მუშაობს ოჯახებთან 

გაიაზროს ეფექტიანი პრაქტიკის მნიშვნელობა  შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე ბავშვების ოჯახებთან მუშაობის დროს რომელიც თავის თავში მოიცავს: 

ოჯახის საჭიროებების სისტემურ ანალიზს: როცა სოციალური მუშაკი იკვლევს 
ბავშვის შეზღუდულ შესაძლებლობებსა და სხვა ფაქტორებს შორის 
ურთიერთდამოკიდებულებას, სწავლობს ბენეფიციარის/ოჯახის საჭიროებებს მისივე 
სოციალურ კონტექსტში. ხდება ოჯახის ერთ წევრზე მიმართული ინტერვენციის 
გავლენის გააზრება სხვა წევრებზე, ვინაიდან ყოველი ოჯახი უნიკალურია, ყოველ 
ოჯახს აქვს უნიკალური რესურსი, ღირებულებები და სამყაროს ხედვის ხერხი. 
ყველაფერი, რაც ოჯახის ერთ-ერთ წევრთან არის დაკავშირებული, გავლენას ახდენს 
მთელ ოჯახზე. 

ანტიდისკრიმინაციული და ჩაგვრის საწინააღმდეგო პრაქტიკის დანერგვას: როცა 
სოციალური მუშაკი ოჯახთან ერთად აღიარებს განსხვავებულობას უნარებისა და 
მხარდაჭერის საჭიროებების თვალსაზრისით, აღიარებს სოციალური ინკლუზიის 
პრინციპებს და ახდენს თანმიმდევრული ზრუნვის ხელშეწყობას. ის ზრდის ოჯახის 
მონაწილეობას მათივე პრობლემების გადასაჭრელად, რისთვისაც მხარდაჭერას უწევს 
ოჯახს დამხმარე და მხარდამჭერ მომსახურებებში ჩართვასა და ხელმისაწვდომობის 
გაზრდაში (შაღაშვილი, 2016).  

მიტოვების პრევენციაზე მიმართულ ღონისძიებებს, რომელიც თავის მხრივ 
მოიცავს: 

 ოჯახებთან ინტენსიურ მუშაობას და ფსიქო -სოციალურ მხარდაჭერას 
 სამედიცინო დაწესებულებებთან ეფექტურ კოორდინაციას 
 გეითქიფინგის (ჭიშკრის დარაჯობის პოლიტიკის) პრინციპების დაცვას. 

ძლიერ მხარეებზე დამყარებული პრაქტიკის გამოყენებას: ბენეფიციარისთვის/ 
ოჯახისთვის, სირთულეების სიმძიმის მიუხედავად, არსებობს ერთი მთავარი და 
საერთო რამ, მათ შესწევთ ძალა (ძლიერი მხარეები), რომლის მეშვეობითაც შეუძლიათ 
გადაჭრან პრობლემები. 
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ეფექტური ჩარევის პროცესში მნიშვნელოვანია: 
 რჩევის მიცემა/ ახსნა-განმარტება; 
 ინფორმაციით უზრუნველყოფა/უკუკავშირი; 
 მხარდაჭერის შეთავაზება და განმტკიცება, პიროვნების მხარდამჭერთა 

წრის შეკვრა; 
 დარწმუნება; 
 პრაქტიკული და არსებითი დახმარებით უზრუნველყოფა; 
 კონსტრუქციული ქმედებები მიზნის მისაღწევად; 
 ზრუნვა, პიროვნების აღმოჩენა, პიროვნების უნარების, 

შესაძლებლობების, საჭიროებების, უსაფრთხოების შესწავლა; 
 სოციალური უნარების განვითარების ხელშეწყობა; 
 მონიტორინგი, რეფლექსია და შეფასება. 

 
 
ოჯახთან ჩატარებული სამუშაოს შეფასება 

 
ქვემოთ მოცემულია შეკითხვები, რომელიც დაეხმარება სპეციალისტს შეაფასოს 

მშობელთან ურთიერთობის/მუშაობის პროცესის ეფექტურობა. იგი მოიცავს როგორც 
შეფასების, ასევე დაგეგმვისა და ინტერვენციის პროცესში მისი მუშაობის შეფასებას. ეს 
ერთგვარი თვითრეფლექსიაა, რომლითაც სპეციალისტი ადგენს ოჯახთან 
ჩატარებული მუშაობის ხარისხს, ამიტომ შესაძლებელია ის პირველ პირში დაუსვას 
სპეციალისტმა საკუთარ თავს. უარყოფითი პასუხების შემთხვევაში  მნიშვნელოვანია 
სპეცილისტის მიერ მოხდეს ოჯახთან მუშაობის გადაფასება, არსებული დილემის 
გადასალახად. შესაძლებელია, მას დასჭირდეს პროფესიული 
მხარდაჭერა/სუპერვიზია.  

1. ვიღებ თუ არა  მხედველობაში მშობლების ინდივიდუალურ 
მოთხოვნილებებს? 

2. ვუსმენ თუ არა მშობლებს, ვითვალისწინებ თუ არა მათ მიერ პირდაპირ თუ 
არაპირდაპირ გამოთქმულ შეხედულებებს? 

3. ვცდილობ თუ არა წარმოვიდგინო საკუთარი თავი მშობლების 
მდგომარეობაში, რათა გავიგო მათი შეხედულებები, აზრები და 
დამოკიდებულება? 

4. შემიძლია თუ არა მათი დამოკიდებულებების, ურთიერთობის 
ადაპტირება, რათა მშობლებმა შეძლონ ჩემთან სამუშაო სახის 
ურთიერთობის ჩამოყალიბება? 

5. მესმის თუ არა რამდენად შეუძლიათ ან არ შეუძლიათ მშობლებს ბავშვის 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში მხარდაჭერა? 

6. ვცემ თუ არა პატივს მშობლების შეხედულებებს, დამოკიდებულებასა და 
ფასეულობებს? 
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7. მშობლების შეხედულებები და დამოკიდებულებები ხომ არ მიშლის ხელს 
მათთან ურთიერთობაში?  

8. არსებობს თუ არა ჩემი, როგორც სპეციალისტის მხრიდან ისეთი 
დამოკიდებულება, რომელიც რისკის ქვეშ აყენებს მშობლების 
მონაწილეობას ან ხდება მათი რესურსების გამოყენების იგნორირება? 

9. საჭიროა თუ არა ჩემი როგორც სპეციალისტის მხრიდან გარკვეული 
ინიციატივის გამოჩენა, რომ დავამყარო კავშირი მშობლებთან ან მხარი 
დავუჭირო მათ? 

10. აქვთ თუ არა შესაძლებლობა მშობლებს თავად გამოიჩინონ ინიციატივა 
პრობლემის გადაწყვეტისას?  
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ნაწილი 2.  მიტოვენის პრევენცია 

ნათია მაჭარაშვილი 

 

,,მე მესმის ყველა მშობლის, მაგრამ მინდა ვუთხრა, რომ არ არის ეს კატასტროფა, 
ჩემი რჩევაა მიიღონ თავიდანვე, იმიტომ, რომ, რაც უფრო ადრე მიიღებენ და 

დაიწყებენ განვითარებას, მით უფრო მალე მიაღწევენ შედეგს’’( ინტერვიუ 
მშობელთან) 

ყველა ბავშვს აქვს ოჯახში ცხოვრების უფლება, ამ უფლების რეალიზება 
მნიშვნელოვანია მათი დამალვის, მიტოვების, უგულებელყოფის, სეგრეგაციის 
პრევენციის მექანიზმების არსებობით (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, 2006). 
თუმცა, დღევანდელი საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვისაც ეს არის  
გამოწვევა, ვინაიდან კანონმდებლობისა და საზოგადოების განათლების მცდელობის 
მიუხედავად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები დღესაც ხშირად არიან 
ოჯახის მხრიდან მიტოვების მსხვერპლნი და უმეტეს შემთხვევაში ხვდებიან 
სახელმწიფო ზრუნვის მომსახურებებში, დიდი ზომის სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში, მიმღებ ოჯახში ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში (Unicef Georgia, 
2015). მიტოვების გადაწყვეტილების მიღების შესაძლო მიზეზები კომპლექსურია: ეს 
შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დაბადებით 
გამოწვეული სტრესი, დაბნეულობის განცდა, ოჯახის ღირებულებები და 
საზოგადოების დამოკიდებულება და სხვა, ამიტომ მნიშვნელოვანია მიტოვების 
პრევენციაზე მუშაობაც მიზეზებიდან გამომდინარე საწყის ეტაპზევე კომპლექსურად 
წარიმართოს  შესაბამისი სპეციალისტების და სისტემების მიერ.  

 

,,ჭიშკრის დარაჯობა’’ და სპეციალისტების როლი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მიტოვების პრევენციაში 

,,პირველად ჩემი მდგომარეობა მძიმედ მივიღე, იმიტომ რომ ინფორმაციის 
მოწოდების ფორმა იყო ძალიან ცუდი. არ ვიცოდი, რა ხდებოდა ჩემს თავს, 

დიაგნოზიც არ უთქვამთ, ბავშვი არ მომიყვანეს და მატყუებდნენ, რომ გული ჰქონდა 
ცუდად, ელოდებოდნენ ჩემი მეუღლისგან პასუხს დავიტოვებდით თუ არა ბავშვს. 

დავურეკე ჩემს პედიატრს, რომელიც მოვიდა სამშობიაროში. დავინახე, რომ როგორც 
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ჩვეულებრივ ბავშვს, ისე ექცეოდა და მე ეს დამეხმარა აზრზე მოვსულიყავი. 
გამიმართლა, მის რჩევებს მივყევი’’( ინტერვიუ მშობელთან). 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრამდე, შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე ბავშვის მიტოვების პრევენციის პროცესში პირველი და განსაკუთრებული 
როლი ეკისრებათ ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტებს, რომლებიც ხშირად 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ოჯახის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვის მიტოვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არსებული 
პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირია სწორედ სამედიცინო დაწესებულების 
სპეციალისტების მიერ  მშობლებთან  არასათანადო მუშაობის წარმართვა, რაც 
გამოიხატება არასაკმარისი ინფორმაციის მიწოდებასა და დიაგნოზით გამოწვეული 
შედეგების შესახებ ინფორმაციის მხოლოდ ნეგატიური კუთხით ჩვენებაში. ისინი 
ხშირად ყურადღებას არ ამახვილებენ ბავშვის დიაგნოზთან ადაპტაციის პროცესზე, 
ბავშვის დაავადების გრძელვადიან შედეგზე, ასევე ოჯახისა და გარემოს 
მნიშვნელობაზე ბავშვის განვითარების პროცესში. 

 

სამედიცინო პერსონალის მხრიდან ხშირად არასწორი ფორმით მიწოდებული 
ინფორმაცია კიდევ უფრო აღრმავებს მშობლების განცდებს. მშობლებთან საუბარი 
მოითხოვს ყველა პროფესიული თვისების და უნარის გამოყენებას. ამისთვის კი 
საჭიროა ზედმიწევნით მომზადება. არსებული მოსაზრებით, პირველ ეტაპზე არ არის 
აუცილებელი ინფორმაციის დიდი დოზით მიწოდება, მნიშვნელოვანია მშობლებს 
მიეცეთ კითხვების ღიად დასმის საშუალება და პასუხების მიღების შესაძლებლობა. 
მნიშვნელოვანია, ფაქიზი და ჰუმანური მიდგომა ოჯახისა და ბავშვის მიმართ. ეს 
პროცესი უნდა იყოს მხარდაჭერითი და უნდა ეყრდნობოდეს კონფიდენციალობის და 
პროფესიული ეთიკის პრინციპს. 

 

ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მშობლების 
დროული და სწორი ინფორმირება ბავშვის მდგომარეობის შესახებ და მათი 
მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად ამცირებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ბავშვის მიტოვების რისკს.  

ამასთან დაკავშირებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრომ, მინისტრის ბრძანებით დაამტკიცა (#01-129, 2017 წელი)  
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ადრეული ასაკის ბავშვების მიტოვების პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც იმ 
სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უნდა იყოს განხორციელებული, რომლებიც 
დასაქმებული არიან ადრეული ასაკის ბავშვებთან სამშობიარო სახლებში, ჯანდაცვის 
პირველად რგოლსა და სტაციონარში. აღნიშნული ინსტრუქცია შექმნილია 
ნეონატოლოგების, პედიატრების, მეან გინეკოლოგების, ოჯახის ექიმების, 
მედდებისთვის/ექთნებისთვის. 

 
სამოქმედო ინსტრუქციაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მშობლის 

ინფორმირებას და  რეკომენდაციებს, რომელიც ბავშვის ოჯახში შენარჩუნების 
მნიშვნელობაზე აკეთებს აქცენტს. ინსტრუქციაში ასევე ხაზგასმულია, რომ მშობლებს 
ბავშვის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ უნდა მიეწოდოს როგორც ,,განაჩენი’’, 
რამაც შესაძლოა განაპირობოს მშობლების მიერ ბავშვზე უარის თქმა, ასევე ნაჩქარევი 
გადაწყვეტილების მიღება. ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს ბავშვის ზრუნვის 
თავისებურებებს, ოჯახის როლს მის განვითარებაში, მომსახურებების შესახებ 
ინფორმაციას, მიჯაჭვულობის და ინდივიდუალური ზრუნვის არარსებობის გამო 
სააღმზრდელო დაწესებულებების ნეგატიურ ზეგავლენას ბავშვის განვითარებაზე. 

მშობლის ინფორმირების პროცესში ინსტრუქცია გამოყოფს რამდენიმე საკვანძო 
საკითხს ესაა:  

 ყურადღების გამახვილება ბავშვზე და არა დიაგნოზზე; 
 რეალური მოლოდინების შექმნა; 
 მშობელთა წახალისება დასვან რაც შეიძლება ბევრი კითხვა, ჩაერთონ 

პროცესში და გამოხატონ ემოციები; 
 მარტივი ტერმინების გამოყენება; 
 მშობლებისთვის, დიაგნოზის დასმამდე, ბავშვთან ურთიერთობის 

საშუალების მიცემა მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის.  

პირველადი როლი მიტოვების პრევენციის პროცესში ჯანდაცვის 
სპეციალისტებთან ერთად აქვს ასევე სოციალურ მუშაკს, რომელიც საწყის ეტაპზე 
მიტოვების პრევენციულ ღონისძიებებზეა ორიენტირებული. მისი, როგორც 
მხარდამჭერი სპეციალისტის, როლია იყოს ,,ჭიშკრის მოდარაჯე’’ რათა შეცვალოს, 
ეჭვქვეშ დააყენოს მშობლის არჩევანი მიატოვოს შვილი. მიტოვების პრევენციაზე 
ოჯახთან მუშაობა იწყება ბავშვის დიაგნოზის დასმისთანავე. ამ პროცესში უდიდესი 
მნიშვნელობა ენიჭება ოჯახის და მისი პრობლემების შესწავლას. 
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პირველი შთაბეჭდილება დიდ გავლენას ახდენს შემდგომ ურთიერთობაზე და 

დადებითი შედეგის მიღწევაზე. პირველი ფრაზის ტონალობა, მიმიკა, მოძრაობა 
ღიაობა ეს არის ის არავერბალური საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება 
სპეციალისტების მიერ კონტაქტის დამყარების და ოჯახის პრობლემებში შეღწევის 
მიზნით. პირველი კონტაქტის დროს მშობლები შესაძლოა იყვნენ დაძაბულები ამაზე 
მეტყველებს სახის გამომეტყველება, პოზა, ხმის ტონი. ეს არის კიდევ ერთი გამოცდა 
ოჯახისთვის. პროცესს მართავს სპეციალისტი, ამიტომ პოზიტიური საუბარი 
საშუალებას აძლევს ოჯახს დაძაბულობისგან გათავისუფლდეს. საუბრის დროს 
სპეციალისტი კრებს ინფორმაციას ოჯახის წევრების მხრიდან ოჯახის შესახებ, 
სწავლობს ასევე დოკუმენტაციას, აკეთებს ანალიზს და უყალიბდება პირველი 
წარმოდგენა ბავშვის და ოჯახის პრობლემის შესახებ,  რომელზეც პრიორიტეტულად 
უნდა იმუშაოს პრევენციის ეტაპზე. მისი ძირითადი ამოცანებია: 

 ბავშვის მდგომარეობით ტრავმირებული ოჯახის წევრების  ემოციური 
მდგომარეობის სტაბილიზაციის მიღწევა პოზიტიური კომუნიკაციის გზით;  
 მშობლის შეხედულებების ცვლილებაზე მუშაობა ბავშვის განვითარების 

პერსპექტივებთან მიმართებაში, ბავშვის განვითარების შესაძლებლობებზე 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ინფორმაციის მიწოდების გზით; 
 ბავშვთან ურთიერთობის წახალისება/კონტაქტის შენარჩუნება/ერთად 

დროის გატარების ხელშეწყობით; 
 თუკი ორივე მშობელი სახეზეა მათი დახმარება საერთო ენის გამონახვის 

პროცესში ღია ურთიერთობის წახალისებით და უხმო მხარდაჭრის გამოვლენით; 
მხარდაჭერა ოჯახის შენარჩუნებაში; 
 პრობლემების გადაჭრის გზების ერთობლივი ძიება-ბავშვისთვის და 

ოჯახისთვის სწორი მომსახურებების შერჩევა; 
 საერთაშორისო კანონმდებლობის, უფლებების შესახებ დოკუმენტების 

გაცნობა მშობლისათვის; 
 ოჯახის მიერ მისი როლის და მისი ჩართულობის მნიშვნელობის 

გააზრება ბავშვის ადრეული განვითარებისა და ადაპტაციის პროცესში. 

გარდა უშუალოდ მშობლებთან ურთიერთობისა, სოციალური მუშაკის მუშაობა, 
ასევე, მოიცავს თანადგომის ქსელთან ინტენსიურ შეხვედრებსაც.  ასევე შესაძლებელია 
მშობელთა კავშირების ჩართვა მათთან მუშაობის პროცესში, მშობელთა მხარდამჭერი 
ჯგუფების ორგანიზება. ოჯახებთან ურთიერთობაში შესაძლებელია გამოყენებული 
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იყოს ინფორმაციის ილუსტრირებულად მიწოდება. ხშირად მათ არ აცნობენ 
დიაგნოზთან დაკავშირებულ შემდგომ პროცესებს, ამიტომ შესაძლებელია 
ბროშურების გამოყენებაც, ასევე შეკითხვებზე პასუხები ცნობიერების ამაღლების 
კუთხით, რაც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას არა მარტო მიზეზებსა და პროგნოზს, 
არამედ მკურნალობასა და მართვას.   

 
მნიშვნელოვანია, ასევე ის, რომ როცა სახეზეა მშობლის შშმ სტატუსი და 

ამავდროულად მხარდაჭერის საჭიროება, ამგვარ შემთხვევებზე უნდა დაიგეგმოს 
სამუშაო ბავშვის მათთან ურთიერთობის გასაძლიერებლად. ვინაიდან გაეროს შშმ 
პირთა უფლებების შესახებ კონვენციაში ამ მიზეზით მშობლებთან ბავშვის დაშორება 
დაუშვებელია. მიტოვების პრევენციის ეტაპზე მნიშვნელოვანია, ასევე, მხარდამჭერი 
პროფესიების წარმომდგენლების: ექიმების, სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების 
ერთობლივი და კოორდინირებული მუშაობა მშობლებთან ურთიერთშეთანხმებით. 

 
დღესდღეობით არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე კი სახეზეა არასაკმარისი 

კოორდინაცია და არაერთგვაროვანი ხედვა სამედიცინო დაწესებულების 
სპეციალისტებსა და სოციალურ მუშაკებს შორის, რაც ხელს უშლის მიტოვების 
პრევენციულ ღონისძიებებს და ოჯახთან ეფექტიან მუშაობას ამ ეტაპზე. ასევე, 
სოციალური მუშაკისათვის ხელისშემშლელი შეიძლება იყოს ბავშვის დიაგნოზისა და 
მისი შედეგების შესახებ არასაკმარისი ინფორმაცია, და ასევე  მშობლებთან, 
ოჯახებთან მუშაობის უნარების სიმცირე. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ 
შემთხვევებში წარმატებულია სოციალური მუშაკის მუშაობა მიტოვების პრევენციის 
მიმართულებით და ხდება ოჯახისა და მათი ძალისხმევით ბავშვის ბიოლოგიურ 
გარემოში შენარჩუნება, უმეტეს შემთხვევაში ხდება განსაკუთრებით მძიმე და ღრმა 
შშმ  ბავშვის სახელმწიფო ზრუნვის სხვადასხვა ფორმაში განთავსება (კოალიცია 
ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, 2014). 

  
არის თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობა  24 საათიან ზრუნვაში განთავსების 

კრიტერიუმი? 

,,გეითქიფინგის’’ სახელმწიფო პოლიტის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც 
ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის შედეგად შეიქმნა, დეტალურად განსაზღვრავს იმ 
პრინციპებს, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ბავშვის სახელმწიფო 
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ზრუნვაში განთავსების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (ნამიჭეიშვილი, 2014). 
,,გეითქიფინგის’’ სახელმძღვანელო პრინციპის მიხედვით, ბავშვისთვის ოჯახი 
საუკეთესო გარემოა და მისი ოჯახში შენარჩუნებისთვის ყველა რესურსის 
მობილიზება უნდა მოხდეს. ასევე ეს პრინციპები განსაზღვრავს სახელმწიფი ზრუნვის 
სისტემაში განთავსების მკაცრ კრიტერიუმებს, რომელთა შორისაა:  

 ძალადობა ან ძალადობის რისკი ოჯახის წევრების მხრიდან; 
 მზრუნველის/მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვება; 
 ბავშვის ობლობა; 
 ბავშვის მშობლების იძულებით მკურნალობაზე ყოფნა;  
 ბავშვის მშობლების სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში ყოფნა. 

სიღარიბე, ოჯახის დისფუნქცია, უსახლკარობა, განათლების ხელმისაწვდომობის 
ნაკლებობა,  ამ პრინციპების მიხედვით, არ წარმოადგენს 24 საათიან ზრუნვაში 
განთავსების ცალსახა  საფუძველს. 

 
რამდენადაა დაცული ეს სახელმძღვანელო პრინციპები  ამაზე კვლევის შედეგად 

გაკეთებულ დასკვნაშიც ჩანს. კვლევა, რომელიც ეხებოდა რეგიონული საბჭოების 
ოქმებში განხილული შემთხვევების თვისობრივ ანალიზს ჩატარდა 2016 წელს 
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ (ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, 2016). 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 24 საათიან ზრუნვაში განთავსების მიზეზებს 
შორისაა: მშობლის საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლა, ეკონომიკური სიდუხჭირე, 
პოზიტიური მშობლობის უნარების დეფიციტი, მშობლის ფსიქიკური პრობლემები, 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულება, ძალადობა, მშობლების ნეგატიური 
დამოკიდებულება, უსახლკარობა, განათლების  არ ქონა (ახალგაზრდა პედაგოგთა 
კავშირი, 2016). გეითქიფინგის სახელმძღვანელო პრინციპებში კი, რომელიც 
სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს სიღარიბე, უსახლკარობა, და განათლების 
ხელმიუწვდომლობა, ჯანმრთელობის სირთულეები მხოლოდ გამონაკლის 
შემთხვევებში უნდა გახდეს ბავშვების ოჯახებიდან გამოყვანის მიზეზი. თუმცა უნდა 
აღინიშნოს, რომ შშმ ბავშვის 24 საათიან ზრუნვაში განთავსების ძირითადი მიზეზი 
სწორედ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დიაგნოზია, რომელთანაც უჭირს 
ოჯახს შეგუება და აღიარება. ისინი არ არიან მზად მიიღონ რეალობა, რომელიც კიდევ 
უფრო გაურკვეველი და ბუნდოვანია სამედიცინო პერსონალთან ურთიერთობის 
შემდეგ.  მნიშვნელოვანია, მშობლებისათვის პრაქტიკაში არსებული წარმატებული 
მაგალითების ნათლად ჩვენება, როცა შეზღუდული შესაძლებლობა/დიაგნოზი არ 
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არის მიტოვების პირდაპირპროპორციული და ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 
არ ხდება 24 საათიან ზრუნვაში მისი განთავსების მიზეზი, როდესაც მას მიეცა 
განვითარების შანსი  და წარმატებით ინტეგრირდა საზოგადოებაში.  

 
პრევენციულ და ოჯახის მხარდამჭერ პოლიტიკასა და პროგრამებს ასევე უდიდესი 

როლი აქვთ ბავშვის მიტოვების პრევენციის დროს. მიუხედავად პოლიტიკის დონეზე 
დოკუმენტების არსებობისა, პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ოჯახებისათვის დამხმარე და 
პრევენციული პროგრამების რაოდენობა მწირია და შეზღუდულ ხასიათს ატარებს. 

 
ვლინდება, პირველადი ჯანდაცვის და სამშობიარო სახლების მინიმალური 

ჩართულობა  ოჯახისგან ბავშვის დაშორების პრევენციის უზრუნველყოფაში. წლების 
განმავლობაში სამედიცინო პერსონალის მიერ მანკიერ პრაქტიკას ლომის წილი 
მიუძღვის ბავშვების ოჯახებისგან დაშორების საქმეში (განსაკუთრებით შეზღუდული 
შესაძლებლობისა და ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობის შემთხვევაში).  

 
თანაბრად მნიშვნელოვანია მომსახურების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა ყველა რგოლისათვის, ასევე კოორდინაციის გაუმჯობესება ოჯახის 
დამხმარე მომსახურებებსა და რეფერალურ სისტემას შორის, რათა სისტემა გახდეს 
პროაქტიული და შეძლოს პრობლემისადმი სისტემური მიდგომის განხორციელება. 
ამის მისაღწევად, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე უნდა მოხდეს რისკ ჯგუფის 
წარმომადგენელი ბავშვებისა და მათი ოჯახების გამოვლენა, ბავშვის საჭიროებაზე 
მორგებული მომსახურების უზრუნველყოფა და მონიტორინგი. 
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ნათია მაჭარაშვილი 

 

უსაფრთხო ოჯახი საუკეთესო გარემოა ყველა ბავშვისთვის, მისი განვითარებისა 

და კეთილდღეობისთვის. ძალადობისა და უგულებელყოფისგან დაცული უსაფრთხო 

ოჯახური გარემო მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მასში მცხოვრები ბავშვების 

საბაზისო და განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი საჭიროებების დაკმაყოფილებას და 

აძლევს მათ  ჰარმონიული განვითარების საშუალებას. საყოველთაოდ აღიარებულია, 

რომ ოჯახურ გარემოში აღზრდა უპირატესია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისთვის, რაც საერთაშორისო კონვენციებშიც ხაზგასმით არის აღნიშნული 

(გაეროს კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ, 1989) (გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაცია, 2006) ბავშვის ადაპტაცია და სირთულეებთან გამკლავების მექანიზმი 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მისი მშობლების და ოჯახის მხარდაჭერასა და 

ჩართულობაზე, მზრუნველ და უსაფრთხო ოჯახურ გარემოზე, ოჯახის 

დამოკიდებულებასა და ოჯახის კლიმატზე, ვინაიდან  ბავშვები ბევრად 

ადაპტირებულნი არიან, როცა ოჯახი ხელს უწყობს მათი უნარების გაუმჯობესებას. 

ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები, ბავშვებთან და 

ოჯახებთან მომუშავე სპეციალისტები/სოციალური მუშაკები მუდმივად ზრუნავდნენ 

და მხარს უჭერდნენ ბავშვების ოჯახურ გარემოში აღზრდის უფლების დაცვას და ამ 

უფლების პრაქტიკულ აღსრულებას.  

 

რა არის რეინტეგრაცია? 

 

რეინტეგრაცია განისაზღვრება, როგორც „განცალკევებული ბავშვის მის ოჯახში და 

თემში (ჩვეულებრივ, მშობლიურ) სამუდამოდ დაბრუნების პროცესი, რათა მიიღოს 

დაცვა და მზრუნველობა, აღიდგინოს მიკუთვნებულობის შეგრძნება და დასახოს 
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მიზნები ცხოვრების ყველა სფეროში’’ (დელაპი & ვეჯე, 2016). როგორც განმარტებიდან 

ჩანს, რეინტეგრაცია განსხვავდება ,,გაერთიანებისაგან’’, რაც ბავშვის მხოლოდ 

ფიზიკურად დაბრუნებას გულისხმობს. ის უფრო მეტია ვიდრე ფიზიკურად ერთად 

ყოფნის შესაძლებლობა და ამასთანავე მშობელსა და შვილს შორის მიჯაჭვულობის და 

მხარდაჭერის პროცესს მოიცავს. თითოეული ბავშვის შემთხვევა უნიკალურია და 

მოითხოვს რეინტეგრაციის პროცესში მისი ინტერესების მაქსიმალურად 

გათვალისწინებას და ოჯახის, ბავშვისა და სპეციალისტების მაქსიმალურ 

ჩართულობას. არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ეს პროცესი ასევე მოითხოვს 

ინტერსექტორულ მხარდაჭერასა და რესურსების მობილიზებას ოჯახების 

მხარდაჭერის პროცესში. ოჯახის გაერთიანება და ჩარევა მიზნად ისახავს ბავშვისთვის 

სარგებლის მოტანას ზიანის გარეშე და არსებობის შეთხვევაში, გარკვეული რისკები არ 

უნდა იყოს დამაბრკოლებელი ბავშვის ოჯახთან გაერთიანებისთვის.  

 

ბავშვთა უფლებების კონვენციის მე-9 მუხლი ხაზს უსვამს ოჯახში ცხოვრების 

უპირატესობას. ,,ბავშვს უფლება აქვს, არ დაშორდეს თავის მშობლებს, იმ შემთხვევათა 

გამოკლებით, როცა კომპეტენტური ორგანოები, სასამართლო გადაწყვეტილების 

თანახმად, განსაზღვრავენ, რომ ასეთი დაშორება აუცილებელია (გაეროს კონვენცია 

ბავშვის უფლებების შესახებ, 1989).  

 

რეინტეგრაციის პროცესის მონაწილეთა როლები 

 

ბავშვის ბიოლოგიურ გარემოში/ოჯახში რეინტეგრაცია განგრძობითი პროცესია, 

რომლის დროსაც ყველა დაინტერესებული სუბიექტი/მხარე: ოჯახი, თემი, მთავრობა, 

ორგანიზაციები, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა, კერძო სექტორი 

კოორდინირებულად უნდა მოქმედებდეს ბავშვის ოჯახში აღზრდის უპირატესი 
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უფლების განხორციელებისთვის. ქვემოთ განვიხილავთ რეინტეგრაციის პროცესში 

მონაწილე ძირითადი სუბიექტების როლს  და მათი ჩართულობის მნიშვნელობას.  

 

ბავშვი და მისი საუკეთესო ინტერესის დაცვა 

 

რეინტეგრაციის პროცესში ჩართულ მხარეებს შორის უპირატესი ადგილი თავად 

ბავშვს უჭირავს. ჟან პიაჟესა (1952) და მარია მონტესორის (1968) თეორიების 

მიხედვით, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს ბავშვის კოგნიტური განვითარების 

სფეროში -,,ბავშვები აქტიურად აზროვნებენ, აყალიბებენ აზრს, ირჩევენ, აანალიზებენ, 

აქტიურად შეიმეცნებენ გარემოს, თავად იჩენენ ინიციატივას და იწყებენ სხვებთან 

ურთიერთობას, არიან თანასწორუფლებიანნი’’ (დელაპი & ვეჯე, 2016).  

 

ბავშვები რეინტეგრაციის პროცესის შუაგულში არიან და  ნებისმიერი ქმედება 

მათი მონაწილეობით და მათი საუკეთესო ინტერესების დაცვით უნდა 

ხორციელდებოდეს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცხოვრებაში გატარება 

მოითხოვს ბავშვის უფლებებზე დაფუძნებულ მიდგომას, რომელიც აერთიანებს 

ყველა იმ სუბიექტს/აქტორს, რომელთა ერთობლივი ძალისხმევაც უზრუნველყოფს 

ბავშვის ჰოლისტურ განვითარებას, პიროვნულ ინტეგრირებულობას და ადამიანური 

ღირსების დაცვას. 

 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესების კონცეფცია (გაეროს კონვენცია ბავშვის 

უფლებების შესახებ, 1989) ზოგადი კომენტარი#10  აერთიანებს თავის თავში სამ 

საკვანძო ასპექტს:  

 ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, როგორც არსებითი უფლება - ბავშვს გააჩნია უფლება, 

იმ შემთხვევაში, თუ ხდება გადაწყვეტილების მიღება მისი ცხოვრების თაობაზე, 
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იქნეს შეფასებული/შესწავლილი მისი საუკეთესო ინეტერესები, და მიენიჭოს 

უპირატესობა ამ ინტერესებს, ყველა სხვა ინეტერესებთან შედარებით.  

 ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, როგორც ფუნდამენტური, ინტერპრეტაციული 

სამართლებრივი პრინციპი - თუ შესაძლებელია სამართლებრივი დადგენილების 

ერთზე მეტი ინტერპრეტაცია, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ კონკრეტულ 

ინტერპრეტაციას, რომელიც ყველაზე ეფექტურად ემსახურება ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების დაცვას.  

 ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, როგორც პროცედურული წესი -  გადაწყვეტილების 

მიღებისას, რომელსაც ბავშვის ცხოვრებაზე გავლენის მოხდენის პოტენციალი აქვს, 

უნდა მოხდეს ამ გადაწყვეტილების შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი 

გავლენის შეფასება. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა 

ითხოვს სათანადო პროცედურის დაცვას. გადაწყვეტილების დასაბუთება უნდა 

აჩვენებდეს, რომ საუკეთესო ინტერესების უფლება მიიღეს მხედველობაში 

გადაწყვეტილების შემუშავებისას, უნდა აიხსნას, თუ როგორ მიიღეს 

მხედველობაში ეს უფლება,  რა იყო განხილული ბავშვის საუკეთესო ინტერესად, 

რა კრიტერიუმებს ეფუძნებოდა ეს. 

 

ასევე მნიშვნელოვანია მიჯაჭვულობის მნიშვნელობის გააზრება ბავშვის 

ოჯახთან/მშობლებთან დაშორების დროს, რადგან, მიჯაჭვულობის დაკარგვა, 

რომელიც მშობელთან, მზრუნველთან განშორებით არის განპირობებული ზიანს 

აყენებს ბავშვის განვითარებას, მათ შორის გონებრივ განვითარებას (Disabilities, The 

British Journal of Developmental, http://www.sakkyndig.com, 2007).  

 

მიჯაჭვულობა არის ძლიერი ურთიერთკავშირი ადამიანებს შორის, რომლის 

დროსაც ემოციურ ურთიერთობას თან ახლავს დაცულობის გრძნობა. იგი ადრეული 

ასაკიდან ყალიბდება და გავლენას ახდენს ზრდასრულობაში მჭიდრო ემოციური 
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კავშირების ჩამოყალიბების უნარზე. ბევრი სირთულე ქცევასა და სოციალურ 

ადაპტაციაში, რომლებიც აქვთ ბავშვებს, დაკავშირებულია ბავშვსა და მშობელს შორის 

ურთიერთობის დარღვევასთან. მიჯაჭვულობა ხელს უწყობს განვითარებადი 

ინდივიდუალური შესაძლებლობების გაფართოებას. ფსიქოლოგები აღნიშნავენ, რომ 

იგი ხელს უწყობს ბავშვს ჩამოყალიბდეს უნიკალურ პიროვნებად, აყალიბებს მის 

ადაპტაციურ შესაძლებლობებს და მომავალი პათოლოგიების მიმართ 

წინააღმდეგობების გაწევის უნარს. მშობლისა და ბავშვის ინტერაქციას დადებითი 

გავლენა აქვს ისეთი ბიოლოგიური პრობლემების მოგვარებაზე, როგორიცაა 

დაბადებით მცირე წონა, შეზღუდული შესაძლებლობები, გონებრივი შეზღუდვა. 

ამიტომ, როდესაც საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ამგვარი 

ახლო, ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

რეინტეგრაციის პროცესში, სადაც ბავშვთან ერთად ოჯახსა და ოჯახებთან მომუშავე 

სპეციალისტების მიჯაჭვულობის ხელშეწყობაზე მიმართულ ინტერვენციებს 

უმთავრესი  ფუნქცია აქვს (Malekpour M. , 2007).  

 

ოჯახი - ოჯახები ბავშვებთან ერთად რეინტეგრაციის პროცესის ცენტრში უნდა იყვნენ 

და მონაწილეობდნენ გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე.  

 ყოველი ოჯახი უნიკალურია და აქვს თავისი რესურსები, ღირებულებები და 

სამყაროს ხედვის ხერხი. ვირჯინია სატირი ერთ-ერთი ცნობილი ოჯახის 

ფსიქოთერაპევტი, თავის ნაშრომებში საკუთარ გამოცდილებასა და ოჯახთან 

მუშაობის სხვადასხვა მეთოდებს გადმოგვცემს. მისი აზრით, ყოველი ოჯახის წევრი 

არის გამორჩეული და ამავდროულად, ნაწილი ოჯახური მთლიანობისა, როდესაც 

ერთი ოჯახის წევრს აქვს პრობლემები, იგი ეხება  დანარჩენი  ოჯახის წევრებს, 

ამასთანავე ოჯახის თითოეულ წევრს აქვს ასევე საჭიროებები და ამ საჭიროებების 

დაკმაყოფილების უფლება. არცერთი პიროვნება ოჯახში არ არის უფრო 
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მნიშვნელოვანი ვიდრე მეორე. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველამ ერთად 

სცადოს ჰომეოსტაზის შენარჩუნება ( Сатир, 1967).  

 

ჩვენ ამავე თავის წინა ნაწილში: ,,შეზღუდულ შესაძლებლობასთან ადაპტაცია და 

ჩარევის სტრატეგია’’ ვისაუბრეთ თუ რა გავლენას ახდენს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვის არსებობა ოჯახის ფუნქციონირებაზე, აქედან 

გამომდინარე მნიშვნელოვანია ოჯახის, მისი წევრების თვითშეგნების, საკუთარი 

ძალების რწმენისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიური მოქმედების 

შესაძლებლობების განვითარება და შენარჩუნება შესაბამისი სპეციალისტების 

მხარდაჭერით, რათა ოჯახებს გაუჩნდეთ მოტივაცია აღმოაჩინონ, შეიძინონ უნარები 

და ცოდნა და  გაძლიერდნენ კრიზისული სიტუაციების დაძლევის დროს.  

 

რეინტეგრაციის პროცესი ოჯახისთვის ერთგვარად მოგზაურობას ჰგავს, თავისი 

გამოწვევებით და ახალი გამოცდილებების შეძენით, ბავშვისთვის ოჯახამდე ხშირად 

დაბრკოლებებით და სირთულეებით მისასვლელი დიდი გზაა, რისთვისაც ოჯახის 

მზაობასა და მოტივაციას ამ სირთულეების დაძლევის გზაზე გადამწყვეტი  

მნიშვნელობა ენიჭება.  

 

იმის გამო, რომ ზრუნვის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ოჯახებს ეკისრებათ, 

მშობლიურ ოჯახში პოტენციური დაბრუნების საკითხი მათთან შეთანხმებას 

მოითხოვს. მშობლებსა და სხვა ძირითად მზრუნველებთან ერთად, რეინტეგრაციის 

პროცესში გადამწყვეტია დების, ძმების და ბავშვის ან მშობლის/მეურვის პოზიცია 

ბავშვის რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით. 

 

ბავშვის ოჯახთან გაერთიანების პროცესზე ოჯახის მოტივაციასთან ერთად 

გავლენას ახდენს  უსაფრთხოების, დაცულობის და ბავშვის განვითარებასთან და 
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შესაძლებლობებთან ადაპტირების უნარის არსებობა. მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახს 

სურდეს და აიღოს პასუხისმგებლობა იფიქროს და იზრუნოს ბავშვზე, 

დააკმაყოფილოს მისი საჭიროებები, დაიცვას და გააცნობიეროს ბავშვის უფლებები, 

შეუქმნას დაცული და უსაფრთხო გარემო,  ხელი შეუწყოს მის ინტეგრაციას და 

სოციალურ ინკლუზიას (დელაპი & ვეჯე, 2016). 

 

თემი - თემს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია სტიგმისა და 

დისკრიმინაციის შემცირებაში, შეუძლია გავლენა მოახდინოს რეინტეგრაციის 

პროცესში მყოფ ბევრ ბავშვზე და დაიცვას ისინი ძალადობის, ექსპლუატაციისა და 

უგულებელყოფისაგან. ბავშვთა დაცვის სათემო მექანიზმები მნიშვნელოვანი 

ბერკეტებია რეინტეგრაციის შემდგომ მხარდაჭერის პროცესში. 

 

ბულგარეთში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ  Hope and Homes for 

Children წარმატებულად მოახდინა 84 ბავშვის რეინტეგრაცია დიდი ზომის 

სააღმზრდელო დაწესებულებებიდან. ამ ბავშვების მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს 

ფიზიკური, ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობები. პროგრამა პირველ რიგში 

მუშაობდა თემთან, რომ შეეცვალა შეხედულება შეზღუდულ შესაძლებლობაზე, 

როგორც სამედიცინო „პრობლემაზე“, რომელიც საჭიროებს სპეციალიზებულ ჩარევას.  

ნეონატოლოგიის პროფესორმა შეაფასა 120 -ზე მეტი ბავშვი, რომლებიც 

ინსტიტუციური პერსონალის თვალსაზრისით, მიეკუთვნებოდნენ იმ კატეგორიას, 

რომელიც საჭიროებს სპეციალურ სახლებში მზრუნველობას და შეამცირა ეს რიცხვი 

30-მდე. მეორე მხრივ, პროგრამა აერთიანებდა მიზანმიმართულ მატერიალურ 

მხარდაჭერას, რომელიც მოიცავდა მატერიალურ შემოწირულობას საზოგადოებისა და 

ადგილობრივი ბიზნესის მხრიდან, იმ მიზნით, რომ გაზრდილიყო აღმზრდელობითი 

უნარები და მომსახურების ხელმისაწვდომობა. 
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ასევე, პროგრამამ არა მხოლოდ უზრუნველყო ინდივიდუალური მხარდაჭერა 

ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის, არამედ ჩაატარა სამუშაოები ფართო 

საზოგადოებასთან, თემთან, მოიძია და დაამყარა დამხმარე კავშირები ბავშვების და 

მათი ოჯახებისთვის და ჩართო საზოგადოება, რათა მომხდარიყო თავდაპირველი 

განცალკევების ძირეული მიზეზების კვლევა (დელაპი & ვეჯე, 2016). 

 

მთავრობა - საერთაშორისო კონვენციებთან ერთად ბავშვთა რეინტეგრაციის 

საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები ნათლად მიუთითებს ეროვნულ 

მთავრობას დაიცვას ბავშვის უფლებები და მისი საუკეთესო ინტერესები. ამდენად, მან 

უნდა უზრუნველყოს ეფექტური და უსაფრთხო რეინტეგრაცია კანონების, პოლიტიკის 

მომსახურებების, ადეკვატური დაფინანსებისა და პერსონალის შეთავაზების გზით. 

მნიშვნელოვანია, ასევე სათანადოდ მომზადებული ადამიანები ბავშვთა 

კეთილდღეობისა და მართლმსაჯულების სისტემაში, რაც შესაძლოა, 

ფასდაუდებებელი აღმოჩნდეს ბავშვების გარკვეული ჯგუფების რეინტეგრაციისთვის.  

 

სამოქალაქო და კერძო ორგანიზაციები - სამოქალაქო ორგანიზაციების როლი 

რეინტეგრაციის მხარდაჭერის პროცესში ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მთავრობის. 

საჭიროების შემთხვევაში ისინი მთავრობის წინაშე ახდენენ რეინტეგრაციის პროცესში 

მყოფი ბავშვების უფლებების ლობირებას. ეს ორგანიზაციები ანგარიშვალდებულნი 

არიან ბავშვების წინაშე, შესაბამისად, მუდმივად უნდა მისცენ ბავშვებსა და მათ 

ოჯახებს შესაძლებლობა გამოხატონ აზრი მიღებულ მომსახურებებსა და 

მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ორგანიზაციებს შეუძლიათ ბავშვებისა და ოჯახების 

ინფორმირება სახელმწიფო მომსახურებების შესახებ და რიგ შემთხვევაში თავად არიან 

ძირითადი მომსახურებების მომწოდებლები. 

 

რეინტეგრაციის ეტაპები და პროცესი 
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ბავშვის ბიოლოგიურ გარემოში რეინტეგრაცია რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და 

თითოეულ ეტაპზე მოიცავს შესაბამისი მხარდაჭერის პროცესს. რეინტეგრაციის დროს 

სოციალური მუშაკი არის შემთხვევის მმართველი, რომელიც შემთხვევის მართვის 

მეთოდის გამოყენებით მუშაობს ბავშვთან და ოჯახთან. მათთან ერთად იაზრებს 

ბავშვის ბიოლოგიურ გარემოში დაბრუნების შესაძლებლობას, სავარაუდო რისკებს და 

გეგმავს ოჯახის გაერთიანების პროცესს. რეინტეგრაციის დაგეგმვისას ბავშვისა და 

ოჯახის მოსამზადებლად, მათი შეფასება სათანადო პირმა ან ჯგუფმა უნდა 

მოახდინოს. მათ საშუალება უნდა ჰქონდეთ გაიარონ მრავალმხრივი კონსულტაცია, 

რაზე დაყრდნობითაც მიიღებენ გადაწყვეტილებას შესაძლებელია თუ არა ბავშვის 

ოჯახში რეინტეგრაცია. ყველა წესის თანახმად, ზრუნვის ალტერნატიულ ფორმაში 

მყოფ ბავშვთან მიმართებაში მისი ოჯახთან რეინტეგრაციის შესაძლებლობის 

განხილვა ზრუნვის ფორმის გადასინჯვის პროცესის ძირითად ნაწილს უნდა 

მოიცავდეს  (დელაპი & ვეჯე, 2016) 

 

მოცემულ ქვეთავში განვიხილავთ რეინტეგრაციის შემთხვევის მართვის გეგმას,   

კონკრეტულად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის რეინტეგრაციის  

მაგალითზე, რომელზეც 2017 წელს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მუშაობდა 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. მაგალითის განხილვა საშუალებას 

მოგვცემს დავინახოთ რეინტეგრაციის პროცესი, მასში ჩართული სუბიექტების 

როლები ასევე პროცესის ხარვეზები, რაც დაგვეხმარება ოჯახთან რეინტეგრაციის 

პროცესში საუკეთესო პრაქტიკისთვის ინტერვენციების განსაზღვრაში.  

როდის ვიწყებთ რეინტეგრაციაზე მუშაობას? 

 

,,როცა პირველად შევხვდი, ის 17 წლის იყო და ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

ცხოვრობდა სახელმწიფო ზრუნვაში.  დედამ ის, 7 წლის ასაკში მიატოვა  ბებიასთან და 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  მამასთან. ქმრის ოჯახში მიტოვებული, ბებიამ 

ჯერ ბავშვთა სახლში მიაბარა, საიდანაც მოგვიანებით შორეულ რეგიონში ზრუნვის 

სხვა/ალტერნატიულ მომსახურებაში განთავსდა. დედა, რომელიც 14 წლის ასაკში 

მოტყუებით გაათხოვეს, მოგვიანებით კი, ძალადობის მსხვერპლი გახდა ნათესავის 

მხრიდან, იშვიათად, მაგრამ მაინც ნახულობდა. მამა, რომელიც დედაზე ბევრად 

უფროსი იყო, თავიდანვე  საჭიროებდა სპეციალურ ზრუნვას შეზღუდული 

შესაძლებლობების გამო. სპეციალისტს, რომელიც ბავშვთან წლების განმავლობაში 

მუშაობდა, თითქმის წარმოუდგენლად მიაჩნდა მისი ბიოლოგიურ გარემოში 

დაბრუნება და სკეპტიკურად იყო განწყობილი რეინტეგრაციის შესაძლებლობის 

მიმართ. დიდი ცდუნება იყო სკეპტიკურად განწყობილი ჩემი კოლეგის მოსაზრებები 

არ გამეზიარებინა. მაგრამ ვგრძნობდი, რომ ყველაფერი არ ვიცოდით და საჭირო იყო 

მეტი კონტაქტი გვქონოდა ოჯახთან, რომელიც საჭიროებდა უფრო ინტენსიურ 

მუშაობას’’ (შემთხვევაზე მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტი: მინდობით აღზრდის 

მომსახურების განვითარება, 2017). 

 

არსებული პრაქტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სახელმწიფო 

ზრუნვაში განთავსების მრავალ შემთხვევას იცნობს როგორც საქართველოში, ასევე 

სხვა ქვეყნებში. მიუხედავად იმისა, რომ  სახელმწიფო აღიარებს რეინტეგრაციას, 

როგორც ზრუნვის საუკეთესო და საიმედო ფორმას და სოციალური მუშაკის მიერ 

პროცედურის შესაბამისად, ყოველ 6 თვეში ერთხელ განიხილება ბავშვის 

ბიოლოგიურ გარემოში დაბრუნების შესაძლებლობა, ბიოლოგიურ ოჯახებში 

დაბრუნებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების რიცხვი ძალიან 

მცირეა, მეტიც, სპეციალისტები სკეპტიკურად აფასებენ ოჯახში მათი დაბრუნების 

შანსებს, რაც ხშირად განპირობებულია ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის შესახებ 

ინფორმაციის სიმწირით, ბიოლოგიურ მშობლებთან, თანადგომის ქსელთან 

კონტაქტების სიმცირით და ოჯახთან და ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტთა 
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არაეფექტური კოორდინაციით. საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც 

სოციალურ მუშაკთა აღქმასა და გამოცდილებებს სწავლობდა მზრუნველთა და 

ბავშვთა გაერთიანების პროცესში, ხსნის შესაძლო სკეპტიკური დამოკიდებულებების 

არსებობას სპეციალისტებში. ,,მეურვეებს\მზრუნველებს ბავშვებთან განცალკევების 

შემდეგ ხშირად აკრავდნენ არაკომპეტენტურის იარლიყს. ამ სტერეოტიპისგან თავის 

დაღწევა კი სერიოზულ გამოწვევებს უკავშირდება მშობლების მხრიდან’’. უნდა 

აღინიშნოს,  რომ ბიოლოგიური მშობლების არსებობის შემთხვევაშიც შესაძლებელია 

ბავშვს დაენიშნოს მეურვე ან მზრუნველი თუკი იგი სათანადოდ არ/ვერ ართმევს თავს 

ბავშვის მზრუნველობას.  მშობლები კვლევის ფარგლებში მიიჩნევენ, რომ ისინი 

,,ბევრი კუთხით უარყოფითად არიან შეფასებულები სპეციალისტების მხრიდან, 

თუმცა მიუხედავად ამისა, არსებობს ბავშვების ამ ოჯახებში დაბრუნების შანსები. 

მნიშვნელოვანია, მეურვეებმა\მზრუნველებმა პატივისცემა და ნდობა იგრძნონ 

სოციალური მუშაკებისგან და ბავშვები იყვნენ მათი ერთობლივი თანამშრომლობის 

მოწმენი. ეს დაეხმარება მათ პატივისცემაზე და ნდობაზე დაფუძნებული 

ურთიერთობის მშენებლობაში (Research, Population and Knowledge Management, 

September 2015) . 

 

ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში ყველა ოჯახს არ სურს სოციალურ მუშაკთან 

თანამშრომლობა, მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური მუშაკის მიდგომები მსგავსი 

იყოს ორივე კატეგორიის ოჯახთან მუშაობისას: ოჯახებთან, რომლებსაც არ სურთ 

თანამშრომლობა და ოჯახებთან, რომლებისთვისაც სასურველია მათთან საქმიანი 

ურთიერთობა. სოციალურმა მუშაკმა ნებისმიერი ტიპის ოჯახი უნდა განიხილოს 

როგორც პარტნიორი ცვლილებების პროცესში (კოალიცია ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისთვის, 2014).  
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ცხადია, ბიოლოგიურ ოჯახთან ინტენსიური კონტაქტის შენარჩუნება ბავშვის 

სახელმწიფო ზრუნვაში მოხვედრისთანავე აუცილებელია. მნიშვნელოვანია, რომ 

სამზრუნველო დაწესებულებებსა და ოჯახის ჩამნაცვლებელ მომსახურებაში 

განთავსების დღიდანვე დაიწყოს და არ გაწყდეს კავშირი ბავშვსა და ბიოლოგიურ 

ოჯახს შორის, თუ რა თქმა უნდა ოჯახთან კავშირი არ ეწინააღმდეგება ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების დაცვას და ზიანს არ აყენებს ბავშვს. გარდა ამისა, 

მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მუშაობის განხორციელება როგორც 

მულტისექტორულ, ასევე შიდა უწყებრივ დონეზე, რათა ინფორმაციის გაცვლა 

განხორციელდეს ეფექტურად, რაც პროცესების პროაქტიულად განხორციელებას 

შეუწყობს ხელს.  

 

ბიოლოგიური ოჯახის მოძიება, შეფასება, შემთხვევის დაგეგმვა 

 

რეინტეგრაციის სახელმძღვანელო პრინციპებში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ: 

,,ბავშვის ოჯახის მოსაკვლევად, ხშირად სერიოზული სამუშაოს ჩატარება ხდება 

საჭირო. აღნიშნული სამუშაო ბავშვის შეფასების პირველ ეტაპზე უნდა გაკეთდეს, და 

შესაძლოა, მოიცავდეს სხვადასხვა ადგილებში ბავშვის ოჯახის წევრების მოძიებას, 

მხედველობაში გვაქვს ის ადამიანები, ვისაც მასზე ზრუნვა შეუძლია’’ (დელაპი & ვეჯე, 

2016).  

,,აღნიშნულ შემთხვევაშიც ძიების პროცესში დავიწყეთ ბიოლოგიური ოჯახისა და 

თანადგომის ქსელის შესახებ განახლებული ინფორმაციის მოკვლევა, შეფასებისა და 

პრობლემების იდენტიფიკაციის პროცესში „ფაზლების“ პრინციპით ვაწყობდით 

ოჯახის ისტორიას და მასში მყოფი ბავშვების ცხოვრების ამსახველ სურათს:  

ორი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ამავე სტატუსის მქონე მეუღლე, 

რომელზეც მოტყუებით დააქორწინეს 14 წლის არასრულწლოვანი.... შემდეგ ოჯახის 

ახლო ნათესავთან ასევე ძალადობისა და იძულების შედეგად შექმნილი ოჯახი, ისევ 
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ორი შვილი, პატარა 3 წლის გოგონა... ქმრის ოჯახში მიტოვებული უფროსი შვილები 

ბებიას მიჰყავს ბავშვთა სახლში, საიდანაც მალევე ხვდებიან სრულიად უცხო 

რეგიონში, სადაც არავინ არ ჰყავთ...  აღმზრდელი მზრუნველი ქალია, თუმცა ძალიან 

ღელავს; ბავშვებმა არ იციან, როგორ მოიქცნენ, ვერ ცნობენ საყოფაცხოვრებო ნივთებს 

და არ იციან ყოველდღიური მოხმარების საგნების გამოყენება, მეტყველებაც მკვეთრად 

შეზღუდული აქვთ... ფიქრობს, ხომ არ იჩქარა და სოციალურ მუშაკს კვირაში ორჯერ 

ურეკავს... მიჰყავს ექიმთან... ზრუნვისა და  სამედიცინო ჩარევის შედეგად 

მდგომარეობა გახდა სტაბილური, ბავშვებმა  დღის ცენტრში დაიწყეს სიარული... 

დედა თანდათან უფრო იშვიათად ჩამოდის... აღარ სურს სოციალურ მუშაკთან 

შეხვედრა, მხოლოდ ბავშვებს დახედავს და მიდის... ბავშვები იზრდებიან... მათგან 

ერთ-ერთი გახდა 18 წლის...  სოციალური მუშაკის რეკომენდაციით დაბრუნდა 

მამასთან, თუმცა ამჟამად ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადის 

მკურნალობას...„დედა  მაინცდამაინც არ იწუხებს თავს ბავშვის ნახვით“- ამბობენ 

ბავშვზე მზრუნველი პირები... დედა სოფელ-სოფელ დადის დღიურ მუშად, რომ 

ოჯახში მყოფი სხვა ბავშვებისთვის საკვები მოიტანოს... მეუღლე, რომლის მოთხოვნით 

უფროსი ბავშვების მიტოვება მოუხდა, მუდმივად ძალადობს მასზე და საკუთარ 

შვილებზე.... განცხადებას განცხადებაზე წერს პოლიციაში, ისინიც აფრთხილებენ და 

აფრთხილებენ მოძალადეს...პატარა ეხვევა დედას, უფროსი შვილი მშობლების შუაში 

დგება, მასაც ხვდება მოქნეული ხელი... სასწრაფო ვერ აგნებს მისამართს და 

ბრუნდება... პოლიციამ იცის ოჯახის მისამართი, ბევრჯერ ყოფილა, თუმცა ამჯერად 

ბავშვზე ძალადობის მიზეზითაც მიდის... საპროცესო წარმომადგენელი სოციალური 

მუშაკია, რომელიც საღამოს გამოიძახეს, მანამდე სხვა შემთხვევაზე იყო... 

პოლიციელთან ერთად იგი პირველად ხვდება ბავშვს, ასრულებს პროცედურით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებებს - ესწრება დაკითხვის პროცესს, ესაუბრება 

მშობელს... შემთხვევაზე მუშაობას აღარ აგრძელებს... მეუღლეს აკავებენ... რამდენიმე 

მშვიდი კვირა... შემდეგ მეუღლის ადვოკატის ზარები და ნოტარიუსთან 
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გაფორმებული განაცხადი, რომ ყველაფერს ივიწყებს და პატიობს...’’ (შემთხვევაზე 

მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტი: მინდობით აღზრდის მომსახურების განვითარება, 

2017). 

ჩვენს შემთხვევაში მიღებულ სურათს ბევრი შემავსებელი დეტალი აკლია 

სისრულისთვის. პირველ რიგში, თუ კარგად დავაკვირდებით, ადვილად დავინახავთ 

სხვადასხვა სპეციალისტისა თუ უწყების მხარდაჭერის აუცილებლობას ოჯახის და 

მასში მცხოვრები ბავშვების შესახებ ინფორმაციის შევსებაში, რათა მოცემული 

სიტუაციის სრული სურათი დავინახოთ. 

 

კვალიფიციური პერსონალის მიერ ოჯახი და ბავშვი, ასევე ნებისმიერი ეჭვი 

უსაფრთხოების, ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ სათანადოდ უნდა  

შეფასდეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები კი ასეთ დროს 

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ (დელაპი & ვეჯე, 2016).  

 

წარმატებული რეინტეგრაციისთვის საჭიროა ბავშვის ფიზიკური, 

საგანმანათლებლო, ქცევითი, სოციალური, ემოციური, სულიერი და მატერიალური 

მდგომარეობის შესწავლა; ძლიერი მხარეების და რესურსების განსაზღვრა. 

მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს ურთიერთქმედება რა გავლენას ახდენს ბავშვის 

მდგომარეობა ოჯახზე და პირიქით. მნიშვნელოვანია ასევე, იმ ფაქტორების 

გამოვლენა, რომლებიც ბავშვის დაბრუნების პროცესში გავლენას მოახდენს ოჯახის 

წევრთა ურთიერთობაზე. ეს ფაქტორები მრავალასპექტურია და იძლევა ბავშვის 

ჰარმონიული განვითარების განსაზღვრის საშუალებას. შეფასებისას მნიშვნელოვანია: 

 მშობლების და ოჯახის წვერების პიროვნული თავისებურებების შესწავლა 

ოჯახის, მათ შორის და-ძმების ძლიერი მხარეებისა და მდგრადობის; 

 ოჯახის კლიმატის და ურთიერთობების შესწავლა; 

 იმ ფაქტორების შესწავლა, რომელიც გავლენას ახდენს მშობლების პოზიციაზე; 
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 მშობლების აღზრდის კომპეტენციისა და სტილის შესწავლა; 

 ოჯახის ცხოვრების სოციო-კულტურულ ჭრილში შესწავლა; 

 ოჯახის ღირებულებების შესწავლა; 

 მშობლების ჩართულობის დონის შესწავლა ბავშვის უნარების განვითარებაში; 

 ოჯახის წევრთა შინაგანი განცდების შესწავლა; 

 ოჯახის სხვა ბავშვებთან ურთიერთობების შესწავლა; 

 ოჯახის ურთიერთობის შესწავლა სოციუმთან/თანატოლთა წრესთან, ოჯახის 

რესურსების შესწავლა; 

 მოტივაციის შესწავლა (Дэвис, Как помочь семье, в которой серьезно болен 

ребенок: Взгляд психолога Современная психология Этерна, 2010). 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სწორი 

შეფასებისას მოსამზადებელ ეტაპზე სოციალური მუშაკების გარდა ფსიქოლოგის, 

ოკუპაციური თერაპევტის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, რათა შეფასდეს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და შეფასების შესაბამისად ოჯახს და 

ბავშვს გაეწიოს გარკვეული რეკომენდაციები როგორ მიიღოს/გაუწიოს დახმარება 

ბანაობისას, კვებისას, ჩაცმისას და ა.შ. და შეძლებისდაგვარად, დამოუკიდებლად 

შეასრულოს ყოველდღიური დავალება. 

 

,,ერთი თვე საკმარისი აღმოჩნდა ორგანიზაცია „მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის“, 

რომ  ჩვენი მიმართვის საფუძველზე ბავშვი დამატებით შეფასებულიყო ფსიქოლოგისა 

და ოკუპაციური თერაპევტის მიერ. მათი ხელშეწყობით, კონკრეტული 

რეკომენდაციები გვქონდა მშობლისთვის და შევძელით აღმზრდელთან და ბავშვის 

სოციალურ მუშაკთან თანამშრომლობით ოჯახში დაბრუნებისთვის ბავშვის 

მომზადების პროცესი დაგვეგეგმა’’ (შემთხვევაზე მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტი: 

მინდობით აღზრდის მომსახურების განვითარება, 2017). 
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როცა ბავშვის ოჯახში დაბრუნება შესაძლებელია 

 

,,დედის გადაწყვეტილება პირველი ნაბიჯი, ბიძგი და გამოწვევა იყო რეინტეგრაციის 

პროცესში. საჭიროებები კი, რომლის დაკმაყოფილებაც ოჯახს ბავშვის დაბრუნების 

შესაძლებლობას აძლევდა, საკმაოდ კომპლექსური იყო და მოითხოვდა წინასწარ 

მომზადებასა და მუშაობას, როგორც მშობლის პიროვნული განვითარების, მისი 

თვითშეფასების ამაღლების, სტრესის დაძლევის უნარებზე, ასევე, სამართლებრივი 

მხარდაჭერისათვის რეგიონში არსებული მომსახურებების მობილიზების 

მიმართულებით. პარალელურად ბავშვის მომზადებაც უმნიშვნელოვანესი ამოცანა 

იყო. უნდა გვეზრუნა, რომ ოჯახში დაბრუნების პროცესი უმტკივნეულო ყოფილიყო 

ბავშვისა და  ოჯახისთვის’’ (შემთხვევაზე მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტი: 

მინდობით აღზრდის მომსახურების განვითარება, 2017). 

 

ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში ან ნათესავების ოჯახში რეინტეგრაციისას 

მნიშვნელოვანია ოჯახისა და ბავშვის მომზადება ერთმანეთის მისაღებად, 

მნიშვნელოვანია ასევე გაწყვეტილი ურთიერთობის აღდგენა და ოჯახისთვის 

შესაბამისი მომსახურებებისა და ემოციური მხარდაჭერის მიწოდება. აღნიშნული 

შემთხვევის ანალიზს თუ გავყვებით, სოციალური მუშაკის ამოცანები შემდეგნაირად 

შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ: 

 მშობლის ემოციური და სოციალური ხელშეწყობა მთელი პროცესის 

განმავლობაში;  

 თვითშეფასების ზრდაზე მუშაობა;  

 თვითეფექტურობის, სიტუაციასთან გამკლავების უნარის 

წახალისება; 

 ბავშვთან რეინტეგრაციამდე ურთიერთობის მხარდაჭერა; 
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 შესაძლებლობის მიცემა  გააანალიზოს პრობლემები და მოძებნოს 

გადაჭრის გზები; 

 შესაძლებლობების მიცემა მიიღონ გადაწყვეტილება 

დამოუკიდებლად და დამოუკიდებლობის წახალისება; 

 მშობლებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის შესაძლებლობების 

მიცემა, რომ უზრუნველყონ ბავშვის საჭიროებები; 

 შშმ ბავშვისთვის  ცხოვრების საუკეთესო ხარისხის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური, სოციალური და პრაქტიკული 

საჭიროებების დაკმაყოფილების გზით. 

 

ოჯახის გაძლიერების მიზნით, ერთობლივად დაიგეგმა მიმართვა ადგილობრივ 

ორგანიზაციებთან, რომელთა დახმარებითაც ოჯახისთვის აუცილებელი ნივთები, 

საწოლი, თეთრეული,  განმავითარებელი სათამაშოები  შევიძინეთ. 

 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის ერთობლივი მიმართვის საფუძველზე 

შესაძლებელი გახდა ოჯახის სამართლებრივი მხარდაჭერაც, რომელიც მოიცავდა 

პოლიციიდან ყველა დოკუმენტის გამოთხოვას და დოკუმენტაციის მომზადებას 

გაყრის პროცესის დასაწყებად, ასევე, მოწმისა და დაზარალებულის სამსახურის 

შუამდგომლობით, განხორციელდა საქმის პროკურორთან შეხვედრა და საქმის 

ვითარების გარკვევის შედეგად, მოძალადეს ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა 

მიუსაჯეს. 

დაიგეგმა ბავშვისთვის ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნებამდე  და განთავსების შემდგომაც. რაც შეეხება დედასთან მუშაობას, 

დაიგეგმა და გაეწია მომსახურება (6 სესია) სტრესის დაძლევასა და თვითშეფასების 

ამაღლებასთან დაკავშირებით. შედეგები აქაც თვალსაჩინოა, ოჯახის წევრების 



 
 

 

233 
 

ემოციური მდგომარეობა სტაბილურია, მხარდაჭერისა და აქტიური მუშაობის 

შედეგად კი დედამ შეძლო მსხვერპლობით გამოწვეული სტრესის დაძლევა. 

 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდა ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობაც. მუშაობის 

პროცესში თავად მიმართა სოციალური მომსახურების სააგენტოს - ოჯახის 

კრიზისული დახმარების მომსახურებასა და დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვისა 

და პენსიასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების მიმართულებით. თუმცა 

ბიუროკრატიული ბარიერების, დღის ცენტრში ადგილების ლიმიტის არსებობის და 

მომსახურების მიღების მსურველთა დიდი რაოდენობის გამო ოჯახს ვერ მიეწოდა 

დღის ცენტრისა და გაჭიანურდა კრიზისული ოჯახების დახმარების ფონდის 

მომსახურებები. აქაც ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ჩვენი მიმართვის 

საფუძველზე, დღის ცენტრის მომსახურების დაფინანსება და აღნიშნული 

მომსახურებით სარგებლობა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. 

 

დაიგეგმა და წარმატებით განხორციელდა ბავშვის ჩართვა „საქველმოქმედო 

ფონდი აფხაზეთისა“ და ადგილობრივი ორგანიზაცია „ბილიკი“-ს ერთობლივ 

პროექტში, რომელიც მისი დასაქმების შესაძლებლობებს გაზრდის, სოციალური 

უნარების განვითარების ტრენინგების გავლისა და პროფესიული გადამზადების 

შემდეგ (შემთხვევაზე მუშაობა მიმდინარეობდა პროექტი: მინდობით აღზრდის 

მომსახურების განვითარება, 2017). 

 

 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ბავშვისა და ოჯახის წინასწარი შეხვედრები? 

 

რეინტეგრაციის პროცესის მომზადების ეტაპზე ბიოლოგიური მშობლებისა და 

ბავშვების წინასწარი შეხვედრების ორგანიზება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 
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ორმხრივი ადაპტაციის პროცესს და ეხმარება/ამზადებს როგორც მშობელს, ასევე 

ბავშვს ოჯახში დაბრუნების მომენტისთვის. აღნიშნული შეხვედრები წახალისებული 

და მხარდაჭერილი უნდა იყოს როგორც სპეციალისტების, ასევე მომსახურების 

მიმწოდებელი ორგანიზაციების მხრიდან. შესაძლებელია განხორცილდეს 

ერთობლივი წინასწარი შეხვედრები სხვა მხარდამჭერ სპეციალისტებთანაც. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან წინასწარი შეხვედრების მიზანი, 

გარდა ზემოთჩამოთვლილისა, წარმოადგენს გარკვეულწილად სწავლებას, 

რეკომენდაციების მიცემას, თუ როგორ დაეხმაროს ოჯახი ბავშვს ადაპტაციისა და 

განვითარების პროცესში და როგორ შეუწყოს ხელი მას ყოველდღიური რუტინის 

განხორციელების დროს. მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახს მიეცეს იმდენი წინასწარი 

შეხვედრის განხორციელების საშუალება, რამდენიც საჭიროა ბავშვისა და მისი 

ურთიერთობის აღდგენისთვის და არ იყოს შეზღუდული ვადებში. გამოყოფენ 

კონტაქტის ხელშემწყობ რამდენიმე საფეხურს  (დელაპი & ვეჯე, 2016):  

 სატელეფონო კონტაქტი, კონტაქტი ელ-ფოსტისა და ვიდეო შეტყობინების 

საშუალებით. ასევე ურთიერთობის აღდგენას ემსახურება პირისპირ 

შეხვედრამდე ფოტოების ჩვენება და ისტორიების მოყოლა;  

 პირისპირ მოკლე შეხვედრები, რომელიც შესაძლებელია სპეციალისტების 

უშუალო ზედამხედველობით განხორციელდეს, სააგენტოებში ან 

ალტერნატიულ მომსახურებაში;  

 ხანგრძლივი შეხვედრები ზედამხედველობით, რომელიც ეხმარება ბავშვს 

შეეგუოს, მოერგოს გარემოს. თუმცა, ამ დროსაც სპეციალისტი საჭიროების 

შემთხვევაში მზადაა მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ბავშვს და ოჯახს; 

 ხანგრძლივი ვიზიტები ზედამხედველის გარეშე - იგეგმება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში თუ სხვა კონტაქტები წარმატებით განხორციელდა. ამ ეტაპზე, 

ასევე მნიშვნელოვანია ოჯახის სხვა წევრებთანაც და-ძმასთან, ახლო 

ნათესავებთანაც მოხდეს ბავშვის ურთიერთობის აღდგენა.  



 
 

 

235 
 

 

ეროვნული რეგულაცია ალტერნატიულ ან სამზრუნველო მომსახურებაში მყოფ 

ბავშვს და ოჯახს აძლევს როგორც მოკლევადიანი ნახვის, ასევე მისი დროებით 

გაყვანის უფლებას ბიოლოგიურ გარემოში მეურვეობისა და მზრუნველობის 

რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილებით (სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2015) 

. 

ჩვენ მიერ განხილულ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ დედა იშვიათად 

მაგრამ მაინც ნახულობდა ბავშვს, მოსამზადებელ ეტაპზე გავააქტიურეთ  კონტაქტის 

ყველა ფაზა, ასევე დედას წერილობითი სახითაც გადავეცით ფსიქოლოგისა და 

ოკუპაციური თერაპევტის რეკომენდაციები.  

 

ოჯახში დაბრუნების პროცესი. ,,სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებისა და ოჯახთან 

გაწეული წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარების შემდეგ, შევძელით ბავშვისა 

და ოჯახის გაერთიანება.  

დედამ ოფიციალურად დაწერა განაცხადი, მოხდა მისი შეფასება სახელმწიფო 

სოციალური მუშაკის მიერ და გაეწია რეკომენდაცია ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნებას. თუმცა ამით მხოლოდ ნახევარი გზა გავიარეთ სახლამდე, ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ოჯახში დაბრუნების პროცესში იყო ყველა ჩართული მხარის 

მობილიზება, გეგმის განხორციელება და ოჯახისა და ბავშვის შემდგომი მხარდაჭერა, 

რისთვისაც ჩვენთან ერთად, შემთხვევაზე სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თემის 

მხარდაჭერა, შემთხვევაზე მომუშავე პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკის 

განსაზღვრა და საქმის გადაცემა იყო საჭირო’’. 

დაბრუნების პროცესი შესაძლებელია ემოციურად იყოს მგრძნობიარე, როგორც 

ბავშვისთვის ასევე ოჯახისთვის. სპეციალისტის მხარდაჭერა ამცირებს ოჯახის 

შფოთვას მოსალოდნელი სირთულეებისა და გამოწვევების მიმართ. ამ ეტაპზე 

სპეციალისტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს ბავშვის ოჯახში წარმატებულ ადაპტაციას, 
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ადგილობრივ ორგანიზაციებთან დაკავშირებას,  რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან, ხელი შეუწყონ სკოლისა და სახლის 

ხელმისაწვდომობას, იმუშაონ დისკრიმინაციის პრობლემის მოგვარებაზე და ხელი 

შეუწყონ ადგილობრივ სკოლებში მათ ინტეგრაციას (დელაპი & ვეჯე, 2016). 

 

მონიტორინგისა და მხარდაჭერის მნიშვნელობა და სოციალური მუშაკების როლი 

 

,,როცა პირველად შევხვდი, ის 17 წლის იყო... მას შემდეგ თითქმის ერთი წელი 

გავიდა - ბევრი ვიბრძოლეთ, ბევრი რამ შეიცვალა, ბევრი რამ შევცვალეთ, ბევრი 

„ცარიელი ხვრელი“ ამოვავსეთ, ამ ეტაპზე, გაწეული სამუშაოსა და მხარდაჭერის 

შედეგად, ოჯახი ახერხებს არა მარტო მასში მცხოვრები ბავშვების ელემენტარული 

საჭიროებების დაკმაყოფილებას, არამედ ზრუნავს მათ განვითარებაზე,  მათ შორის,  

პროფესიული ორიენტაციის მიმართულებითაც’’. 

 

ოჯახის გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც 

მოსამზადებელ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაო. ოჯახის მხარდამჭერი 

მომსახურება აძლიერებს და ინარჩუნებს ოჯახის მთლიანობას. მას შეუძლია 

მშობლების კომპეტენციების ჩამოყალიბება და ოჯახის ცხოვრების ხარისხის გაზრდა, 

რაც აისახება ოჯახში ბავშვების მდგომარეობაზე. ამ ტიპის მომსახურების 

მიმართულებებია: მშობლების განათლება, ბავშვზე ზრუნვაში დღის განმავლობაში 

დახმარება, ოჯახებისთვის სამართლებრივი კონსულტაციები, 

ოჯახის/ინდივიდუალური თერაპიული მხარდაჭერა და მომსახურებებთან 

დაკავშირება. მხარდაჭერა შეიძლება მიწოდებულ იქნას პირდაპირ შემთხვევის 

მმართველის მიერ, ან სხვა სააგენტოებთან გადამისამართების საშუალებით, თუმცა 

გაწეულ დახმარებას ყოველთვის კოორდინირებას უნდა უწევდეს შემთხვევის 

მმართველი. მხარდაჭერის პროცესში ხორციელდება შემთხვევის გეგმის 
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ოფიციალური გადახედვა, რათა გადამოწმდეს თუ რამდენად ხორციელდება 

ოჯახისთვის ახალ და მიმდინარე საკითხებზე მუშაობა საუკეთესო პრაქტიკის 

მიხედვით. ეს საკითხები შეიძლება იყოს:   

 ბავშვებისა და ოჯახებისთვის ჯანდაცვაზე, განათლებასა და სხვა ძირითად 

მომსახურებებზე წვდომის უზრუნველყოფა;  

  დროებითი ზრუნვის შეთავაზება, როდესაც ბავშვებსა და ოჯახებს შეიძლება 

სჭირდებოდეს დროის ცალკე გატარების მოკლე პერიოდები; 

  ეკონომიკურად გამაძლიერებელი მხარდაჭერის ეფექტურობის მონიტორინგი 

და შემდგომი მხარდაჭერის აღმოჩენა;  

 სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევის ძალისხმევების მხარდაჭერის 

გაგრძელება თემთან, მათ შორის, რელიგიურ ლიდერებთან მუშაობით; 

 ახალი მეგობრობის შექმნასთან, ისევე როგორც ძველის აღდგენასთან 

დაკავშირებით, რჩევის მიწოდება; 

 განცალკევების პერიოდში ბავშვების მიერ შეძენილი ძლიერი მხარეების 

განვითარებაზე მუშაობა. ბავშვები, შეიძლება გრძნობდნენ, რომ ის უნარები, 

რომლებიც მათ ისწავლეს და სიამაყე, რომელიც მათ გააჩნიათ როგორც 

„გადარჩენილებს“, ეწინააღმდეგება იმას, თუ როგორ აღიქმებიან ისინი თემის 

მიერ; 

 იმის უზრუნველყოფა, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საკუთარი გამოცდილებების 

განხილვის შანსი და მიიღონ თერაპიული მხარდაჭერა საჭიროების 

შემთხვევაში.  

 

როცა ოჯახში დაბრუნება შეუძლებელია 

 

პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვის ბიოლოგიურ გარემოში 

დაბრუნება შეუძლებელია და ეწინააღმდეგება მის საუკეთესო ინტერესებს. მოდით 
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განვიხილოთ რა ხდება მაშინ თუკი ბავშვის ოჯახის ჩამნაცვლებელი ან 24 საათიანი 

ზრუნვიდან გრძელვადიან ზრუნვაში (რეინტეგრაცია, შვილად აყვანა) განთავსება არ 

ხდება (კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის, 2014). 

 

 ოჯახის ჩამნაცვლებელი 24 საათიანი ზრუნვის სიტემიდან გასვლის ორი ფორმა 

არსებობს (შვილად აყვანის გარდა, რადგან ეს ზრუნვის ფორმა არ არის). ბავშვის 

ოჯახში რეინტეგრაცია ან ბავშვის მიერ დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება 

(როდესაც ბავშვი  აღწევს მოწიფულობას, აქვს შესაძლებლობები, ცოდნა და იღებს 

საკმარის დახმარებას,  რათა შეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება).  

   

დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე გადასვლა ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც იწყება 

მოზარდობის პერიოდიდან და 21 წლამდე, ან მის შემდეგაც გრძელდება. სახელმწიფო 

სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, 14 წელი ის ასაკია, როდესაც აქტიურად 

იწყებდნენ მომსახურებები და სპეციალისტები ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშეწყობის ღონისძიებებს. სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი შშმ ბავშვები კიდევ უფრო 

მოწყვლადები არიან არა მარტო ტრავმირებული ბავშვობის გამო, არამედ მათი 

ფუნქციური უნარებისა და განვითარების შესაძლებლობების შეზღუდვის გამო. 

უმნიშვნელოვანესია, რომ ზრუნვის სისტემის დატოვების პროცესი კარგად დაიგეგმოს 

და მოხდეს მათი ამ პროცესისთვის მომზადება. რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე დაიწყება 

ზრუნვის დატოვებისათვის მზადება,  უკეთესია, რადგან ახალგაზრდა 

ფსიქოლოგიურად, კოგნიტურად და სოციალურად უფრო მოწიფული შეხვდება  მისი 

ცხოვრების  ამ ახალ ეტაპს.  

დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე გადასვლის პროცესში ახალგაზრდას მხარს უნდა 

უჭერდეს სპეციალისტი, რომელიც მის დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე გადასვლის 

პროცესს ფასილიტაციას გაუწევს. საცხოვრებლისა და ფინანსური შემწეობის გარდა, 

ახალგაზრდა ფსიქოლოგიურად კარგად უნდა მომზადდეს, პოზიტიური 
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თვითშეფასება უნდა ჰქონდეს, ასევე, ჰქონდეს უნარები, დაამყაროს და შეინარჩუნოს 

ურთიერთობები. სახელმწიფო ზრუნვის შემდგომი პირობები ჯერ კიდევ ზრუნვის 

ქვეშ ყოფნისას უნდა მომზადდეს - ბავშვის ზრუნვიდან გასვლამდე დიდი ხნით ადრე  

(დელაპი & ვეჯე, 2016) 

რეინტეგრაციის შემთხვევის მართვის გეგმა როცა ბავშვი იმყოფება ალტერნატიულ 
მომსახურებაში 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვი იმყოფება ალტერნატიულ მომსახურებაში 

 

ბიოლოგიური ოჯახის მოძიება, შეფასება, შემთხვევის 
დაგეგმვა 

ოჯახში რეინტეგრაცია შეუძლებელია   ოჯახში რეინტეგრაცია შესაძლებელია 

გრძელვადიან 
ზრუნვაში 

განთავსება/შვილ
ად 

აყვანა/მინდობით 
აღზრდა 

ბავშვისა და  ოჯახის მომზადება 

შეხვედრების 
მხარდაჭერა/განხორციელება 

დამოუკიდებე
ლი 

ცხოვრებისთვი
ს მომზადება 

ოჯახში დაბრუნება 

მონიტორინგი და მხარდაჭერა 
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ნაწილი 4. ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის 
მოდელები 

ნელი აკობია 

 
რატომ არის საჭირო შშმ ბავშვების ოჯახების გაძლიერება და მხარდაჭერა? 

 
მშობლების/მზრუნველებისა და ოჯახის როლი უმნიშვნელოვანესია ყველა 

ბავშვის ცხოვრებაში, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 
შემთხვევაში, მშობლებს/მზრუნველებსა და ოჯახს, როგორც წესი, დამატებითი 
მხარდაჭერა და გაძლიერება შეიძლება სჭირდებოდეთ მშობლობისა და ზრუნვის 
ვალდებულებების შესასრულებლად. 

 
ოჯახის წევრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და პირების 

ძირითადი მხარდამჭერები და მზრუნველები არიან, შემთხვევათა ნაწილში, მთელი 
ცხოვრების მანძილზეც. თუ ამ მხარდაჭერას შშმ ბავშვის/პირის ცხოვრებისეულ 
ეტაპებზე დაფუძნებული პერსპექტივით (Life Course Perspective) შევხედავთ, ოთხი 
ძირითადი ცხოვრებისეული ეტაპი გამოიყოფა: 1. ჩვილობა და ადრეული ბავშვობა, 2. 
მოზარდობა და ადრეული ახალგაზრდობა, 3. შუა ხნის ზრდასრულობა და 4. 
ხანდაზმულობა. ბავშვობაში შშმ პირებს განსაკუთრებით ბევრი სოციალური, 
საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის საჭიროება აქვთ და მშობლები/ოჯახები ამ დროს 
ასრულებენ მზრუნველების, ადვოკატების (უფლებადამცველებისა) და სისტემებს 
შორის ნავიგატორების (უფლებისა თუ მომსახურების უზრუნველმყოფ სხვადასხვა 
სისტემას შორის გზის გამკვალავების) როლებს. შვილების ზრდასთან ერთად, 
მშობლები/ოჯახი ადვოკატობის როლს უკვე საკუთარ შშმ შვილებთან ერთად 
ინაწილებენ, რომლებიც, საუკეთესო შემთხვევაში, ნაწილობრივ თუ სრულად, 
საკუთარი თავის ადვოკატის როლის შესრულებას იწყებენ. ზრდასრულობაში 
ოჯახები საკუთარ შშმ შვილებს მრავალფეროვან მხარდაჭერას აწვდიან თემში 
ცხოვრების, განათლებისა და დასაქმების თვალსაზრისით. ასაკის მატებასთან ერთად, 
მზრუნველის როლის შემსრულებელ ოჯახის წევრებსაც მეტი სირთულე აქვთ, უფრო 
ხშირად, საკუთარი ან ოჯახის სხვა წევრების ჯანმრთელობის გაუარესების თუ 
ზრუნვის ვალდებულების თვალსაზრისით, რაც ხელს უშლის მათ მიერ შშმ შვილზე 
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მზრუნველისა და ადვოკატის როლის ჯეროვნად შესრულებას (Social Policy Research 
Center, 2002) (Grossman & Magana, 2016). 

 
ადამიანები, რომელთაც მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ, 

როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ცხოვრობენ ოჯახში მათ და-ძმებთან შედარებით 
და შესაბამისად, მშობლები/ოჯახი მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და ემოციურ 
მხარდაჭერას უწევენ მათ ბავშვობისა და ზრდასრულობის პერიოდში. ამ შემთხვევაში, 
მშობელს/მზრუნველს მისი როლის შესრულება გაცილებით მეტი დატვირთვით და 
მისი ცხოვრების მთელი ხანგრძლივობის მანძილზე უწევს. აღნიშნულმა, შესაძლოა, 
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მშობლების/ოჯახის ცხოვრების ხარისხზეც 
(Grossman & Magana, 2016). 

 
მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახმა ყველაზე კარგად იცის საჭიროებები, რომლებიც 

თან ახლავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა თუ პირის ოჯახში ყოლას, 
სამწუხაროდ, კვლევები ხშირად ცხადჰყოფს, რომ პროფესიონალთა აზრს მშობლებისა 
და ოჯახის წევრების აზრთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება, როდესაც საქმე 
ბავშვისა და ოჯახისთვის საჭირო რესურსებისა და მომსახურების მიწოდებას ეხება. 
თუმცა თანამედროვე კვლევები სულ უფრო მეტად უსვამს ხაზს შეზღუდულ 
შესაძლელობას, როგორც სოციალურ გამოცდილებას და არა უპირატესად და მხოლოდ 
სამედიცინო პრობლემას და აქედან გამომდინარე, ოჯახის წევრების აზრს გაცილებით 
მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ბავშვის ცხოვრებასთან დაკავშირებით (O'Connell, 
O'Halloran, & Doody, 2013). 

 
კვლევები გვიჩვენებს, რომ შშმ ბავშვზე ზრუნვა მრავალ გამოწვევასთანაა 

დაკავშირებული მშობლებისთვის/ოჯახისთვის, როგორებიცაა დამატებითი 
ფინანსური საჭიროებები, ბავშვის ქცევით სირთულეებთან გამკლავება და 
შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული სოციალური სტიგმა. შედეგად, შშმ 
ბავშვების მშობლებს/ოჯახის წევრებს ხშირად მეტი პრობლემა აქვთ ფიზიკური 
ჯანმრთელობის თუ ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის თვალსაზრისით, ვიდრე 
ტიპური განვითარების ბავშვების მშობლებს/ოჯახის წევრებს. კვლევები გვიჩვენებს, 
რომ შშმ ბავშვების მშობლები განსაკუთრებით დგანან სტრესის რისკის წინაშე, 
მაგალითად, მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე ბავშვების დედების 70% და მამების 
40% განიცდის სტრესს. დამატებით, კვლევები გვიჩვენებს, რომ მშობლის სტრესის 
მაღალი დონე და ოჯახის ფუნქციონირებაში არსებული სირთულეები მრავალი გზით 
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ახდენს გავლენას ბავშვის კოგნიტურ, ქცევით და სოციალურ განვითარებაზე (Sloper, 
1999) (Grossman & Magana, 2016). 

 
მაშინ, როცა სტრესის რისკი დიდი ხანია ცნობილია, შედარებით ახალი მიდგომა 

შშმ ბავშვების ოჯახების მხარდაჭერაში არის პათოლოგიური მოდელიდან გამოსვლა, 
რომელიც მშობლის მიერ განცდილ სტრესსა და პრობლემებს ოჯახის 
ფუნქციონირებაში შშმ ბავშვის ყოლის გარდაუვალ შედეგად მიიჩნევს. 
პათოლოგიური მოდელის ნაცვლად, თანდათან მივდივართ იმის აღიარებამდე, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ყოლა ოჯახში საკმაოდ მრავალფეროვან 
(და არა მხოლოდ ნეგატიურ) ზეგავლენას შეიძლება ახდენდეს ოჯახის 
ფუნქციონირებაზე. ასევე, ისტორიულად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისა და პირების ოჯახებს განიხილავენ, როგორც გარკვეული „საჭიროებების 
მქონეებს, რაც უარყოფითი წარმოდგენის შექმნას უწყობს ხელს ამ ოჯახებზე. ამას 
ცხადჰყოფს უამრავი კვლევა, რომლებიც ტარდება მშობლების, ოჯახების, დედებისა 
თუ მამების სტრესის/შფოთვის დონისა და სხვა სირთულეების შესასწავლად. თუმცა 
შედარებით ახალ კვლევებში ყურადღება გამახვილებულია იმ პოზიტიურ წვლილზე, 
რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ოჯახის ცხოვრებაში 
შეაქვთ. კვლევები გვიჩვენებს, რომ შშმ შვილების მშობლები/მზრუნველები 
ივითარებენ პრობლემების გადალახვისთვის საჭირო უნარებს, იძენენ მეტ ცოდნასა და 
შესაძლებლობებს და მათი წვლილი საკუთარი შვილის მხარდაჭერის პროცესში 
იზრდება. ზემოაღნიშნულ უარყოფით სტერეოტიპებთან საბრძოლველად, 
მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, თუ როგორ შეგვიძლია, მხარი დავუჭიროთ 
ოჯახებს მათ ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებით და ამ კუთხით გავამდიდროთ ცოდნის 
არსებული ბაზა, რომელსაც ოჯახებთან მომუშავე პროფესიონალები და მათ შორის, 
სოციალური მუშაკები გამოიყენებენ ოჯახების მხარდასაჭერად და გასაძლიერებლად 
(O'Connell, O'Halloran, & Doody, 2013) (Social Policy Research Center, 2002). 

 
არსებული ლიტერატურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 

მშობლების მხარდაჭერასა და გაძლიერებასთან დაკავშირებით, გვიჩვენებს, რომ 
მშობლების/ოჯახების კეთილდღეობაზე ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. სწორედ ამ 
ფაქტორებზე (მთლიანად თუ ნაწილობრივ) ამახვილებს ყურადღებას შშმ ბავშვების 
ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის სხვადასხვა მოდელი. 
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 როგორც ზემოთაა აღნიშნული, ოჯახები საგრძნობლად განსხვავდებიან 
ერთმანეთისგან იმის მიხედვით, თუ როგორია მათი რეაქცია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ყოლის მიმართ. ეს რეაქცია არ არის 
აუცილებლად უშუალოდ დაკავშირებული შეზღუდული შესაძლებლობის 
სიმძიმესთან. კვლევები აჩვენებს, რომ ბავშვის ქცევითმა ან ძილთან 
დაკავშირებულმა პრობლემებმა, შესაძლოა, სტრესის უფრო მაღალი დონე 
განაპირობოს ოჯახის წევრებში, ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის 
სიმძიმემ (Sloper, 1999) (O'Connell, O'Halloran, & Doody, 2013). 

 მატერიალური, პიროვნული და სოციალური რესურსები მჭიდროდაა 
დაკავშირებული მშობლების/ოჯახების კეთილდღეობასთან. არასათანადო 
შემოსავალი შფოთვის განმაპირობებელია და არ აძლევს მშობლებს/ოჯახებს 
საშუალებას, შეისყიდონ მხარდაჭერის მომსახურებები. გარდა ამისა, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებს ნაკლები შემოსავალი 
აქვთ ტიპური განვითარების ბავშვების ოჯახებთან შედარებით და მათ, ასევე, 
დამატებითი ხარჯების გაწევა უწევთ, რომელთაც არსებული ბენეფიტები 
ხშირად ვერ ფარავს. მშობლები და განსაკუთრებით, დედები უფრო ხშირად 
არიან დაუსაქმებლები, ვიდრე ტიპური განვითარების ბავშვების 
მშობლები/დედები, რადგან ისინი ხშირად ზრუნავენ მათ შშმ შვილზე და ასევე, 
რადგან ბავშვისთვის საჭირო მომსახურებები - მაგალითად, 
აბილიტაცია/რეაბილიტაციის მომსახურებები, სკოლა, საავადმყოფო და ა.შ. - 
როგორც წესი, სამუშაო საათებში მუშაობენ. არაადეკვატური საცხოვრისი და 
გარემოს არაადაპტირებულობა უმნიშვნელოვანესი პრობლემებია და სტრესის 
მაღალ დონესთან არის ასოცირებული. დამატებით, არაფორმალური 
სოციალური მხარდაჭერის ან მომსახურებებიდან მხარდაჭერის არ არსებობა 
მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს მშობლის/ოჯახის 
კეთილდღეობაზე (Social Policy Research Center, 2002) (O'Connell, O'Halloran, & 
Doody, 2013). 

 პასიურობის შემთხვევაში, მშობლები/ოჯახები გაცილებით ნაკლებ 
მომსახურებას/უფლების რეალიზების შესაძლებლობას იღებენ როგორც შშმ 
ბავშვისთვის, ისე საკუთარი თავისთვის. დამატებით, კვლევები გვიჩვენებს, 
რომ მშობლები/ოჯახები, ძირითადად, დიდ ძალისხმევას დებენ იმაში, რომ 
ბავშვს მოუპოვონ მომსახურება, თუმცა საკუთარი თავისთვის მომსახურების 
მოპოვება შეიძლება, მიაჩნდეთ იმის აღიარებად, რომ ვერ შედგნენ, როგორც 
მშობლები/ოჯახის წევრები. ასევე, საკუთარი თავისთვის მომსახურების 
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მოპოვების შემთხვევაში, მათ ეშინიათ, რომ სხვები იფიქრებენ, რომ მათ აღარ 
უნდათ საკუთარი შვილები, ან სძულთ საკუთარი ცხოვრება ან შვილები. 
მშობლები/ოჯახის წევრები ხშირად თავს მარტოდ და მიტოვებულად 
გრძნობენ, მაშინ, როცა მათთან მომუშავე პროფესიონალები, შეიძლება, გვერდს 
უვლიდნენ იმას, თუ როგორ უმკლავდება მშობელი/ოჯახი ამ სტრესულ 
მდგომარეობას ან ვერ ამჩნევდნენ/არასათანადოდ აფასებდნენ 
მშობლის/ოჯახის მდგომარეობის სიმძიმეს. ასევე, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 
პროფესიონალები, შესაძლოა, საკმარისად ეფექტიანად არ უსმენდნენ 
ადამიანებს/მშობლებს/ოჯახის წევრებს, რათა მხარდაჭერა აგრძნობინონ  მათ 
და ნდობით განაწყონ ისინი საკუთარი ისტორიის მოსაყოლად. შედეგად, 
მშობლებში/მზრუნველებში ვხვდებით ხოლმე მედიკამენტებისა და 
ნივთიერებების ჭარბ მოხმარებას, რომელთაც მშობელი/მზრუნველი მის 
სტრესთან გამკლავების ხერხებად იყენებს (O'Connell, O'Halloran, & Doody, 
2013). 

 
ზემოხსენებული ხაზს უსვამს იმის საჭიროებას, რომ მშობლების მხარდაჭერის 

პროცესში გავითვალისწინოთ პიროვნული, პიროვნებათაშორისი და სოციალური 
ფაქტორები და შევუნარჩუნოთ მშობლებს იმის შეგრძნება, რომ ისინი აკონტროლებენ 
მომსახურების მიღების პროცესს. სამწუხაროდ, კვლევები ცხადჰყოფს, რომ მთელს 
მსოფლიოში მშობლების/ოჯახების საჭიროებების სრულად დაკმაყოფილება საკმაოდ 
დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ყველაზე მეტად მშობლები/ოჯახები საუბრობენ 
შემდეგ საჭიროებებზე, რომელთა დაკმაყოფილებაც არ ხდება: ინფორმაციისა და 
რჩევების მიღება მომსახურებებთან დაკავშირებით, ინფორმაციისა და ცოდნის 
მოპოვება ბავშვის მდგომარეობის შესახებ და ასევე, იმაზე, თუ როგორ დაუჭირონ 
მხარი საკუთარ შვილს; ფინანსური და მატერიალური მხარდაჭერა, განსაკუთრებით, 
საცხოვრისისა და ტრანსპორტირებისთვის; და პრაქტიკული დახმარება მზრუნველის 
როლიდან პერიოდული შესვენებების შესაძლებლობის მიწოდებით (მაგალითად, 
განტვირთვის მომსახურების (respite care) მეშვეობით) (Sloper, 1999) (Grossman & 
Magana, 2016). უფრო დეტალურად ოჯახებთან მუშაობაზე იხილეთ ამავე თავის 
პირველ, მეორე და მესამე ნაწილებში. 
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შშმ ბავშვების ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის მოდელები 
 

სოციალური მუშაკები და სხვა დამხმარე პროფესიონალები მთელს მსოფლიოში 
სხვადასხვა მოდელს იყენებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 
მშობლებისა და ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერებისთვის. ეს მოდელები 
დეტალურად ქვემოთაა მიმოხილული. თითოეული მოდელის გამოყენება 
კონკრეტულ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას მოითხოვს პრაქტიკოსი სოციალური 
მუშაკებისა თუ სხვა დამხმარე პროფესიონალებისგან. მოდელების მიზანია ზოგადი 
ჩარჩოს შექმნა მიდგომებისა და პროგრამებისთვის, რომლებიც შშმ ბავშვების 
მშობლების/ოჯახების საჭიროებების მთლიანად ან ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებისკენაა მიმართული. სოციალური მუშაობის პროფესიას შშმ ბავშვების 
მშობლებისა და ოჯახების გაძლიერების საქმეში განსაკუთრებული წვლილის შეტანა 
შეუძლია მისი მანდატიდან გამომდინარე საერთაშორისო და საქართველოს 
კონტექსტში. თუმცა, სამწუხაროდ, დღესდღეობით, საქართველოში სოციალური 
მუშაკები შშმ ბავშვების მშობლებსა და ოჯახებთან მუშაობაში იმ დონით ჩართულები 
არ არიან, როგორც მათ პროფესიული მანდატი ავალდებულებს. 

 
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია, ძირითადად, საერთაშორისო გამოცდილებას 

ეფუძნება, თუმცა თავის ბოლოსკენ განხილულია საქართველოში არსებული 
მცდელობები შშმ ბავშვების მშობლების და ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 
მოდელებისა და მიდგომების განვითარების მიმართულებით, ისევე, როგორც 
სოციალური მუშაობის გამოწვევები შშმ ბავშვების მშობლებისა და ოჯახების 
გაძლიერების სფეროში. 
 
სოციალური და სამედიცინო მოდელები 
 

მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო და სოციალურ მოდელებს შორის 
განსხვავება, ძირითადად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების 
უფლებებზეა ორიენტირებული, ამ მოდელების თაობაზე დისკუსია გავლენას ახდენს 
შშმ ბავშვების ოჯახების მხარდაჭერაზეც. საკუთარი განსაზღვრებით, სამედიცინო 
მოდელი შეზღუდულ შესაძლებლობას აღიქვამს, როგორც სამედიცინო პრობლემას ან 
დაავადებას, მაშინ, როცა სოციალური მოდელი ძირითად ყურადღებას ამახვილებს 
იმაზე, რომ საზოგადოება შეიცვალოს, რათა შშმ პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
მაქსიმალური ჩართვა იყოს შესაძლებელი. სამედიცინო მოდელის ფარგლებში, ოჯახის 
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საჭიროებებზე რეაგირება ხდება ჩარევებით, რომლებიც მიმართულია, ძირითადად, 
ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობების შემცირება/აღმოფხვრაზე ან მათ 
პრევენციაზე. ოჯახისთვის სტრესული ფაქტორები აღქმულია, როგორც ბავშვის 
შეზღუდული შესაძლებლობის პირდაპირი შედეგი. თუ ოჯახებთან მუშაობას 
სოციალურ მოდელს მივუსადაგებთ, იგი გაცილებით უფრო ფართო ხედვას ეფუძნება, 
რომელიც მიმართულია იმ სოციალურ და გარემო ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას 
ახდენს შშმ ბავშვების ოჯახებზე და ასევე, საზოგადოების დამოკიდებულებებზე 
შეზღუდული შესაძლებლობების მიმართ და ხშირ შემთხვევაში, მხარდაჭერის 
არაადეკვატურობაზე. სოციალური მოდელი განსაკუთრებით ეხმიანება სოციალური 
მუშაობის ფოკუსს მშობლების/ოჯახების გაძლიერებასა და მათთვის გარემოსთან 
ურთიერთქმედების ეტაპზე საჭირო მხარდაჭერის მიწოდებაზე. დისკუსია სოციალურ 
და სამედიცინო მოდელებზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შშმ ბავშვების 
ოჯახებისთვის საჭირო მხარდაჭერის სხვა მოდელების ფორმირებაშიც (Sloper, 1999)  
(Barnes, 2012). 

 
ძირითადი ან დამაკავშირებელი მუშაკის მოდელი 
 

ამ მოდელში შშმ ბავშვების მშობლებს/ოჯახებს ჰყავთ ერთი პიროვნება/მუშაკი, 
რომელთანაც მათ შეუძლიათ მივიდნენ რჩევის საჭიროების ან პრობლემის არსებობის 
შემთხვევაში. ეს მუშაკი ხშირ შემთხვევაში სოციალური მუშაკია, რომელიც 
ინარჩუნებს რეგულარულ კონტაქტს ოჯახთან და აქვს პასუხისმგებლობა, 
ითანამშრომლოს სხვა პროფესიონალებთან სხვა მომსახურებებიდან და ასევე, 
კოორდინაცია გაუწიოს ოჯახისთვის არსებულ მხარდაჭერის შესაძლებლობებს. ამ 
ფუნქციებს სოციალური მუშაკი, როგორც წესი, შემთხვევის მართვის ფარგლებში 
ახორციელებს (ამ კუთხით დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ, იხილოთ პირველი 
თავის პირველ ნაწილში). უკიდურესად მნიშვნელოვანი ასპექტები ამ მოდელში არის 
ამ მუშაკის ცოდნა და უნარი, მოიპოვოს ინფორმაცია და მომსახურებები რიგი 
სააგენტოებიდან. კვლევები გვიჩვენებს, რომ ოჯახებს, რომელთაც მსგავსი მუშაკი არ 
ჰყავთ, გაცილებით მეტი დაუკმაყოფილებელი საჭიროება აქვთ და ეს, ძირითადად, 
ისეთ ოჯახებთან ხდება, რომელთაც ყველაზე მეტი პრობლემა და ყველაზე ცოტა 
რესურსი აქვთ. ამ მოდელის წარმატებით დანერგვის შემთხვევაში, იგი ასოცირდება 
მშობლების/ოჯახის წევრების განწყობის გაუმჯობესებასთან, მეტი პრაქტიკული 
დახმარების მიღებასთან, მშობლების/ოჯახების მხრიდან მომსახურებებით მეტ 
კმაყოფილებასა და ნაკლებ იზოლაციასთან. მსგავსი მომსახურების ყველაზე 
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მნიშვნელოვან ღირებულებად მშობლები/ოჯახები იმას მიიჩნევენ, რომ მათ ჰყავთ 
ადამიანი, რომელთანაც შეუძლიათ დალაპარაკება ან მისვლა პრობლემის არსებობის 
შემთხვევაში. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ეს მოდელი ითვალისწინებს ხანგრძლივი 
პერიოდის განმავლობაში ოჯახის მხარდაჭერას და ამ მოდელის მიხედვით, ერთი 
უწყებიდან მეორისთვის ოჯახის გადანაცვლების შემთხვევაშიც კი, ძირითადი მუშაკი 
ან უწყება, რომელიც ამ მუშაკის მომსახურებას აწვდის ოჯახს, უცვლელი უნდა 
რჩებოდეს (Sloper, 1999) (Beecham, Sloper, Greco, & Webb, 2007). 

 
ეკოლოგიური მოდელისა და ცხოვრების ეტაპებზე დაფუძნებული მოდელის ჩარჩო 
 

ეკოლოგიური მოდელისა და ცხოვრების ეტაპებზე დაფუძნებული მოდელის 
ჩარჩოს იყენებენ, როგორც პრაქტიკის ზოგად ჩარჩოს შშმ ბავშვებისა და პირების 
ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერებისთვის. ეკოლოგიური მოდელი გულისხმობს, 
რომ ადამიანსა და მის ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა დონის სისტემა და 
ყურადღება გამახვილებულია ადამიანის ამ სისტემებთან ურთიერთქმედებაზე. ამ 
მოდელის ადაპტირებულ ვარიანტში, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობებზეა 
მორგებული, შემდეგი სისტემებია გამოყოფილი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირი და მისი მშობელი/მზრუნველი/ოჯახი, თემი და სახელმწიფო პოლიტიკა. ყველა 
ეს სისტემა ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან და გავლენას ახდენს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირსა და მის ოჯახზე, თუმცა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული მოდელი იძლევა საშუალებას, ამ 
დონეებიდან/სისტემებიდან ნებისმიერის კონტექსტუალიზაცია მოხდეს ცვლილების 
სამიზნის სახით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ცვლილებაზე მიმართული 
ღონისძიებები, რომელთა საბოლოო შედეგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებაა, შეიძლება, განხორციელდეს შშმ პირსა და მის 
ოჯახზე მიმართული ჩარევებით,  სათემო დონის პროგრამებზე მიმართული 
ღონისძიებებით ან ეროვნული პოლიტიკისა და პროგრამების ცვლილებაზე 
მიმართული ქმედებებით (Grossman & Magana, 2016). 

 
ცხოვრებისეული ეტაპების პერსპექტივა საშუალებას გვაძლევს, შევისწავლოთ 

ადამიანებისა და ოჯახების გამოცდილება, რომელიც მათი განვითარების პროცესისა 
თუ ეტაპის მიხედვით განსხვავდება და ამავდროულად, ვაღიაროთ, რომ განვითარება 
მუდმივი და დინამიური პროცესია. ცხოვრებისეული ეტაპების პერსპექტივა 
აღიარებს, რომ ადამიანებისა და ოჯახების ცხოვრებისეული ეტაპები, შეიძლება, 
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განსხვავდებოდეს ერთიმეორისგან, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე შეზღუდულ 
შესაძლებლობებს ეხება. მნიშვნელოვანი ცნება, რომელზეც ეს მოდელი ამახვილებს 
ყურადღებას, არის ტრანზიციის ცნება. ტრანზიციის ანუ ერთი ეტაპიდან მეორეზე 
გადასვლის ცნება ძალიან მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ადამიანებისა და მათი ოჯახების ცხოვრებაში, რადგან თითოეული ტრანზიცია 
გულისხმობს არა მხოლოდ ცხოვრების ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლას, არამედ 
ერთი მომსახურებიდან თუ სისტემიდან (მაგალითად, განათლების) მეორეზე 
(მაგალითად, დასაქმების სისტემაზე) გადასვლას. თავისთავად, ამ მოდელში დიდი 
ყურადღება მახვილდება იმაზე, თუ რა სახის მხარდაჭერაა საჭირო შშმ პირის 
ოჯახისთვის თითოეულ ეტაპზე და ასევე, ეტაპებს შორის გადასვლის დროს (Grossman 
& Magana, 2016). 

 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქვემოთ მოცემული მოდელები მიმართულია 

სხვადასხვა დონეზე ცვლილების მოსახდენად: ინდივიდისა და ოჯახის, თემის და 
პროგრამების/პოლიტიკის დონეებზე. რადგან შშმ ბავშვებისა და პირების ოჯახებს 
თვისებრივად განსხვავებული გამოცდილება აქვთ ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, 
მნიშვნელოვანია, განვიხილოთ, რა ტიპის მხარდაჭერისა და გაძლიერების მოდელების 
გამოყენებაა აუცილებელი და სასურველი თითოეულ ეტაპზე და ასევე, ეტაპებს შორის 
გადასვლისას. აღსანიშნავია, რომ წიგნის მიზნებიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტი 
ყურადღება ბავშვობის ასაკსა და ამ ასაკისთვის შესაბამის 
მომსახურებებზე/სისტემებზეა გამახვილებული (რომლებშიცაა ჩართული შშმ ბავშვი). 

 
1. ინდივიდუალური და ოჯახის დონე: 

შშმ ბავშვის/პირის მშობლებისა და ოჯახის გაძლიერებასა და მხარდაჭერაზე 
მიმართული მოდელები განსხვავდება შშმ ბავშვის/პირის ცხოვრების სხვადასხვა 
ეტაპზე. ბავშვობის ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია ოჯახის წევრების მხარდაჭერა 
ბავშვის ქცევის მართვის, ადეკვატური სტიმულაციის შესაძლებლობების მიწოდების, 
თამაშისა და განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. ინდივიდუალურ დონეზე 
ოჯახის წევრებისა და მთლიანად ოჯახის მხარდაჭერის მომსახურებები დადებითად 
აისახება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და პირების 
მონაწილეობაზე სათემო პროცესებში, განვითარებისა და განათლების 
შესაძლებლობებში, დასაქმებისთვის მზადებისა და დასაქმების მომსახურებებში და 
ა.შ. (Grossman & Magana, 2016). ქვემოთ მოცემულია ის მოდელები და პროგრამები, 
რომელთაც ინდივიდუალურ დონეზე ოჯახის წევრებისა და მთლიანად ოჯახის 
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გასაძლიერებლად იყენებენ. კვლავ აღვნიშნავთ, რომ წიგნის ფოკუსიდან 
გამომდინარე, ეს მოდელები და პროგრამები, უპირველეს ყოვლისა, შშმ ბავშვების 
მშობლებსა და ოჯახებზეა მიმართული. 

 
მშობლებთან პარტნიორობის მოდელი: დღესდღეობით გაცილებით მეტი 

ყურადღება ექცევა იმას, რომ შეიცვალოს ტრადიციული მიდგომა, რომლის 
მიხედვითაც პროფესიონალია ექსპერტი და ამის ნაცვლად, თავად შშმ პირი და მისი 
ოჯახი ჩაითვალონ თანაბარი „ექსპერტიზის“ მქონეებად. ეს გულისხმობს, ასევე, 
მშობლებისა და ოჯახის განსხვავებული ხედვების გათვალისწინებას და მოქნილი, 
ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენებას თითოეულ შემთხვევაში. მსგავსი 
მიდგომის გამოყენებისას, მშობლებს/ოჯახის წევრებსა და პროფესიონალებს აქვთ 
დრო და საშუალება, მოუსმინონ ერთმანეთს და ღიად იმსჯელონ სხვადასხვა 
საჭიროებასა თუ ქმედებაზე. მსგავსი მიდგომის გამოყენებაზე არსებული კვლევები 
ცხადჰყოფს, რომ მშობლები/ოჯახები, ამ მიდგომის გამოყენების შემთხვევაში, 
გაცილებით მეტად ფიქრობენ, რომ ისინი აკონტროლებენ, თუ რა მომსახურებებს 
იღებენ ისინი და ასევე, ამ მომსახურებებს მეტად დამხმარედ და სასარგებლოდ 
მიიჩნევენ. მსგავს მოდელზე დაფუძნებულ მომსახურებებში, მომსახურების 
მომხმარებელ მშობლებს/მზრუნველებს განსაკუთრებით მოსწონთ ემოციური და 
პრაქტიკული მხარდაჭერა, მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა და პარტნიორული 
დამოკიდებულება სოციალური მუშაკებისა და სხვა პროფესიონალების მხრიდან 
(Sloper, 1999), (Davis & Meltzer, 2007). 

 
ოჯახის სისტემური მოდელი: ეს მოდელი გულისხმობს, რომ 

მშობლის/მზრუნველის შიდა ცვლადები, როგორებიცაა სტრესი, დეპრესია, 
გამკლავების უნარები და ასევე, ამ უნარების ცვლილება გავლენას ახდენს მშობლობის 
ხარისხზე (The National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 2016). ოჯახის 
სისტემური მოდელის ფარგლებში, 17 კვლევის შედეგების გაანალიზების 
საფუძველზე, სინგერმა და კოლეგებმა (Singer, Ethridge, & Aldana, 2007) გამოჰყვეს 
მშობლებისა და ოჯახების მხარდაჭერის სამი ძირითადი მოდელი: 
მშობელთა/მზრუნველთა განათლება ქცევის მართვაზე, გამკლავების უნარების 
გაუმჯობესება (რომელიც კოგნიტურ და ქცევით თერაპიას ეფუძნება) და აღნიშნული 
ორი მიდგომის კომბინაცია. ეს მოდელები ქვემოთ დამატებითაა გაშლილი. 
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ასევე, ოჯახის სისტემურ მოდელში მოიაზრება პრობლემების გადაჭრის 
საგანმანათლებლო პროგრამა მშობლების/ოჯახის წევრებისთვის, რომელიც 
ადაპტირებულია პრობლემების გადაჭრის თერაპიიდან. თითოეული სესია 
ყურადღებას ამახვილებს აღნიშნული თერაპიის ნაბიჯებზე (მიზნების დასახვა, 
გონებრივი იერიში, გადაწყვეტილებათა შეფასება, პრობლემის გადაწყვეტის გზის 
შერჩევა და ქმედების დაგეგმვა) (Feinberg, et al., 2014). 

 
ოჯახის სისტემური მოდელის ქუდის ქვეშ განიხილება Mindfulness-ზე 

(ყურადღებიან და მზრუნველ მშობლობაზე) დაფუძნებული ტრენინგიც 
მშობლებისთვის/ოჯახის წევრებისთვის, რომლის მიზანია სტრესის შემცირება და 
მშობლის როლის ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობა. ტრენინგის მთავარი მიზანი 
მდგომარეობს იმაში, რომ მშობელს/მზრუნველს განუვითარონ ყურადღებიანი, 
არაგანსჯითი და მიმღებლური აზროვნება, რათა მშობელმა/მზრუნველმა ყურადღება 
გაამახვილოს ბავშვსა და მშობლობის საკუთარ სტილზე მიზანმიმართულად და „აქ და 
ამჟამად“ პრინციპის გამოყენებით. ეს მოდელი მოუწოდებს მშობელს/მზრუნველს, 
მშობლის როლის შესრულებისას ახალი შესაძლებლობები და გამოწვევები  
ახლებურად და მიზანმიმართულად გაიაზროს (The National Academics of Sciences, 
Engineering, Medicine, 2016). 2012 წელს ჩატარდა აღნიშნული მიდგომის ეფექტიანობის 
კვლევა და დადგინდა, რომ მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებები დადგა 
აღნიშნული მომსახურებით მოსარგებლე მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის, 
რომლებიც სტრესის შემცირებასა და მასთან დაკავშირებულ ფაქტორებს (მაგალითად, 
პიროვნულ ზრდას) და ასევე, მშობლების/მზრუნველების კომპეტენციის ზრდას, მათ 
გაუმჯობესებულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასა და საკუთარი შვილების მეტ 
მიმღებლობას და ამავდროულად, ბავშვებში ქცევითი სირთულეების შემცირებას 
უკავშირდება (Benn, Akiva, Arel, & Roeser, 2012). დამატებითი ინფორმაციისთვის 
იხილეთ: Petcharat & Liehr, 2017,Gachia, Anderson, & Moore, 2015. 

 
პოზიტიური ქცევითი მხარდაჭერა: შშმ ბავშვების 

მშობლებისთვის/ოჯახებისთვის, ბავშვის ქცევა ხშირად გამოწვევებთან, 
მშობელს/ოჯახსა და ბავშვს შორის უარყოფით ურთიერთობასა და სტრესის მაღალ 
დონესთანაა დაკავშირებული. ქცევის მართვასთან დაკავშირებით მშობლობის 
პრაქტიკების დასახვეწად მრავალი მიდგომაა შემუშავებული. ერთ-ერთი ასეთი 
მიდგომაა პოზიტიური ქცევითი ჩარევა და მხარდაჭერა, რომელიც 
მრავალკომპონენტიან პროგრამას წარმოადგენს და რომელიც მოიცავს პრობლემური 
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ქცევის პრევენციისა და ქცევითი ჩარევების ზრდის სტრატეგიებს. ამ მიდგომამ 
დადებითი შედეგი აჩვენა ქცევითი სირთულეების საგრძნობი გაუმჯობესებისა და 
ასევე, მშობლებში/ოჯახის წევრებში პესიმიზმის დონის შემცირების 
მიმართულებებით. ამ მიდგომის შედეგები გაცილებით მაღალი იყო, როდესაც იგი 
დაწყვილებული იყო მშობლების/ოჯახების ტრენინგთან, რომლის მიზანსაც 
ოპტიმიზმის დონის ზრდა წარმოადგენს და რომელიც მშობლებს/ოჯახის წევრებს 
ეხმარება, განსაზღვრონ და გადაახალისონ მშობლობასთან დაკავშირებული 
მოსაზრებებისა და რწმენების სქემები (პატერნები) (The National Academics of Sciences, 
Engineering, Medicine, 2016). დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: Sailor, Dunlap, 
Sugai, & Horner, 2009. 

 
პოზიტიური ქცევითი მხარდაჭერის მოდელის ფარგლებში ექცევა პოზიტიური 

მშობლობის პროგრამა (Triple P Program – Positive Parenting Program), რომელსაც 
თავდაპირველად იყენებდნენ სკოლის ასაკის ბავშვებთან, რომელთაც ქცევითი 
სირთულეები ჰქონდათ; თუმცა ამჟამად ამ პროგრამას იყენებენ ქცევითი და 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების 
მშობლებთან/მზრუნველებთანაც. ამ პროგრამის ადაპტირებული ვარიანტებია 
Stepping Stones („ბილიკის ქვები“) და Incredible Years („არაჩვეულებრივი წლები“). ამ 
პროგრამაზე არსებული ეფექტიანობის კვლევები აჩვენებს მის მძლავრ შედეგს 
ქცევითი სირთულეების შემცირებისა და მშობლობის უფრო ზოგადი 
მახასიათებლების გაუმჯობესების მიმართულებით (მაგალითად, მშობლობის სტილი, 
მშობლის/მზრუნველის დამოკიდებულება და სხვა). ასევე, უმჯობედება 
მშობლების/მზრუნველების კმაყოფილება და ეფექტიანობა და ბავშვების სოციალური, 
ემოციური და ქცევითი კეთილდღეობა. ეს პროგრამები, შესაძლოა, ტარდებოდეს 
ინდივიდუალურად, ჯგუფურად ან თვით-სწავლების მეთოდებით. ისინი ეფუძნება 
განვითარების თეორიას და როგორც წესი, შედგება მშობლის/მზრუნველის, 
მასწავლებლისა და ბავშვის კომპონენტებისგან, რომელთა მიზანია ერთობლივი 
მუშაობა ემოციურ და სოციალურ კომპეტენციებზე და ქცევითი, ემოციური 
პრობლემების პრევენცია, შემცირება და ჩარევა.  შედეგები ცხადჰყოფს, რომ ეს 
პროგრამები, რომლებიც მშობლებზე/მზრუნველებზეა მიმართული და 
უნივერსალური და მიზნობრივი ჩარევების ნაზავია, დადებით შედეგებთანაა 
ასოცირებული როგორც ბავშვის, ისე მშობლის/მზრუნველისა და მთელი ოჯახის 
კეთილდღეობის თვალსაზრისით (The National Academics of Sciences, Engineering, 
Medicine, 2016). დამატებითი ინფორმაციის ხილვა ზემოხსენებულ პროგრამებზე 
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შესაძლებელია: Sailor, Dunlap, Sugai, & Horner, 2009, Sanders, Markie-Dadds, Tully, & Bor, 
2000,Sanders, et al., 2012,Sofronoff, Jahnel, & Sanders, 2011,McIntyre, 2008. 

 
ლაზარუსის და ფოლკმანის სტრესისა და გამკლავების კოგნიტური მოდელი: ამ 

მოდელის მთავარი მახასიათებელი ისაა, რომ ცალკეული პირები განსხვავდებიან იმის 
მიხედვით, თუ როგორ აფასებენ ისინი მსგავს მოვლენებსა და სიტუაციებს. 
მაშასადამე, ვერ ვივარაუდებთ, რომ ყველა მშობელი/მზრუნველი აუცილებლად 
სტრესულად აღიქვამს მისი შვილის შეზღუდულ შესაძლებლობას. რესურსები, 
რომლებზეც ადამიანებს ხელი მიუწვდებათ - მატერიალური, ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური თუ სოციალური - მოქმედებს ადამიანების მიერ სიტუაციის 
შეფასებაზე და ასევე, იმ ვარიანტებზე, რომლებიც მათ ქმედების თვალსაზრისით 
აქვთ. ქმედებებს, რომელთაც ადამიანები სტრესულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად 
იყენებენ, „გამკლავების სტრატეგიებს“ უწოდებენ და ისინი გულისხმობს როგორც 
სტრესთან დაკავშირებული ემოციების რეგულირებას ან შემცირებას (ემოციებზე 
ფოკუსირებული სტრატეგიები), ასევე, თავად სტრესის გამომწვევი სიტუაციის 
შეცვლას (პრობლემებზე ფოკუსირებული სტრატეგიები). მაშინ, როცა აღნიშნულ 
მოდელს ზოგჯერ აკრიტიკებენ მისი გადამეტებული ყურადღების გამო პიროვნულ 
ფაქტორებზე, სოციალურ და გარემო ფაქტორებთან შედარებით, რომლებიც შშმ 
ბავშვების მშობლებზე/ოჯახზე შეიძლება მოქმედებდეს, აღნიშნული, შესაძლოა, იმ 
ვიწრო ხედვის მიზეზით ხდებოდეს, რომლითაც ამ მოდელს იყენებენ და აღიქვამენ. 
თავად მოდელში ხაზგასმითაა აღნიშნული მატერიალური და გარემო რესურსების 
მნიშვნელობა, რაც, თავისთავად, გულისხმობს შემოსავლის, ტრანსპორტირების, 
საცხოვრისის, სოციალური რესურსების, არაფორმალური და ფორმალური 
მომსახურებიდან მიღებული მხარდაჭერის და ასევე, პიროვნული ფაქტორების - 
მაგალითად, დამოკიდებულებები და რწმენები, რომლებზეც, ასევე, დომინანტური 
სოციალური შეხედულებები ახდენს გავლენას - დეტალურ შესწავლასა და 
პოზიტიური ცვლილებების მოხდენისკენ ქმედითი ნიბიჯების გადადგმას. სტრესთან 
გამკლავების მოდელზეა დაფუძნებული მშობელთა ტრენინგები პრობლემების 
გადაჭრასა (ნახსენებია ზემოთ) და გადაწყვეტილებების მიღებაში, კომუნიკაციის 
უნარებში, ისეთ უნარებში, რომლებიც სოციალური თანადგომის ქსელის 
ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებას ზრდის და გამკლავების ისეთ სტრატეგიებში, 
როგორებიცაა: პოზიტიური თვით-ინსტრუქცია/საკუთარ თავთან საუბარი, საკუთარი 
თავის შექება და რელაქსაცია. მსგავსი ჩარევები უფრო ხშირად ჯგუფურად 
ხორციელდება, თუმცა ინდივიდუალური სახითაც გვხვდება. კვლევები აჩვენებს, რომ 
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მსგავსი პროგრამების გამოყენება განაპირობებს კომუნიკაციისა და სტრესთან 
გამკლავების უნარების გაუმჯობესებას, ოჯახის მხარდაჭერის მომსახურებებით 
კმაყოფილების დონის ზრდასა და დეპრესიის დონის კლებას (Biggs, Brough, & 
Drummond, 2017) (Lazarus & Folkman, 1984). 

 
მშობლების/ოჯახების კონსულტირების მოდელი: ამ მოდელის მიხედვით, 

მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ რა მომსახურებების მობილიზებას ახდენენ 
პროფესიონალები ოჯახებისთვის, არამედ ისიც, თუ როგორ უწევენ ისინი ოჯახებს ამ 
მხარდაჭერას. ეფექტიანი კონსულტირების მოდელი შემდეგ მახასიათებლებს 
მოიცავს: ურთიერთობის აგება; კომუნიკაცია, გულწრფელობა და ინფორმაციის 
სიცხადე/მარტივად აღქმადობა; ოჯახის წუხილების გაგება და ოჯახის 
ღირებულებებსა და მიზნებზე ადეკვატურად რეაგირება. კონსულტირების მოდელზე 
დეტალურად იხილეთ  მეორე თავის პირველ ნაწილში.    

 
მშობლების/მზრუნველების სწავლებაზე დაფუძნებული მოდელი: ყველაზე 

აქტიურად ამ მოდელს შედარებით მცირე ასაკის ბავშვების 
მშობლებთან/მზრუნველებთან იყენებენ და იგი გულისხმობს 
მშობლების/მზრუნველების სწავლებას, თუ როგორ უნდა შეუწყონ ხელი მათი შშმ 
ბავშვის უნარების (მაგალითად, მეტყველება, სოციალური უნარები, თამაში) 
განვითარებას (The National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 2016). 2011 
წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ბავშვების რეცეპტულ და ექსპრესიულ 
მეტყველებაზე ეს ჩარევები მნიშვნელოვან პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენს მცირე 
ასაკის ბავშვების შემთხვევაში, რომელთაც ინტელექტუალური შეზღუდული 
შესაძლებლობა აქვთ. უფრო მეტიც, ამავე კვლევის ფარგლებში შედარდა იმ 
ბავშვებთან მიღწეული შედეგები, რომლებმაც თერაპიული ჩარევა 
მშობლების/მზრუნველების მხრიდან მიიღეს და იმ ბავშვებთან მიღწეული შედეგები, 
რომლებთანაც პროფესიონალები მუშაობდნენ. პირველ შემთხვევაში, შედეგი უფრო 
ნაკლები იყო, თუმცა არა ძალიან განსხვავებული (Roberts & Kaiser, 2011). შესაბამისად, 
თუ მშობლებს/მზრუნველებს სათანადო მომზადება აქვთ გავლილი, მათ შეუძლიათ, 
საკმაოდ ეფექტიანად იმუშაონ მეტყველებისა და სხვა უნარების განვითარებაზე. ასევე, 
დადებითი შედეგები აჩვენა იმ პროგრამებმა, რომლებიც მშობლებს/მზრუნველებს 
ასწავლის მათი შშმ შვილებისთვის კითხვის უნარების განვითარების ტექნიკებს. 
დიალოგური კითხვის ტექნიკის ერთ-ერთი სახესხვაობის გამოყენებით, 
მშობლები/მზრუნველები უკითხავენ ბავშვს წიგნს, იგებენ, რამდენად გაიგო ბავშვმა 
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შინაარსი მისთვის სათანადო კითხვების დასმით, აძლევენ ბავშვს შესაძლებლობას, 
უპასუხოს კითხვებს, იმეორებენ და ამდიდრებენ ბავშვის მიერ გაცემულ პასუხს, 
იყენებენ ილუსტრაციებს ბავშვის მიერ შინაარსის უკეთ აღსაქმელად, აქებენ ბავშვს და 
ძირითად აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ კითხვა სახალისო საქმიანობა იყოს (Crain-
Thoreson & Dale, 1999). 

 
მშობლების სწავლებაზე დაფუძნებული მოდელის ფარგლებში, აუტიზმის 

სპექტრის აშლილობების შემთხვევაში, პროგრამები, რომლებიც შემუშავებულია 
ბავშვებისთვის, ძალიან ხშირად მოიცავს მშობლებზე/მზრუნველებზე მიმართულ 
ნაწილსაც. Early Start Denver Model (ESDM) - დენვერის ადრეული სტარტის მოდელი - 
ასეთი პროგრამების კარგ მაგალითს წარმოადგენს, რომელიც ბავშვების კოგნიტურ 
შესაძლებლობებსა და ადაპტურ ქცევაზე მნიშვნელოვან პოზიტიურ შედეგებს იძლევა. 
პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის ბავშვების 
კოგნიტური შესაძლებლობების განვითარებისა და ადაპტური ქცევის 
ჩამოყალიბებისთვის საჭირო სტრატეგიების სწავლება (Rogers, et al., 2012). კიდევ ერთი 
მაგალითია ImPACT (Improving Parents as Communication Teachers) – „მშობლების, 
როგორც კომუნიკაციის უნარების მასწავლებლების განვითარება“, რომელიც 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ პროგრამას წარმოადგენს და აუტიზმის მქონე 
ბავშვების მშობლებს/მზრუნველებს ასწავლის, როგორ უნდა შეუწყონ ხელი მათი 
შვილების სოციალურ-კომუნიკაციურ უნარებს ყოველდღიური რუტინისა და 
ღონისძიებების განხორციელებისას. ამ პროგრამამაც დადებითი შედეგები აჩვენა 
ბავშვებთან (Ingersoll & Wainer, 2013). შეჯამების სახით, შეიძლება, ითქვას, რომ შშმ 
ბავშვების მშობლების/მზრუნველების ჩართვა ბავშვების უნარების განვითარებაზე 
მიმართული პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილია და რიგ შემთხვევებში, ეს უფრო 
მეტ დადებით შედეგს იძლევა, ვიდრე მსგავსი ჩარევები, რომელთა 
განხორციელებაშიც მშობლები/მზრუნველები უშუალოდ ჩართულები არ არიან (The 
National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 2016). 

 
ინტერაქციული მოდელი: ამ მოდელს შედარებით მცირე ასაკის ბავშვების 

მშობლებთან/მზრუნველებთან იყენებენ და იგი შექმნილია იმისთვის, რომ ხელი 
შეუწყოს სოციალურ ინტერაქციას/ურთიერთობას მზრუნველებსა და შშმ ბავშვებს 
შორის. ამ მოდელის მიხედვით აგებული პროგრამები ეფუძნება კვლევებს, რომლებიც 
აჩვენებს, რომ შშმ ბავშვების ნაწილს უჭირს პოზიტიური ურთიერთობის დამყარება 
მშობლებსა და სხვა ადამიანებთან და ასევე, მშობლებს/მზრუნველებს უჭირთ ისეთი 
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ურთიერთობა საკუთარ შვილებთან, რომელიც სოციალური უნარების განვითარებას 
შეუწყობდა ხელს (მაგალითად, ზედმეტად დირექტიულები არიან). ამ მოდელზე 
დაფუძნებულ ერთ-ერთ პროგრამაში მშობლებს/მზრუნველებს ასწავლიან, როგორ 
მოაწყონ გარემო თამაშისთვის, რათა თამაშმა მათსა და მათ შვილს შორის 
ურთიერთობის განვითარებას შეუწყოს ხელი და რათა ამ თამაშის დროს 
მზრუნველებმა მაქსიმალურად წაახალისონ ბავშვი. ამ მოდელთანაა დაკავშირებული 
მშობლისა და ბავშვის ინტერაქციის (ურთიერთობის) თერაპია, რომელიც მოიცავს არა 
მხოლოდ ბავშვის ქცევის მართვის თერაპიაზე დაფუძნებულ კომპონენტს, არამედ 
თამაშის თერაპიის ელემენტებსაც, რომლებიც უშუალოდ ბავშვს რთავს თერაპიულ 
სესიებში. მშობლები/მზრუნველები სწავლობენ, როგორ წაახალისონ პროსოციალური 
ქცევა და როგორ შეამცირონ ან აღმოფხვრან ანტისოციალური ქცევა, რისი საბოლოო 
მიზანიც მშობელსა/მზრუნველსა და ბავშვს შორის მზრუნველობითი და უსაფრთხო 
ურთიერთობის ჩამოყალიბებაა (The National Academics of Sciences, Engineering, 
Medicine, 2016). 

 
მძიმე ან ქრონიკული სამედიცინო დაავადების მქონე ბავშვების 

მშობლების/მზრუნველების მხარდაჭერის მოდელები: მძიმე ან ქრონიკული 
სამედიცინო დაავადების მქონე ბავშვების მშობლების/მზრუნველების წინაშე ბევრი 
სირთულე დგას, რომლებიც, პირველ რიგში, ჯანდაცვის მომსახურებების მიწოდებასა 
და დაფარვასთან არის დაკავშირებული და ეს პრობლემები, შეიძლება, ხელს 
უშლიდეს პოზიტიურ მშობლობას. მშობლებთან/მზრუნველებთან მუშაობისთვის 
იყენებენ პრობლემების გადაჭრის ტექნიკას (როგორც ზემოთაცაა აღწერილი). ერთ-
ერთი ასეთი მიდგომაა მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის პრობლემების 
გადაჭრაზე მიმართული ტრენინგის ჩატარება. კვლევები აჩვენებს, რომ ამ მიდგომას 
მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგი მოაქვს მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის 
მათი განწყობის გაუმჯობესებისა და ასევე, დეპრესიული სიმპტომებისა და სტრესის 
დონის შემცირების თვალსაზრისით (Sahler, et al., 2002). მელნიკმა და კოლეგებმა 
ჩამოაყალიბეს პროგრამა „შესაძლებლობების შექმნა მშობელთა გაძლიერებისთვის“, 
რომელიც მიმართულია ინტენსიური ზრუნვის განყოფილებებში მყოფი ბავშვების 
მშობლებზე/მზრუნველებზე. იგი მოიცავს მშობლისთვის/მზრუნველისთვის 
ინფორმაციის მიწოდებას დაგეგმილი მკურნალობის შესახებ და ასევე, 
საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ ბავშვთან ერთად განსახორციელებელი 
სტრუქტურირებული ღონისძიებების შესახებაც (რომლებიც მიმართულია ბავშვის 
განვითარებასა და მშობელსა/მზრუნველსა და ბავშვს შორის ურთიერთობის 
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გაუმჯობესებაზე) (Melnyk, Crean, Feinstein, Fairbanks, & Alpert-Gillis, 2007). ასევე, 
მსგავს შემთხვევებში იყენებენ სხვა პროგრამებსაც, რომლებიც კოგნიტურ და ქცევით 
მოდელს, ან კომუნიკაციასა და სოციალურ მხარდაჭერაში ტრენინგს ეფუძნება (The 
National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 2016). 

 
მოდელები და პროგრამები მცირე ან ძალიან მცირე წონის ახალშობილი ბავშვების 

მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის: ეს ბავშვები, როგორც წესი, 1000-1500 გრამს ან 
ნაკლებს იწონიან და დაბადების შემდეგ ინტენსიური ზრუნვის განყოფილებაში 
ხვდებიან, რომელშიც რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე პერიოდს ატარებენ; 
მათ ზოგჯერ გაწერის შემდეგაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები თუ განვითარების 
შეფერხება. რადგან ეს ბავშვები მაშინვე არ მიდიან შინ, მნიშვნელოვანი პრობლემა მათ 
შემთხვევაში მშობელთან/მზრუნველთან ნორმალური მიჯაჭვულობის განვითარებაა 
გამოწერის შემდეგ (განსაკუთრებით, იმ მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის, 
რომელთათვისაც ეს პირველი ბავშვია). გარდა ამისა, ბავშვებს შეიძლება, ჰქონდეთ 
მნიშვნელოვანი სამედიცინო საჭიროებები (მაგალითად, რესპირატორის ან გულის 
მონიტორის გამოყენების საჭიროება) შინ დაბრუნების შემდეგაც, რომლებიც 
მშობლებმა/მზრუნველებმა უნდა დააკმაყოფილონ. ზოგი მოდელი მშობლობის 
უნარების განვითარებაზეა მიმართული და ზოგი - ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის 
გაწევაზე პოსტტრავმული სტრესის ან დეპრესიის სიმპტომების პრევენციის ან მათზე 
რეაგირებისთვის (The National Academics of Sciences, Engineering, Medicine, 2016). ერთ-
ერთი პროგრამა ამ მიმართულებით არის „დედა კენგურუს ზრუნვის პროგრამა“ 
(Kangaroo Mother Care) - ეს პროგრამა გულისხმობს მშობლისა/მზრუნველისა და 
ბავშვისთვის ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში სხეულის კონტაქტის უზრუნველყოფასა 
და ბავშვთან სათანადო ურთიერთობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას სამედიცინო 
დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში პროფესიონალების მიერ (Athanasopoulou & Fox, 
2014). 

 
გარდა ზემოაღწერილი მოდელებისა და პროგრამებისა, სჭიროა რამდენიმე ზოგად 

ფაქტორსა თუ მუშაობის მიმართულებაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რომლებიც 
ინდივიდუალური მშობლის/მზრუნველისა და ოჯახის დონეზე მუშაობისას არის 
მნიშვნელოვანი. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ოჯახის კულტურული, ეთნიკური, 
რელიგიური და სხვა მიკუთვნებულობის გათვალისწინებას, განსაკუთრებით, 
როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობებს ეხება საქმე. სხვადასხვა მიკუთვნებულობის 
ოჯახები, შეიძლება, განსხვავებულად აღიქვამდნენ შეზღუდულ შესაძლებლობას და 
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მის წარმომავლობას (მაგალითად, შეზღუდულ შესაძლებლობას ღვთის სასჯელად ან 
პირიქით, ღვთის ჯილდოდ და მადლიანი საქმის კეთების საბაბად მიიჩნევს 
მშობლების ნაწილი ქართულ კონტექსტში - (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2016)), არ 
მიმართონ დახმარებისთვის სათანადო სისტემებსა და მომსახურებებს, თემში 
განსხვავებული თერაპიის/მკურნალობის შესაძლებლობები ჰქონდეთ/იყენებდნენ 
(მაგალითად, თემის ტრადიციებზე დაფუძნებული „ალტერნატიული“ მედიცინა) ან 
განსხვავებული წარმოდგენა ჰქონდეთ დამხმარე სპეციალისტებთან ურთიერთობაზე. 
ოჯახთან მომუშავე პრაქტიკოსებმა აუცილებლად უნდა გაიაზრონ საკუთარი 
რწმენები და ღირებულებები, მათი მომსახურების მომხმარებლების კულტურული 
თუ სხვა თავისებურებები და ოჯახთან ურთიერთობისას ეს განსხვავებულობები 
უნდა გაითვალისწინონ. უმცირესობას მიკუთვნებული კულტურული ან ეთნიკური 
ჯგუფის შემთხვევაში, ოჯახის წინაშე დამატებითი ბარიერებია ხოლმე: ენის არ ცოდნა, 
ინფორმაციის არ ქონა განვითარების, სამედიცინო თუ საგანმანათლებლო 
მომსახურებებზე, ფინანსური მდგომარეობის სიმძიმედა სტიგმატიზაციისა და 
დისკრიმინაციის შიში, მათ შორის, საკუთარ თემშიც. მნიშვნელოვანია, რომ 
სოციალურმა მუშაკმა თუ სხვა დამხმარე პროფესიონალმა, რომელიც მუშაობს 
ოჯახთან: მოიპოვოს მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია ამა თუ იმ ჯგუფზე ან ჩართოს 
კოლეგები, რომლებიც კონკრეტულ ჯგუფს მეტად იცნობენ, სთხოვოს 
მშობლებს/ოჯახს, გაუზიარონ საკუთარი შეხედულებები ბავშვის შეზღუდულ 
შესაძლებლობაზე და მათ თემში არსებულ „განკურნების“ შესაძლებლობებზე, ასევე, 
ბავშვის მიმართ არსებულ მოლოდინებზე, უზრუნველყოს თარჯიმნის დასწრება, 
როცა ეს აუცილებელია, დაიცვას კულტურული ნორმები კომუნიკაციისას 
(მაგალითად, აზიურ კულტურებში შეიძლება, მიუღებელი იყოს დედის საუბარი 
მამაკაც სოციალურ მუშაკთან), ხელი შეუწყოს ოჯახებისთვის მხარდაჭერის ჯგუფების 
შექმნას და ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში ოჯახის წევრები მაქსიმალურად ჩართოს 
(Nehring, 2007) (Canadian Paediatric Society, 2017). სამწუხაროდ, ქართულ რეალობაში 
კულტურული, ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა უმცირესობების თემებში 
შეზღუდული შესაძლებლობების თაობაზე ლიტერატურა უკიდურესად მწირია. 
შემდეგ დოკუმენტში შეგიძლიათ, იხილოთ დეტალური კითხვები შეფასებისთვის, 
რომელიც კულტურული სენსიტიურობის ნორმებს პასუხობს: Nixon, 2002. აქ კი 
შეგიძლიათ, გაეცნოთ დამატებით ინფორმაციას აუტიზმის სპექტრის აშლილობების 
შემთხვევაში ადრეულ ჩარევაში კულტურული სენსიტიურობის რელევანტურობაზე: 
Gardiner & French, 2011. 
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ასევე, მნიშვნელოვანია მუშაობა შშმ ბავშვების და-ძმების გასაძლიერებლადაც, 
რადგან ბავშვებს, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და-ძმა ჰყავთ, 
თავადაც ხშირად აქვთ სპეციფიური საჭიროებები. კვლევები ადასტურებს, რომ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს მშობლები/მზრუნველები ოჯახში სხვა 
ბავშვებთან შედარებით მეტ დროს უთმობენ. თუმცა შშმ დის ან ძმის ყოლას ბევრი 
პოზიტიური მხარე ახლავს; კერძოდ, შშმ ბავშვების და-ძმებს მეტად უვითარდებათ 
მოთმინების, მხარდაჭერის, განსხვავებულობის მიმღებლობის, თანაგრძნობისა და 
დახმარების სურვილი და უნარი. თუმცა შშმ და-ძმის ყოლის შემთხვევაში, ბავშვებს 
თავად შეიძლება, ჰქონდეთ ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობა, მაგალითად: 
შეიძლება, განიცდიდნენ მათ შშმ და-ძმაზე, შურდეთ იმ ყურადღების, რომელსაც ის 
იღებს, ეშინოდეთ, რომ დაკარგავენ დას ან ძმას, გაბრაზდნენ, რადგან მათ არ აქცევენ 
საკმარის ყურადღებას, არ უნდოდეთ მათი შშმ და-ძმის მხარდაჭერა ან დახმარება, არ 
მოსწონდეთ, რომ მათი შშმ და-ძმის გამო ისინი სადღაც ვერ მიდიან ან რაღაცას ვერ 
აკეთებენ, შერცხვეთ სხვებთან მათი და-ძმის განსხვავებულობის გამო, გრძნობდნენ 
ზეწოლას, რომ გახდნენ ისეთი ადამიანები, ან გააკეთონ ისეთი რამე ცხოვრებაში, რაც 
მათ შშმ და-ძმას არ შეუძლია, დანაშაულის შეგრძნება ჰქონდეთ იმ უარყოფითი 
გრძნობების გამო, რომლებსაც საკუთარი და-ძმის მიმართ განიცდიან, ან იმიტომ, რომ 
მათ იგივე პრობლემები არ აქვთ. თუ მშობლები/მზრუნველები ოჯახში ყველა ბავშვის 
საჭიროებებს გაითვალისწინებენ, ეს პრობლემები თანდათან აღმოიფხვრება. თუმცა 
ზოგჯერ პრობლემები იმდენად ინტენსიური ან შემაწუხებელი შეიძლება იყოს, რომ 
ბავშვს პროფესიული დახმარება დასჭირდეს. ნიშნები, რომელთა დროსაც 
დამატებითი ჩარევა შეიძლება გახდეს საჭირო, მოიცავს შემდეგს: ცვლილები ჭამასა 
და/ან ძილის პატერნში, ფიზიკური სიმპტომები, როგორებიცაა თავის ან მუცლის 
ტკივილი, უიმედობა, პერფექციონიზმი, ცუდი კონცენტრაცია, დაბალი თვით-
შეფასება, საუბარი საკუთარი თავისთვის რამის დაშავებაზე, მშობლებისგან 
დაშორების სირთულეები, ღონისძიებებში ინტერესის დაკარგვა, ხშირი ტირილი ან 
დადარდიანება და საკუთარ თავში ჩაკეტვა. და-ძმების მხარდაჭერის ერთ-ერთი 
საუკეთესო მოდელი იმავე გამოცდილების სხვა ბავშვებთან მათი დაკავშირებაა, 
მხარდაჭერის ჯგუფის ან ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით. ასევე, დამხმარეა 
ოჯახური თერაპია ან მშობლების/მზრუნველების განათლება იმასთან დაკავშირებით, 
თუ ქცევის მართვის რა მეთოდები უნდა გამოიყენონ  სიტუაციის განსამუხტად 
(Bischoff & Tingstrom, 1991) (University of Michigan, 2009). ამ მასალებში შეგიძლიათ, 
იხილოთ, ასევე, დამატებითი დამხმარე მასალა წიგნებზე, პუბლიკაციებზე, ვებ-
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გვერდებსა და პროგრამებზე, რომელთა მიზანია შშმ ბავშვების და-ძმების მხარდაჭერა 
და გაძლიერება. 

 
დამატებით, აღსანიშნავია, რომ ასაკის მატებასთან ერთად, შშმ ბავშვების და-ძმებს 

შეიძლება, მოუწიოთ ზრდასრულობაში საკუთარ შშმ და-ძმას გაუწიონ მხარდაჭერა და 
ხშირად ამის პარალელურად საკუთარ შვილებსა და მშობლებზეც იზრუნონ. და-
ძმების ამ თაობას “კლუბური სენდვიჩის“ თაობას უწოდებენ (ეს არის სენდვიჩი, 
რომელიც პურის სამი ნაჭრისა და მათ შორის ჩადებული ხორცისა და ბოსტნეულის 
შიგთავსისგან შედგება - „კლუბური სენდვიჩის“ თაობის ცნებაც სწორედ სამი 
მიმართულებით ზრუნვის გამწევი ადამიანის გამოცდილებას ასახავს - შვილებზე, 
მშობლებზე და შშმ და-ძმებზე) (MassMutual, 2018). მშობლებიც შეიძლება „სენდვიჩის 
თაობას“ მიეკუთვნებოდნენ, რადგან მათ ხშირად ერთდროულად უწევთ ზრუნვა 
საკუთარ მშობლებზე ან მეუღლეებზე (განსაკუთრებით, ჯანმრთელობის გაუარესების 
შემთხვევებში) და ამავდროულად, შშმ შვილებზეც (შესაბამისად, ისინი ორი 
მიმართულებით სწევენ ზრუნვას). განვითარებულ ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების 
მიხედვით, სენდვიჩის თაობის წარმომადგენელთა 84% ქალია. ოჯახის რამდენიმე 
წევრზე (განსაკუთრებით, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელ წევრებზე) ზრუნვას 
მნიშვნელოვანი უარყოფითი შედეგები აქვს დასაქმებაზე, განსაკუთრებით, სრული 
განაკვეთით დასაქმებაზე, ასევე, ჯანმრთელობასა და ემოციურ მდგომარეობაზე. ამ 
თაობის წარმომადგენელთა დაახლოებით 40% ფინანსურად შეჭირვებულია. ამ 
შემთხვევაშიც ყველაზე რეკომენდებულია მხარდაჭერის ჯგუფი, რომელიც 
ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისგან შედგება; ასევე, მომავლისთვის 
დაგეგმვა - თუ ვინ იზრუნებს ოჯახის ყველა წევრზე, რომელთაც ზრუნვა სჭირდებათ, 
თუ ძირითად მზრუნველ წევრს აღარ შეეძლება ზრუნვის გაწევა; სტრესის 
შემცირებაზე მიმართული ღონისძიებების განხორციელება მხარდაჭერის 
პროგრამების ფარგლებში; ფინანსური შეღავათები სახელმწიფოსგან ან ფინანსური 
მხარდაჭერა; სამსახურში მოქნილი საათებით მუშაობის კუთხით ხელშეწყობა; შინ 
ზრუნვის ან განტვირთვის მომსახურება (respite care) ძირითადი მზრუნველების 
მხარდასაჭერად და ა.შ. (Centre for Policy on Ageing, 2015). 
 
2. თემის დონე 

 
თემის დონეზე მნიშვნელოვანია ფორმალური (მომსახურებების დონეზე 

არსებული) და არაფორმალური მხარდაჭერის მოდელები. ფორმალურ მხარდაჭერაში 
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მოიაზრება ის მომსახურებები, რომლებიც თემში არსებობს შშმ ბავშვების 
მშობლების/ოჯახების მხარდასაჭერად. მათ შორის ძალიან დიდ როლს თამაშობს 
მშობლის/მზრუნველის განტვირთვის მომსახურება (respite care) და მასთან 
დაკავშირებული მხარდაჭერის პროგრამები, რომლებიც ოჯახის წევრებზეა 
მიმართული. განტვირთვის მომსახურების პროგრამები სამ ძირითად მოდელს 
შეიძლება ეფუძნებოდეს: რეზიდენტული განვიტვირთვის მომსახურება, რომელიც 
გულისხმობს შშმ ბავშვის ღამით გაჩერებას სახლიდან მოშორებით სპეციალურად 
გამოყოფილ სივრცეში; განტვირთვის მომსახურება შინ - ეს არის ოჯახში 
მიწოდებული მომსახურება, რომელიც ოჯახის საჭიროებებზე უფრო მორგებულია 
ხოლმე და როგორც წესი, სხვა და-ძმაზეც ვრცელდება; და განტვირთვის სათემო 
მომსახურებები, რომლებიც სოციალური ინკლუზიის თვალსაზრისით საუკეთესოდ 
ითვლება და გულისხმობს სკოლის ბაზაზე არსებულ კლუბებს, შაბათ-კვირის ან 
კვირის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებს, ოფიციალური დასვენებების 
პერიოდში მომსახურებას, ბანაკებს, თამაშებს, ჯგუფურ ღონისძიებებს, დამეგობრების 
პროგრამებსა და ოჯახებს შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. განტვირთვის 
მომსახურებებს შორის საუკეთესოდ ოჯახზე ფოკუსირებული მომსახურება ითვლება, 
რაც გულისხმობს, რომ ყურადღება მახვილდება ოჯახის საჭიროებებზე, სურვილებსა 
და იმაზე, რაც მათთვის საუკეთესოა. ამ მომსახურებას, საუკეთესო შემთხვევაში, 
ავსებს სხვა კომპლექსური მომსახურებები, მაგალითად, ოჯახის წევრების 
მხარდაჭერისა და გაძლიერების მომსახურებები (ინფორმაციის მიწოდება, 
კონსულტირება და სხვა ტიპის მხარდაჭერა) შეიძლება მიეწოდებოდეს ოჯახს 
ადრეული ჩარევის მომსახურებების ან განათლების სისტემაში ინდივიდუალური 
სასწავლო პროგრამების ფარგლებში (Grossman & Magana, 2016) (Ontario Centre of 
Excellence for Child and Youth Mental Health, 2013). ამავე დოკუმენტში შეგიძლიათ, 
ნახოთ მეტი ინფორმაცია განტვირთვის მომსახურების, არსებული მოდელების, 
კვლევების შედეგებისა და დამატებითი რესურსების შესახებ: Ontario Centre of 
Excellence for Child and Youth Mental Health, 2013. 

 
არაფორმალურ მხარდაჭერაში მოიაზრება როგორც ზოგადად სოციალური 

თანადგომის ქსელის გაძლიერებაზე მიმართული ღონისძიებები, ასევე, მხარდაჭერისა 
და თვითდახმარების ჯგუფები ოჯახის წევრებისთვის. მშობლების/ოჯახის წევრების 
მხარდაჭერისა და თვითდახმარების ჯგუფები აწვდის მშობლებს/მზრუნველებს 
მუდმივ მხარდაჭერასა და კრიზისის დროს დახმარებას, ასწავლიან გამკლავების 
პოზიტიურ მეთოდებს, იძლევიან ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას, 
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განსაკუთრებით, რესურსებსა და უფლებებზე, აწვდიან ტრენინგს მშობლობის 
უნარების გასაზრდელად, უწყობენ მშობლებს/ოჯახის წევრებს ხელს მომსახურების 
მიმწოდებლებთან ურთიერთობაში და ეხმარებიან მათ, თავი დააღწიონ მარტოობას 
და ახალი მეგობრები გაიჩინონ. ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, მშობლების 
თვითდახმარების ჯგუფების მონაწილეებისთვის ეს ჯგუფები დამხმარე აღმოჩნდა 3 
ძირითადი მიმართულებით: სოციოპოლიტიკური მიმართულებით, რომელიც გარე 
სამყაროზე მეტი კონტროლისა და მათი, როგორც ადვოკატის როლის უკეთ გააზრების 
საშუალებას გულისხმობდა; პიროვნებათაშორისი მიმართულებით, რაც მოიცავდა 
მიკუთვნებულობის შეგრძნების ჩამოყალიბებას თემისადმი; და პიროვნულ დონეზე, 
რაც საკუთარი თავისა და ქცევის შეცვლას გულისხმობდა (Solomon, Pistrang, & Barker, 
2001) (Thompson, 1997). 

 
როგორც თვითდახმარების, ასევე, მხარდაჭერის ჯგუფები შშმ ბავშვების 

მშობლებისთვის/ოჯახებისთვის საზღვარგარეთ აპრობირებული მხარდაჭერის 
მექანიზმია, თუმცა საქართველოში საკმაოდ ახალი ტიპის მომსახურებაა და ამჟამად 
მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობით  ფუნქციონირებს: ორგანიზაციის „ბაბალე“ და 
ორგანიზაციის „ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ“ ერთობლივი ორგანიზებით 
და ასევე, რამდენიმე ლოკაციაში საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის, სკოლებშიც. 
სკოლებში არსებული მშობელთა ჯგუფები, როგორც წესი, მოიცავს როგორც შშმ, ასევე, 
არა შშმ ბავშვების მშობლებს/ოჯახის წევრებს; მაგალითად, მშობელთა ასეთი 
გაერთიანებები მშობელთა კლუბის სახელწოდებით დაარსდა თბილისის ორ საჯარო 
სკოლაში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ ამ სკოლებში 
განხორციელებული პროექტის „შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის 
ხელშეწყობა” ფარგლებში (აკობია, 2017). დამატებით, საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაციის მხარდაჭერით, 2017 წელს ხელვაჩაურში დაარსდა შშმ 
ბავშვთა/პირთა მშობლების კლუბი, რომელიც მიზნად ისახავს შშმ ბავშვების 
მშობლებისთვის ურთიერთმხარდაჭერაზე ორიენტირებული სივრცის შექმნას. 
დღესდღეობით კლუბი ადგილობრივ მშობელთა ერთ-ერთი აქტიური 
არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც მუშაობს ადგილობრივ თემში შშმ 
ბავშვთა/პირთა პრობლემებზე, მიმართავს ინიციატივებით ადგილობრივ 
თვითმმართველობას, როგორც მომსახურებების დახვეწის, ასევე, შექმნის მიზნით. 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხრიდან კლუბის შეხვედრების ხელშეწყობის 
მიზნით გამოყოფილია შეხვედრების სივრცე და რესურსები ხელვაჩაურის 
ახალგაზრდულ ცენტრში (საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2016). 
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ასევე, აპრობირებულია ონლაინ თვითდახმარების ჯგუფები შშმ ბავშვთა 

მშობლების/ოჯახების თემში. მსგავსი ონლაინ ფორუმები Facebook-ზე 
საქართველოშიც არსებობს, მაგალითად: „UNIQUE Community“ (რომელიც, 
ძირითადად, აუტიზმის ან მსგავსი დიაგნოზების მქონე ბავშვების მშობლებს 
აერთიანებს), „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ჩვენი შვილები“ და სხვები. 
ერთ-ერთმა კვლევამ, რომელიც აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლების/ოჯახის 
წევრების ონლაიან ჯგუფის ეფექტიანობას შეისწავლიდა, დაადგინა, რომ დადებითი 
შედეგები იყო მიღწეული მხარდაჭერის, გაძლიერებისა და ადვოკატობისთვის 
ეფექტური სტრატეგიების დაგეგმვის მიმართულებით. უარყოფითი შედეგები 
მოიცავდა დამაბნეველი, ძალიან ბევრი ან არასანდო ინფორმაციის მიღებას ჯგუფის 
მეშვეობით (Carter, 2009). 

 
ასევე, აპრობირებული მოდელია მენტორობის გაწევა მშობლებისთვის სხვა 

მშობლების მიერ. ამ პროგრამებში მენტორობის გამწევი მშობლები გადიან სპეციალურ 
ტრენინგს, რათა უკეთ იცოდნენ მომსახურებები, რომლებიც ქვეყანაში არსებობს და 
ასევე, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ შშმ ბავშვების ოჯახებს ცვლილებების 
ადვოკატობაში (Support for families of children with disabilities, 2018). 

 
დამატებითი ინფორმაციისთვის საქართველოში არსებულ მშობელთა ჯგუფებზე 

იხილეთ: (აკობია, 2017). შემდეგ დოკუმენტში შეგიძლიათ, იხილოთ დაუნის 
სინდრომზე ორიენტირებული თვითდახმარების ჯგუფების ჩამოყალიბების 
სახელმძღვანელო პრინციპები: (Down Syndrome South Africa, 2018). 

 
3. სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების დონე 

სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების დონეზე არსებული მომსახურებები 
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ოჯახებისთვის ეროვნულ დონეზე. მათ შორის, 
მნიშვნელოვანია მხარდაჭერის მოდელები სამსახურში შშმ ბავშვების ოჯახის 
წევრებისთვის - მაგალითად, მეტად მოქნილი სამუშაო საათები სამსახურში, 
შვებულების აღებისას არსებული შეღავათები და ასევე, სხვა მსგავსი ტიპის 
მხარდაჭერა ოჯახის წევრებისთვის, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვს/წევრს უჭერენ მხარს (Grossman & Magana, 2016). შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვების მშობლების კვლევამ გაერთიანებულ სამეფოში აჩვენა, რომ  27% არ 
არის დასაქმებული; 82%-მა იმ მშობლებისა, რომლებიც არ მუშაობენ, სამსახური 
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მიატოვა, რათა შშმ ბავშვებზე ეზრუნა; 50%-ზე მეტს ამ მიზეზით სამსახური 6 წლის 
წინ აქვს მიტოვებული, რაც ძალიან პრობლემურს ხდის მათ შრომის ბაზარზე 
დაბრუნებას. უდიდესი ბარიერი დასაქმებისთვის ბავშვზე ზრუნვის შესაფერისი 
მომსახურების მოძიების პრობლემაა, ასევე, მოქნილი საათების არქონა სამსახურში, და 
მხარდამჭერი პროგრამების არარსებობა შრომის ბაზარზე დასაბრუნებლად. 64%-მა 
განაცხადა, რომ უარი უთქვამს დაწინაურებაზე ან დაქვეითებაზე თანხმობა 
განუცხადებია, რათა დაებალანსებინათ ზრუნვა და ანაზღაურებადი სამსახური. ამ 
კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავება მომუშავე მშობლების/მზრუნველების მხარდასაჭერად, მათ შორის, 
სახელმწიფო სექტორში მეტი მოქნილი სამუშაო საათების გასაჩენად, ასევე, 
შვებულების ხელშემწყობი სქემის ასამუშავებლად შშმ ბავშვების 
მშობლებისთვის/მზრუნველებისთვის და ა.შ. (Working Families, 2012). 

 
მხარდაჭერის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოდელია ფულადი ბენეფიტები შშმ 

ბავშვების მშობლების/მზრუნველებისთვის. მაგალითად, კანადასა და ჰოლანდიაში 
არსებობს სპეციალური ფულადი ბენეფიტი, რომელსაც იღებს შშმ ბავშვზე 
მზრუნველი პირი. მსგავსი ან შშმ ბავშვის/პირის ინტეგრაციაზე მიმართული 
დამატებითი ბენეფიტი ბევრ განვითარებულ ქვეყანას აქვს (Mel Cousins and Associates, 
2012). საქართველოში შშმ ბავშვებზე მზრუნველ პირებს შშმ ბავშვის პენსიის გარდა 
სხვა კომპენსაცია არ ენიშნებათ, თუმცა ამ საკითხით მშობლების თემი აქტიურადაა 
დაინტერესებული და მიმდინარეობს საკითხზე ადვოკატობა. 

 
სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების დონეზე შშმ ბავშვების ოჯახების 

მხარდაჭერის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოდელი ბავშვის მიერ ცხოვრების ერთი 
ეტაპიდან მეორეზე გადასვლისას ანუ ტრანზიციისას ოჯახის მხარდაჭერის 
მექანიზმების არსებობაა. ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკში ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ეტაპები არის ხოლმე ადრეული ჩარევის პროგრამებში მოხვედრა, 
ასევე, ადრეული ჩარევის პროგრამებიდან ბაღში/ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში შესვლა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 
დასაქმებისა და დამოუკიდებელი/ნახევრადდამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპზე 
გადასვლა. ადრეული ჩარევის მომსახურებაში მოხვედრისას გასათვალისწინებელ 
საკითხებზე მოცემულია ზემოთ, როცა საუბარია ადრეული ჩარევის მომსახურებაში 
სოციალური მუშაკის როლზე. ადრეული ჩარევის პროგრამიდან საბავშვო 
ბაღში/სკოლაში ბავშვის შეყვანისას ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ადრეული 
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ჩარევის სპეციალისტის, ისე ბაღის/სკოლის წარმომადგენლისა და მშობლის/ოჯახის 
აქტიურობა. ტრანზიცია ერთ შეხვედრას არ წარმოადგენს, არამედ ეს პროცესია, 
რომლის დროსაც დგება ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა, რომელიც ოჯახისა და 
ბავშვის ინდივიდუალური გეგმის ნაწილი უნდა იყოს. ტრანზიციის პროცესი მოიცავს 
ბავშვის შესახებ არსებული ყველა შეფასებისა და ინფორმაციის მოგროვებას, ბავშვის 
პროგრესის ოჯახთან განხილვას, ბავშვისა და ოჯახის შემზადებას დაგეგმილი 
ცვლილებისთვის, მშობლის/ოჯახის თანხმობით ბაღისთვის/სკოლისთვის ბავშვზე 
არსებული მთელი ინფორმაციის გაგზავნას, და ოჯახსა და ბაღის 
წარმომადგენლებთან შეხვედრას. ეს პროცესი გაცილებით ადრე უნდა დაიწყოს, 
ვიდრე ბავშვი ბაღში/სკოლაში შევა - სავარაუდოდ, რამდენიმე თვით ადრე მაინც 
(PACER Center, 2012) (Manitoba Healthy Living, 2002).  

 
სკოლიდან დასაქმების ეტაპზე გადასვლისას ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების 

თანაბარუფლებიან პარტნიორებად ჩართვა ტრანზიციის პროცესში. მათ უნდა 
მიეწოდოთ შესაბამისი დახმარება, ტრენინგები და უნარები, რომლებიც მათ საკუთარი 
შვილების უკეთეს ადვოკატებად გახდის. ძალიან მნიშვნელოვანია, სკოლაში იყოს 
ტრანზიციის სპეციალისტი, რომელიც სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლას შეუწყობს 
ხელს. სოციალური მუშაკები ადრეული ჩარევის მომსახურებებში, ბაღებში, სკოლებსა 
და დასაქმებაზე ორიენტირებულ მომსახურებებში სხვა ქვეყნებში ხშირად ასრულებენ 
ტრანზიციის სპეციალისტის ფუნქციას. ასევე, მომსახურებების ცვლასთან ერთად 
თითოეულ ეტაპს შშმ ბავშვის ცხოვრებაში თანმდევი ასაკობრივი/განვითარებასთან 
დაკავშირებული გამოწვევებიც ახლავს ადრეულ, შუა ბავშვობასა თუ მოზარდობის 
ასაკებში და ეს სპეციალისტები ამ ტრანზიციებთან დაკავშირებითაც უჭერენ მხარს 
მშობელსა და ოჯახს. მსგავსი სპეციალისტების არ არსებობის პირობებში, ხშირად 
მშობლებს/ოჯახის წევრებს უწევთ მათი როლის შესრულება, რაც დიდ დროს, 
ძალისხმევასა და სათანადო უნარებისა და ცოდნის არსებობას მოითხოვს, რაც ყველა 
მშობელს/ოჯახის წევრს განსხვავებული დოზით აქვს (Austin, 2000). 
 
მშობელთა მხარდაჭერისა და გაძლიერების მოდელების დანერგვის შესაძლებლობები 
და გამოწვევები საქართველოში 
 

საქართველოში მშობელთა გაძლიერებისა და მხარდაჭერის ზემოაღნიშნული 
მოდელების გამოყენების მხრივ დიდი სიმწირეა. ზემოთ მოდელების მიმოხილვისას 
საერთაშორისო კონტექსტში ქართული კონტექსტიც არის მიმოხილული იმ 
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მოდელების შემთხვევაში, რომლებიც თუნდაც ჩანასახოვან მდგომარეობაში არსებობს 
საქართველოში. 

 
საქართველოში ადრეული განვითარების პროგრამის ფარგლებში არის მშობელთა 

მხარდაჭერის მცირე კომპონენტი (განსაკუთრებით, მშობლებისთვის ბავშვთან 
ურთიერთობისა და ბავშვის უნარების განვითარების მხარდაჭერის მეთოდების 
სწავლების მხრივ, რომელიც ადრეული ჩარევის ნაწილშია მიმოხილული ზემოთ). 
საქართველოს რეალობას გარკვეულწილად ეხმიანება ძირითადი ან დამაკავშირებელი 
მუშაკის მოდელიც. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი უნდა 
იყოს ის რგოლი, რომელიც ოჯახისთვის ძირითადი დამაკავშირებელია 
მომსახურებებთან და რომელთანაც ოჯახს შეუძლია მივიდეს საჭიროების არსებობის 
შემთხვევაში. ამას მოწმობს ავტორის მიერ განხორციელებული მცირე გამოკითხვა 
ქართველ მშობლებს/ოჯახის წევრებს შორის, რომლებიც სოციალური მუშაკის 
უმთავრეს როლად სწორედ დამაკავშირებლისა და სისტემაში ნავიგატორის ფუნქციას 
მიიჩნევენ. მაგრამ რეალურად სისტემაში არსებული უამრავი სირთულის გამო 
(დროის, რესურსებისა და კომპეტენციის ნაკლებობა, სოციალური მუშაკების არ 
არსებობა ან სიმწირე ჯანდაცვის, განათლებისა და განვითარების საკვანძო 
მომსახურებებში), სამწუხაროდ, ეს როლი სახელმწიფო სოციალური მუშაკის მხრიდან 
ხშირად ვერ სრულდება. დამატებით, აღსანიშნავია, რომ მშობელთა მხარდაჭერის 
ჯგუფების გარკვეული მაგალითები არის საქართველოს რეალობაში, როგორც ეს 
ზემოთაა მიმოხილული. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაცია „ოჯახები 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ“ გეგმავს, დააარსოს აუტიზმის კამპუსი, რომელშიც 
კომპლექსური მომსახურებების მიწოდება სურთ აუტიზმის მქონე ბავშვებისა და 
პირების და ასევე, მათი ოჯახის წევრებისთვის განსაკუთრებული აქცენტით 
Mindfulness-ზე (ყურადღებიან და მზრუნველ მშობლობაზე) დაფუძნებულ ტრენინგზე 
(აუტიზმის ფონდი კამპუსი - Autism Fund Campus). თუმცა ჯერჯერობით ამ კამპუსის 
დაარსების მხოლოდ გეგმა არსებობს. ასევე, როგორც ზემოთაა აღნიშნული, 
მშობლების თემი გააქტიურებულია შშმ ბავშვების მშობლის/მზრუნველისთვის 
დამატებითი ფულადი ბენეფიტის დაარსების ადვოკატობის მიმართულებით 
(ინტერვიუ ორგანიზაციის „ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ“ 
თავმჯდომარესთან, მარი კორკოტაძესთან; 28 მარტი, 2018 წელი). 

 
ზოგადად, საქართველოში შშმ ბავშვების მშობელთა/ოჯახების აქტიური თემის 

ჩამოყალიბებას არც ისე დიდხნიანი ისტორია აქვს. განსაკუთრებით ბოლო წლებში 
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თემი გაცილებით გააქტიურებულია რამდენიმე კონკრეტული მიმართულებით. 
თუმცა მშობელთა/ოჯახების თემს გაცილებით მეტი განვითარება და შეჭიდულობის 
ჩამოყალიბება ესაჭიროება უფრო ეფექტიანი ადვოკატობის განსახორციელებლად 
როგორც მათი შვილების კონკრეტული საჭიროებების, ასევე, ჯგუფურად - შშმ 
ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებების მეტად დასაკმაყოფილებლად. 
მშობლების თემის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი აქვს 
სოციალური მუშაობის პროფესიას. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 
ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის 
საკითხებზე, მათ შორის, მშობელთა/ოჯახების თემის გაძლიერების თვალსაზრისით 
წვლილის შეტანის მიმართულებითაც - ამ კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
პროექტი „შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა“, რომელიც 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პარტნიორთა ჯგუფად შშმ ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების განათლებისა და დასაქმების მომსახურებების დასახვეწად 
მშობლებს/ოჯახის წევრებს მოიაზრებდა (აკობია, 2017).  

 
მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ხედვის ჩამოყალიბება მშობელთა/ოჯახების 

გაძლიერების საკითხზე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე 
არსებული კანონმდებლობისა და ასევე, ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 
(ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა 2018-2020, 2018) ფარგლებში, სამწუხაროდ, 
მშობელთა და ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება არ არის მითითებული, როგორც 
პრიორიტეტული მიმართულება. თუმცა კანონპროექტზე მუშაობა გრძელდება და 
სათანადო მოსაზრებები თემისგან კანონმდებლებს მიწოდებული აქვთ. ასევე, 
მნიშვნელოვანია დარგობრივი სამინისტროების მიერ (განსაკუთრებით, განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრო და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო) ქმედითი სტრატეგიული ხედვებისა და სამოქმედო გეგმების 
ჩამოყალიბება მშობლების/მზრუნველებისა და ოჯახების გაძლიერებისა და 
მხარდაჭერის მიმართულებით. 

 
დასასრულს, ერთი ტიპური შემთხვევის განხილვას გთავაზობთ, რომელიც 

აჩვენებს საქართველოში არსებული მხარდაჭერის მოდელების პრაქტიკაში 
გამოყენებასა და დაკავშირებულ სირთულეებს.  

 

შემთხვევა ეხება საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მცხოვრებ მარტოხელა დედას, 
რომელსაც ჰყავს აუტიზმის დიაგნოზის მქონე (მძიმე ქცევითი, ემოციური და 
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განვითარების სირთულეებით) ბავშვი, რომელიც ბაღიდან სკოლაში უნდა გადავიდეს. 
ამავდროულად, დედა ზრუნავს ხანდაზმულ დედაზეც (ბავშვის ბებიაზე). დედას 
უამრავი სირთულე ჰქონდა ბაღში ბავშვის მიმღებლობასთან დაკავშირებით და 
ძალიან შიშობს, რომ იგივე ან უარესი სირთულეები შეექმნება სკოლაშიც. ბაღში 
ბავშვის ყოფნის დროს დედაც, როგორც წესი, ბავშვთან იყო, რადგან ბავშვს 
ინდივიდუალური ასისტენტი სჭირდება და ბაღს ასეთი სპეციალისტი არ ჰყავს. 
სკოლაშიც მშობელს იმავეს ეუბნებიან - რომ იგი სკოლის პერიოდში, ძირითადად, 
ბავშვთან უნდა გაჩერდეს, რადგან ინდივიდუალური ასისტენტი კვლავ არ ჰყავთ, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ მშობლის გეგმა, სკოლაში ბავშვის შეყვანის შემდეგ შედარებით 
სტაბილური სამუშაო ეპოვა (ამჟამად პერიოდულად ალაგებს სახლებს და ეს არის მათი 
შემოსავალი), ვერ განხორციელდება. ბავშვი ვერ სარგებლობს ბაღის ან სკოლის გარდა 
სხვა მომსახურებით, რომელიც მას ქვეყანაში ეკუთვნის - კერძოდ, ადრეული ჩარევის 
პროგრამით, აბილიტაციის/რეაბილიტაციის მომსახურებით, დღის ცენტრით და ა.შ., 
რადგან მის საცხოვრებელ ადგილას ამ მომსახურებებს არ ჰყავთ მიმწოდებლები და 
შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ამ მომსახურებებს ადგილობრივი 
მოსახლეობა ვერ იღებს. მშობელს დიდი სურვილი აქვს, თავად მეტი იმუშაოს ბავშვის 
უნარების განვითარებაზე, ქცევის მართვაზე, და ასევე, მასთან უფრო პოზიტიური 
ურთიერთობის ჩამოყალიბებაზე, თუმცა მას ამის ცოდნა ან შესაბამის 
მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს. 

 
მშობელი მსგავს შემთხვევებში, როგორც წესი, დიდ შფოთვას განიცდის მის წინაშე 

არსებული ბევრი სირთულის გამო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთან 
კონსულტირებისა და სტრესთან გამკლავების ზემოაღწერილი მოდელების 
გამოყენება, რისი საშუალებაც მის რეალობაში არ არსებობს. მშობელს ძალიან 
სჭირდება მხარდაჭერა ქცევის მართვის, ბავშვის უნარების განვითარებისა და 
შვილთან პოზიტიური ურთიერთობის ჩამოყალიბების მხრივაც (რასაც 
ზემოაღწერილი სათანადო მოდელები შეესაბამება), თუმცა მის რეალობაში არც ამ 
მოდელების პრაქტიკული განხორციელებაა შესაძლებელი. ასევე, როგორც „სენდვიჩის 
თაობის“ წარმომადგენელს, რომელიც შშმ შვილსა და ხანდაზმულ დედაზე 
ერთდროულად ზრუნავს, მას დამატებითი სპეციფიური მხარდაჭერაც ესაჭიროება, 
რაც შეიძლება, დასაქმების კუთხით მხარდაჭერას, მისთვის მოქნილი სამუშაო 
საათების უზრუნველყოფას, განტვირთვის მომსახურებას და დამატებით ფულად 
ბენეფიტს მოიცავდეს, თუმცა არც რომელიმე აღნიშნული მიმართულების 
განხორციელებაა შესაძლებელი არსებულ რეალობაში. მისი მდგომარეობიდან 
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გამომდინარე და იმ სტრესიდან გამომდინარე, რასაც იგი განიცდის, ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს მხარდაჭერის ან თვითდახმარების ჯგუფთან 
ხელმისაწვდომობა, რომელშიც იგი სხვა მშობლებსაც გაიცნობდა, თუმცა, როგორც 
წესი, მის საცხოვრებელ პირობებში, ესეც შეუძლებელია. თავისთავად, ძალიან დიდი 
პრობლემაა ტრანზიციის პროცესში მხარდაჭერა ბავშვის ბაღიდან სკოლაში 
გადასვლის პროცესში, თუმცა როგორც ჩანს, ტრანზიციის სპეციალისტი სახეზე არაა 
და ბაღის ან სკოლის სისტემები ოჯახის ან ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული არაა. 
ასევე, ბაღს და სკოლას, როგორც წესი, უჭირთ შშმ ბავშვების მიმღებლობისთვის 
საჭირო მგრძნობელობის განვითარება და მშობლის აქტიურად მხარდაჭერა, რაც 
დამხმარე პროფესიონალებს (სკოლის სოციალურ მუშაკებს, ფსიქოლოგებს და ა.შ.) 
საჭიროებს, რომლებიც, როგორც წესი, სახეზე არ არიან. უფრო მეტიც, მშობელს უწევს 
სკოლისა და ბაღისთვის მათი მოვალეობების შესრულებაში მხარდაჭერის გაწევა 
ინდივიდუალური ასისტენტის არ არსებობის პირობებში. ინდივიდუალური 
ასისტენტისა და ასევე, სხვა ზემოთხსენებული მოდელების/მომსახურებების 
გაჩენის/მობილიზებისთვის ძალიან მნიშნველოვანია, რომ დედას ხელი 
მიუწვდებოდეს ერთ ძირითად/დამაკავშირებელ მუშაკზე, რომელიც მის შემთხვევაში 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი უნდა იყოს. ეს 
ხელმისაწვდომობა დედას დღესდღეობით ექნება, თუმცა ამ სოციალური მუშაკის 
პიროვნულ და სისტემურ რესურებზეა დამოკიდებული, რამდენად წარმატებით 
გაართმევს თავს იგი ამ საქმეს. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის მხარდაჭერა 
მისი საჭიროებების ადვოკატობის საქმეში, მათ შორის, თემისა და სახელმწიფო 
პოლიტიკის/პროგრამების დონეებზეც, რათა მის თემში/ქვეყანაში თანდათან გაჩნდეს 
ის კომპლექსური და მრავალმხრივი მხარდაჭერის მოდელები, რომლებიც ოჯახს 
სჭირდება, მაგრამ ამ ეტაპზე არ აქვს. 
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1. შესავალი

1.1 კვლევის ჩატარების საფუძველი და დასაბუთება
გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ წინამდებარე კვლევის ინსტრუმენტის შემუშავება, პასუხია ჰუმანიტარულ და განვითარების სფეროებში სოციალური 

დაცვის გაძლიერების მნიშვნელობის აღიარებაზე. შოკები და კატასტროფები სულ უფრო ხშირდება და ძლიერდება. ამის მაგალითია ამჟამინდელი 

COVID-19 პანდემია, რამაც მსოფლიოში ასობით ათასი ადამიანის სიკვდილი და გლობალური ეკონომიკის გაჩერება გამოიწვია. ამ კონტექსტში საჭირო 

გახდა, რომ „ბიზნესის ჩვეულებრივი გზით კეთების“ მიდგომა შეიცვალოს გადაუდებელი დახმარების პროგრამების შექმნითა და ადმინისტრირებით 

(პარალელური სისტემების საშუალებით განხორციელებული მოკლევადიანი, ცალკეული, ავტონომიური ქმედებები) და დამყარდეს კავშირები 

გადაუდებელ დახმარებას, კატასტროფების რისკების მართვასა და განვითარების პროგრამებს შორის, რათა კრიზისის გამომწვევ მიზეზებს მოჰყვეს 

უფრო ეფექტიანი რეაგირება, შეიქმნას მოქნილი სისტემა და პასუხი გაეცეს კრიზისის ზონებში მყოფი მოსახლეობის საჭიროებებს.1

2016 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და სხვა აქტორებმა შეათანხმეს საკვანძო კოლექტიური ვალდებულებები ჰუმანიტარული ფულადი ტრანსფერების 

(HCT) მასშტაბის, მოცულობისა და ხარისხის გაზრდის შესახებ.2  ამ კონტექსტში სულ უფრო მზარდია ინტერესი საგანგებო სიტუაციების დროს 

დახმარების გასაწევად სოციალური დაცვის ეროვნული პროგრამებისა და იმ სისტემების მართვის მიმართ, რომლებიც საფუძვლად უდევს მათ, 

ასევე იმ გზებისადმი, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ სოციალური დაცვის სისტემების უკეთ მხარდაჭერა, რათა მათ მეტად უპასუხონ არსებულ 

შოკებს.     

სოციალური დაცვა რამდენიმე ფაქტორის გამო მიიჩნევა პოტენციურად კარგ გადაწყვეტად ჰუმანიტარულ და განვითარების პროექტებს შორის 

არსებული დაყოფის გასამთლიანებლად. სოციალური დაცვა შინამეურნეობებს რისკების მართვაში ეხმარება და აძლიერებს კატასტროფების 

მიმართ მოწყვლადი შინამეურნეობების მოქნილობას, რაც აფერხებს მათ სიღარიბეში გადასვლას და ამცირებს ბავშვებზე უარყოფით ზეგავლენას. 

გადაუდებელი დახმარებისა  (ჰუმანიტარული ფულადი დახმარების სახით) და სოციალური დაცვის პროგრამების (მონეტარული სოციალური 

ტრანსფერების სახით) დიზაინსა და განხორციელების გზებს შორის საერთო ნიშნებიც იკვეთება. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცებულებები ჯერ 

კიდევ გამოვლენის პროცესშია, გადაუდებელი რეაგირებისთვის ეროვნული სოციალური ტრანსფერების სისტემების მხარდასაჭერი ქმედებები 

(გაეროს ბავშვთა ფონდისა და სხვათა მიერ) გვაძლევს საშუალებას, ვივარაუდოთ, რომ სწორად განხორციელების შემთხვევაში, ამ მიდგომას 

აქვს პოტენციალი, გააძლიეროს კატასტროფების მიმართ მედეგობა, გააუმჯობესოს რეაგირების სისწრაფე, შეკვეცოს გადაუდებელი დახმარების 

....................................................................................................................................................................................................................................................
1 მაგალითად - 2016 წლის „Grand Bargain“ ვალდებულებები, დევნილებისა და მიგრანტების შესახებ ნიუ ორკის 2016 წლის დეკლარაცია.
2 აქ შედის მსოფლიო ჰუმანიტარულ შეხვედრაზე აღებული „Grand Bargain“ ვალდებულებები;  ECHO-ს 10 პრინციპი მულტი-დანიშნულების ფულის (Multi-Purpose Cash - MPC) მიღებაზე; 

უმაღლესი დონის პანელის (High-Level Panel’s) ანგარიშის რეკომენდაციები ჰუმანიტარულ ფულად ტრანსფერებზე; და Agenda for Humanity-ს მიწერ გამოცხადებული მოწოდება ქმედებებზე.  
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მიწოდების ხარჯები, შეამციროს დუბლირებები და ჩავარდნები და გააუმჯობესოს ქვეყნების შესაძლებლობა, მართონ კატასტროფები.3 

ამავე დროს, ისევე როგორც ნებისმიერი პროგრამის მიდგომისას, იქნება გამოწვევები, რომლებსაც სჭირდება რეაგირება. მაგალითად, 

სოციალური ტრანსფერების პროგრამებში შეიძლება რეალურად არ იყვნენ ჩართულები კატასტროფებისადმი ყველაზე მოწყვლადი პირები. მაშინ, 

როდესაც ეროვნული სისტემები მოუქნელია, პროცესები - ბიუროკრატიული, ხოლო სისტემები და ინსტიტუციები - შედარებით სუსტი, ან იქ, სადაც 

ნაკლები პოლიტიკური ნებაა, ეფექტიანი პროგრამებისთვის შეიძლება ბარიერები შეიქმნას. საჭიროა ქვეყნების სოციალური ტრანსფერების 

პროგრამების განხორციელების შესაძლო ფაქტორებისა და ბარიერების, ისევე როგორც მათი საჭიროების გამომწვევი მიზეზების კარგად 

გააზრება, რათა შესაძლებელი იყოს შოკების დროს ამ ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობებზე ინფორმაციის ქონა და ამ ინტერვენციების 

განხორციელებისთვის ეფექტიანად მომზადება.  

თავდაპირველად, შეფასების მოცემული ინსტრუმენტი შემუშავდა UNICEF ECARO-სთვის და მოხდა მისი პილოტირება რეგიონის ხუთ ქვეყანაში.4  

მიღებული შედეგების გაანალიზებით შეიქმნა გლობალური ინსტრუმენტი, რომლის მიზანია, გაეროს ბავშვთა ფონდს დაეხმაროს კრიზისის დროს 

სოციალური დაცვის ეროვნული სისტემების საშუალებით ფულადი ტრანსფერების განხორციელების შესაძლებლობებისა და სირთულეების 

გააზრებაში. მზაობის შეფასების ჩატარება ქვეყნების ადგილობრივ წარმომადგენლობებს საშუალებას მისცემს, შეაფასონ შესაძლებლობებისა 

და სირთულეების განსხვავებები კონტექსტის მიხედვით, ასევე - სოციალური ტრანსფერების სისტემების მართვისა და გამოყენების გზები. ამას 

გარდა, ინსტრუმენტის საშუალებით განისაზღვრება ის შემთხვევებიც, როდესაც შოკებზე რეაგირებისთვის სოციალური დაცვა არ არის ვითარების 

შესაფერისი ქმედება.   

1.2 კვლევის მიზნები
საქართველოში ჩატარებული წინამდებარე შეფასების მიზნები იყო:

i. შოკებისა და კატასტროფების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საგანგებო ფულადი დახმარების გასაწევად საქართველოს 

სოციალური დაცვის სისტემის ზოგადი პოლიტიკური, ტექნიკური, ოპერაციული და საფინანსო შესაძლებლობების ან  „მზაობის“ შეფასება.

ii. საქართველოში COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული 

სოციალური დაცვის ზომების დადებითი მხარეებისა და შესაძლო პრობლემების შეფასება. 

iii. საქართველოს ოფისის შესაძლებლობების შეფასება, საქართველოს მთავრობას აღმოუჩინოს სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა გადაუდებელი 

საჭიროებების დროს ფულადი სოციალური პოლიტიკის ღონისძიებების ჩამოყალიბებაში.

....................................................................................................................................................................................................................................................
3 მაგალითად, როგორც ნაჩვენებია  ნეპალში UNICEF-ის ფულადი დახმარების პროგრამისა და თურქეთში WFP-ს გადაუდებელი სოციალური დაცვის შეფასებებში, ასევე, ფილიპინებზე 

UNICEF-ისა და WFP-ს პროგრამების შეფასებებში.  
4 სომხეთი, ტაჯიკეთი, სერბია, უზბეკეთი და ყირგიზეთი. 
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1.3 მეთოდოლოგია
საპილოტე შეფასების ხელმძღვანელი იყო დიმიტრი გუგუშვილი (კონსულტანტი). შეფასება განხორციელდა გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს 

ოფისის სოციალური პოლიტიკის გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომელშიც შედიან თინათინ ბაუმი (სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი) 

და ნინო დავითაშვილი (სოციალური პოლიტიკის ოფიცერი). კვლევას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერითა და რჩევებით დაეხმარა ლუიზა ლიპი - UNICEF 

ECARO-ს სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი. შეფასებაში შედიოდა შემდეგი საფეხურები:  

• საქართველოში სოციალური დაცვისა და კატასტროფების რისკების მართვის  (DRM) სპეციფიკის, ასევე UNICEF-ის როლისა და მიმდინარე 

აქტივობების გასარკვევად, ჩატარდა მეორადი მონაცემების სამაგიდე კვლევა, რასაც მოჰყვა კონსულტაციები UNICEF-ის საკვანძო  პირებთან. 

• ცხრილში 1 ჩამოთვლილ სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებთან - საკვანძო ინფორმატორებთან - ჩატარდა „ონლაინ“ ინტერვიუები, რაც 

დაგვეხმარა, შეგვევსო ნაკლული ცოდნა ქვეყანაში სოციალური დაცვის კონკრეტული ასპექტებისა და კატასტროფების რისკების მართვის 

სისტემების შესახებ, ასევე, მიგვეღო სწორი ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ ქვეყანაში ამჟამად განხორციელებული გადაუდებელი 

რეაგირების ქმედებებზე.    

• უმაღლესი რანგის მენეჯერებსა და ეროვნული პროგრამის ოფიცრებს დაეგზავნათ თხოვნა, შეევსოთ მოკლე ინტერნეტ გამოკითხვა, 

რომელშიც შედიოდა კითხვები „შეფასების ინსტრუმენტის“ თავში 6 (გაეროს ბავშვთა ფონდის მზაობა) ჩამოთვლილი გადაუდებელი ფულადი 

ტრანსფერების განხორციელებისთვის ადგილობრივი ოფისის შესაძლებლობების შესახებ. 

• „შეფასების ინსტრუმენტის“ საშუალებით მოგროვებული მონაცემები ერთობლივად გააანალიზეს კონსულტანტმა და სოციალური პოლიტიკის 

გუნდის წევრებმა. 

შეზღუდვები:

საპილოტე კვლევები შედარებით არაყოვლისმომცველია და, როგორც წესი, არ იძლევა ექსტრემალური სიტუაციების ყველა ასპექტის 

გათვალისწინების შესაძლებლობას. თუმცა ის დიდი მასშტაბები, სიმწვავე და ხანგრძლივობა, რაც თან სდევს COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ 

მდგომარეობას და წარმოადგენს მოცემული კვლევის  ფოკუსს, ექსტრემალური სიტუაციების დროს სოციალური დაცვის ზომების ეფექტიანად 

გამოყენებაში საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობის ძალიან სერიოზული ტესტია. შესაბამისად, მოცემული კვლევის შედეგად გაკეთებული 

დასკვნები, დიდი ალბათობით, მომდევნო წლებში შესაძლო შედარებით უფრო მცირე მასშტაბის ექსტრემალური სიტუაციების შემთხვევაშიც, 

ფასეული იქნება.
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ცხრილი 1: საკვანძო ინფორმატორების სია 

2. შეფასების მიგნებების შეჯამება
 
მოდული 1: აღწერა
კონტექსტი: 

საქართველო საშუალოშემოსავლიანი ქვეყანაა და მისი მოსახლეობა შეადგენს 3.7 მილიონ ადამიანს.5  გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევის თანახმად, 

ქვეყანას გააჩნია სოციალური დაცვისა და გადაუდებელი დახმარების კარგად მოქმედი მექანიზმები - შინამეურნეობების 67% იღებს მინიმუმ ერთი 

სახის დახმარებას (ასაკობრივი პენსია, სოციალური პაკეტი, მიზნობრივი სოციალური დახმარება).6  სოციალურ დაცვაზე დახარჯული მთლიანი 

თანხა შეადგენს მშპ-ს 7%.7  სოციალური დახმარების ყოველი პაკეტისთვის აპლიკანტის მიერ დასაკმაყოფილებელი საჭირო კრიტერიუმები 

....................................................................................................................................................................................................................................................
5 საქსტატი (2020), მოსახლეობა და დემოგრაფია, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/316/population-and-demography
6 გაეროს ბავშვთა ფონდი (2018), საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა, 2017 წლის ანგარიში
7 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (2020) საქართველო: დანახარჯები მთავრობის ფუნქციონირების მიხედვით, https://data.imf.org/regular.aspx?key=61037799

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 
სოციალური მომსახურების სააგენტო

სოციალური მომსახურების სააგენტო

მსოფლიო ბანკი

OCHA

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

დონორთა კოორდინაციის სამსახური

ეროვნული უშიშროების საბჭო

თათია გვარამაძე

დიმიტრი ჩხეიძე

ნინო ოსეფაშვილი

მადალენა ჰონორატი

ნინო ლორთქიფანიძე

გიორგი ბობღიაშვილი

თათია როგავა 

რუსუდან კახიშვილი

საპენსიო და სოციალური შემწეობის განყოფილების უფროსი

 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსის მოადგილე

უფროსი სოციალური აგენტი

სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი

კატასტროფების სფეროში ეროვნული მრჩეველი

პოლიტიკის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი
 
ხელმღვანელი

უფროსი მრჩეველი

ორგანიზაცია სახელი როლი/ფუნქცია

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/316/population-and-demography 
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61037799 
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მკაფიოდ არის განსაზღვრული შესაბამის კანონმდებლობაში. ყველა სოციალური ტრანსფერი (გარდა მუნიციპალური დახმარებებისა) ერთი 

ორგანოს - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ იმართება, რომელსაც კარგად აქვს განვითარებული მართვის საინფორმაციო სისტემა 

(MIS). სოციალური დახმარებების განაწილებაში შეფერხებები არ ყოფილა არც ადრე და არც COVID-19 კრიზისის დროს.   

მმართველობა: 

საქართველო საპარლამენტო წარმომადგენლობის დემოკრატიაა. აღმასრულებელი ძალაუფლება ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც არის 

მთავრობის მეთაური. სახელმწიფოს ნომინალური მეთაურია პრეზიდენტი, თუმცა მისი ფუნქციები საკმაოდ ლიმიტირებულია. ადმინისტრაციულად 

ქვეყანა დაყოფილია 10 რეგიონად, რომელშიც შედის 69 მუნიციპალიტეტი (ავტონომიური რესპუბლიკის ჩათვლით). აქ არ შედის ქვეყნის ორი 

ნაწილი - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და ცხინვალის რეგიონი, რომელიც ამჟამად საქართველოს მთავრობის იურისდიქციის მიღმაა. 

ბოლო პერიოდში განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად, რომელთა მიზანიც იყო ადგილობრივი ხელისუფლებების კომპეტენციებისა 

და შესაძლებლობების გაზრდა, საქართველო კვლავაც ცენტრალიზებული სახელმწიფოა და შემოსავლების მიღება და საჯარო მომსახურებების 

მიწოდება, უმეტესწილად, ცენტრალურ დონეზე ხორციელდება. შესაბამისად, ძირითად სოციალურ დახმარებებს ცენტრალური მთავრობა 

გასცემს. ამის პარალელურად, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას ასევე აქვს დამატებითი სოციალური ტრანსფერების პაკეტები, ბენეფიტები და 

მომსახურებები, თუმცა ტრანსფერების თანხა და მათი განაწილების არეალი ძირითადად შეზღუდულია. კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად, 

საქართველო დაბალი რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება (ქულა 5.48) 8 , რაც ქვეყანაში ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში გატარებული 

მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ქმედებების შედეგია. გაეროს ბავშვთა ფონდს ქვეყნის მთავრობასთან წარმატებული თანამშრომლობის დიდი 

ისტორია აქვს და ეს პრაქტიკა ამჟამადაც გრძელდება. 

კატასტროფების რისკი: 

საქართველო კატასტროფების საშუალო რისკის მქონე ქვეყანაა და გადაუდებელ მდგომარეობაზე რეაგირების მისი გეგმის ჩამონათვალში შედის 

შემდეგი რისკები: წყალდიდობები, მიწისძვრა, სამოქალაქო არეულობა/ეთნიკური კონფლიქტები და ეპიდემია/პანდემია. ამათგან, წინამდებარე 

შეფასებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა COVID-19 ამჟამინდელი პანდემიაა. 

....................................................................................................................................................................................................................................................
8  საერთაშორისო გამჭვირვალობა (2020), კორუფციის აღქმის ინდექსი, https://www.transparency.org/en/cpi

https://www.transparency.org/en/cpi
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ფულადი სოციალური დახმარების პროგრამების აღწერა: 

საქართველოში სოციალური ტრანსფერების სამი ძირითადი ტიპი გვხვდება და თითოეული მათგანი უკვე 15 წელზე მეტია, რაც გაიცემა. ასაკობრივი 

პენსია ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრანსფერია და საპენსიო ასაკს (60 წელი ქალებისთვის და 65 წელი მამაკაცებისთვის) ზემოთ მყოფ 770, 292 პირს 

მოიცავს9.  ტრანსფერის რაოდენობაა თვეში 220 ლარი (69 აშშ დოლარი ამჟამინდელი გაცვლითი კურსით)10 , რაც საშუალო ხელფასის (თვეში 1,200 

ლარი11) დაახლოებით 18%-ია. სოციალური პაკეტი გაიცემა შემდეგი კატეგორიის პირებზე: ობლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი პირები და პირები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი შეიარაღებულ კონფლიქტებში. ტრანსფერების 

მოცულობა განსხვავდება ბენეფიციართა კატეგორიის მიხედვით, მაგრამ მათი უმრავლესობა იღებს თვეში 100-დან 220 ლარამდე თანხას (31-69 აშშ 

დოლარი). ამჟამად, ამ ტრანსფერებს იღებს 173,905 პირი 12.  მიზნობრივი სოციალური დახმარება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შეფასებაზე დაფუძნებული საოჯახო დახმარებაა. ის გაიცემა 133,725 ოჯახზე, რომელშიც შედის 475,132 წევრი13. ტრანსფერის თანხა შემოიფარგლება 

თვეში 30-დან 60 ლარამდე (9-18 აშშ დოლარი) ოჯახის ყოველ წევრზე და დამოკიდებულია ოჯახის კეთილდღეობის შემფასებელ სარეიტინგო ქულაზე. 

ამას გარდა, მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები, თუ მათი კეთილდღეობის შემფასებელი 

ქულა გარკვეულ ზღვარზე დაბალია, იღებენ თვეში 50 ლარს (16 აშშ დოლარი) ყოველ ბავშვზე, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ვერ აკმაყოფილებენ ოჯახური 

დახმარებისთვის საჭირო მოთხოვნებს. ამ ბენეფიტით სარგებლბს 189,227 ოჯახი (მათ შორისაა ის ოჯახებიც, რომლებიც იღებენ საოჯახო ფულადი 

დახმარების კომპონენტსაც)14.  თავიანთი უნივერსალური ხასიათის გამო, ასაკობრივი პენსია და სოციალური პაკეტი არ არის კონცენტრირებული 

კონკრეტულ ლოკაციებზე. ვინაიდან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა ღარიბი შინამეურნეობებისთვის გამიზნული ტრანსფერია, ის 

უფრო კონცენტრირებულია სოფლის ტიპის დასახლებებსა და რეგიონებში, სადაც სიღარიბის დონე უფრო მაღალია. რომელიმე ამ ტრანსფერის 

ინდექსაციასთან დაკავშირებით რამე კონკრეტული წესები არ არსებობს, თუმცა ასაკობრივი პენსია და სოციალური პაკეტი მიზნობრივ სოციალურ 

დახმარებაზე უფრო ხშირად იზრდება. მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მთავარი კომპონენტი - საოჯახო ტრანსფერი - არ გაზრდილა 

2015 წლის შემდეგ, თუმცა ბავშვის დახმარების კომპონენტი 2019 წელს გაიზარდა თვეში 10 ლარიდან (3 აშშ დოლარი) თვეში 50 ლარამდე (16 აშშ 

დოლარი). იმის გამო, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება სხვა ორ ძირითად დახმარებაზე მეტად არის სიღარიბეზე ფოკუსირებული, ზოგიერთ 

მუნიციპალიტეტში ის ასევე დაკავშირებულია ნატურით მიღებულ გარკვეულ ბენეფიტებსა და მომსახურებებთან (იხ. მოდული 4) და ამჟამად ასევე 

გამოიყენება ბენეფიციარებამდე გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების მნიშვნელოვანი წილის მისატანად. წინამდებარე ანგარიშის დარჩენილ 

სექციებში ამ პროგრამის სხვადასხვა ასპექტი უფრო დეტალურად არის გაანალიზებული.  
....................................................................................................................................................................................................................................................
9 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკა, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
10 მოცემულ ანგარიშში, ლარის აშშ დოლარზე კონვერტაციისთვის გამოყენებულია ამჟამინდელი გაცვლითი კურსი, რაც შეადგენს 0.31 აშშ დოლარს 1 ლართან. 
11 საქსტატი (2020), დასაქმება და ხელფასები, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/37/employment-and-wages
12 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკა, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
13 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკა, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
14 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკა, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/37/employment-and-wages
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 
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დაინტერესებული მხარეების აღწერა და კატასტროფებზე რეაგირება: 

საქართველოს აქვს კატასტროფების რისკების შემცირების (DRR) სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ისინი 2017 წელს არაერთი საერთაშორისო 

ორგანიზაციის, მათ შორის - გაეროს ფონდებისა და პროგრამების - მონაწილეობით შემუშავდა. თუმცა მაკროეკონომიკური და სოციალური 

რისკები არ შედის ამ დოკუმენტებში, რომლებიც ფოკუსირებულია ქვეყნისთვის დამახასიათებელ ბუნებრივ და ეპიდემიოლოგიურ საფრთხეებზე. 

შესაბამისად, COVID-10 კრიზისის დადგომამდე, დისკუსიები საგანგებო მდგომარეობების დროს გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერების 

პოტენციურ როლზე, არ გამართულა. მაგრამ კრიზისის დაწყებიდან მალევე, მთავრობამ გამოაცხადა მთელი რიგი ახალი გადაუდებელი 

ტრანსფერების შემუშავების შესახებ (მეტი დეტალისთვის, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ნაწილი). ეს ზომები შეთანხმებულია ძირითად დონორებთან. 

მათ შორის არიან: საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირის დელეგაცია და აზიის განვითარების ბანკი - ორგანიზაციები, 

რომლებიც გასცემენ სესხებს საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული რეაგირებისთვის. 

სოციალური დაცვისა და შოკებზე რეაგირების სოციალური დაცვის შესახებ ცოდნა და დამოკიდებულებები:

სოციალური ტრანსფერები COVID-19 პანდემიის მიერ გამოწვეული სოციალური ზეგავლენების შესამცირებლად მთავრობის ძალისხმევის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ვირუსის პირველი შემთხვევების აღმოჩენიდან მალევე, მთავრობამ საქართველოში მცხოვრები თითქმის ყველა 

ოჯახისთვის უზრუნველყო უნივერსალური სუბსიდირება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის მოხმარების კონკრეტული რაოდენობების 

დასაფარად სამი თვის განმავლობაში. ასევე, თავისი ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, მთავრობამ სოციალური დაცვის მთელი რიგი ზომები 

გამოაცხადა. მათ შორისაა: მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გაფართოება დამატებით 70,000 ოჯახით (დაახლოებით 190,000 პირი), 

რომელთა მდგომარეობაც უკვე იყო შეფასებული, მაგრამ ისინი ადრე არ აკმაყოფილებდნენ დახმარების მისაღებ კრიტერიუმებს;  პროგრამაში 

ჩართული 3 და მეტ ბავშვიანი ბენეფიციარი ოჯახებისთვის (დაახლოებით 21,000 ოჯახი 130,000 წევრით) ბავშვის დახმარების კომპონენტის გაზრდა; 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის (დაახლოებით 

40,000 პირი) სოციალური პაკეტის დონის მომატება; უმუშევრობის დახმარების შემოღება მათთვის, ვინც კრიზისის შედეგად დაკარგა ოფიციალური 

სამსახური (არის შესაძლებლობა, დაფაროს დაახლოებით 350,000 ადამიანი); და ერთჯერადი ტრანსფერი თვითდასაქმებულებისთვის. ნავარაუდევია, 

რომ ამ ზომების სრული ღირებულება 618 მილიონი ლარი (193 აშშ დოლარი) იქნება15.  

....................................................................................................................................................................................................................................................
15 საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული სამოქმედო გეგმა.
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კოორდინაცია: 

გადაუდებელი ფულადი დახმარების ტრანსფერების კოორდინირება, ისევე როგორც სხვა ანტიკრიზისული ზომების შემთხვევაში, გადაუდებელი 

რეაგირებისთვის მთავრობის სამდონიანი საკოორდინაციო მექანიზმის საშუალებით ხდება. ამ სტრუქტურაში გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი 

ორგანო და საკოორდინაციო ერთეული არის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით. სხვა წევრები 

არიან: შინაგან საქმეთა, თავდაცვის, მინისტრები; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრი; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი; და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსი. საბჭო იღებს სტრატეგიულ 

გადაწყვეტილებებს გადაუდებელი რეაგირების შესახებ. შემდეგი დონის საკოორდინაციო ერთეულია საოპერაციო შტაბი, რომელიც შედგება 

დეპარტამენტების უფროსებისგან შესაბამისი სამინისტროებიდან, ჯანდაცვის სამინისტროს ჩათვლით. საოპერაციო შტაბი შეიმუშავებს ტაქტიკურ 

გეგმას, რომლის საშუალებითაც უნდა მიიღწეს უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დასახული სტრატეგიული მიზნები; ეხმარება პრემიერ-

მინისტრსა და საკოორდინაციო საბჭოს უმაღლესი დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ადგილამდე მიტანაში; ადგენს და ახორციელებს 

გადაუდებელი რეაგირების ზომების კოორდინირებისთვის საოპერაციო კონტროლს; და ახდენს რეგიონული შტაბების აქტივობების კოორდინაციას. 

რეგიონული შტაბების ხელმძღვანელები არიან რეგიონების გუბერნატორები და შტაბებში შედიან მუნიციპალიტეტების მერები და შესაბამისი 

სამინისტროების ადგილობრივი განყოფილებების ხელმძღვანელები. რეგიონული შტაბების პასუხისმგებლობაა საოპერაციო შტაბიდან მიღებული 

ინსტრუქციების განხორციელება.  

საფინანსო მომსახურებების პროვაიდერების (FSP) სტრუქტურა: 

სოციალური ტრანსფერების მოსახლეობამდე მისატანად საქართველო იყენებს ქვეყანაში კარგად განვითარებულ საბანკო სისტემას, რომელსაც 

გააჩნია სერვისცენტრებისა და ბანკომატების ფართო ქსელი მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. საფინანსო მომსახურების მთავარი პროვაიდერია 

ლიბერთი ბანკი, რომელიც, უკვე 10 წელიწადზე მეტია, ასევე ეწევა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაცემული ყველა სხვა სოციალური დახმარების 

შეუფერხებელ დარიგებას. როგორც 2008 წლის კრიზისმაც დაადასტურა, ლიბერთი ბანკი კარგად არის აღჭურვილი საგანგებო მდგომარეობების 

დროს მუშაობისთვის, მანვე გამოთქვა ამჟამინდელი კრიზისის პერიოდში ასაკობრივი პენსიის დადგენილზე ერთი თვით ადრე დარიგების მზადყოფნა. 

ამ ბანკის გარდა, საქართველოში 14 სხვა ბანკი ოპერირებს, მაგრამ ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში ტრანსფერების გაცემის სიმძლავრე, მათგან, 

სავარაუდოდ, მხოლოდ ყველაზე მსხვილებს - თიბისი ბანკს და საქართველოს ბანკს - გააჩნიათ.  

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა: 

საქართველოში პიროვნების მთავარი საიდენტიფიკაციო ფორმებია პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ეროვნული პასპორტი. ამას გარდა, 

ზოგ შემთხვევაში, შესაძლებელია სხვა ოფიციალური დოკუმენტების გამოყენებაც, სადაც აღნიშნულია დოკუმენტის მფლობელის პირადი უნიკალური 

საიდენტიფიკაციო ნომერი (მაგალითად, ავტომობილის მართვის მოწმობა). თუმცა, სოციალური ტრანსფერების მისაღებად, ბენეფიციარებს (ან 
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აპლიკანტებს) მოეთხოვებათ პიროვნების დამადასტურებელი მთავარი ფორმების ქონა, ხოლო მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე განაცხადის 

გასაკეთებლად ასევე საჭიროა საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის ოფიციალური დამადასტურებელი საბუთი. მთლიანობაში, მოსახლეობის 

უდიდეს უმრავლესობას აქვს პირადობის დამადასტურებელი მთავარი დოკუმენტები, თუმცა ზოგიერთი მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს, 

მაგალითად, უსახლკაროებს, უკიდურესად გაჭირვებულებსა და ბოშებს, შესაძლოა, ეს დოკუმენტები არ ჰქონდეთ. ეს, თავის მხრივ, შეიძლება იყოს 

მათ მიერ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაზე წვდომის წინაღობა.

მთავარი დასკვნები:

საქართველოს, რომელიც საშუალოშემოსავლიანი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა, სოციალური დაცვისა და გადაუდებელი დახმარების კარგად მოქმედი 

მექანიზმებით, და ძლიერი მხარდაჭერა აქვს საკვანძო დონორი ორგანიზაციებისგან, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო 

ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და ევროკავშირის დელეგაცია, აქვს უნარი, გაუმკლავდეს COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ საზიანო სოციალურ 

მდგომარეობას - სულ მცირე, მოკლევადიან პერსპექტივაში მაინც. შექების ღირსია, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში საქართველოს მთავრობამ 

შეიმუშავა კომპლექსური ანტიკრიზისული გეგმა, რომლის მიხედვითაც, ეკონომიკის სტიმულირებასთან ერთად, ასევე გათვალისწინებულია 618 

მილიონი ლარის (193 მილიონი აშშ დოლარის) გამოყოფა სოციალური ტრანსფერებისთვის. მეტიც, კონკრეტულ მოწყვლად ჯგუფებზე (ბავშვების 

ჩათვლით) დახმარებების დონის გაზრდისა და მისი მთავარი სოციალური შემწეობის პროგრამის მიმღებ პირთა წრის გაფართოების  პარალელურად, 

მთავრობა გეგმავს ორი ახალი დროებითი ზომის გატარებას: უმუშევრობის დახმარებას ოფიციალურად დასაქმებული პირებისთვის, რომლებმაც 

დაკარგეს სამსახური და დახმარებას თვითდასაქმებულთათვის. თუმცა, თითოეულ ამ ზომას თან სდევს გარკვეული შეზღუდვა და რისკები 

(განსაკუთრებით თვითდასაქმებულთა იდენტიფიკაციის საკითხში) და საჭიროა ამ თემების გათვალისწინება იმ შემთხვევაში, თუ გადაუდებელი 

სოციალური ტრანსფერების გაცემა გაგრძელდება თავდაპირველად დაგეგმილი 6 თვიანი პერიოდის შემდეგაც. ეს რისკები უფრო დეტალურად 

განხილულია ნაწილში 3. 
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მოდული 2: მონაცემები და ფაქტები
ბოლო 20 წლის განმავლობაში მუდმივი ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად, საქართველოში სიღარიბე კვლავ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. 

ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, 2018 წელს მოსახლეობის 20.1% აბსოლუტურ სიღარიბეში ცხოვრობდა (მონაცემები მოცემულია ქვეყნის 

მიერ აბსოლუტური სიღარიბის ზღვრად დადგენილ ნორმასთან მიმართებით)16,17.   სიღარიბის დონე ბევრად მაღალი იყო ბავშვებს შორის (25.5%), 

ვიდრე სამუშაო ასაკის მოსახლეობაში (19.5%) და ასაკოვან ადამიანებში (14.4%)18.  სიღარიბის გავრცელება ასევე უფრო მაღალია სოფლად (23.1%), 

ვიდრე ქალაქში (18%)19.  სურათი იგივეა უკიდურესი სიღარიბის შემთხვევაშიც (დღეში 1.25 აშშ დოლარის საზომით): გაეროს ბავშვთა ფონდის 

მიერ ჩატარებული ბავშვთა სიღარიბის ბოლო ანგარიშის თანახმად, ბავშვებში უკიდურესი სიღარიბის რისკი 6.8%-ია, ზოგადად მოსახლეობისთვის 

მაჩვენებელი - 5%, ხოლო მოხუცებისთვის - 3.7%-ია20.  გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთა სიღარიბის კვლევები ასევე გვაჩვენებს, რომ მოწყვლადი 

ოჯახების გარკვეულ ტიპებს, როგორიცაა ოჯახები, სადაც არავინ არის დასაქმებული, მარტოხელა მშობლიანი ოჯახები და ოჯახები სამი ან მეტი 

ბავშვით, სიღარიბე უფრო მეტად ემუქრებათ, ვიდრე სხვა ტიპის ოჯახებს. რეგიონული განსხვავებებიც მნიშვნელოვანია. სიღარიბის დონე ყველაზე 

მაღალია სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში და ყველაზე დაბალია აჭარასა და ქვემო ქართლში. თუმცა, ზოგადად, 

ბავშვთა სიღარიბე არ არის კონცენტრირებული არც გეოგრაფიულად, და არც რომელიმე მოწყვლად ჯგუფში (მათ შორის, არც იმ ჯგუფებში, სადაც 

ბუნებრივი კატასტროფების მეტი რისკია). 

ლტოლვილები და იძულებით ადგილნაცვალი პირები: 

მართალია, საქართველოში ლტოლვილთა რაოდენობა დაბალია (1,513 ადამიანი), მაგრამ დიდია იძულებით ადგილნაცვალ პირთა რაოდენობა - 

შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 283,271 ადამიანს მოუწია საცხოვრებელი ადგილის მიტოვება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებიდან 1992-

1993 წლებში და 2008 წელს21.  ქვეყანაში არ არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკები, მაგრამ ბევრი იგპ ცხოვრობს შენობებში, რომლებიც 

ადრე საჯარო დაწესებულებები იყო (საბავშვო ბაღები, სკოლები, საერთო საცხოვრებლები). თუმცა, საერთაშორისო დონორების დახმარებით, 

ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ სერიოზული ინვესტიციები განახორციელა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ინდივიდუალური 

საცხოვრებლების გადასაცემად. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, 89,970 იძულებით გადაადგილებული შინამეურნეობიდან, 39,782 

....................................................................................................................................................................................................................................................
16 საქსტატი (2020), საცხოვრებელი პირობები, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
17 შედარებისთვის, სომხეთში სიღარიბის ეროვნული მაჩვენებელი 23.5%-ია, აზერბაიჯანში - 6%, ბელარუსში - 5.6%, მოლდოვაში - 9.6% და უკრაინაში - 1.3% 
(იხ. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC). 
18 საქსტატი (2020), საცხოვრებელი პირობები, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
19 საქსტატი  (2020), საცხოვრებელი პირობები, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
20 გაეროს ბავშთა ფონდი (2018), საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017, ანგარიში. 
21 ჯანდაცვის სამინისტროს (2020) მონაცემები იძულებით ადგილნაცვალ მოსახლეობაზე, https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.03.2019-51.pdf 

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions
https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.03.2019-51.pdf
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შინამეურნეობას გადაეცა ინდივიდუალური საცხოვრებელი და 50,188 შინამეურნეობა საცხოვრებლის მიმღებთა რიგშია22.  რეგიონულ ჭრილში, 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა პოპულაცია ყველაზე დიდია თბილისში (110,470 პირი), სამეგრელო-ზემო სვანეთსა (89,539 პირი) და იმერეთში 

(27,407 პირი)23.  რაც შეეხება საჯარო სერვისებზე წვდომას (მაგ., ჯანდაცვა, განათლება, დაცვა), იძულებით გადაადგილებული პირები სრულად 

არიან ინტეგრირებულნი ძირითად სერვისებში და შესაბამისად, ისევე მიუწვდებათ მათზე ხელი, როგორც დანარჩენ მოსახლეობას. 

კავშირები სექტორებს შორის: 

გაეროს ბავშთა ფონდი აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ჯანდაცვის, ნუტრიციისა და ბავშვთა დაცვის საკითხებში და პირველ 

ყოვლისა ფოკუსირებულია შესაბამისი ეროვნული სისტემების გასაუმჯობესებლად ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენაზე, ვიდრე პირდაპირ 

ბენეფიციარებისთვის სერვისების მიწოდებაზე. ამჟამინდელი COVID-19 კრიზისი თითოეულ ამ სფეროს მეტი გამოწვევის წინაშე აყენებს და ზოგიერთი 

მათგანის შესამსუბუქებლად შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მიდგომა „ფულადი ტრანსფერები მხარდამჭერ სერვისებთან კომბინაციაში“ (cash 

plus). განათლების სფეროში მთავარი სირთულე ის არის, რომ საქართველოში ოჯახების საგრძნობ ნაწილს არ მიუწვდება ხელი კომპიუტერსა 

და ინტერნეტზე, ხოლო სწავლება საკარანტინო პერიოდში ე.წ. „ონლაინ“ რეჟიმზე გადავიდა. იმ შემთხვევაში, თუკი მომდევნო თვეებში/წლებში 

„ონლაინ“ სწავლების პრაქტიკა კიდევ უფრო დაინერგება, გადაუდებლად საჭირო გახდება იმ ბავშვების კომპიუტერებით უზრუნველყოფა, ვისაც 

მათზე ხელი არ მიუწვდება, ასევე - ინტერნეტის მოხმარების მინიმალური ოდენობით სუბსიდირება. ნუტრიციის საკითხებში მოსალოდნელია 

სირთულე, რომ ოჯახებში შემოსავლის კლებამ მშობლები აიძულოს, შეკვეცონ ბავშვთა საკვები. მიუხედავად იმისა, რომ ფულადი ტრანსფერის 

გზით შესაძლებელია ამ რისკის შემცირება, საჭირო იქნება მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები პირებისთვის, კონკრეტული საკვები 

პროდუქტების (მაგალითად, ელემენტებით გამდიდრებული ფაფები ჩვილებისთვის) საყიდლად დამატებითი ვაუჩერების (ბავშვის დახმარებაზე 

დამატებით) დარიგებაც. ასევე, ამ კუთხით ეფექტიანი ნაბიჯი იქნებოდა მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები მეძუძური დედებისთვის 

ვაუჩერების დარიგება ვიტამინებისა და სხვა საკვები დანამატების შესაძენად. ამას გარდა, საჭიროა ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტების 

ფასების ცვლილების მონიტორინგი და ფასების საგრძნობი ზრდის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ამ მედიკამენტებზე ვაუჩერების გაცემა კონკრეტული 

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით კი - მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები პირებისთვის.     

 

დასკვნები:

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონესთან შეფარდებით, საქართველოში სიღარიბის (განსაკუთრებით კი ბავშვთა სიღარიბის) გავრცელება 

მაღალია. სიღარიბის რისკი გარკვეულ ჯგუფებში საგრძნობლად მეტია ქვეყნის დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით, მაგრამ ეს აუცილებელი 

არ არის, დაკავშირებული იყოს სხვადასხვა კატასტროფის მიმართ მოწყვლადობასთან. მიმდინარე კრიზისი, სავარაუდოდ, გავლენას მოახდენს 
....................................................................................................................................................................................................................................................
22 საქართველოს სახალხო დამცველი (2019), 2018 წლის წლიური ანგარიში.
23 ჯანდაცვის სამინისტროს (2020) მონაცემები იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობაზე, https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.03.2019-51.pdf

https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.03.2019-51.pdf 
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მოსახლეობის უმეტეს ნაწილზე, განსაკუთრებით კი მათზე, ვინც ამ კრიზისის დაწყებამდე სიღარიბის ზღურბლს ოდნავ ზემოთ იმყოფებოდა, ახლა კი, 

ოფიციალური სამსახური და შემოსავლის წყაროები დაკარგა. ეს კრიზისი ასევე ზრდის ბავშვის კეთილდღეობის სხვა ასპექტებთან დაკავშირებულ 

გამოწვევებს, რომლებზეც, ზოგ შემთხვევაში, შესაძლებელია მიდგომის, „ფულადი ტრანსფერი სხვა მხარდამჭერ სერვისთან კომბინაციაში“ 

(cash plus), გამოყენება. „ონლაინ“ სწავლების მეთოდის მომავალში უფრო ხშირად გამოყენების შემთხვევაში, საჭიროა, რომ მთავრობამ მათით 

უზრუნველყოს იმ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები, ვისაც კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე ამჟამად ხელი არ მიუწვდებათ. შემცირებული შემოსავლების 

გამო მეძუძური დედებისა და ჩვილების გაუარესებული ნუტრიციული მდგომარეობის შესამსუბუქებლად, საჭიროა, მთავრობამ იფიქროს საკვების 

დამატებითი ვაუჩერების დარიგებაზე იმ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისთვის, რომლებიც იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (TSA) და 

ბავშვის შემწეობას, ასევე - ვიტამინებისა და სხვა საკვები დანამატების ვაუჩერების გაცემაზე ამ ბავშვების დედებისთვის. ამას გარდა, თუ მომდევნო 

თვეებში საგრძნობლად გაიზრდება ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტების ფასები, საჭირო გახდება ამ მედიკამენტებზე ვაუჩერების გაცემა 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები პირებისთვის და, შეძლებისდაგვარად, სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვისაც.

მოდული 3: პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და ფინანსების მზაობა
საქართველოს აქვს სოციალური დაცვის კარგად განვითარებული  კანონმდებლობა, სადაც ნათლად არის განსაზღვრული სხვადასხვა სოციალური 

ტრანსფერის დანიშნულება, დახმარების მისაღებად საჭირო დასაკმაყოფილებელი კრიტერიუმები, ადმინისტრაციული პროცედურები და ამ 

ტრანსფერების დარიგებაში სხვადასხვა სამთავრობო უწყების პასუხისმგებლობები. საკანონმდებლო ჩარჩოსთან შედარებით, ნაკლებად 

ყოვლისმომცველია შესაბამისი პოლიტიკის ჩარჩოები, ვინაიდან არ არსებობს სოციალური დაცვის კონკრეტული სტრატეგია და/ან სამოქმედო 

გეგმა. მიუხედავად ამისა, „ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში“ (მთავრობის მთავარი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც 

ყოველ წელს ახლდება) დადგენილია სოციალური დაცვის სფეროში მთავარი პოლიტიკური ცვლილებები ოთხწლიანი პერიოდისთვის. არ არსებობს 

სოციალური ტრანსფერების ინდექსაციის რაიმე წესი, მაგრამ ასაკობრივი პენსია და სოციალური პაკეტის გარკვეული ნაწილები (მაგ., ტრანსფერები 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის) ძირითადად დაახლოებით ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იზრდება.  

ისევე როგორც სოციალური დაცვის შემთხვევაში, საგანგებო მდგომარეობისთვის მზაობისა და მასზე რეაგირების მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო ბაზაც საკმაოდ ყოვლისმომცველია. არსებობს კატასტროფების რისკების შემცირების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმაც - 

ორივე ეს დოკუმენტი შემუშავებულია დონორი ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით. თუმცა ეს დოკუმენტები ორიენტირებულია ბუნებრივ 

კატასტროფებზე. ამის მსგავსად, ადრეული გაფრთხილების სისტემაც ბუნებრივ კატასტროფებს მიემართება. მაკროეკონომიკურ შოკებზე, 

სამოქალაქო არეულობასა და ეროვნული უსაფრთხოების რისკებზე რეაგირების ფორმები გაწერილია „საფრთხის შეფასების ეროვნულ 

დოკუმენტში“, რომელიც გასაიდუმლოებულია. არსებობს საგანგებო მდგომარეობის დროს ბიზნესის უწყვეტი მუშაობის სექტორული გეგმები, 

რომლებიც ასევე გასაიდუმლოებულია. ადგილობრივ ხელისუფლებებს მოეთხოვებათ, შეიმუშაონ საკუთარი საგანგებო გეგმები, თუმცა გარკვეულ 
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ფაქტებზე დაყრდნობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ, საუკეთესო შემთხვევაში, მათგან მხოლოდ ერთეულებს თუ აქვთ ამგვარი გეგმა. 

სოციალური დაცვისა და საგანგებო მდგომარეობების შესახებ კანონმდებლობაში არ არის მოცემული კონკრეტული მითითებები საგანგებო 

მდგომარეობების დროს სოციალური ტრანსფერების მომატების შესახებ. თუმცა კანონმდებლობა ასევე არ ზღუდავს მთავრობის შესაძლებლობას, 

გაზარდოს არსებული ტრანსფერები ან შეიმუშაოს ახალი, და ეს ამჟამინდელმა კრიზისმაც ნათლად აჩვენა. ერთადერთი შესაძლო ბარიერი 

შეიძლება იყოს ის, რომ სოციალური დაცვის ბიუჯეტის მნიშვნელოვან ცვლილებას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება. თუმცა, როდესაც მთავრობა 

ფორმირებულია საპარლამენტო უმრავლესობაში მყოფი პარტიის წევრებისგან ან ამგვარ პარტიათა კოალიციისგან, ეს რისკი მინიმალურია. 

სოციალური დაცვის ინსტიტუციური მოწყობა/კოორდინირება, საგანგებო ვითარებებისთვის მზაობა და მათზე რეაგირება:

არასაგანგებო ვითარებების დროს, ინტერსექტორული პოლიტიკების კოორდინირების მთავარი მექანიზმია მთავრობის ყოველკვირეული 

სხდომები. სხდომაზე ნებისმიერი პოლიტიკის მსხვილი ინციატივის განსახილველად, თავდაპირველად საჭიროა მისი ელექტრონულად გაზიარება 

მთავრობის ყველა სამინისტროსთვის, ინიციატივას მისაღებად სჭირდება მინიმუმ რვა სამინისტროს მხარდაჭერა, მათ შორის - სამივე საკვანძო 

სამინისტროსი (ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო). მთავრობის სხდომაზე ინიციატივის მხარდაჭერის 

შემთხვევაში, მას ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გასცემს შესაბამის განკარგულებებს მოცემული პოლიტიკის განხორციელებაში 

ჩართული სამინისტროების მიმართ. საგანგებო მდგომარეობების დროს, გადაუდებელი რეაგირების კოორდინირება (გადაუდებელი სოციალური 

ტრანსფერების ჩათვლით) ხდება სამდონიანი სისტემით, რომლის ხელმძღვანელიც არის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო (განხილულია 

მოდულში 1). ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც სამივე დონეზეა წარმოდგენილი, აქტიურად იყო ჩართული გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების 

შემუშავებაში. 

საერთაშორისო დონორებთან კოორდინაცია ძირითადად ორი მთავარი ფორმატით ხდება. ესენია: დონორთა კონფერენცია, რომელიც წელიწადში 

ორჯერ იმართება და ორმხრივი თანამშრომლობა მთავარი პარტნიორი ქვეყნების საელჩოებთან/განვითარების სააგენტოებთან. COVID-19 კრიზისის 

დაწყების შემდეგ, მთავრობამ დონორთა სპეციალური კონფერენცია გამართა, სადაც წარმოადგინა, თუ რა სახის დახმარება სჭირდებოდა. ამ 

თხოვნას არაერთი დონორი გამოეხმაურა, მათი მანდატის შესაბამისად. მთავრობა, ორმხრივი ურთიერთობების  ფორმატში, კვლავაც განაგრძობს 

მათთან საკითხების შეთანხმებას. 



16

კატასტროფებზე რეაგირებისა და სოციალური დაცვის დაფინანსება: 

ჩვეულებრივ დროს, ყველა ცენტრალური სოციალური ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და არ არსებობს რამე სახის დაჯავშნილი 

სოციალური შენატანები. მაშინ, როდესაც სოციალურ დაცვაზე დანახარჯები შემოუსაზღვრავია, ბოლო 18 წლის განმავლობაში, არ ყოფილა 

დაგეგმილი დანახარჯის სოციალური ტრანსფერების მოცულობის შემცირებით შეკვეცის შემთხვევა. როგორც წესი, სოციალური ტრანსფერები 

შეადგენს ცენტრალური საბიუჯეტო ხარჯების დაახლოებით ერთ მეოთხედს და მშპ-ს 7%-ს 24.  2019 წელს, მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

პროგრამის ბიუჯეტი იყო 113 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ - მშპ-ს დაახლოებით 0.6%25.  გადაუდებელ რეაგირებებში ჩართულ სამთავრობო 

სტრუქტურებს, როგორც წესი, აქვთ სარეზერვო ფონდები, მაგრამ მკვეთრად გაზრდილი სოციალური ტრანსფერების დასაფინანსებლად, ეს 

აშკარად არასაკმარისია. სანაცვლოდ, ამჟამინდელი კრიზისის დროს, მთავრობამ, ანტიკრიზისული გეგმის დასაფინანსებლად ქვეყნისთვის სესხის 

გამოყოფის თაობაზე, მოლაპარაკებები აწარმოა თავის მთავარ საფინანსო დონორებთან - საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან, 

აზიის განვითარების ბანკსა და ევროკავშირის დელეგაციასთან. ეს სესხები ოფიციალურად უკვე დამტკიცებულია. მნიშვნელოვანია, რომ ყოველი 

ეს ორგანიზაცია მხარს უჭერს გადაუდებელი სოციალური დაცვის გამოცხადებულ ზომებს. აღსანიშნავია, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

პროგრამის გაფართოების ინიციატორი, რომ მას ის ოჯახებიც მოეცვა, რომლებიც ადრე ვერ აკმაყოფილებდნენ პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო 

კრიტერიუმებს, იყო მსოფლიო ბანკი.  

დასკვნები: 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სოციალური პოლიტიკისა და გადაუდებელი რეაგირების შესახებ საკანონმდებლო და პოლიტიკის 

დოკუმენტებში არ არის სპეციალური მუხლები გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერების შესახებ, ამ ფაქტორს მთავრობა არ შეუზღუდავს 

ამჟამინდელი კრიზისული მდგომარეობის დროს ფართომასშტაბიანი სოციალური ტრანსფერების შემუშავებაში. მთავარი პოტენციური ბარიერი 

შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ტრანსფერებისთვის საჭირო დიდი მოცულობით საბიუჯეტო თანხები. მაგრამ მსხვილ დონორ ორგანიზაციებთან 

წარმატებული მოლაპარაკებების შედეგად, გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერებისთვის აუცილებელი თანხები მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 

გარანტირებული უნდა იყოს.

....................................................................................................................................................................................................................................................
24  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (2020) საქართველო: დანახარჯები მთავრობის ფუნქციების მიხედვით, https://data.imf.org/regular.aspx?key=61037799
25 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკური მონაცემები, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 

https://data.imf.org/regular.aspx?key=61037799 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610  
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მოდული 4: პროგრამის დიზაინის მზაობა
პროგრამის მიზნები: 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მიზანი ყველაზე მეტად შეჭირვებული ოჯახებისთვის ფულადი დახმარების გაწევაა. 

გამოვლენა: 

ბენეფიციარების გამოვლენა ხდება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცედურის საშუალებით, რაც ოჯახის 

კეთილდღეობის სხვადასხვა მაჩვენებლის აღწერაში გამოიხატება, როგორიცაა: საცხოვრებლის ხარისხი, ოჯახის წევრების დასაქმების სტატუსი და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გრძელვადიანი მოხმარების საგნების ფლობა, კომუნალური გადასახადები და სხვ. ამ ინდიკატორებზე დაყრდნობით, 

სპეციალურად შექმნილი კომპიუტერული პროგრამა ითვლის ოჯახის კეთილდღეობის შემფასებელ სარეიტინგო ქულას. ამ გზით, აპლიკანტების 

სუბიექტურად შეფასება-განხილვის რისკი მინიმუმამდე დაიყვანება. სხვადასხვა კატასტროფის მიმართ მოწყვლადობა არ არის ოჯახის სოციალურ-

ეკონომიკური შეფასების ფორმულის ნაწილი, მაგრამ ამ ვითარების რეალურად  დადგომისა და ოჯახის მდგომარეობის გაუარესების შემდეგ, 

იზრდება ოჯახის მიერ დახმარების მისაღებად საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილების ალბათობა. 

პირობების გამოყენება: 

პროგრამასთან დაკავშირებული ერთადერთი პირობა ის არის, რომ მუშაობის უნარის მქონე ბენეფიციარები სამსახურის მძებნელთა სამთავრობო 

გვერდზე უნდა დარეგისტრირდნენ. თუმცა, ამჟამინდელი კრიზისის დროს, სოციალური მომსახურების სააგენტო არ მოახდენს ამ პირობის 

მონიტორინგს და მას აუცილებელ პირობად არ განიხილავს. 

ტრანსფერის მოცულობა, სიხშირე: 

ტრანსფერის მოცულობა დამოკიდებულია კეთილდღეობის ქულის ფარგლებზე26.  ოჯახები, რომელთა კეთილდღეობის ქულაც ნაკლებია 30,001-ზე, 

იღებენ დახმარების მაქსიმალურ თანხას - თვეში 60 ლარს (დაახლოებით 19 აშშ დოლარი) ოჯახის ყოველ წევრზე. თუ ქულა 30,001-სა და 57,001-ს 

შორის მერყეობს, ოჯახები იღებენ თვეში 50 ლარს (15 19 აშშ დოლარი) ყოველ წევრზე. 57,001-სა და 60,001-ს შორის ქულის მქონე ოჯახები იღებენ 

თვეში 40 ლარს (12 აშშ დოლარი) ერთ წევრზე. ისინი, ვისი ქულაც არის 60,001-სა და 65,001-ს შორის, ყოველ წევრზე თვეში 30 ლარს (10 19 აშშ 

დოლარი) იღებენ. ამას გარდა, ყველა ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც ნაკლებია 100,001-ზე, იღებს თვეში 50 ლარს (15 აშშ დოლარი) 16 წლამდე 

ასაკის ყოველი ბავშვისთვის. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ეს 50-ლარიანი დახმარება გაყოფილია ორ ნაწილად: 20 ლარი ფულადი დახმარება და 

30 ლარი საკვები პროდუქტის ვაუჩერი. ამჟამინდელი კრიზისის დროს პროგრამის დროებით გაგრძელების შემდეგ, 65,001-დან 100,001-მდე ქულის 

....................................................................................................................................................................................................................................................
26 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სოციალური პროგრამები, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34
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მქონე ოჯახები მიიღებენ თვეში 70 ლარს (22 აშშ დოლარი) ოჯახის პირველ წევრზე და დამატებით 20 ლარს (6 აშშ დოლარი) ოჯახის მეორე წევრზე. 

თუ ოჯახის წევრთა რაოდენობა ორზე მეტია, ყოველი წევრი მიიღებს თვეში 35 ლარს (11 აშშ დოლარი). ასევე, 100,001-ზე ნაკლები ქულის მქონე 

ყველა ოჯახი, სადაც ჰყავთ სამი ან მეტი ბავშვი, მიიღებს თვეში 100 ლარს (31 აშშ დოლარი) ბავშვის იმ დახმარებაზე დამატებით, რომელსაც ისინი 

აქამდეც იღებდნენ.  კეთილდღეობის შესაფასებელი ქულების ფარგლები არ შეესაბამება კონკრეტულ საცხოვრებელ სტანდარტებს ან შემოსავალს 

და შესაბამისად, პირობითია. ტრანსფერების მოცულობა ძალიან დაბალია საიმისოდ, რომ საგრძნობი გავლენა იქონიოს ოჯახების კეთილდღეობაზე, 

მაგრამ გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევის თანახმად, მას შედარებით ნაკლებად ღარიბ ბენეფიციართა მცირე რაოდენობა სიღარიბის ზღვარს 

ზემოთ ამოჰყავს27.  მიზნობრივი სოციალური დახმარების ერთი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ მისი გაფართოება შეიძლება როგორც 

ჰორიზონტალურად, ისე ვერტიკალურად, პროგრამის დიზაინში საგრძნობი ცვლილებების შეტანის გარეშე. მთავრობამ ამჟამინდელი კრიზისის 

დროს ეს შესაძლებლობა გამოიყენა. 

კავშირები მხარდამჭერ სერვისებთან/ე.წ. cash plus: 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბენეფიციარებს ცოტა უფრო მრავლისმომცველი სამედიცინო დაზღვევის პაკეტი აქვთ, ვიდრე დანარჩენ 

მოსახლეობას (საქართველოში მოქმედებს საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევა, მაგრამ ზოგიერთი მომსახურებისთვის საჭიროა თანაგადახდა, 

რისგანაც მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბენეფიციარები გათავისუფლებულები არიან). ამას გარდა, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა ასევე 

გასცემს დამატებით ფულად ტრანსფერებს, ნატურით ბენეფისებსა (მაგალითად, უფასო სასადილოები, გარკვეული ტიპის მედიკამენტები, სტუდენტური 

გრანტები, საწვავი შეშა, კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება) და სერვისებს (მაგალითად, კლასგარეშე აქტივობები ბავშვებისთვის, სუბსიდიები 

ტრანსპორტით გადაადგილებისთვის, სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის)28.  მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა 

ბენეფიციარების გამოსავლენად მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის სარეიტინგო ქულებს იყენებს. თუმცა, ფართოდ გამოიყენება 

კატეგორიების მიხედვით გამოვლენაც - ყველაზე ხშირად დახმარებები გაიცემა მარტოხელა პენსიონერებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებზე, ბავშვებიან ღარიბ ოჯახებსა და მშობლის ზრუნვამოკლებულ ბავშვებზე. საკმაოდ გავრცელებულია ინდივიდუალურ აპლიკაციებზე 

დაფუძნებული დისკრეციული მიზნობრიობაც. თუმცა აღსანიშნია, რომ მუნიციპალიტეტების უმეტესობაში სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე 

დანახარჯები შეადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის 10%-ზე ნაკლებს და ბევრი სარგებელი ერთჯერადად გაიცემა. ბენეფიტები ხშირად ცუდად არის 

შედგენილი და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ახდენს ეროვნული პროგრამების დუბლირებას. არ არსებობს ინფორმაციის გაცვლის რამე სახის 

ჩამოყალიბებული წესები ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის, ან ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის და არ არსებობს 

ინტეგრირებული მართვის საინფორმაციო სისტემა (MIS), ან სოციალური რეესტრი იმის გამოსავლენად, თუ ვინ რას იღებს, და ხომ არ არის 

გადაფარვები სხვადასხვა პროგრამას შორის, მათ მიერ მოცული ბენეფიციარების  კუთხით. 
....................................................................................................................................................................................................................................................
27  გაეროს ბავშვთა ფონდი (2018), საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა,  2017 წლის ანგარიში.
28 გაეროს ბავშვთა ფონდი (2017), სოციალური დახმარების შეფასება და რეკომენდაციები.



19

მოდული 5: პროგრამის ადმინისტრირების მზაობა 
ადმინისტრაციული პროცესები: 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ადმინისტრაციული მოწყობა მკაფიოდ არის განსაზღვრული სამინისტროს დადგენილებაში და 

პროცესის განხორციელება მარტივია. 

რეგისტრაცია და პროგრამაში ჩართვა:

პროგრამაში ჩასართავად აპლიკანტებს უნდა ჰქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი ოფიციალური მოწმობა (პირადობის ეროვნული მოწმობა 

და ეროვნული პასპორტი) და ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილი. პროგრამაში რეგისტრაცია და ჩართვა ხუთ საფეხურს მოიცავს. პირველ 

საფეხურზე აპლიკანტმა ოჯახებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივ ოფისში უნდა გააკეთონ ოფიციალური განაცხადი 

შეფასებაზე. მეორე საფეხურზე, სოციალური მომსახურების სააგენტო ვალდებულია ერთი თვის განმავლობაში გამოაგზავნოს სოციალური აგენტი 

შეფასების ჩასატარებლად. მესამე საფეხურზე, სოციალური აგენტის მიერ ვიზიტის დროს შეკრებილი მონაცემები შედის სპეციალურად შექმნილ 

კომპიუტერულ პროგრამაში, რისი საშუალებითაც აპლიკანტის მონაცემები ჯვარედინად მოწმდება მიბმულ მონაცემთა ბაზებში (გადასახადის 

გადამხდელთა რეესტრი, კერძო საკუთრების საჯარო რეესტრი, და ა.შ.). მეოთხე საფეხურზე, კომპიუტერული პროგრამა დაიანგარიშებს 

კეთილდღეობის სარეიტინგო ქულას, რომლის მიხედვითაც წყდება, აკმაყოფილებს თუ არა აპლიკანტი დახმარების მისაღებად საჭირო მოთხოვნებს 

და თუ აკმაყოფილებს, რამდენად. მეხუთე საფეხურზე, სოციალური აგენტი ბრუნდება აპლიკანტის ოჯახში და სთხოვს მათ სოციალური დახმარების 

მისაღებად ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას. ამჟამინდელი კრიზისის დროს ბოლო საფეხური გაუქმებულია და აპლიკანტების პროგრამაში ჩართვა 

ხდება სარეიტინგო ქულების დადგენისთანავე. სარეგისტრაციო პროცესი საკმაოდ მარტივია, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ოჯახის წევრთაგან 

არავინ ლაპარაკობს ქართულად და შესაბამისად, ვერ პასუხობენ სოციალური აგენტის კითხვებს. ასეთ შემთხვევებში აპლიკანტებს სთხოვენ, 

გასცენ მინდობილობა ქართულად მოლაპარაკე მათ რომელიმე ნათესავზე/მეგობარზე, ვინც უპასუხებს სოციალური აგენტის კითხვებს და მათი 

სახელით მოაწერს ხელს დეკლარაციას. ამან, შეიძლება, შეანელოს პროცესი ან ქართულის არმცოდნე ზოგიერთ პირს საერთოდ გადააფიქრებინოს 

დახმარებაზე განაცხადის გაკეთება. 

თანხის მიღება: 

სხვა სოციალური ტრანსფერების მსგავსად, მიზნობრივი სოციალური დახმარება საბანკო სისტემის გზით გაიცემა. მას შემდეგ, რაც აპლიკანტი ხელს 

მოაწერს შეთანხმებას სოციალური დახმარების მიღებაზე, სოციალური მომსახურების სააგენტო აპლიკანტის პერსონალურ მონაცემებს ლიბერთი 

ბანკს უგზავნის, რომელიც მაშინვე ხსნის შესაბამის ანგარიშს (თუ აპლიკანტს უკვე არ აქვს ანგარიში ამ ბანკში) და უგზავნის აპლიკანტს საბანკო 

ბარათს. ზოგიერთ მოშორებულ ადგილას ლიბერთი ბანკი ასევე ყოველთვიურად, დადგენილ დღეებში, აგზავნის მიკროავტობუსს. ბენეფიციარებს 

ტრანსფერების მიღება ამ მიკროავტობუსებიდან შეუძლიათ თავიანთი პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ჩვენებით. 
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კომუნიკაცია: 

ვინაიდან პროგრამა უკვე 15 წელია, რაც ფუნქციონირებს, სოციალური მომსახურების სააგენტო, მოსახლეობის ცოდნის ასამაღლებლად, 

პროგრამის შესახებ სისტემატურ კამპანიებს არ ატარებს. თუმცა, 2015 წელს, ბავშვის დახმარების კომპონენტის შემოღების შესახებ ინფორმაცია 

ძირითადი საინფორმაციო საშუალებებით (სატელევიზიო არხები, გაზეთები, სოციალური მედია) ვრცელდებოდა. ამას გარდა, ოჯახებს, რომლებიც 

აკმაყოფილებდნენ დახმარების მიღების მოთხოვნებს, დაეგზავნათ სატელეფონო შეტყობინებები ახალი ბენეფიტის შესახებ ინფორმაციით. ამის 

მსგავსად, ინფორმაცია გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების შესახებ უკვე ფართოდ გავრცელდა სატელევიზიო არხების, სოციალური მედიისა 

და გაზეთების საშუალებით. ასევე, სოციალური მომსახურების სააგენტო გეგმავს სატელეფონო შეტყობინებების დაგზავნას იმ ოჯახებისთვის, 

რომლებმაც ახლა დააკმაყოფილეს საჭირო კრიტერიუმები. ამ ინფორმაციის გავრცელება სოციალურ აგენტებსაც ევალებათ. 

საჩივრები, უკუკავშირი და მონიტორინგი: 

შემთხვევების მართვის დონეზე, სოციალური მომსახურების სააგენტო აპლიკანტ ოჯახში მონიტორინგის მიზნით განსახორციელებელი ხელახალი 

ვიზიტის ინიციატივით მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოდის, თუ კომპიუტერული პროგრამის მიერ კეთილდღეობის გენერირებული სარეიტინგო ქულა 

100,000-ზე ნაკლებია და სოციალურ აგენტს ეჭვი შეაქვს ოჯახის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ 

ოჯახის ქულა 100,000-ზე მაღალია, სოციალური აგენტები დამატებით ვიზიტს არ განახორციელებენ  ოჯახისთვის შეფასების შედეგების შესახებ 

ინფორმაციისმისაწოდებლად. ამის ნაცვლად, აპლიკანტებმა ეს ინფორმაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივ განყოფილებაში 

უნდა მოიძიონ, ან მიიჩნიონ, რომ ვერ დააკმაყოფილეს მოთხოვნები. ამან, შესაძლოა, აპლიკანტების მიერ პროგრამისადმი ნდობაზე უარყოფითად 

იმოქმედოს.

თუ აპლიკანტები არ ეთანხმებიან მინიჭებულ ქულას, მისი გაპროტესტება სოციალური მომსახურების სააგენტოში ოფიციალური საპროტესტო 

განაცხადის ჩაბარებით შეუძლიათ. ასეთ შემთხვევაში, ორი კვირის განმავლობაში მათთან მივა სოციალური აგენტი (არა ის, რომელმაც ჩაატარა 

თავდაპირველი შეფასება), რომელიც სთხოვს ოჯახს, დაადასტუროს ან უარყოს წინა შეფასებისას ჩანიშნული მონაცემები. თუ აპლიკანტი შეძლებს 

იმის დემონსტრირებას, რომ რომელიმე მონაცემი არასწორად იყო გაკეთებული, სოციალური აგენტი ახალ ფორმას შეავსებს და სთხოვს აპლიკანტს, 

დაადასტუროს თითოეული ჩანაწერი. ამის შემდეგ, ხდება მონაცემების ხელახალი შეყვანა კომპიუტერულ პროგრამაში და კეთილდღეობის ახალი 

სარეიტინგო ქულის დაანგარიშება. თუ ამ შემთხვევაში მიღებული ქულა პროგრამაში ჩასართავად საჭირო ზღვრულ ქულაზე დაბალია, აპლიკანტს 

მიენიჭება დახმარება. თუმცა არის შემთხვევებიც, როდესაც აპლიკანტები არ ეთანხმებიან მეთოდოლოგიას. ასეთ დროს, სოციალური აგენტი 

აპლიკანტს უხსნის ოჯახის კეთილდღეობის ყოველი შესაფასებელი პუნქტის ფარდობით წონას და იმას, თუ როგორ ქმნის ეს პუნქტები ამ ოჯახის 

კეთილდღეობის სარეიტინგო ქულას. ოჯახებს, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ დახმარებისთვის საჭირო მოთხოვნებს (ანუ, იღებენ 100,000-ზე 

მაღალ ქულას), ახალი შეფასებისთვის ხელახალი განცხადების შეტანა მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შეუძლიათ, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ 

ოჯახის შემადგენლობაში არ მოხდა რამე ცვლილება. 
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რაც შეეხება პროგრამის შედეგების ზოგად მონიტორინგსა და შეფასებას, ჯანდაცვის სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს, 

ამჟამად არ გააჩნიათ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მუშაობის სისტემატური მონიტორინგის შესაძლებლობა ისეთი საკვანძო 

ინდიკატორების მიხედვით, როგორიცაა მიზნობრიობის სიზუსტე ან სიღარიბის დონესა და განსხვავებებზე ზეგავლენა. იმის გათვალისწინებით, რომ 

სასურველია, დონორი ორგანიზაციები მთავრობის შესაბამის უწყებებს დაეხმარონ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ამ ჩავარდნის აღმოფხვრაში, 

უახლოეს მომავალში საჭიროა, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდმა განაგრძოს და გააძლიეროს თავისი მონაწილეობა პროგრამის შედეგების 

მონიტორინგსა და შეფასებაში იმის გარანტირებისთვის, რომ ის ადეკვატურად პასუხობს ახლად გაჩენილი მოწყვლადი ბავშვებისა და მათი ოჯახების 

საჭიროებებს. 

ინსტიტუციები – მთავრობები/გადახდის მომსახურების პროვაიდერები/დაკავშირებული სერვისები/შესაძლებლობების გაზრდა: 

ჩვეულებრივ, სოციალური მომსახურების სააგენტო კვირაში 5,000-6,000 შეფასებას ატარებს. მათგან დაახლოებით ნახევარი მოთხოვნაზეა 

დაფუძნებული და დანარჩენი - არსებული ბენეფიციარების გადამოწმებებია29.  ამჟამინდელი კრიზისის დაწყების შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებით, 

ყველა გადასამოწმებელი ვიზიტი რამდენიმე თვით დროებით შეწყდა. გარდა იმისა, რომ ეს ზომა ემსახურება არსებული ბენეფიციარების დაცვას, 

რომ არ მოხდეს პროგრამიდან მათი შესაძლო გამორიცხვა, გადამოწმებების შეწყვეტა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ასევე აძლევს 

საშუალებას, გამოათავისუფლოს ადამიანური რესურსები. შესაბამისად, საქმის ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელების პრობლემა არ ჩანს. თუმცა, თუ 

დროთა განმავლობაში, ახალი აპლიკაციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება, პროგრამას შეიძლება დაუდგეს დამატებით დატვირთვასთან 

გამკლავების პრობლემა, ამჟამად კი არ არსებობს ადამიანური რესურსების გაზრდის არანაირი გეგმა, მაგალითად, ახალი სოციალური აგენტების 

აყვანისა და მომზადების, ან სხვა საჯარო მოხელეების სოციალურ აგენტებად გადამზადების კუთხით. არც თითოეული სოციალური აგენტის მიერ 

შესაფასებელი შემთხვევების რაოდენობის გაზრდა (ამჟამად ეს არის თვეში 170 შემთხვევა) იქნებოდა მიზანშეწონილი, ვინაიდან, ზოგიერთი 

სოციალური აგენტი, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც შედარებით მჭიდროდ დასახლებულ მხარეებში მუშაობს, უკვე საკმაოდ გადატვირთულია 

და მათთვის რაოდენობის გაზრდა, სავარაუდოდ, უარყოფითად იმოქმედებს მათი შეფასებების ხარისხზე. ამ მხრივ, საყურადღებოა ისიც, რომ 

სოციალური აგენტების სამუშაო ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, ვინაიდან ხშირად განიცდიან უნდობლობასა და აგრესიას აპლიკანტი 

ოჯახების მხრიდან, განსაკუთრებით მათგან, ვინც ვერ აკმაყოფილებს პროგრამაში ჩასართავად საჭირო მოთხოვნებს. 

....................................................................................................................................................................................................................................................
29 ინტერვიუ დიმიტრი ჩხეიძესთან (სოციალური მომსახურების სააგენტო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი). 
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დასკვნები:

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას გააჩნია ადმინისტრირების ეფექტიანი პროცედურები, რაც, საკმარის ორგანიზაციულ 

სიძლიერესთან ერთად, საშუალებას აძლევს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დროულად შეაფასოს აპლიკანტების შესაბამისობა პროგრამის 

მოთხოვნებთან და სოციალური ტრანსფერები მიაწოდოს შესაფერის ოჯახებს. იმ მოლოდინის გამო, რომ კრიზისის უარყოფითი შედეგების 

ზრდასთან ერთად გაიზრდება სოციალური დახმარების მიღების აპლიკანტთა რაოდენობაც, პროგრამის ხელმღვანელებმა მიიღეს მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილება, გაამარტივონ ზოგიერთი ადმინისტრაციული პროცედურა და მინიმუმ რამდენიმე თვით შეწყვიტონ არსებული ბენეფიციარების 

გადამოწმება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბენეფიციართა გადამოწმებას ხმარდებოდა სოციალურ აგენტთა დატვირთვის თითქმის ნახევარი, ეს 

ზომა საგრძნობი რაოდენობის ადამიანურ რესურსს გამოათავისუფლებს და შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება ახალ შემთხვევებზე სამუშაოდ. 

თუმცა, არ არსებობს რამე დამატებითი გეგმა ახალი სოციალური აგენტების სწრაფად დასაქირავებლად ან სხვა საჯარო სექტორის მოხელეების 

გარკვეული ნაწილის გადასამზადებლად იმ შემთხვევაში, თუ დამატებითი აპლიკანტების შემოდინება გადატვირთავს სისტემას. ასეთ ვითარებაში, 

დიდია შემთხვევათა მართვაში შეფერხებების ალბათობა.

მოდული 6: გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მზაობა 
სოციალური დაცვის/კატასტროფების რისკების მართვის ეროვნულ სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება: 

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად უჭერდა მხარს ქვეყნის მთავრობას სოციალური დაცვის სისტემის, 

განსაკუთრებით კი, მიზნობრივი სოციალური დაცვის პროგრამის, რეფორმირებაში, ვინაიდან ეს პროგრამა სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვებისა 

და მათი ოჯახების მოცვის მთავარი მექანიზმია. ეს მხარდაჭერა სხვადასხვა ფორმებით ხორციელდებოდა, და ასევე მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს: 

ბავშვების სიღარიბეზე ფაქტების სისტემატური მოგროვება ყოველ ორ წელიწადში ჩატარებული „კეთილდღეობის კვლევის“ მეშვეობით 

(საქართველოში მცხოვრები შინამეურნეობების ეროვნულ დონეზე რეპრეზენტაციული კვლევა), პოლიტიკის განხილვის დოკუმენტების შექმნა და 

ბავშვთა ბენეფიტების შემოღების შეთავაზება, მიზნობრივი სოციალური დახმარების ფორმულაში ცვლილებების შესატანად ტექნიკური დახმარება 

და საქართველოს მთავრობის მოთხოვნის თანახმად ამავე პროგრამის ზეგავლენების შეფასების კვლევის ჩატარება. მეტიც, გაეროს ბავშვთა ფონდი 

ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან ორგანიზაციათა შორის, რომელმაც რეალურად დაარიგა ქვეყანაში გადაუდებელი ფულადი დახმარება. 2008 წლის 

კრიზისის დროს, გაეროს ბავშვთა ფონდმა, მსოფლიო სასურსათო პროგრამასა (WFP) და გაეროს დევნილთა უმაღლეს კომისარიატთან (UNHCR) 

ერთად შეიმუშავა და განახორციელა ფულადი ტრანსფერები ახლად ადგილნაცვალი მოსახლეობისთვის. გაეროს ბავშვთა ფონდის ჩართულობა 

ეხებოდა ტრანსფერებს ბავშვებისთვის საკვებისა (7 წლამდე ასაკის) და ზამთრის ტანსაცმლის (18 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი) შესაძენად.  

სოციალური ტრანსფერების პროგრამების გარდა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წვლილი უმნიშვნელოვანესი იყო ქვეყანაში სოციალური საქმიანობის 

პროფესიის განვითარებაში, სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების დეინსტიტუციონალიზაცისაა და ზრუნვის ალტერნატიული ფორმების 

შექმნაში. გაეროს ბავშვთა ფონდი ასევე აქტიურად იყო ჩართული კატასტროფების რისკების მართვისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. 
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ამას გარდა, კატასტროფების მართვის ეროვნული გუნდის ოპერაციების ფარგლებში, ფონდის ადგილობრივი ოფისი მონაწილეობდა რისკებზე 

რეაგირების მინიმალური და ვრცელი მზაობის ქმედებების შემუშავებაში, ქვეყანაში ბუნებრივი კატასტროფებისთვის (წყალდიდობები, მიწისძვრები) 

მზაობის გეგმების ჩათვლით. კატასტროფების მართვის ეროვნული გუნდის ფარგლებში ფონდი ასევე ხელმძღვანელობს ნუტრიციისა და WASH 

კლასტერებს და ბავშვთა დაცვის ქვეკლასტერს, არის განათლების კლასტერის თანახელმძღვანელი და გენდერული ძალადობისა და ჯანდაცვის 

კლასტერის მონაწილე. ამჟამინდელი კრიზისის დროს, გაეროს ბავშვთა ფონდმა შეიმუშავა COVID-19-ის გავრცელების პროექციის ინტერაქტიური 

ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი (პანდემიაზე ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების სამთავრობო 

ორგანო). ფონდმა ასევე უზრუნველყო პირადი დამცავი აღჭურვილობა ჯანდაცვის მუშაკებისთვის. 

კოორდინაცია და ცოდნის გაზიარება: 

სოციალური პოლიტიკის გუნდის წევრები მრავლისმომცველ ცოდნას ფლობენ საგანგებო მდგომარეობებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც მათ 

სამთავრობო ორგანოებსა და გაეროს სხვა სააგენტოებში მუშაობის გამოცდილების შედეგად შეიძინეს.  კატასტროფების რისკების მართვის საკვანძო 

პირი ადრე სოციალური პოლიტიკის გუნდში შედიოდა და შესაბამისად, ღრმად ერკვევა საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემაში. ოფისში 

ტარდება თანამშრომელთა ყოველკვირეული შეხვედრები, რომელსაც ესწრებიან უმაღლესი რანგის მენეჯერები და ყველა ეროვნული ოფიცერი. 

ეს შეხვედრები კარგი გარემოა ცოდნის გაზიარებისთვის და ისეთი ინტერსექტორული საკითხების განსახილველად, როგორიცაა გადაუდებელი 

ფულადი ტრანსფერები. 

ლიდერობა ჰუმანიტარული ფულადი ტრანსფერებისა და სოციალური დაცვის საკითხებში: 

გაეროს ბავშვთა ფონდის ადგილობრივი ოფისის უმაღლესი რანგის მენეჯერებს აქვთ სხვადასხვა სახის საგანგებო მდგომარეობებში მუშაობის დიდი 

გამოცდილება, რომელთა დროსაც ფონდი დაზარალებულ მოსახლეობას პირდაპირ გადაუდებელ ფულად დახმარებას უწევდა. შესაბამისად, ისინი 

კარგად იცნობენ სოციალური დაცვის ზომებს და აცნობიერებენ საგანგებო მდგომარეობების დროს ამ ზომების პოტენციალს. თუმცა, ამჟამინდელი 

კრიზისის დროს არ განიხილება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გადაუდებელი ტრანსფერების პირდაპირი მიწოდება. ამას ორი მთავარი მიზეზი 

აქვს: პირველი, ქვეყანას აქვს სოციალური დაცვის ძლიერი სისტემა, რომელსაც შესწევს ამჟამინდელ კრიზისთან გამკლავების უნარი, მინიმუმ 

მოკლევადიან პერსპექტივაში. მეორე, ამჟამინდელი კრიზისის დიდი მასშტაბების გათვალისწინებით, თუნდაც მხოლოდ ყველაზე მოწყვლადი 

ბავშვების მოცვა გადაუდებელი ფულადი დახმარების გასაწევად, ფონდის ადგილობრივი ოფისის საფინანსო შესაძლებლობებს ბევრად აღემატება. 

საგანგებო მდგომარეობების დროს სოციალური ტრანსფერების მხარდაჭერის ექსპერტიზა: 

საქართველოს ოფისს, როგორც უმაღლესი დონის მენეჯერების, ისე თანამშრომლების დონეზე, საგანგებო მდგომარეობების დროს ზოგადი და 

სექტორული საჭიროებების შეფასებების ჩატარების დიდი გამოცდილება აქვს. შესაბამისი ცოდნა და ექსპერტიზა სოციალური პოლიტიკის გუნდის 
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წევრებს საშუალებას აძლევს, დაიანგარიშონ გადაუდებელი ტრანსფერების მოცულობა და განსაზღვრონ მიზნობრიობის სტრატეგიები. ჯანდაცვის 

გუნდს ასევე აქვს ღირებული გამოცდილება, რომელიც მან 2008 წლის კრიზისის დროს მიიღო 7 წლამდე ასაკის ახლად ადგილნაცვალი ბავშვებისთვის 

საკვებით დასახმარებლად გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების შემუშავების შედეგად. გუნდის თანამშრომელთა ცოდნა და გამოცდილება 

შედარებით შეზღუდულია გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების შემუშავებასა და გაცემასთან დაკავშირებულ სხვა საჭირო საკითხებში, როგორიცაა 

დისტრიბუციის შემდგომი მონიტორინგი და ბაზრის მონიტორინგი, საფინანსო მომსახურებების პროვაიდერების მიერ გადაუდებელი ტრანსფერების 

მიწოდების  შეფასება და ბენეფიციარების მონაცემების დაცვა. 

დასკვნები:

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში ერთ-ერთი იმ იშვიათ ორგანიზაციათაგანია, რომელსაც აქვს ქვეყანაში გადაუდებელი ფულადი 

დახმარების გაცემის გამოცდილება. თუმცა, ამჟამინდელი კრიზისის კონტექსტში, გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების პირდაპირი მიწოდება არ 

არის შესაფერისი ზომა, ვინაიდან, ამისთვის საჭირო საფინანსო რესურსები ადგილობრივი ოფისის შესაძლებლობებზე ბევრად მეტი იქნებოდა და 

წინასწარი ანალიზი გვაჩვენებს, რომ მთავრობას აქვს შესაძლებლობა და მისი მთავარი საფინანსო დონორების მყარი მხარდაჭერა, შეიმუშაოს და 

ბენეფიციარებამდე მიიტანოს გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერების რამდენიმე სახეობა. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გადაუდებელ 

ფულად დახმარებას სჭირდება მთელი რიგი კრიტიკულად აუცილებელი ზომების გატარება და ადგილობრივ ოფისს მათი ნაწილისთვის ამჟამად 

არ გააჩნია საკმარისი რესურსი. შესაბამისად, ამის გათვალისწინებით, უფრო გამართლებული იქნება, თუკი გაგრძელდება მთავრობისთვის 

პოლიტიკების საკითხებზე რჩევების მიცემა, რომლის დროსაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ახლადშექმნილი სოციალური 

ტრანსფერების შედეგების მონიტორინგსა და მასში შემდგომი ჩასწორებების შეთავაზებაზე. 
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3. საქართველოს მთავრობის გეგმა გადაუდებელი სოციალური 
დახმარებების გაცემაზე: ძლიერი და სუსტი მხარეები

3.1 ანალიზის ობიექტივი 
მსოფლიო მასშტაბით, მთავრობებმა და მათმა პარტნიორებმა გამოსცადეს კატასტროფების დროს სოციალური დაცვის მექანიზმად გამოყენების 

სხვადასხვა მიდგომა30. კრიზისით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი დახმარების გასაწევად შესაძლებელია სოციალური დაცვის 

არსებული პროგრამებისა და სისტემების გამოყენება. გაეროს ბავშვთა ფონდი განიხილავს ოთხ შესაძლო გზას, როდესაც მთავრობებს, ფონდის 

მხარდაჭერით ან მის გარეშე, შეუძლიათ სოციალური დაცვის სისტემების გამოყენება კატასტროფით დაზარალებული პირებისთვის ფულადი 

დახმარების გასაწევად. ეს გზები მოცემულია ჩარჩოში1. 

ჩარჩო 1: საგანგებო მდგომარეობების დროს სოციალური დაცვის სისტემების მიერ  ფულადი დახმარების გაწევის გზები

i. სოციალური დაცვის სამთავრობო სამინისტრო განახორციელებს სოციალური დაცვის  პროგრამას, „დიზაინის ცვლილებები“, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მან შეძლოს შოკისა ან კატასტროფის დროს და მის შემდეგ წარმოქმნილი საჭიროებების უფრო ეფექტიანად 

დაკმაყოფილება (გაეროს ბავშვთა ფონდს შეიძლება ჰქონდეს მხარდამჭერის როლი). 

ii. სოციალური დაცვის სამთავრობო სამინისტრო შოკის საპასუხოდ ზრდის მის მიერ გაცემულ ფულად დახმარებას ვერტიკალურად 

გაფართოების გზით (გაეროს ბავშვთა ფონდს შეიძლება ჰქონდეს მხარდამჭერის და დამფინანსებლის როლი).   

iii. სოციალური დაცვის სამთავრობო სამინისტრო შოკის საპასუხოდ ზრდის მის მიერ გაცემულ ფულად დახმარებას ჰორიზონტულად 

გაფართოების გზით (გაეროს ბავშვთა ფონდს შეიძლება ჰქონდეს მხარდამჭერის და დამფინანსებლის როლი). 

iv. სოციალური დაცვის სამთავრობო სამინისტრო ან კატასტროფის მართვის სამინისტრო ან გაეროს ბავშვთა ფონდი/სხვა ჰუმანიტარული 

აქტორები იყენებენ, ანუ „აეკიდებიან“ (‘piggyback’ on) მთავრობის სოციალური დაცვის ადმინისტრაციული სისტემების ნაწილს შოკის 

საპასუხოდ გადაუდებელი ფულადი დახმარების გასაცემად.

ეს ეფუძნება OPM/DFID-ის მიერ შემუშავებულ „შოკებზე რეაგირების სოციალური დაცვის“ მიდგომების ტიპოლოგიას (მეტი დეტალისთვის იხილეთ 

დიაგრამა 2 და ჩარჩო 2). აღსანიშნავია, რომ აქ მოცემული ვარიანტები არ არის ურთიერთგამომრიცხავი და შესაძლოა, საუკეთესო გზა იყოს ამ 

ვარიანტების კომბინაციის გამოყენება. ეს ასევე არ არის სოციალური დაცვის სისტემების შესაძლო გამოყენების გზების ან შესაძლო ჰუმანიტარული 

აქტივობების ამომწურავი სია.
....................................................................................................................................................................................................................................................
30   ამ პერიოდისთვის დოკუმენტურად დადასტურებული შემთხვევები კარგად არის წარმოჩენილი შემდეგ დოკუმენტებში: Oxford Policy Management (2017), ‘Shock-Responsive Social Protection 
Systems Research: ლიტერატურის მიმოხილვა (მე-2 გამოცემა)’, Oxford Policy Management, ოქსფორი, დიდი ბრიტანეთი.
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დიაგრამა 1: როგორ შეიძლება შოკებზე რეაგირებისთვის სოციალური დაცვის არსებული სისტემების გამოყენება 

ვერტიკალური გაფართოება: სოციალური დაცვის არსებული პროგრამის ფარგლებში გაცემული ბენეფიტების ღირებულების ან ხანგრძლივობის 

დროებით გაზრდა ყველა ან ზოგიერთი ბენეფიციარისთვის. ეს შეიძლება მოხდეს შემდეგი გზებით: 

i. ტრანსფერის თანხების გაზრდა.

ii. საგანგებო გადახდების ან ტრანსფერების შემოღება. 

ჰორიზონტალური გაფართოება: სოციალური დაცვის პროგრამაში ახალი, კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ბენეფიციარების დროებითი 

ჩართვა. ეს შეიძლება მოხდეს შემდეგი გზებით: 

iii. პროგრამის გეოგრაფიული დაფარვის გაფართოება დაზარალებულ მხარეებზე, სადაც პროგრამა არ მუშაობს სრული დატვირთვით. 

iv. პროგრამაში ჩასართავად საგანგებო კამპანიის გატარება მათ სწრაფად ჩასართავად, ვინც აკმაყოფილებს პროგრამის კრიტერიუმებს და 

დაზარალდა კატასტროფის შედეგად. 

v. პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო კრიტერიუმების მოდიფიკაცია/გამარტივება, რაც მეტ ადამიანს მისცემს დახმარების მიღების საშუალებას.

სხვა პროგრამაზე „აკიდება“: სოციალური დაცვის პროგრამის ადმინისტრაციული ჩარჩოების ან სისტემების გამოყენება დახმარების გასაწევად, 

მაგრამ რეაგირების პროგრამის ცალკე განხორციელება. ეს შეიძლება მოხდეს შემდეგი გზებით:

vi. კონკრეტული პროგრამის ბენეფიციართა სიის გამოყენება. 

vii. სოციალური დაცვის საფუძვლად არსებული მონაცემების გამოყენება ეროვნული რეესტრიდან ან შინამეურნეობების მონაცემთა ბაზებიდან.

viii. გადახდის კონკრეტული მექანიზმის გამოყენება. 

ix. სოციალური დაცვის სამსახურის თანამშრომლების გამოყენება. 

ვერტიკალური 
გაფართოება

ჰორიზონტალური 
გაფართოება

სხვა პროგრამაზე 
“აკიდება”

დიზაინის 
ცვლილებები
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დიზაინის ცვლილებები: სოციალური დაცვის პროგრამების დიზაინის გადაკეთება იმისთვის, რათა გათვალისწინებული იყოს ქვეყანაში ტიპურად 

დამდგარი კრიზისი და უზრუნველყოფილი იყოს რეგულარული სერვისების უკეთესად მიწოდება შოკის დროს, ასევე - დაზარალებული მოსახლეობის 

საჭიროებების რაც შეიძლება კარგად დაკმაყოფილება. ეს შეიძლება მოხდეს შემდეგი გზებით: 

x. კატასტროფისადმი მოწყვლადობის ახალი ცვლადების მოგროვება და შეტანა რუტინული რეგისტრაციისა (მაგ., სოციალური რეესტრები) და 

მიზნობრიობის განმსაზღვრელ ალგორითმებში. 

xi. „კატასტროფისა და კლიმატის ჭკვიანი ტარგეტინგის“ პრინციპების მიღება.

xii. გადახდის პროცესის მოდიფიკაცია, რათა დაემთხვეს საჭიროებების პიკურ დროებს/არ დაემთხვეს პერიოდებს, როდესაც დახმარების 

მიწოდებაში შეფერხებები იქნება.  

xiii. სტანდარტული ოპერირების პროცედურებში ბიზნესის უწყვეტობის პრინციპების შეტანა.

წყარო: OPM (2018), გაეროს ბავშვთა ფონდი (2019)31 

სხვა კონტექსტებიდან მიღებული ფაქტები მიუთითებს, რომ მაშინაც კი, როდესაც ამგვარი ვარიანტები შესაძლებელი და დროულია, კვლავ საჭირო 

რჩება პროგრამის უფრო ტრადიციული მიდგომები (როგორიცაა ავტონომიური ჰუმანიტარული რეაგირება) - მოკლევადიან პერიოდში, როდესაც 

ეროვნული სისტემების შესაძლებლობები მეტად ვითარდება და მას შემდეგაც, ვინაიდან სოციალური ტრანსფერების ეროვნულ პროგრამებში 

ყოველთვის იქნება დაფარვასთან დაკავშირებული ჩავარდნები. ასეთ პროგრამებში შეიძლება იყოს კატასტროფებზე რეაგირების იმგვარად 

შემუშავებისა და განხორციელების შესაძლებლობები, რომელიც მიჰყვება, აძლიერებს ან მხარს უჭერს სოციალური დაცვის ახალშექმნილ 

პროგრამებს ან სისტემებს, მომავალში დამდგარი კრიზისების დროს სოციალური დაცვის მიდგომების გასაადვილებლად. 

....................................................................................................................................................................................................................................................
31 სოციალური დაცვის შოკებზე რეაგირების მქონე სისტემების გასაძლიერებლად პროგრამული მითითებები, გაეროს ბავშვთა ფონდი 2019.
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ცხრილი 2: სოციალური დაცვის მიდგომები კრიზისის დროს: შესაძლებლობები და გამოწვევები

• უზრუნველყოფს შოკის შემდგომ რუტინული სოციალური დაცვის 
განგრძობადობას - მედეგობის გაძლიერება და კატასტროფის 
შემდგომი სოციალური დაცვის ნებისმიერი გაზრდის წინაპირობა. 
• აუმჯობესებს დიზაინს მოწყვლადობასთან (როგორც 
იდიოსინკრაზული, ასევე შოკებით გამოწვეული) უკეთ 
გასამკლავებლად (მაგ. მიზნობრიობის განმსაზღვრელი 
კრიტერიუმები და მეთოდი; ტრანსფერის ღირებულება; გადახდის 
სიხშირე / განრიგი)
• შეუძლია საინვესტიციო სტრატეგიის (დაფარვის გაფართოება; 
შესაძლებლობები) ფოკუსირდება შოკებით დაზარალებულ 
მხარეებზე.  

• შემთხვევათა წინასწარ განსაზღვრულ რაოდენობასთან სწრაფი 
ხელმისაწვდომობა. 
• არსებულ ადმინისტრაციულ სისტემებზე დამატება.
• კოორდინაციის მკაფიო ჩარჩოები - ოპერაციები რჩება 
არსებული პროგრამების პარამეტრების ფარგლებში. 

• პარალელური სისტემების შექმნის ნაცვლად იყენებს არსებულ 
ადმინისტრაციულ სისტემებს. 
• აღწევს კატასტროფით დაზარალებულთა უფრო ფართო სპექტრს 
- ავსებს ვერტიკალური გაფართოების ზოგიერთ სიცარიელეს/
ჩავარდნას.
 

• იყენებს არსებულ სისტემებს დროებითი შემთხვევების 
რაოდენობის სწრაფად და ეფექტიანად მისაღწევად  ისე, 
რომ თავიდან აირიდოს ჰორიზონტალურ გაფართოებასთან 
დაკავშირებული სირთულეები. 

• ცვლილებების განსახორციელებლად პოლიტიკური ნების არქონა/სიმცირე. 
• განვითარების არაერთი ვერსიის დაკმაყოფილების საჭიროება. 
• ცვლილებამ შეიძლება დააცილოს პროგრამა მის მთავარ მიზანს. 

• ბენეფიციარებისა და კატასტროფებით დაზარალებული პირების ზოგიერთი, 
მაგრამ არა სრული გადაფარვა. 
• ეფექტიანი განხორციელების რეალური ბარიერები შეიძლება აგრეთვე იყოს 
პოლიტიკური ეკონომია და ინსტიტუციური კოორდინაციის ფაქტორები. 

• შემთხვევათა ახალი რაოდენობის სწრაფად გამორჩევის საკითხში სირთულეები - 
იდენტიფიცირება და კომუნიკაცია. 
• საჭიროებს დროებითი ჩართვისთვის ჩამოყალიბებულ კრიტერიუმებს. 
• შეიძლება რისკის ქვეშ დააყენოს საფუძვლად მყოფი პროგრამის მკაფიოობა (და 
შესაბამისად - მისი ლეგიტიმურობა). 
• ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებით, პოლიტიკური მხარდაჭერის შესაძლო არქონა. 

• მისაღწევად და დახმარების გასაცემად საჭიროებს ძლიერ ოპერაციულ სისტემებს. 
• წარმატება დამოკიდებულია სოციალურ რეესტრში მონაცემების ხარისხზე. 
• პოლიტიკური ეკონომიკის ფაქტორები - მაგალითად, იქნება თუ არა 
გაზიარებული მონაცემები/სოციალური რეესტრები? 
• სჭირდება ინსტიტუციებს შორის ძლიერი კოორდინაცია.  

ვერსია

დიზაინის 
ცვლილებები

ვერტიკალური 
გაფართოება 
(მთავრობის ან 
გაეროს ბავშთა 
ფონდის მიერ)

ჰორიზონტული  
გაფართოება 
(მთავრობის ან 
გაეროს ბავშთა 
ფონდის მიერ)

სხვა პროგრამაზე 
„აკიდება“ Piggy-
backing (მთავრობის 
ან გაეროს ბავშთა 
ფონდის მიერ 

გამოწვევებიშესაძლებლობები
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3.2 დაგეგმილი სოციალური ტრანსფერების ანალიზი 

როგორც სექციაში 2 განვიხილეთ, საქართველოს მთავრობამ COVID-19-ის კრიზისით გამოწვეული უარყოფითი სოციალური შედეგების 

შესამსუბუქებლად დროებითი ფულადი ტრანსფერების გარკვეული ტიპების შემუშავების შესახებ გამოაცხადა. ამ ქვეთავში აღვწერთ თითოეულ 

ამ ტრანსფერს და შევაფასებთ მათ შესაძლო უპირატესობებსა და უარყოფით მხარეებს წინა ქვეთავში ჩამოყალიბებული თეორიული ასპექტების 

გამოყენებითა და ეროვნული კონტექსტის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ასევე - დაგეგმილი ტრანსფერების პარამეტრებს. 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის დაფარვის გაზრდა

70,000 ოჯახი (შეიცავს დაახლოებით 190,000 პირს), რომელიც ამჟამად უკვე დარეგისტრირებულია მონაცემთა ბაზაში და აქვს კეთილდღეობის 

სარეიტინგო ქულა 65,001-სა და 100,000-ს შორის (და შესაბამისად, ადრე ვერ აკმაყოფილებდნენ საოჯახო ფულადი ტრანსფერის მისაღებად საჭირო 

მოთხოვნებს), ავტომატურად მიიღებს დახმარებას 6 თვის განმავლობაში, მათი კეთილდღეობის მდგომარეობის ხელახლა შეუფასებლად. ოჯახები, 

რომლებიც მიზნობრივი სოციალური დახმარების მისაღებად განაცხადს მიმდინარე კრიზისის დროს შეიტანენ და მიიღებენ სარეიტინგო ქულებს 

ამავე ფარგლებში, ასევე ჩაითვლებიან შესაფერისად დახმარების მისაღებად, მსგავსად იმ ოჯახებისა, რომლებსაც პროგრამაში ჩასართავად 

განაცხადი კრიზისამდე ჰქონდათ შეტანილი. თუმცა, ახლად რეგისტრირებული ოჯახები, ნაცვლად სრული 6 თვისა, დახმარებას მხოლოდ დარჩენილი 

პერიოდის განმავლობაში მიიღებენ (ბენეფიტის შეწყვეტამდე). დახმარების მოცულობა იქნება თვეში 70 ლარი (22 აშშ დოლარი) ერთწევრიანი 

ოჯახისთვის, თვეში 90 ლარი (28 აშშ დოლარი) ორწევრიანი ოჯახისთვის და თვეში 35 ლარი (11 აშშ დოლარი)  ყოველ წევრზე სამ და მეტწევრიანი 

შინამეურნეობებისთვის. ამ ტრანსფერის ბიუჯეტი შეფასებულია 45 მილიონ ლარად (14 მილიონი აშშ დოლარი). მოცემულ ტრანსფერს ორი მთავარი 

უპირატესობა აქვს. პირველი, სამიზნე ჯგუფი დანარჩენ მოსახლეობაზე უფრო ღარიბია. მეორე, მის განხორციელებას არ სჭირდება დამატებით 

ადმინისტრაციული რესურსები. მთავარი შეზღუდვა ეხება დიზაინს - ტრანსფერის მოცულობა უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე არის უკვე არსებული 

ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც, მიზნობრივი სოციალური დახმარების ფორმულის თანახმად, უფრო ღარიბები არიან. მაგალითად, ერთწევრიანი 

ოჯახი 63,000 სარეიტინგო ქულით ამჟამად იღებს თვეში 30 ლარს (9 აშშ დოლარი), რაც ორჯერ ნაკლებია იმ დახმარებაზე, რომელსაც 95,000 

სარეიტინგო ქულის მქონე ერთწევრიანი ოჯახი მიიღებს. ასევე, 95,000 ქულის მქონე ორწევრიანი ოჯახი მიიღებს თვეში 90 ლარს (28 აშშ დოლარი), 

ხოლო 59,000 ქულის მქონე ორწევრიან ოჯახს თვეში მხოლოდ 80 ლარი (25 აშშ დოლარი) ერგება. ამ განსხვავებებმა ამჟამინდელ ბენეფიციარებში 

შეიძლება გააჩინოს კითხვები მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის სამართლიანობასთან დაკავშირებით.

    

ბავშვის დახმარებაზე დანამატი მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბენეფიციარი ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ სამი ან მეტი ბავშვი

ამჟამად, მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ყველა ოჯახი 100,001-ზე ნაკლები ქულით, ბავშვზე თვეში 50 ლარს (15 აშშ დოლარი) იღებს. ზოგ 

მუნიციპალიტეტში ეს 50 ლარი გაყოფილია 20 ლარი ფულად და 30 ბავშვის კვების ვაუჩერზე. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 100,001-ზე ნაკლები 
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სარეიტინგო ქულის მქონე 21,000 ოჯახი (რაც შეადგენს დაახლოებით 130,000 პირს), რომლებსაც ჰყავთ სამი ან მეტი ბავშვი, ოჯახში ბავშვების 

რაოდენობის მიუხედავად, თვეში დამატებით 100 ლარს (31 აშშ დოლარი) მიიღებს. ამ ტრანსფერის ბიუჯეტი შეფასებულია 13 მილიონ ლარად (4 

მილიონი აშშ დოლარი). იმის გათვალისწინებით, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა სამ და მეტ ბავშვიან ოჯახებს (განსაკუთრებით კი მათ, ვისი 

სარეიტინგო ქულაც ნაკლებია 100,000-ზე) ავლენს სიღარიბის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ჯგუფად, ეს ტრანსფერი ძალიან კარგად არის 

დამიზნებული. თუმცა უკეთესი იქნებოდა ტრანსფერის თანხის გაზრდა ოჯახში ბავშვების რაოდენობის შესაბამისად, ასევე - მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული იმ ოჯახების მოცვა, რომელთა ქულაც 100,000-ს აღემატება. ამ ტრანსფერის განხორციელება 

დამატებით ადმინისტრაციულ რესურსებს არ საჭიროებს.  

გამოკვეთილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის სოციალური პაკეტის 

ტრანსფერის მომატება

ამჟამად დაახლოებით 40,000 გამოკვეთილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვია, ვინც 

იღებს სოციალური დახმარების პაკეტს თვეში 220 ლარის (68 აშშ დოლარი) ოდენობით32.  მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ისინი თვეში დამატებით 

100 ლარს (31 აშშ დოლარი) მიიღებენ. ტრანსფერის ბიუჯეტი შეფასებულია 25 მილიონ ლარად (7.8 მილიონი აშშ დოლარი). არსებულ ტრანსფერზე 

ამ დამატების განხორციელება ასევე არ მოითხოვს ზედმეტ ადმინისტრაციულ რესურსს. დანარჩენ მოსახლეობაზე მეტი საჭიროებების მქონე ამ 

ჯგუფების მხარდაჭერის გარდა, ეს ტრანსფერი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის იმ სერვისების 

ნაწილობრივი კომპენსაცია, რომელთა გაცემაც მთავრობამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვერ შეძლო საყოველთაო კარანტინის გამო. 

უმუშევრობის შემწეობა ადრე ოფიციალურად დასაქმებული პირებისთვის 

ამ კრიზისამდე საქართველოს არ ჰქონდა უმუშევრობის შემწეობის სქემა. ამჟამინდელი კრიზისის შედეგად ასეთი ადამიანების რიცხვის 

საგრძნობლად გაზრდის მოლოდინში, მთავრობამ გადაწყვიტა შემოეღო დროებითი დახმარება იმ პირებისთვის, ვინც კრიზისის დროს დაკარგა 

ოფიციალური სამსახური. ბენეფიციარები შეირჩევიან ეროვნული საგადასახადო რეესტრის მეშვეობით, რომელიც შეიცავს ყველა ინდივიდის 

მიერ საშემოსავლო გადასახადის გადახდის მონაცემებს. დახმარება ავტომატურად ჩაირიცხება ახლად წარმოქმნილ უმუშევართა ანგარიშებზე, 

საიდანაც ადრე ხდებოდა მათი საშემოსავლო გადასახადის დაკავება. მთავრობის შეფასებით, ამ ტრანსფერის მიღებისთვის საჭირო მოთხოვნები 

შეიძლება 350,000 ადამიანმა დააკმაყოფილოს. ეს ძალიან მაღალი ჩანს, ვინაიდან საქართველოში ოფიციალურად დასაქმებულ პირთა რაოდენობაა 

1,039,60033.  ტრანსფერის თანხა მოიცავს თვეში 200 ლარს (62 აშშ დოლარი) ერთ პირზე და დახმარება გაიცემა 6 თვის განმავლობაში. ტრანსფერის 

მთელი ბიუჯეტი შეფასებულია 460 მილიონ ლარად (143 მილიონი აშშ დოლარი). მოსალოდნელია, რომ ამ დახმარების ადმინისტრირება შედარებით 
....................................................................................................................................................................................................................................................
32 სოციალური მომსახურების სააგენტო (2020), სტატისტიკა, http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
33 საქსტატი (2020), დასაქმება და უმუშევრობა, https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610 
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba
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იოლი იქნება, ვინაიდან პოტენციურ ბენეფიციარებზე მონაცემები უკვე არსებობს და მათი განახლება ყოველთვიურად არის შესაძლებელი. 

ამას გარდა, დახმარების გაცემის შეწყვეტა შესაძლებელია მაშინვე, როგორც კი ბენეფიციარი იშოვის ახალ ოფიციალურ სამსახურს და კვლავ 

აღირიცხება გადასახადის გადამხდელთა რეესტრში. უარყოფითი მხარე ის არის, რომ კრიზისამდე ოფიციალურად დასაქმებულთა უმრავლესობა 

არ არის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი და უფრო მოსალოდნელია, რომ ეს არის ჯგუფი, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ქონება და დანაზოგები, რისი 

გამოყენებაც უნდა შეეძლოს. იმ დროს, როცა უფრო დიდი მოცულობის ბენეფიტების გაცემა იმ პირებზე, ვისაც წვლილი შეჰქონდა სახელმწიფო 

ბიუჯეტში თავიანთი გადასახადებით, ორმხრივობის პრინციპით შეიძლება გამართლდეს, პრაქტიკაში ეს ასევე ნიშნავს, რომ მეტი საჭიროების 

მქონე ადამიანები ნაკლებ დახმარებას მიიღებენ. მაგალითად, თუ ოჯახში არის ორი ადამიანი და ორივემ დაკარგა ოფიციალური სამსახური, ისინი 

6 თვის განმავლობაში მიიღებენ ჯამში 2,400 ლარს. ხოლო ამავე ზომის ოჯახი, რომლის არცერთი წევრი არ ყოფილა ოფიციალურად დასაქმებული 

(და შესაბამისად, ბევრად უფრო მოწყვლადი იყო), 6 თვის განმავლობაში მიიღებს  მხოლოდ 540 ლარს, თუ ის დააკმაყოფილებს გაფართოებული 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს (ანუ, მიიღებენ სარეიტინგო ქულას 65,001-დან 100,001-მდე).

თვითდასაქმებულთა დახმარება 

საქართველოში თვითდასაქმება ძალიან გავრცელებულია და მთელი დასაქმების 45% და არასასოფლო სამეურნეო დასაქმების 36%-ს შეადგენს34.  

მთავრობამ გადაწყვიტა, დახმარება აღმოეჩინა თვითდასაქმებული პირებისთვის (რომლებიც არ არიან ჩართულნი სოფლის მეურნეობაში, ვინაიდან 

აგრარული სექტორის წარმომადგენლებისთვის ცალკე აგრარული სუბსიდიებია ფერმერთა მფლობელობაში არსებული მიწის ფართობების 

შესაბამისად). ეს იქნება ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის (93 აშშ დოლარი) ოდენობით. ბენეფიციართა მოსალოდნელი რაოდენობა ჯერ 

არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ ტრანსფერის სრული ბიუჯეტი შეფასებულია 75 მილიონ ლარად (23 მილიონი აშშ დოლარი), რაც იძლევა 250,000 

თვითდასაქმებულის დახმარების საშუალებას. თუმცა ამ ტრანსფერის განხორციელება სხვებთან შედარებით ბევრად რთული იქნება, როგორც ეს 

პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ თვითდასაქმებულთა უდიდესი უმრავლესობა არ არის დარეგისტრირებული 

მონაცემთა არანაირ საჯარო ბაზაში, ვინაიდან მათი დასაქმება არაფორმალურია. ამ პრობლემის გადასაჭრელად მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 

ის თვითდასაქმებულებისგან მიიღებს შემოსავლის ნებისმიერ დადასტურებას (მაგ., გაწეული მომსახურების ქვითრები ან საბანკო ამონაწერი 

პროდუქტისა და მომსახურების საფასურის ჩვენებით) და რეგისტრირებული ბიზნესიდან წერილობით დადასტურებას იმის თაობაზე, რომ კონკრეტულმა 

პირმა მათ გარკვეული სახის სამუშაო შეუსრულა. თუმცა მთავრობა ასევე აცნობიერებს, რომ ყველაზე მეტად მოწყვლადი თვითდასაქმებული 

პირები, როგორიცაა ქუჩის მოვაჭრეები, ვერ შეძლებენ ამგვარი დოკუმენტების წარმოდგენას და შესაბამისად, ვერ მიიღებენ დახმარებას. კიდევ 

ერთი სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ დახმარების მისაღებად თვითდასაქმებული პირები უნდა დარეგისტრირდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს 

ვებგვერდზე, ხოლო მათმა ნაწილმა, განსაკუთრებით კი ყველაზე მოწყვლადმა პირებმა, არ იციან კომპიუტერის გამოყენება. ასევე, ერთჯერადი 

დახმარების თანხა ძალიან მცირეა იმისთვის, რათა ამ სამიზნე ჯგუფს დაუკომპენსიროს დაკარგული შემოსავალი.
....................................................................................................................................................................................................................................................
34 საქსტატი (2020) დასაქმება და უმუშევრობა, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/38/employment-and-unemployment

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/38/employment-and-unemployment 
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დასკვნები:

საერთო ჯამში, საქებარია, რომ კრიზისის საპასუხოდ მთავრობამ შეიმუშავა რამდენიმე ფართომასშტაბიანი დახმარება და მალე დაარიგებს 

მას. თუმცა, ისევე როგორც ნებისმიერი ერთჯერადი ღონისძიების დროს, ამ დახმარებებს გარკვეული შეზღუდვებიც ახლავს. ამ ეტაპზე არ არის 

გარკვეული, შესაძლებელია თუ არა რამე ცვლილების შეტანა გადაუდებელ დახმარებებში, რაც გეგმით 6 თვის განმავლობაში უნდა გაიცეს. და 

ვინაიდან, ამ კრიზისის უარყოფითი გავლენა, სავარაუდოდ, ბევრად უფრო ხანგრძლივი დროით იქნება საგრძნობი, გაეროს ბავშვთა ფონდმა 

უნდა გაითვალისწინოს ეს გამოწვევები თავის სისტემატურ ძალისხმევებში საქართველოში ბავშვებისა და სიღარიბეში მაცხოვრებელი ოჯახების 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  პირველი საკითხი ეხება ადრე ოფიციალურად დასაქმებული პირებისთვის უმუშევრობის შემწეობის სხვაობას 

სხვა ტრანსფერებთან. ჯერჯერობით, მთავრობა უპირატესობას პირველს ანიჭებს, ვინაიდან ის გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერებისთვის 

გამოყოფილი მთელი ბიუჯეტის 75%-ს შეადგენს. თუმცა უმუშევრობის შემწეობის მიმღებთა უმრავლესობა მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

ბენეფიციარებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და თვითდასაქმებულებზე, ნაკლებ მოწყვლადია. შესაბამისად, თუ გადაუდებელი 

ტრანსფერები 6-თვიანი პერიოდის შემდეგაც გაგრძელდება, რეკომენდებული იქნება მეტი საფინანსო რესურსის გამოყოფა იმ ტრანსფერებზე, 

რომლებიც უფრო მიმართულია ღარიბებისკენ. მეორე, დიდი ალბათობით, თვითდასაქმებულთა დიდი ნაწილი (თუ არა მათი უმრავლესობა) არ 

მიიღებს არანაირ დახმარებას, ვინაიდან ისინი ვერ შეძლებენ არაოფიციალური დასაქმების დამტკიცებას. ამ პრობლემის გადასაჭრელად ყველაზე 

ოპტიმალური გზა თვითდასაქმებულთა დარწმუნებაა, გააკეთონ განაცხადი მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე. თუმცა, ვინაიდან ამ კრიზისის 

დადგომამდე მათ სავარაუდოდ უფრო მაღალი შემოსავალი ჰქონდათ (და შესაბამისად - კეთილდღეობის უკეთესი მაჩვენებელიც), ვიდრე 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებთა უმრავლესობას, ეს პირები ალბათ ვერ დააკმაყოფილებენ ამ დახმარების მიღების მოთხოვნებს, 

თუ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ფორმულაში არ შევა მნიშვნელოვანი ცვლილებები („დიზაინის ცვლილებები“). მესამე, თუ 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მისაღებად აპლიკანტთა რაოდენობა (თვითდასაქმებულები, ისევე, როგორც ამ კრიზისისგან დაზარალებული 

სხვა პირები) მკვეთრად გაიზრდება, მაღალია პროგრამის ადმინისტრაციული სიმძლავრის გადაძაბვის ალბათობა. ამ მხრივ მთავრობამ მიიღო 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, დროებით შეეწყვიტა ბენეფიციართა სისტემატური გადამოწმება. ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

გამოუთავისუფლებს ადამიანური რესურსების ნაწილს და შესაძლებელი იქნება მათი მიმართვა გაზრდილ შემოდინებასთან გასამკლავებლად. 

თუმცა, თუ რაღაც პერიოდის შემდეგ აპლიკანტთა გაზრდილი რაოდენობა ახალი ნორმა გახდება, საჭირო იქნება ახალი სოციალური აგენტების, 

ისევე როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვა ახალი ადმინისტრაციული თანამშრომლების რეკრუტირება და მომზადება. მეოთხე, 

საჭიროა მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბენეფიტების დონის გადახედვა, რათა კეთილდღეობის უფრო დაბალი ქულების მქონე ადამიანებმა 

არ მიიღონ ნაკლები მოცულობის დახმარება, ვიდრე ახლად შემოდინებულმა პირებმა კეთილდღეობის ბევრად მაღალი ქულებით.  
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ცხრილი 3. საქართველოში დაგეგმილი გადაუდებელი ფულადი ტრანსფერების დადებითი მხარეებისა და შეზღუდვების შეჯამება  

ოჯახები, რომლებმაც სოციალურ 
დახმარებაზე განაცხადი შეიტანეს 
კრიზისამდე და ვერ დააკმაყოფილეს 
მოთხოვნები, ვინაიდან მათი სარეიტინგო 
ქულა 65,001-დან 100,000-მდე იყო, 
ავტომატურად გახდებიან ფულადი 
დახმარების მიმღებნი: თვეში 70 ლარი 
ერთწევრიანი ოჯახისთვის, 90 ლარი 
ორწევრიანი ოჯახისთვის და 35 ლარი თითო 
წევრზე სამი და მეტწევრიანი ოჯახისთვის. 
დახმარების გაწევა მოხდება 6 თვის 
განმავლობაში. 

სამი და მეტ ბავშვიანი ყველა ოჯახი 100,001-
ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით მიიღებს 
თვეში 100 ლარს 6 თვის განმავლობაში, 
ბავშვის დახმარებაზე დანამატად, რომელსაც 
ამჟამად ირებენ. 

გამოკვეთილი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირები და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები მიიღებენ 
თვეში 100 ლარს 6 თვის განმავლობაში, 
დამატებით იმ სოციალურ პაკეტებზე, რასაც 
ამჟამად იღებენ 

პირები, რომლებმაც დაკარგეს ოფიციალური 
სამსახური, მიიღებენ თვეში 200 ლარს 6 თვის 
განმავლობაში.

თვითდასაქმებული პირები მიიღებენ  
ერთჯერად დახმარებას 300 ლარის 
ოდენობით  

ჰორიზონტალური 
გაფართოება

ვერტიკალური 
გაფართოება

ვერტიკალური 
გაფართოება

სხვა პროგრამაზე 
„აკიდება“ 
Piggybacking

პარალელური 
სისტემა

70,000 ოჯახი 
190,000 პირით, 
45 მილიონი 
ლარი

21,000 ოჯახი 
130,000 პირით; 
13 მილიონი 
ლარი

40,000 პირი; 25 
მილიონი ლარი

350,000-მდე 
პირი, 460 
მილიონი ლარი

250,000 პირი, 75 
მილიონი ლარი

ავტომატური ჩართვა ზოგავს სოციალური 
მომსახურების  სააგენტოს დროსა და 
ადამიანურ რესურსებს; სამიზნე ჯგუფი 
დანარჩენ მოსახლეობაზე უფრო ღარიბია. 

სამიზნე ჯგუფს, ყველა სოციალურ-
ეკონომიკურ ჯგუფს შორის სიღარიბის 
ყველაზე მაღალი რისკი აქვს; 
ადმინისტრაციულად, დანამატის 
განხორციელება ადვილია. 

ამ სამიზნე ჯგუფებს აქვს სიღარიბის 
უფრო მაღალი რიკსი, ვიდრე დანარჩენ 
მოსახლეობას;  ადმინისტრაციულად, 
დანამატის განხორციელება ადვილია.

საგადასახადო რეესტრის მონაცემები 
იძლევა სამიზნე ჯგუფის სწრაფი და ზუსტი 
გამოვლენის საშუალებას. 

დახმარების შეწყვეტა შესაძლებელია, თუ 
ბენეფიციარი კვლავ გახდება დასაქმებული

თვითდასაქმებულები დანარჩენ 
მოსახლეობაზე უფრო ღარიბები არიან 

ახალი ბენეფიციარების ოჯახების ზოგიერთი 
ტიპისთვის ტრანსფერები უფრო დიდია, ვიდრე 
ამჟამინდელი ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც, 
პროგრამის თანახმად, უფრო ღარიბები არიან. 

ტრანსფერის ზომა არ იზრდება ოჯახში ბავშვების 
რაოდენობასთან  ერთად; სამი და მეტბავშვიანი 
ოჯახები 100,000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულით ასევე 
შეიძლება, საშუალო ოჯახებზე უფრო ღარიბები 
იყვნენ.

 

სამიზნე ჯგუფი არ არის დანარჩენ მოსახლეობაზე 
უფრო ღარიბი 

დახმარება არის საშუალო ხელფასის მხოლოდ 18% 

ყველაზე მოწყვლადმა თვითდასაქმებულებმა 
შეიძლება ვერ დაადასტურონ თავიანთი სტატუსი 

სხვა ტრანსფერებისგან განსხვავებით, ეს 
ერთჯერადი დახმარებაა და შესაბამისად, თანხა 
დაბალია. 

პროგრამა

მიზნობრივი სოციალური 
დახმარების გაფართოება 

დანამატი ბავშვის 
დახმარებაზე ოჯახებისთვის 
სამი და მეტი ბავშვით

სოციალური პაკეტის 
გაზრდა გამოკვეთილი 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირებისთვის 
და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისთვის.

უმუშევრობის შემწეობა 
ოფიციალურად 
დასაქმებული პირებისთვის, 
ვინც დაკარგა სამსახური
 

თვითდასაქმებული პირების 
დახმარება

სტრატეგია
სავარაუდო 
დაფარვა
და ბიუჯეტი

დადებითი მხარეები შეზღუდვებიმოკლე აღწერა
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4. რეკომენდებული ქმედებები 

ქვეყნის ზოგადი კონტექსტის, დაგეგმილი გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერების დადებითი და უარყოფითი მხარეებისა და გაეროს ბავშვთა 

ფონდის შესაძლებლობების შეფასებაზე დაყრდნობით, მთავრობის მხარდაჭერა მომდევნო თვეებში მის მიერ შემუშავებული ანტიკრიზისული 

ღონისძიებების გატარებაში რიგი კონკრეტული ამოცანების განხორციელებით არის რეკომენდებული. 

პირველი, სხვა შემთხვევების მსგავსად, გადაუდებლად აუცილებელია COVID-19 პანდემიის მომენტალური სოციალური ზეგავლენების შეფასება 

და ყველაზე მეტად დაზარალებული მოწყვლადი ჯგუფების გამოვლენა. სტატისტიკის ეროვნული ბიურო (საქსტატი) ატარებს ორ კვარტალურ 

კვლევას, რომლებიც ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. ესენია: შინამეურნეობათა შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევა (HIES) და სამუშაო ძალის 

კვლევა (LFS). ამ კვლევებს შეუძლიათ მთელი რიგი სასარგებლო ფაქტების მოწოდება - მაგალითად, სიღარიბისა და უმუშევრობის გავრცელებაში 

მომხდარი ცვლილებების შესახებ ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფების ჭრილში. თუმცა, საჭიროა, ამ მონაცემებს დაემატოს ეროვნულ 

დონეზე წარმომადგენლობითი  დამატებითი კვლევა, რომლის კითხვარიც სპეციალურად შეიქმნება მიმდინარე კრიზისების სპეციფიკისა და 

დეტალების გათვალისწინებით. ამგვარი კვლევა ასევე მოგვცემდა ახლად შექმნილი გადაუდებელი სოციალური ტრანსფერების ეფექტის გაზომვის 

საშუალებას, რაც, თავის მხრივ, დაგვეხმარებოდა პროგრამის დიზაინში საჭირო შესატანი ცვლილებების განსაზღვრაში. გაეროს ბავშვთა ფონდს, 

საქართველოში ეროვნულ დონეზე წარმომადგენლობითი კვლევების შემუშავებისა და განხორციელების სოლიდური გამოცდილება და ექსპერტიზა 

აქვს. ამიტომაც, ფონდი ალბათ ყველაზე შესაფერისი დონორი ორგანიზაციაა ამგვარი კვლევის ინიცირებისა და ჩატარებისთვის. იმისათვის, რათა 

კვლევის შედეგები პოლიტიკის ნაყოფიერ გადაწყვეტილებებში აისახოს, რეკომენდებულია, სამთავრობო სტრუქტურების აქტიური ჩართულობა 

კვლევის ყველა ეტაპზე - კითხვარის შემუშავებიდან ანალიტიკური ანგარიშის და/ან პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის ჩათვლით.

მეორე, ანალიზმა აჩვენა, რომ იმ დროს, როდესაც ფართომასშტაბიანი საგანგებო სიტუაციების დროს მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

პროგრამას უნდა დაემატოს სხვა სოციალური ტრანსფერები, რათა მოიცვას დაზარალებული მოსახლეობის უფრო მეტი წილი, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ეს ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმია კრიზისებით დაზარალებული ოჯახებისთვის სისტემატური დახმარების აღმოსაჩენად. ასევე 

დიდია ალბათობა, რომ 6 თვის შემდეგ, საჭირო გახდეს, სხვა ახალი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარებმა, განსაკუთრებით კი საგრძნობლად 

დაზარალებულმა თვითდასაქმებულმა პირებმა, ფულადი დახმარების მისაღებად შეიტანონ განაცხადი მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

პროგრამაში ჩასართავად. დაფინანსების გაზრდასთან ერთად, არსებობს ორი კრიტიკული წინაპირობა იმისთვის, რათა მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების პროგრამამ ეფექტიანად უპასუხოს ახალწარმოქმნილი მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს. ერთი მხრივ, საჭიროა მიზნობრიობის 

განმსაზღვრელი ფორმულის გადასინჯვა იმისათვის, რათა გათვალისწინებული იყოს ახლად წარმოქმნილი მოწყვლადი ჯგუფების კეთილდღეობის 

პირობები, რაც, სავარაუდოდ, განსხვავებული იქნება ტრადიციულად პროგრამაში ჩართული ადამიანების პირობებისგან. ამჟამად, მსოფლიო 
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ბანკი ატარებს სამუშაოებს, რომელთა მიხედვითაც უნდა გადაისინჯოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ფორმულა. იმისათვის, 

რათა მოწყვლადი ბავშვების საჭიროებები კვლავაც ადეკვატურად აისახოს ამ ახალ ფორმულაში, გაეროს ბავშვთა ფონდის ადგილობრივმა ოფისმა 

თვალყური უნდა მიადევნოს ფორმულის გადასინჯვის პროცესს და დარწმუნდეს, რომ ეს საკითხი შედის მსოფლიო ბანკთან და მთავრობის შესაბამის 

ორგანოებთან შესაბამისი პოლიტიკის განხილვის დღის წესრიგში. მეორე მხრივ, ისმება მნიშვნელოვანი კითხვები, რამდენად შესწევს ძალა 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს, გაუმკლავდეს საგრძნობლად გაზრდილი სამუშაოს მოცულობას დამატებითი თანამშრომლების აყვანის 

გარეშე. შესაბამისად, რეკომენდებულია, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის ადგილობრივმა ოფისმა შესთავაზოს ქვეყნის მთავრობას ტექნიკური 

შეფასების ჩატარება სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმ ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების (და შესაბამისად, დამატებითი საფინანსო 

რესურსების) მოდელირებით, რაც სააგენტოს დასჭირდება სხვადასხვა სცენარის შემთხვევაში (მაგალითად, თვიური განაცხადების რაოდენობის 20-

დან 50%-მდე მატება) მისი ჩვეული რეჟიმით მუშაობის გასაგრძელებლად. თავის მხრივ, შეფასების შედეგები გამოყენებული იქნებოდა სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიერ მისთვის დამატებითი სიმძლავრის მისაცემად გეგმის შესამუშავებლად. 

ავტორები: 
დიმიტრი გუგუშვილი
თინათინ ბაუმი
ნინო დავითაშვილი
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1 socialuri samuSaos praqtikis standartebi, samuSao versia 

 

 

 

 

 

 

 

socialuri samuSaos praqtikis  standartebi 

Social Work Practice Standards 
 (saboloo samuSao versia) 

(Final Draft) 
 

 
standartebi SemuSavebulia evrokavSiris mier dafinansebuli proeqtis 

“iZulebiT gadaadgilebuli pirebis socialur-ekonomikuri integraciis 
mxardaWera zugdidSi”, romelic xorcieldeba organizaciis “adamiani gaWirvebaSi” 
mier saqarTvelos socialuri muSakTa asociaciasTan partniorobiT. 

socialuri samuSaos praqtikis standartebi SemuSavebulia saqarTvelos 
socialur muSakTa asociaciis, kerZod konsultantebis, maguli SaRaSvilisa da 
salome namiWeiSvilis mier. standartebis SemuSavebis procesSi aqtiurad 
monawileobdnen zugdidSi socialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciaTa 
qselis warmomadgenlebi, rogorc socialuri momsaxurebis menejerebi, aseve, 
socialuri muSakebi. standartebi eyrdnoba asociaciis mier 2004 wels 
SemuSavebul standartebis pirvel versias.  

 
 
mimarTuleba I: socialuri samuSaos momsaxurebis Rirebulebebi da eTikuri 

normebi 

Cluster I: Social Work Service Values and Ethical Norms 
 
standarti 1: adamianis uflebebi da socialuri samarTlianoba 
Standard 1: Human Rights and Social Justice 
 
standartis aRwera/Sinaarsi 
Standard Description 

 
socialuri samuSaos momsaxureba efuZneba adamianis socialur, ekonomikur, 

politikur da kulturul uflebebs. socialuri samuSao aRiarebs TiToeuli 
adamianis Rirsebas, unikalurobas da Tanasworobas. socialuri samarTlianobis 
principis dacvis safuZvelze socialuri samuSaos momsaxureba uzrunvelyofs, 
rom socialurad daucvel adamianebs Tanabrad miuwvdebodeT xeli arsebul 
resursebsa da momsaxurebebze da Rebulobdnen monawileobas qveynis ekonomikur, 
politikur da socialur cxovrebaSi. socialuri muSaki valdebulia daicvas 
klientis uflebebi. garda amisa socialuri muSakis  movaleobaa miapyros misi 
damsaqmeblis, sxvadasxva profesionalTa, socialuri politikis eqspertebis da 
mTlianad sazogadoebis yuradReba iseT SemTxvevebze, rogoricaa socialurad 
daucveli adamianebis uflebebis darRveva, maTTvis mniSvnelovani resursebis 
simwire an resursebis araTanabrad gadanawileba. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 
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aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 

momsaxureba uzrunvelyofs socialurad daucveli adamianebis uflebebis dacvas.  

socialuri muSaki klientebs momsaxurebas awvdis maTi uflebebis 

gaTvaliswinebiT da monitorings uwevs Tu ramdenad Tanabrad miuwvdebaT maT 

xeli arsebul resursebze. socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 

organizacia afasebs Tu ramdenad axorcielebs saxelmwifo da Temi misi 

klientebis mniSvnelovani saWiroebebis dakmayofilebas da ramdenad 

uzrunvelyofs maT srul samoqalaqo integracias. klientTa uflebebis darRvevis 

SemTxvevaSi organizacia aqtiurad TanamSromlobs saxelmwifo uwyebebTan da 

icavs klientTa interess.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
1.1 socialur muSaks gaaCnia Rrma codna klientis socialuri, ekonomikuri, 

politikuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb da emsaxureba klients misi 
uflebebis Sesabamisad; 
 

1.2 klienti informirebulia sakuTari uflebebis Sesaxeb – momsaxurebis 
miRebis Tanabari SesaZleblobebi, konfidencialurobis dacva, misi aqtiuri 
monawileoba, sakuTari azris da damokidebulebis gamoxatva da 
momsaxurebis Sefaseba; 

 
1.3 klienti acnobierebs Tu romeli kanonmdeblobis safuZvelze miewodeba mas 

socialuri samuSaos momsaxureba; 
 
1.4 klientebTan muSaobis TiToeul etapze socialuri muSaki monitorings 

uwevs klientis uflebebis dacvas da maTi darRvevis SemTxvevaSi 
socialuri muSaki am informacias dauyovnebliv acnobebs profesiul 
zedamxedvels da organizaciis administracias; 

 
1.5 socialuri muSaki klients emsaxureba socialuri samarTlianobis 

principze dayrdnobiT – yvela klientisTvis momsaxureba erTnairi da 
Tanabrad xelmisawvdomia; 

 
1.6 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia axorcielebs 

sakuTar momsaxurebaTa regularul monitorings klientTa uflebebis 
dacvis TvalsazrisiT; 

 
1.7 socialuri muSaki da socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 

organizacia axorcieleben klientis an klientTa jgufis advokatirebas, 
rodesac adgili aqvs resursebis araTanabar ganawilebas an maTi uflebebis 
darRvevas. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 
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 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri muSakis 
dasaqmebisas amowmebs Tu ramdenad icnobs socialuri muSaki im adgilobriv 
kanonmdeblobas da saerTaSoriso konvenciebs, romlebic safuZvlad udevs 
socialuri samuSaos momsaxurebas konkretul sferoSi.  

 
 organizaciis administracia socialuri muSakebisTvis da maTi profesiuli 

zedamxedvelebisTvis weliwadSi erTxel atarebs trenings adamianis 
uflebaTa dacvis sferoSi. socialuri muSakebs administraciis mier 
miewodebaT informacia sakanonmdeblo bazaSi momxdari cvlilebebis 
Sesaxeb.  
 

 socialuri muSaki klients awvdis informacias misi ZiriTadi uflebebis 
Sesaxeb, rogorc momsaxurebis sawyis etapze, agreTve intervenciis procesSi. 
organizaciis sainformacio paketSi arsebobs punqti, romelic acnobs 
klients mis uflebas, da agreTve acnobs Tu vis SeuZlia mimarTos klients, 
rodesac uSualod socialuri muSaki arRvevs mis uflebebs.  
 

 socialuri muSaki klientis biofsiqosocialuri Sefasebis da intervenciis 
procesSi amowmebs xom ar irRveva misi klientis uflebebi individis an 
romelime organizaciis mier; amowmebs iRebs Tu ara klienti misTvis 
kuTvnil momsaxurebebs da daxmarebas.  
 

 zedamxedvelobis dros profesiuli zedamxedveli afasebs socialuri 
muSakis praqtikul saqmianobas adamianis uflebebis da socialuri 
samarTlianobis sferoSi. kerZod, ramdenad icavs socialuri muSaki Tavisi 
klientis uflebebs an TviTon socialuri muSaki xom ar arRvevs klientis 
uflebebs. organizaciis SinaganawesSi arsebobs punqti, romelic xazs 
usvams im RonisZiebebis aucileblobas, rodesac socialuri muSaki TviTon 
arRvevs klientis uflebas an zogadad ar icavs mis uflebebs. 
 

 klientTa uflebebis dacvis mizniT socialuri samuSaos momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia am sferoSi sakuTar TanamSromlobas saxelmwifo 
da sazogadoebriv organizaciebTan asaxavs werilobiTi saxiT – 
organizaciis yovelwliuri angariSi, samuSao Sexvedrebis oqmebi da 
registrirebuli werilebi.  

 
 
standarti 2:  aragansjiTi praqtika da diskriminaciis dauSvebloba 
Standard 2: Non-Judgmental and Non-Discriminatory Practice 
 

socialuri samuSaos momsaxureba emyareba aragansjiT princips, rac xazs 
usvams socialuri muSakis pasuxismgeblobas klientis mimarT – gamoiCionos  
pozitiuri damokidebuleba da ar gansajos klienti araswori gadawyvetilebis, 
Cadenili danaSaulis an umoqmedobis gamo. socialuri momsaxurebis mimwodebeli 
socialuri muSaki da organizacia iTvaliswineben socialuri inkluziis da 
pirovnebis pativiscemis principebs da gamoricxaven klientTa diskriminacias maTi  
rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, 
erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, qonebrivi mdgomareobis, 
janmrTelobis da dabadebis mdgomareobis an sxva viTarebis gamo.  

 
Sedegi: 
Result/Output: 
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aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad organizacia erTnairad 

emsaxureba yvela klients ganurCevlad maTi eTnikuri warmomavlobis, klasis, 

fizikuri da gonebrivi unarebis, asakis, sqesis da religiuri aRmsareblobis. 

socialuri muSaki ar iyenebs sakuTar Zalauflebas klientis sazianod da ar 

gansjis mas Cadenili danaSaulis an daSvebuli Secdomebis gamo.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
2.1 socialuri muSaki kargad acnobierebs antidiskriminaciuli praqtikis 

principebs da icavs maT yoveldRiur saqmianobaSi; 
 

2.2 socialuri samuSaos momsaxurebas iRebs yvela klienti ganurCevlad maTi 
eTnikuri warmomavlobis, asakis, klasis, fizikuri da gonebrivi unarebis, 
sqesis da religiuri aRmsareblobisa; 
 

2.3 socialuri samuSaos momsaxureba gamoricxavs klientis gansjas da 
fokusirebulia klientis Zlier mxareebze; 
 

2.4 klienti informirebulia imis Sesaxeb, rom socialuri muSakis mier misi 
diskriminaciis an gansjis SemTxvevaSi mas aqvs gasaCivrebis ufleba; 
 

2.5 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizaciis administracia 
regularulad (minimum weliwadSi erTxel) gadasinjavs organizaciis Sida 
politikas da uzrunvelyofs aragansjiTi da antidiskriminaciuli 
politikisa da praqtikis ganmtkicebas. 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 organizaciis administracia dasaqmebisas socialur muSaks awvdis 

informacias Tu ras niSnavs “diskriminacia” organizaciis farglebSi. 
SesaZloa organizaciis samizne jgufi iyos romelime asakobrivi jgufi an 
garkveuli socialuri problemebiT gaerTianebul pirTa jgufi da ara 
yvela socialurad daucveli adamiani. Tu socialuri muSaki samizne 
jgufis warmomadgenels uars eubneba momsaxurebaze an cudad emsaxureba 
misi eTnikuri warmomavlobis, asakis, klasis, fizikuri da gonebrivi 
unarebis, sqesis da religiuri aRmsareblobis gaTvaliswinebiT, maSin es 
aRiqmeba, rogorc diskriminaciuli praqtika.  
 

 organizacia socialuri muSakTa qcevis kodeqssa da xelSekrulebebSi xazs 
usvams antidiskriminaciuli principebis dacvis aucileblobas.  
 

 klientebs momsaxurebis miwodebis dasawyisSive socialuri muSaki da 
organizaciis administracia awodebs informacias klients, rom 
diskriminaciis SemTxvevaSi maT ufleba aqvT saCivriT mimarTon 
administracias.  
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 profesiuli zedamxedvelobis dros mowmdeba, Tu ramdenad axorcielebs 
socialuri muSaki antidiskriminaciul da aragansjiT praqtikas.  
 

 organizaciis administracia da profesiuli zedamxedveli regularulad 
amowmebs im formebs, sadac aisaxeba socialuri muSakis/organizaciis uari 
klientisTvis momsaxurebis miwodebaze, raTa darwmundes, rom uari ar 
efuZneba diskriminacias.   
 

 organizaciis SinaganawesSi arsebobs punqti, romelic xazs usvams im 
RonisZiebaTa gatarebis aucileblobas, rodesac adgili aqvs socialuri 
muSakis mier klientis diskriminacias an gansjas. 
 

 organizaciis administraciis mier momsaxurebaTa yovelwliuri Sefasebis 
erT-erT mniSvnelovan punqts Seadgens antidiskirminaciuli da aragansjiTi 
principebis gamoyenebis monitoringi praqtikaSi.  
 

standarti 3: kulturul TaviseburebaTa codna 
Standard 3: Cultural Competence 
 

socialuri samuSaos misias warmoadgens TiToeuli adamianis keTildReobis 
uzrunvelyofa maTi kulturuli mravalferovnebis gaTvaliswinebiT. termini 
“kultura” socialuri samuSaos praqtikaSi aerTianebs eTnikur, religiur, 
socialur da genderul aspeqtebs. socialuri muSakis erT-erTi mniSvnelovani  
profesiuli pasuxismgeblobaa flobdes informacias klientis kuturuli 
mravalferovnebis Sesaxeb da miawodos momsaxureba swored misi kulturuli 
Rirebulebebis da tradiciebis gaTvaliswinebiT.        
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis miwodeba xorcieldeba klientTa kulturuli Rirebulebebis da 
tradiciebis gaTvaliswinebiT. socialuri muSaki kargad icnobs da pativs scems 
klientis an klientTa jgufis kulturul Taviseburebebs. socialuri samuSaos 
momsaxureba gamoricxavs kulturul streotipebs da nebismieri kulturuli 
Taviseburebis ugulebelyofas. socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 
organizacia uzrunvelyofs da monitorings uwevs kulturul kompetenciaze 
dafuZnebuli socialuri samuSaos momsaxurebis miwodebas klientebisTvis. 
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 

3.1 socialur muSaki kargad acnobierebs Tu ras niSnavs termini “kultura” da 
cneba “kulturul kompetenciaze dafuZnebuli socialuri samuSao”; 
 

3.2 socialuri muSaki kargad icnobs sakuTari klientis/klientTa kulturul 
tradiciebs da Rirebulebebs; 

 
3.3 socialuri muSaki uzrunvelyofs informaciisa da momsaxurebis miwodebas 

klientisTvis/klientTaTvis gasageb enaze, an muSaobs masTan kvalificiuri 
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Tarjimnis gamoyenebiT. Tarjimani infromirebulia misi pasuxismgeblobis 
Sesaxeb – daicvas konfidencialuroba; 
 

3.4 socialur muSaks aqvs unari Seafasos kulturuli Rirebulebebis, normebis 
da tradiciebis zegavlena adamianis ganviTarebaze, qcevaze, komunikaciaze, 
arCevansa da gadawyvetilebaze; 
 

3.5 socialuri muSaki aRiarebs TiToeuli kulturis Zlier mxareebs, Tumca 
acnobierebs rom  eTnikuri, genderuli da religiuri Taviseburebebi 
SeiZleba individebisTvis garkveul barierebad iqcnen da Sesabamisad 
socialuri muSaks da momsaxurebis mimwodebel organizacias ganviTarebuli 
aqvs strategiebi aseTi barierebis dasaZlevad; 

 
3.6 multidisciplinarul jgufTan TanamSromlobis dros socialuri muSaki 

ganumartavs sxvadasxva profesionalebs klientis kulturul  
Taviseburebebs da mouwodebs kolegebs gaiTvaliswinon klientis 
kulturuli Rirebulebebi da tradiciebi; 

 
3.7 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia monitorings 

uwevs socialuri muSakis saqmianobas kulturuli kompetenciis sferoSi.  
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia iyenebs 
saqarTvelos socialuri muSakTa asociaciis mier SemuSavebul eTikis 
kodeqss, romelic xazs usvams kulturul kompetenturobis gamoyenebis 
aucileblobas socialuri samuSaos praqtikaSi. 

 
 organizacia socialuri muSakis dasaqmebisas amowmebs socialuri muSakis 

codnas kulturuli kompetenturobis sakiTxebSi. kerZod, ramdenad flobs 
socialuri muSaki informacias Tu ras niSnavs “kultura” da ra 
mniSvneloba aqvs kulturuli aspeqtebis zegavlenas adamianis 
ganviTarebaze, qcevasa da gadawyvetilebaze. dasaqmebis pirvelive kviraSi 
organizacia utarebs socialuri muSaks orientacias kulturuli 
mravalferovnebis sakiTxebSi da detalurad acnobs maTi klientebis 
kulturul Taviseburebebs. 

 
 organizacia moiazrebs kulturul kompetenturobas socialuri muSakis 

saqmianobis erT-erT fundamentalur  principad, rac xazgasmulia 
socialuri muSakis samuSao aRwerilobasa da xelSekrulebaSi.  

 
 socialuri muSakis mier Sesrulebuli individis bio-fsiqo-socialuri 

Sefaseba an Temis Sefaseba unda Seicavdes informacias klientis an 
klientTa jgufis kulturuli Rirebulebebis da tradiciebis Sesaxeb. 
samoqmedo gegma unda iTvaliswinebdes am kulturul Taviseburebebs da 
swored maTi gaTvaliswinebiT unda iqnas nebismieri intervencia 
ganxorcielebuli.  
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 Tu romelime kulturuli tradicia, Rirebuleba an norma xels uSlis 
individis an Temis funqcionirebas socialurma muSakma am sakiTxis irgvliv 
unda imuSavos sakuTar klientTan (individi, Temi) da profesiul 
zedamxedvelTan SeTanxmebis safuZvelze, raTa gamoricxuli iqnas 
socialuri muSakis subieqturoba da mikerZoebuli damokidebuleba. es 
SemTxveva unda aisaxos socialuri muSakis mier Sesrulebul CanawerebSi 
(Sefaseba, samoqmedo gegma, vizitebi). Tu klienti sakuTari kulturuli 
tradiciebis gamo uars ambobs daxmarebis miRebaze da am gadawyvetilebiT 
safrTxe eqmneba mis an misi ojaxis wevrebis/garSemomyofebis sicocxles, 
ganviTarebasa da ganaTlebas am SemTxvevaSi socialuri muSaki ukavSirdeba 
administracias da gadawyvetileba miiReba qveyanaSi arsebuli 
kanonmdeblobis gaTvaliswinebiT.  
 

 profesiuli zedamxedvelobis dros xorcieldeba monitoringi, Tu ramdenad 
iTvaliswinebs socialuri muSaki klientis kulturul Taviseburebebs da 
adgili xom ar aqvs maT ignorirebas an diskriminacias.  
 

 organicaziis Sinaganawesi Seicavs punqts, romelic xazs usvams im klientis 
uzrunvelyofas TarjimniT, romelic ver saubrobs qarTul enaze.  
 

 organizaciis administracia afasebs yovelwliuri monitoringis farglebSi 
afasebs  sakuTar momsaxurebas kulturuli mravalferovnebis dacvis 
TvalsazrisiT – Tu ramdenad aris xelmisawvdomi momsaxureba sxvadasxva 
kulturis warmoadgeneli adamianebisTvis da ramdenad iTvaliswinebs 
momsaxurebis formati kulturuli mravalferovnebis sakiTxebs.  

  
standarti 4: sakuTari damokidebulebis da profesiuli kompetenturobis 
gacnobiereba 
Standard 4: Self-Awareness 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba socialuri muSakis mier unda 
xorcieldebodes neitraluri poziciidan. aRniSnuli principis uzrunvelsayofad 
socialuri muSaki regularulad afasebs sakuTar damokidebulebas klientis 
mimarT; kerZod, xom ar axdens zegavlenas misi sakuTari Rirebulebebi, 
Sexedulebebi an mikerZoebuli pozicia klientis Sefasebisa da intervenciis 
procesze. agreTve socialuri muSaki momsaxurebas unda axorcielebdes sakuTari 
profesiuli kompetenturobis gaTvaliswinebiT. rac moiazrebs imas, rom 
socialuri muSaki acnobierebs sakuTar codnas da unarebs da swored maTi 
gaTvaliswinebiT muSaobs klientTan an axdens SemTxvevis gadamisamarTebas 
Sesabamisi kompetenciis socialur muSakTan. socialuri samuSaos momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia regularulad afasebs, Tu ramdenad neitraluria  
socialuri muSaki gadawyvetilebis miRebis, Sefasebis da intervenciis procesSi 
da rogoria misi profesiuli kompetenturoba.   
   
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia gamoricxavs socialuri muSakis subieqtur 
damokidebulebas klientebis mimarT da arakompetentur momsaxurebas. socialuri 
muSaki mudmivad afsebs xom ar axdens klientTan muSaobaze zegavlenas misi 
sakuTari Rirebulebebi da Sexedulebebi da profesiuli kompetenturoba. 
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indikatorebi: 
Indicators: 
 
4.1 socialuri muSaki acnobierebs, rom sakuTari Rirebulebebis, tradiciebis, 

Sexedulebebis da profesiuli kompetenciis codna momsaxurebis 
obieqturobisa da profesiuli ganviTarebis safuZvelia;   
 

4.2 individebTan da jgufebTan muSaobis procesSi socialuri muSaki mudmivad 
amowmebs xom ar axdens zegavlenas sakuTari Rirebulebebi, Sexedulebebi da 
profesiuli kompetencia gadawyvetilebis, Sefasebisa da intervenciis 
procesze;  

 
4.3 rodesac socialuri muSaki acnobierebs, rom misi pirovnuli 

damokidebulebis da profesiuli kompetenciis gamo ar ZaluZs darCes 
obieqturi an gauwios Sesabamisi daxmareba klients an klientTa jgufs, 
maSin igi administraciasTan SeTanxmebiT gadaamisamarTebs am SemTxvevas 
sxva socialur muSakTan an sxva organizaciasTan; 

 
4.4 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia daxmarebas uwevs 

socialur muSakebs sakuTari Tavis codnis da profesiuli kompetenturobis 
gazrdisa da stereotipebis daZlevaSi. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialur 

muSaks dasaqmebis pirvel etapze afasebs mis profesiul kompetencias. 
organizaciis administracia socialuri muSaks utarebs profesiul 
orientacias, romlis mniSvnelovan nawils Seadgens socialuri muSakis mier 
sakuTari Tavis codnis, Sexedulebebis da Rirebulebebis gacnobiereba. 

  
 profesiuli zedamxedvelobis proceduris erT-erT mniSvnelovan nawils 

Seadgens, is punqti rom zedamxedveli da socialuri muSaki TiToeuli 
SemTxvevis farglebSi amowmeben xom ar axdens zegavlenas socialuri 
muSakis Rirebulebebi, mikerZoebuli Sexedulebebi, tradiciebi an 
arasakmarisi profesiuli kompetenturoba mis obieqturobaze da 
momsaxurebis xarisxze. Tu SeuZlebeli xdeba obieqturobis SenarCuneba an 
momsaxurebis xarisxis uzrunvelyofa, maSin xdeba SemTxvevis 
gadamisamarTeba sxva socialuri muSakTan an organizaciasTan. 
gadamisamarTebis mizezi unda iqnas werilobiT asaxuli da dadasturebuli 
profesiuli zedamxedvelis mier. dokumenti inaxeba klientis pirad saqmeSi.   
 

 socialuri muSakis xelSekruleba Seicavs punqts, romelic xazs usvams 
socialuri muSakis valdebulebas imoqmedos sakuTari kompetenciis 
farglebSi. 
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 organizacia sul mcire weliwadSi erTxel atarebs saganmanaTleblo 
seminarebs, treningebs, samuSao Sexvedrebs, romelic socialur muSakebs 
exmareba profesiuli kompetenturobis gaRrmavebaSi.  
 
 

standarti 5: konfidencialuroba  
Standard 5: Confidentiality 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis erT-erT mniSvnelovan standarts 
warmoadgens konfidencialurobis dacva, romlis mixedviTac socialuri muSaki da 
TviT organizacia uzrunvelyofen klientis da misi ojaxis Sesaxeb informaciis 
da maTTan ganxorcielebuli intervenciis konfidencialurad Senaxvas. am mizniT 
socialuri muSaki momsaxurebis dasawyisSive klients awvdis informacias 
konfidencialurobis dacvisa da masTan dakavSirebuli sakanonmdeblo 
SezRudvebis Sesaxeb; kerZod, rodesac arsebobs TviTmkvlelobis an sxvebisTvis 
zianis miyenebis safrTxe an sasamarTlos gadawyvetilebiT xdeba informaciis 
moTxovna. yvela danarCen SemTxvevaSi socialuri muSaki organizaciebsa Tu 
saxelmwifo uwyebebs klientis Sesaxeb informacias uziarebs mxolod klientis an 
misi mzrunvelis/meurvis werilobiTi Tanxmobis safuZvelze, sadac miTiTebulia 
gasacemi informaciis Sinaarsi, informaciis mimRebi piri/uwyeba da informaciis 
gacemis periodi.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri muSakis da 
administraciis mier konfidencialurad aris daculi klientis Sesaxeb arsebuli 
informacia samarTlebrivi SezRudvebis gaTvaliswinebiT. klientis Sesaxeb 
informaciis gacema sxva organizaciebsa Tu masmediisTvis xdeba klientTan an mis 
mzrunvelTan/meurvesTan werilobiTi Tanxmobis Sedegad, rac mkacrad aris 
gansazRvruli organizaciis SinaganawesiT, kanonmdeblobiT da saqarTvelos 
socialur muSakTa asociaciis eTikis kodeqsiT. aRniSnuli standarti 
ganamtkicebs klientis ndobas socialuri muSakis da organizaciis mimarT.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
5.1 socialuri muSaki acnobierebs, rom klientTan muSaobis erT-erT 

mniSvnelovan princips Seadgens konfidencialuroba; 

5.2 socialuri muSaki kargad icnobs im samarTlebriv da eTikur SezRudvebs, 

romelTa mixedviTac SeuZlebelia klientis garkveuli informaciis 

konfidencialurad Senaxa; 

5.3 klienti an misi mzrunveli/meurve informirebulia klientis informaciis 

konfidencialurad Senaxvisa da dawesebuli SezRudvebis Sesaxeb; 

5.4 socialuri muSaki da organizaciis administracia uzrunvelyofs klientis 

Sesaxeb informaciis xelmisawvdomobis SezRudvasa da saimedo dacvas; 
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5.5 socialuri muSaki klientTan Sesaxvedrad iyenebs wynar, gancalkevebul 

garemos; 

5.6 organizacias gaaCnia Camoyalibebuli procedura, imis Sesaxeb Tu ra  saxis 

moqmedebebi unda ganxorcieldes konfidencialurobasTan dakavSirebiT, 

rodesac arsebobs klientze Zaladobis an klientis mxridan TviTdazianebis 

an sxvebis dazianebis riski.  

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri 
muSakis dasaqmebisas  profesiuli orientaciis farglebSi amowmebs 
socialuri muSakis codnas konfidencialurobis samarTlebrivi da eTikuri 
aspeqtebis Sesaxeb da individualuri an jgufuri treningis saxiT awvdis 
socialur muSaks informacias, Tu ras niSnavs da rogor unda iqnas 
daculi klientis Sesaxeb arsebuli infromaciis konfidencialuroba 
saqarTvelos kanonmdeblobis (sisxlis samarTlis kodeqsis M157-e muxli 
”piradi an ojaxuri saidumlos xelyofa”; saqarTvelos konstituciis me-20 
muxli “piradi Canawerebis da teqnikuri saSualebebiT miRebuli 
Setyobinebebis dacva”; saqarTvelos konstituciis 41-e muxli “oficialuri 
Canawerebis dacva”; saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-3 
Tavi “SezRudvebi personaluri monacemebis gamoyenebasTan dakavSirebiT”) da 
saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis kodeqsis mixedviT.  
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizaciis Sinaganawesi 

Seicavs mkafio proceduras konfidencialurobis dacvis Sesaxeb: 

- sad da rogor unda inaxebodes klientis Sesaxeb arsebuli informacia – 
klientTan dakavSirebuli yvela saxis werilobiTi informacia da 
dokumentacia inaxeba klientis saqmeSi da ganTavsebulia iseT adgilas, 
romelic iketeba da ar aris yvela TanamSromlisTvis Tu gareSe pirisTvis 
TvalsaCino da xelmisawvdomi. eleqtronuli infromacia, romelic inaxeba 
kompiuterSi, daculia sxvadasxva teqnikuri meTodiT. socialur muSaks 
xelSekrulebis safuZvelze ekrZaleba werilobiTi Tu eleqtronuli 
informaciis gatana ofisidan.  

 
- vis aqvs klientis Sesaxeb arsebuli informaciis (momarTva, Sefaseba, 

intervenciis individualuri gegma, vizitis Canawerebi, sxvadasxva 
iuridiuli Tu samedicino  dokumentacia da sxva) moTxovnis ufleba da ra 
tipis informaciis gacema SeiZleba – informacia SeiZleba miewodos  
klientTan momuSave sxvadasxva profesionals, saxelmwifo uwyebasa da 
sasamarTlos, mxolod maTi oficialuri (werilobiTi) momarTvis da 
klientTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan werilobiTi Tanxmobis Sedegad.  
 

- ra viTarebaSi SeiZleba moxdes klientis Sesaxeb informaciis gacema da ra 
formiT unda gaices informacia. klientis Sesaxeb arsebuli informacia 
gaicema oficialuri dokumentis saxiT, romelic efuZneba agreTve 
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oficialur moTxovnas. gacemul dokuments xels awers klienti an misi 
mzrunveli/meurve. Tu klienti an misi mzrunveli/meurve ar eTanxmeba 
informaciis gacemas eseT SemTxvevaSi organizaciis administracia 
informacias gascems mxolod sasamarTlo dadgenilebis an kanonmdeblobis 
safuZvelze.  Tu arsebobs klientze Zaladobis an klientis mier 
TviTdazianebis an sxvebis dazianebis riski (rac socialuri muSakis mier 
dadgenili iqna klientTan misi uSualo muSaobis dros)  da amavdroulad 
klienti an misi mzrunveli/meurve acxadebs uars am informaciis 
gamJRavnebaze, maSin socialuri muSaki administaciasTan SeTanxmebis da 
oqmis Sedgenis Sedegad gadascems am informacias policias, socialuri 
momsaxurebis saagentos da sxva Sesabamis struqturas.     
 

- rogori xdeba informaciis SenarCuneba da ganadgureba – organizacia 
klientis Sesaxeb infromacias inaxavs arqivSi 10 wlis ganmavlobaSi. 
informaciis ganadgureba xdeba administraciis gadawyvetilebiT, agreTve 
arsebobs nusxa, romelic asaxavs ganadgurebuli dokumentebis qronologias 
50 wlis ganamavlobaSi.  

 
 momsaxurebis miwodebis dasawyisSive socialuri muSaki acnobs klients an 

mis mzrunvels/meurves sakuTar valdebulebas klientis informaciis 
konfidencialurad Senaxvis Sesaxeb da ganumartavs iseT SemTxvevebs, 
rodesac SeiZleba es piroba ver Sesruldes (klientze ganxorcielebuli 
Zaladoba, klientis mier sakuTari Tavis an sxvebis TviTdazianebis 
mcdeloba Tu maRali riski da agreTve Cadenili danaSauli). 
arasrulwlovan klientTan muSaobis SemTxvevaSi am pirobebs SeiZleba 
daerTos nivTierebaze damokidebuleba, rodesc socialuri muSaki 
valdebulia acnobos mis mSoblebs, mzrunvels/meurves am SemTxvevis 
Sesaxeb. socialuri muSakis da klientis SeTanxmebas am pirobebis 
Sesrulebaze momsaxurebis miRebamde xels awers klienti an misi 
mzrunveli/meurve da es werilobiTi Tanxmoba inaxeba klientis pirad 
saqmeSi.  

  
 organizaciaSi arsebobs gancalkevebuli adgili klientebTan samuSaod, 

raTa ar isminebodes klientis saubari sxva profesionalis an gareSe piris 
mier.   

 
 socialuri muSakis valdebuleba konfidencialurobasTan dakavSirebiT 

ganmtkicebulia misi xelSekrulebiT.    

 
mimarTuleba II: socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba  

Cluster II: Social Work Service Delivery 
 

standarti 6: momsaxurebis Sesaxeb informaciis miwodeba klientisaTvis  
Standard 6: Informing Clients about Service 
 

klientis erT-erTi mniSvnelovani uflebaa miiRos miiRos socialuri 
samuSaos momsaxurebis Sesaxeb amomwuravi informacia. socialuri samuSaos 
momsaxurebis miznebis da funqcionirebis Sesaxeb srulyofili informaciis 
xelmisawvdomoba klientsa da socialur muSaks Soris urTierTobis damyarebis 
safuZvelia. awvdis ra socialuri muSaki klients srulyofil informacias 
socialuri samuSaos momsaxurebis Sesaxeb, exmareba mas momsaxurebasTan 
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dakavSirebuli realuri molodinebis CamoyalibebaSi. agreTve mniSvnelovania, rom 
Tems, sadac momsaxureba xorcieldeba, hqondes informacia aRniSnuli 
momsaxurebis daniSnulebis Sesaxeb. Sesabamisad, aucilebelia, rom socialurma 
muSakma Tems regularulad miawodos informacia Tavisi saqmianobis Sesaxeb. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimRebi piri (arasrulwlovanis an qmeduunaro piris SemTxvevaSi 
informacia agreTveE miewodeba mis mzurvnels/meurves) Tu Temi TanamSromlobis 
dawyebis pirvel etapze informirebulia momsaxurebis daniSnulebis, pirobebis da 
vadebis Sesaxeb. klienti agreTve flobs informacias Tu rogor da ra viTarebaSi 
xdeba momsaxurebis miwodeba da rogor aris gadanawilebuli klientis (individi, 
Temi) da socialuri muSakis uflebebi da valdebulebebi.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
6.1 klients (individs, Tems) gaaCnia detaluri informacia momsaxurebis 

mimwodebeli organizaciis da misi warmomadgeneli socialuri muSakis 
Sesaxeb; 

 
6.2 klienti flobs informacias organizaciis samizne jgufebisa da 

momsaxurebis miznebis, tipebis da miwodebis gzebis Sesaxeb; 
 
6.3 klients gaaCnia sruli informacia sakuTari uflebebis –

konfidencialurobis dacvis, misi aqtiuri monawileobis, sakuTari azris 
gamoxatvisa, momsaxurebis Sefasebis, gasaCivrebis Sesaxeb;  

 
6.4 klients aqvs sruli informacia socialuri muSakis iuridiuli da eTikuri 

pasuxusmgeblobebis Sesaxeb; klienti agreTve acnobierebs sakuTar 
pasuxismgeblobebs organizaciis da socialuri muSakis winaSe; 

 
6.5 klients aqvs informacia momsaxurebis standartebis Sesaxeb; 
 
6.6 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia sakuTar samizne jgufebs 

(individebs, Tems) regularulad awodebs informacias sakuTari da sxva 
organizaciebis mier uzrunvelyofili momsaxurebebis Sesaxeb. 

 
 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri momsaxurebis mimwodebel organizcias gaaCnia sainformacio 

paketi, romelsac awvdis klients momsaxurebis miwodebis pirvelive etapze. 
paketi moicavs Semdegi saxis informacias: 

 
- organizaciis misia da statusi (saxelmwifo, arasamTavrobo), sakontaqto 

informacia da muSaobis saaTebi  
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- momsaxurebis saxeobebis detaluri aRwera 
- samizne jgufebis SerCevis kriteriumebi 
- informacia momsaxurebis vadebis da momsaxurebis miwodebis garemoebis 

Sesaxeb 
- momsaxurebis Sewyvetis da momsaxurebis dasrulebis kriteriumebi 
- klientis uflebebi - momsaxurebis miRebis Tanabari SesaZleblobebi, 

konfidencialurobis dacva, misi aqtiuri monawileoba, sakuTari azris da 
damokidebulebis gamoxatva, momsaxurebis Sefaseba da gasaCivreba 

- socialuri muSakis pasuxusmgeblobebi 
- klientis pasuxusmgeblobebi – klienti iRebs valdebulebas iTanamSromlos 

socialur muSakTan momsaxurebis yvela etapze, miawodos mas saWiro 
dokumentacia da informacia im cvlilebebis Sesaxeb, rac mniSvnelovania 
maTi TanamSromlobisTvis. 

- momsaxurebis Rirebuleba da organizaciis politika saCuqarTan da 
SemowirulobebTan  dakavSirebiT 
 

 sainformacio pakets organizacia gadasinjavs regularuli wesiT – 
weliwadSi erTxel an momsaxurebaSi Setanili cvlilebebis Sesabamisad.  

 
 socialuri muSaki aRniSnul sainformacio pakets gadascems klients 

momsaxurebis dawyebis pirvelive dRes da masTan erTad verbalurad 
ganixilavs miwodebul informacias. klienti xelmoweriT adasturebs, rom 
gaecno sainformacio pakets da rom misTvis gasagebi da misaRebia paketSi 
arsebuli informacia. 

 
 organizacias gaaCnia gzamkvlevi klientebisTvis, romelic momsaxurebis 

standartebs klientisTvis misaRebi formiT ganmartavs.  
 

 organizacias gaaCnia sainfromacio broSurebi momsaxurebis formebis 
Sesaxeb da maT periodulad avrcelebs TemSi da sxvadasxva organizaciebSi, 
raTa gazardos klientTa informirebuloba. am mizniT awyobs sainformacio 
Sexvedrebs sul mcire weliwadSi erTxel.  

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 

organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs. 
socialuri muSaki klientTan muSaobis procesSi awodebs mas informacias 
arsebuli momsaxurebebis Sesaxeb.   

 
 
standarti 7: klientis CarTuloba da monawileoba 
Standard 7: Client Involvement and Participation 
 

klientisa da socialuri muSaks Soris aqtiuri TanamSromloba 
umniSvnelovanesi pirobaa saerTo miznis misaRwevad. socialuri muSaki 
uzrunvelyofs klientis CarTulobasa da monawileobas SemTxvevaze muSaobis 
TiToeul etapze iqneba es problemis gansazRvra, saWiroebaTa Sefaseba, Zlieri da 
susti mxareebis gamokveTa Tu samoqmedo gegmis Camoyalibeba da ganxorcieleba. 
yoveli gadawyvetileba SeTanxmebulia klientTan, xolo klientis qmeduunarobis 
SemTxvevaSi socialuri muSaki uzrunvelyfos misi mzrunvelis/meurvis maqsimalur 
CarTvas momsaxurebis procesSi. agreTve mniSvnelovania socialuri muSakis 
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TanamSromloba klientis ojaxTan da Tanadgomis qselTan (axloblebi, naTesavebi 
da sxva). qmedunariani klientis SemTxvevaSi socialuri muSaki aucileblad iRebs 
misgan Tanxmobas, raTa imuSaos mis ojaxTan da Tanadgomis qselTan. socialuri 
samuSaos intervenciis formac agreTve ganisazRvreba klientTan SeTanxmebiT. 
klientebi aqtiurad unda iyvnen CarTulni momsaxurebaTa Sefasebis an axal 
momsaxurebaTa dagegmvis dros.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad klienti (saWiroebis 

SemTxvevaSi misi mzrunveli/meurve) CarTulia momsaxurebis yvela etapze. igi 

sakuTari asakis da unaris gaTvaliswinebiT TviTon iRebs gadawyvetilebas 

intervenciis SerCevis Sesaxeb da aqtiurad monawileobs samoqmedo gegmis 

Sedgenasa da ganxorcielebis procesSi. socialuri samuSaos momsaxurebis 

mimwodebeli organizacia regularulad TanamSromlobs klientTan momsaxurebis  

Sefasebis da axali momsaxurebis an politikis Seqmnis procesSi.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 

7.1 klienti acnobierebs, rom misi aqtiuri CarTuloba momsaxurebis procesSi 

aris misi ufleba da amavdroulad pasuxismgeblobac; 

7.2 momsaxurebis miwodebis dros socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis 

CarTulobas SemTxvevaze muSaobis TiToeul etapze; 

7.3 klientis aqtiuri monawileoba asaxulia werilobiTi saxiT;  

7.4 socialuri muSaki aqtiurad TanamSromlobs klientis ojaxTan da 

Tanadgomis qselTan, raTa gaumjobesdes klientis keTildReoba; 

7.5 klienti aqtiurad aris CarTuli momsaxurebis/momsaxurebaTa Sefasebis da 

axali momsaxurebis/momsaxurebebis SemuSavebis da danergvis procesSi.   

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSaki klients momsaxurebis pirvelive etapze awodebs 

informacias, rom momsaxurebis procesSi misi aqtiuri monawileoba 
warmoadgens mis uflebas da agreTve valdebulebas, rom iqnas sasurveli 
mizani miRweuli. aRniSnuli informacia miTiTebulia sainformacia paketSi, 
romelic klients gadaecema momsaxurebis pirvelive dRes. socialuri 
muSaki damatebiT verbalurad ganumartavs klients Tu ra daniSnuleba aqvs 
mis aqtiur CarTulobas momsaxurebis procesSi. 
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 bio-fsiqo-socialuri Sefasebis forma asaxavs klientis Sexedulebebs da 
damikidebulebas misi saWiroebebis da pirovnuli resursebis Sesaxeb.  
 

 Temis Sefasebis forma asaxavs Temis wevrebis damokidebulebas Temis 
saWiroebebis da resursebis Sesaxeb.  
 

 socialuri muSaki da klienti individualuri momsaxurebis gegmaSi 
gansazRvraven klientis an misi mzrunvelis/meurves mier Sesasrulebel 
amocanebs, romelic eyrdnoba klientis Zlier mxareebs da resursebs. 
socialuri muSaki klientTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan erTad 
gansazRvravs, Tu rogor SeiZleba am amocanebis warmatebiT ganxorcieleba.  
socialuri muSaki samoqmedo gegmidan gamomdinare xels uwyobs klientis 
TanamSromlobas sxvadasxva organizaciebTan. 
  

 vizitebis CanawerSi asaxulia klientis aqtiuri monawileoba intervenciis 
procesSi. 
 

 organizacia momsaxurebis Sefasebis dros atarebs klientebis anonimur 
gamokiTxvas, raTa gaiziaros maTi azri da rekomendaciebi. 
 

 axali momsaxurebis dagegmva xorcieldeba klientTa monawileobis 
principze dayrdnobiT, rac mniSvnelovani pirobaa imisTvis, rom axali 
momsaxureba/momsaxurebebi ufro metad iyos morgebuli klientTa 
saWiroebebs.  

 
standarti 8: momarTva 
Standard 8: Referral/Intake 
 
 momarTva gulisxmobs SemTxvevis miRebas da warmoadgens SemTxvevaze 

muSaobis dawyebis sawyis proceduras. momarTvis etapze socialuri muSaki iRebs 

da aanalizebs pirvelad informacias klientis problemis Sesaxeb klientis 

daxmarebisaTvis gadawyvetilebis gamosatanad. momsaxurebas gaaCnia klientebis 

momsaxurebaSi CarTvis  kriteriumebi.  im SemTxvevaSi, Tu klienti ar 

akmayofilebs momsaxurebaSi CarTvis kriteriumebs, magram esaWiroeba daxmareba,  

socialurma muSaki gadaamisamarTebs mas sxva specialistTan an momsaxurebasTan.   

Sedegi: 
Result/Output: 

momsaxurebaSi klientebis CarTva SesabamisobaSia momsaxurebis 

kriteriumebTan da gamWvirvale procesia. socialuri muSaki axdens gadaudebel 

SemTzvevebze reagirebas, aseve, akavSirebs klientebs saWiro momsaxurebebTan 

saWiroebisamebr.    

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
8.1 socialuri muSaki momarTvel pirTan intervius safuZvelze analizs 

ukeTebs situacias da gamoqvs daskvna Semdgom reagirebaze; 
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8.2 reagirebaze miRebuli gadawyvetilebis Sesaxeb socialuri muSaki 

werilobiT acnobebs mommarTvel pirs gadawyetilebis miRebidan ara 

ugvianes 48 saaTis ganmavlobaSi; 

 
8.3 socialur muSaki gansazvras gadaudebel SemTxvevas momarTvis etapze da 

axdens Sesabamis reagirebas; 

 
8.4 socialuri muSakis axdens klientis gadamisamarTebas sxva momsaxurebaSi 

klientis saWiroebidan gamomdinare da awodebs mas informacias am 

momsaxurebis Sesaxeb; 

 
8.5 klientis sxva momsaxurebaSi gadamisamarTebis SemTxvevaSi, socialuri 

muSaki axorcielebs monitorings klientis saWiro momsaxurebasTan 

dakavSirebis procesze da saWiroebis SemTxvevaSi axorcielebs misi 

momsaxurebis miRebis uflebis advokatirebas;  

 
8.6 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs axali momarTvebis moZiebis meqanizmi, 

romlis meSveobiTac  socialuri muSakebi awarmoeben saWiroebis mqone 

pirTa dadgenas; 

 
8.7 socialuri muSaki mommarTvel pirs acnobs momsaxurebis Sesaxeb 

informacias im SezRudvebis CaTvliT, romelic SeiZleba warmoiqmnas 

servisis miwodebis procesSi; 

 
8.8 socilauri muSaki aRricxavs momarTvebs specialur jurnalSi.  

 
 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 momsaxureba SeimuSavebs klientebis momsaxurebaSi CarTvis  kriteriumebs, 
romliTac xelmZRvaneloben socialuri muSakebi momarTvaze reagirebisas. 
reagireba, SeiZleba iyos Semdegi saxis:  1) saqmeze muSaobis gagrZeleba,  2) 
gadamisamarTeba da 3) saqmis daxurva; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs momarTvis forma, romelic detalurad 
iZleva momarTvel pirTan gasaubrebis Sedegad miRebuli informaciis 
dafiqsirebis saSualebas;   
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs gadaudebeli SemTxvevis ganmarteba da 
kriteriumebi, romliTac xelmZRvaneloben socialuri muSakebi gadaudebeli 
SemTxvevis gansazRvrisas;  
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 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs da 
iyenebs am informacias klientebis gadamisamarTebis procesSi; 

 
 axali momarTvebis mosaZieblad socialuri muSakebi Tavis samoqmedo 

teritoriaze awvdis  sazogadoebas informacias momsaxurebis Sesaxeb, 

kerZod, atarebs  samuSao Sexvedrebs, prezentaciebs TemSi.  

 
 
standarti 9: klientis Sefaseba  
Standard 9: Assessment 
 

klientis mdgomareobis Sefaseba socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebis erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia.  socialuri muSaki axdens 
klientis Sesaxeb informaciis Segrovebasa da analizs, imisaTvis rom kargad 
gaerkves klientis situaciaSi. Sefasebis procesSi mniSvnelovania socialurma 
muSakma klientis mdgomareobi Sesaxeb informacia moipovos sxvadasxva wyarodan 
(klienti, ojaxi, axloblebi, sxva specialistebi), raTa uzrunvelyos 
mdgomareobis sistemuri Sefaseba. Sefasebisas socialuri muSaki informacias 
moiZiebs  biologiuri, fsiqologiuri, samedicino, socialuri, kulturuli, 
samarTlebrivi faqtorebis Sesaxeb, romlebic zegavlenas axdenen klientis 
mdgomareobaze. Sefasebis procesSi socialurma muSaki axdens saWiroebaTa 
prioritetizacias, gansazRvravs klientis sust da Zlier mxareebs da axdens 
klientis motivaciis amaRlebas saWiroebisamebr.  
 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

socialuri muSakebis mier ganxorcielebuli klientis Sefaseba gamoiyeneba 

intervenciis gansazRvrisa da dagegmvis mizniT. igi iTvaliswinebs klinetis bio-

fsiqo-socialur aspeqtebis analizs, klientisa da sazogadebis urTierTobis 

sakiTxs da moicavs klientis Zlieri da susti mxareebis analizs. Sefasebis 

procesSi aqtiuaradaa monawileobs Tavad klienti da misi socialuri qselis 

warmomadgenlebi.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 
9.1 socialuri muSakis Sefasebis amosavalia klienti, misi urTierTobebi 

ojaxTan, sxva socialur jgufebTan da TemTan; 
 

9.2 socialuri muSakis Sefaseba moicavs klientis bio-fsiqo-siocialuri 
aspeqtebis analizs, romlebic gavlenas axdenen klientis funqcionirebaze; 

 
9.3 Sefasebis Sedegad miRebuli informacia efuZneba sxvadasxva wyaros; 

 
9.4 Sefesebisas socialuri muSaki iyenebs sakuTar dakvirvebis Sedegad 

miRebuli informaciis analizs; 
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9.5 socialur muSaks Seswevs unari Sefasebis procesSi SeZlos gadaudebeli 

Carevis aucileblobis gansazRvra da iRebs Sesabamis zomebs; 
 

9.6 socialuri muSaki axdens klientis Zlieri mxareebis gansazRvras; 
 

9.7 socialuri muSakis Sefaseba moicavs informacias  klientis Tanadgomis 
qselisa da misTvis xelmisawvdomi resursebis Sesaxeb; 
 

9.8 Sefasebis procesSi socialuri muSaki uzrunvelyofs problemis aRqmisa da 
saWiroebis Sesaxeb klientis Sexedulebebisa da azris gaTvaliswinebas; 
 

9.9 Sefasebis procesSi socialuri muSaki asaxavs klientis mier situaciis 
aRqmis unars; 
 

9.10 socialuri muSaki bio-fsiqo-socialuri Sefasebis Sedegebs da 
rekomendaciebs asaxvas angariSSi.  
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 
 

 socialuri muSakebi klientis Sefasebis procesSi xelZRvaneloben 
ekosistemebis Teoriis modelis Sesabamisad da iyeneben Sefasebis bio-fsiqo-
socialur perspeqtivas; 
 

 socialuri muSakebi moiZieben inforamacias biologiuri, samedicino, 
sociologiuri, fsiqologiuri, kulturuli, garemo da samarTlebrivi 
faqtorebis Sesaxeb, romelic zegavlebas axdenen klientis funqcionirebaze; 

 
 socialuri muSakebi iyeneben informaciis Segrovebis sxvadasva meTods 

saWiroebidan gamomdinare, rogoricaa klientis pirispir intervius teqnika, 
dakvirveba, interviu sxva dainteresebul mxareebTan da a.S. 
 

 socialuri muSaki TanamSromlobs sxvadasxva specialistTan klientis 
Sefasebis procesSi; 

 
 momsaxureba gansazRvravs Sefasebis tipebs momsaxurebis miznebidan 

gamomdinare, rogorciaa magaliTad pirveladi Sefaseba, sruli Sefaseba, 
gadaudebeli Sefaseba da iyenebs maT momsaxurebis specifikis Sesabamisad; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs Sefasebis formebi, romliTac 
xelmZRvaneloben socialuri muSakebi; 

 
 Sefasebis formebis SemuSavebasa da ganaxlebaSi momsaxureba uzrunvelyofs 

socialuri muSakebi monawileobas; 
 

 momsaxureba axorcielebs socialuri gadamzadebas Sefasebis formebis 
gamoyenebis mizniT. 
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standarti 10: dagegmva da klientis gaZlierebaze orinetirebuli intervencia  
Standard 10: Planning and Empowerment Based Intervention 
 

socialuri muSakis  klientis Sefasebis safuZvelze ayalibebs  mis 
dasaxmareblad intervenciis gegmas.  socialurma muSakma uzrunvelyofs klientis 
aqtiur CarTulobas miznebis Camoyalibebis procesSi da aTanxmebs SemuSavebul 
miznebs masTan.  intervencia gulisxmobs gegmis miznebis Sesabamisi 
RonisZiebebis/Carevis ganxorcielebas.  ZiriTadi amocana am procesSi ukavSirdeba 
klientis gaZlierebas rac iTvaliswinebs klientis resursebis, kompetenciis, 
SesaZleblobebisa da arCevanis ganviTareba, raTa aRdges an gaumjobesdes 
klientis socialuri funqcionireba da man SeZlos damoukideblad moqmedeba. 
intervenciis ganxorcielebis procesSi socialurma muSakma awarmoos klientis 
miRweuli progresis monitorings, kerZod Seiswavlis klientis Sexedulebebsa da 
cxovrebis wesSi cvlilebebs, aseve, misi sistemebTan dakavSirebisa da 
urTierTqmedebis unars.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

klienti monawileobs  intervenciis  gegmis SemuSavebaSi. SemuSavebuli 
intervencia SesabamisobaSia klientis saWiroebebTan. gegma cvlilebas ganicdis 
klientis mier miRweuli progresis Sesabamisad. intervencia orientirebuli 
klientis gaZlierebaze.  
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
10.1 intervenciis dagegmvaSi da gadawyvetilebis miRebaSi socialuri muSaki 

uzrunvelyofs klientis aqtiur monawileobas; 
 

10.2 intervenciis gegma moicavs Semdegs: a) intervenciis miznebs; b) konkretul 
gansaxorcielebel aqtivobebs; g) pasuxismgebel pirebs; d) momsaxurebis 
miwodebis vadebs; e) mosalodnel Sedegebs; 

 
10.3 klientisaTvis xelmsawvdomia gegma da survilis SemTxvevaSi maT aqvT am 

gegmis asli; 
 
10.4 socialuri muSaki awarmoebs klientis mier miRweuli  progresis 

monitorings; 
 

10.5 momsaxurebis miwodebaSi socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis 
ojaxisa da sxva socialuri qselis wevrebis CarTulobas mdgradi Sedegebis 
miRwevis  mizniT; 
 

10.6 regularulad (sul mcire 6 TveSi erTxel) xdeba gegmis gadasinjva 
klientis monawileobiT, rac gulismobs gegmiT dasaxuli amocanebis 
Sesrulebis Sefasebas  da gegmaSi saWiroebisamebr cvlilebebis Setana 
klienTan erToblivi muSaobiT; 
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10.7 socialur muSaks aqvs unari gansazRvros servisis dasrulebis 
aucilebloba im SemTxvevaSi, rodesac miiRweva miznebi, gadaiWreba 
amocanebi da uzrunvelyofili iqneba klinetis usafrTxoeba, an rodesac 
SeuZlebelia miznis miRweva da aucilebeli xdeba alternatiuli 
intervenciis gamoyeneba; 
 

10.8 socialuri muSaki samoqmedo gegmis Sesabamisad amzadebs ojaxs 
momsaxurebis dasrulebisaTvis.  

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 gadawyvetilebis miRebis procesSi momsaxureba iTvaliswinebs 10 wels 
zemoT bavSvis azrs, xolo qmeduunaro piris SemTxvevaSi ki – misi kanonieri 
warmomadgenlis; 
 

 momsaxureba intervenciis dagegmvis Sedegad aformebs xelSekrulebas 
klientTan, romelic moicavs orive mxaris ufleba-movalebebs; 
 

 socialuri muSakis muSaobis procesSi iyenebs sxvadasxva intervenciis tips 
(konsultireba, advokatireba, facilitacia, ojaxuri konferencia da sxva) 
da maT SerCevis dros iTvaliswinebs  miznobrivi jgufis specifikas; 

 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs intervenciis gegmis forma, romeliTac 

xelmZRvanelobs socialuri muSaki;  
 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs klientis progresis monitoringis 

procedurebi (ramden xanSi erTxel xocieldeba monitoringis vizitebi, ra 
saxiT) da monitoringis vizitis Canaweris forma; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs SemTxvevis gadasinjvisa da daxurvis forma, 
romelsac iyenebs socialuri muSaki.  
 

 
 
mimarTuleba III: socialuri samuSaos momsaxurebis administrireba  

Cluster III: Social Work Service Administration 
 
standarti 11: gunduri muSaoba da multidisciplinarul jgufTan TanamSromloba 
Standard 11: Team Work 
 
 socialuri samuSaos momsaxureba iTvaliswinebs socialuri muSakis aqtiur 
TanamSromlobas sxvadasxva profesionalTan, rac xels uwyobs  beneficiaris 
keTildReobis gaZlierebas. socialuri muSaki aqtiurad erTveba 
disciplinaTaSorisi gundis muSaobaSi klientis individualuri saWiroebebis 
Sefasebis, individualuri momsaxurebis gegmis da misi ganxorcielebis procesSi. 
socialuri muSaki, sakuTari kompetenciis farglebSi, awvdis specifiur 
informacias (konfidencialurobis gaTvaliswinebiT) multidisciplinaruli 
gundis wevrebs da uwevs maT konsultaciebs. nebismieri organizacia, romelic 
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axorcielebs socialuri samuSaos momsaxurebas, sakuTari SinaganawesiT 
gansazRvravs socialuri muSakis CarTulobas multidisciplinaruli jgufis 
muSaobaSi da ganmartavs mis ufleba-movaleobebs.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia klientis keTildReobis mizniT 
uzrunvelyofs socialuri muSakis CarTulobas sxvadasxva profesionalisgan 
Semdgar multidisciplinarul jgufSi. multidisciplinaruli jgufi SeiZleba 
arsebobdes rogorc erTi organizaciis farglebSi, agreTve SesaZloa Sedgebodes 
sxvadasxva organizaciebis warmomadgeneli profesionalebisgan. 
multidisciplinarul jgufSi muSaobisas socialuri muSaki icavs klientis 
interesebsa da uflebebs. aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad klienti, 
sakuTari saWiroebebidan gamomdinare, Rebulobs mravalmxriv momsaxurebas. 
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
11.1 socialuri samuSaos momsaxureba klientis saWiroebebis Sefasebis da 

intervenciis dros iTvaliswinebs socialuri muSakis aqtiur 
TanamSromlobas sxvadasxva profesionalebTan; 
 

11.2 Tu multidisciplinaruli jgufi arsebobs organizaciis farglebSi, maSin 
organizacia gansazRvravs TiToeuli profesionalis, maT Soris socialuri 
muSakis, rolsa da funqciebs; 

 
11.3 Tu multidisciplinaruli jgufi ar arsebobs organizaciis farglebSi, 

maSin organizacia gansazRvravs Tu romeli organizaciis profesionalebTan 
da ra saxiT TanamSromlobs socialuri muSaki; 

 
11.4 socialuri muSaki TanamSromlobs multidisciplinaruli jgufis wevrebTan 

konfidencialurobis principis dacviT; 
 

11.5 multidisciplinarul jgufis muSaoba uzrunvelyofs klientis 
keTildReobas. 
 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias 

Camoyalibebuli aqvs multidisciplinaruli jgufis muSaobis procedura, im 

SemTxvevaSi Tu multidisciplinaruli jgufi organizaciis SigniT aris 

Seqmnili. procedura aRwers TiToeuli profesionalis rols da funqcias. 

kerZod, ra SemTxvevaSi xdeba TiToeuli profesionalis (socialuri 

muSakis, fsiqologis, eqimis, pedagogis da sxva specialistis) CarTva 
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SemTxvevaze muSaobis dros. procedura ganmartavs TiToeuli 

profesionalis, maT Soris socialuri muSakis, pasuxismgeblobas klientis 

informaciis konfidencialurad Senaxvis Sesaxeb. gansazRvrulia, Tu ra 

saxis informacia SeiZleba iqnas gaziarebuli jgufis wevrebisTvis.  

proceduraSi agreTve miTiTebulia jgufis regularuli Sexvedrebis 

sixSire.  

 Tu multidisciplinaruli jgufi ar arsebobs organizaciis farglebSi, 

maSin socialuri muSaki TanamSromlobs sxvadasxva organizaciis 

profesionalebTan klientis interesebis Sesabamisad. aseT SemTxvevaSi 

organizacias SinaganawesSi miTiTebuli aqvs socialuri muSakis mier 

sxvadasxva profesionalebisgan informaciis miRebis an klientis SemTxvevis 

konferenciis mowyobis procedura da masSi socialuri muSakis monawilebis 

wesi.  

 Tu multidisciplinaruli jgufi moqmedebs erTi organizaciis farglebSi, 

maSin organizaciaSi arsebobs  multidisciplinaruli jgufis wevrebis mier 

individulurad sawarmoebeli formebi (mag. fsiqologis Sefasebis forma, 

socialuri muSakis Sefasebis forma da a.S.) da SemTxvevis marTvis erTiani 

forma (biofsiqosocialuri Sefaseba da samoqmedo gegma), romelSic 

aisaxeba sxvadasxva profesionalis monawileoba. am SemTxvevaSi klientis 

SemTxvevas marTavs socialuri muSaki.  

 Tu socialuri muSaki SemTxvevaze muSaobis dros ukavSirdeba organizaciis 

gareT arsebul profesionalebs Sefasebis an intervenciis etapze, maSin 

socialuri muSaki awvdis da iRebs informacias oficialuri 

mimarTvis/werilis saxiT. rodesac ewyoba sxvadasxva organizaciebis 

warmomadgeneli profesionalebisgan Semdgari SemTxvevis konferencia, maSin 

socialuri muSaki iyenebs SemTxvevis konferenciis specialur formas, 

romelsac boloSi xels awers yvela profesionali. PSinaganawesSi 

gansazRvrulia, rom socialuri muSaki organizaciis gareT arsebul 

profesionalebs ukavSirdeba zedamxedvelTan da organizaciis 

administraciasTan SeTanxmebiT.  

 SemTxvevis Sefaseba da samoqmedo gegma asaxavs saWiro profesionalebis 

CarTulobas yvela etapze. SemTxvevis gadasinjvis da daxurvis formebSi 

asaxuli unda iqnas, Tu ra Sedegi moyva multidisciplinaruli jgufis 

wevrebis CarTvas SemTxvevis farglebSi.  

 
 
standarti 12: profesiuli zedamxedveloba  
Standard 12: Professional Supervision 
 

organizacia, romelic axorcielebs socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebas  momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelyofis mizniT valdebulia 
danergos regularuli profesiuli zedamxedveloba. profesiul zedamxedvelobas 
axorcielebs socialuri samuSaos xelmZRvaneli, romelsac gaaCnia Sesabamisi 
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kvalifikacia da gamocdileba. TiToeul organizacias SemuSavebuli aqvs 
profesiuli zedmxedvelobis procedura, romlis mixedviTac xelmZRvaneloben 
zedamxedveli da socialuri muSaki. socialuri samuSaos xelmZRvaneli 
uzrunvelyofs zedamxedvelobis gegmis SemuSavebas TiToeuli socialuri 
muSakisaTvis da am gegmis ganxorcielebas. zedmxedveloba exmareba socialur 
muSaks daxvewos sakuTari codna da gaaumjobesos momsaxureba. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad uzrunvelyofilia socialuri 

samuSaos momsaxurebis xarisxis monitoringi praqtikis doneze. profesiuli 

zedamxedveli regularulad afasebs socialuri muSakis mier ganxorcielebul 

Sefasebas, intervencias, klientebisTvis resursebis Tanabrad miwodebas da maTi 

uflebebis dacvas.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 

12.1 organizaciaSi TiToeuli socialuri muSaki gadis regularul profesiul 
zedamxedvelobas; 
 

12.2 profesiul zedamxedvelobas uzrunvelyofs kvalificirebuli socialuri 
muSaki; 

 
12.3 profesiuli zedamxedvelobis Sedegad gaumjobesebulia klientis 

saWiroebebis Sefaseba, intervenciis gegma da zogadad klientis 
keTildReobas; 

 
12.4 profesiuli zedamxedveloba exmareba socialur muSakebs profesiul 

ganviTarebaSi. 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 organizacias SemuSavebuli aqvs profesiuli zedamxedvelobis procedura, 

romelic ganmartavs zedamxedvelobis formas (individualuri Tu jgufuri) 

da profesiuli zedamxedvelis da socialuri muSakis rols 

zedamxedvelobis farglebSi. organizacia gansazRvravs profesiul 

zedamxedvelis kvalifikacias. zedamxedvels gaaCnia bakalavris an magistris 

kvalifikacia, an gavlili aqvs minimum 30 dRiani treningi socialur 

samuSaoSi. zedamxedvels agreTve gavlili aqvs specialuri kursi 

zedamxedvelobis uzrunvelsayofad. zedamxedvels gaaCnia minimum 2-wliani 

gamocdileba socialur samuSaoSi.  

 zedamxedvelobis procesis dros ganixileba TiToeuli SemTxvevis 

farglebSi arsebuli sirTuleebi da warmatebebi. 
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 organizacias SemuSavebuli aqvs zedamxedvelobis procesis amsaxveli 

forma. zedamxedveli afasebs socialuri muSakis saqmianobas, kerZod Tu 

rogor axorcielebs socialuri muSaki Sefasebas da intervencias, an 

adgili xom ar aqvs klientis uflebebis darRvevas, socialuri muSakis mier 

eTikuri normebis an kanonmdeblobis darRvevas. zedamxedveli amowmebs Tu 

ra saxis meTodebs iyenebs da ra saxis resursebs awvdis mas socialuri 

muSaki. zedamxedveloba moicavs  SemTxvevis farglebSi arsebuli 

sirTuleebis ganxilvas. zedamxedveli socialur muSaks awvdis rCevebsa da 

rekomendaciebs Tu rogor gadalaxos arsebuli sirTuleebi. yovelive 

zemoTqmulis asaxva xdeba zedamxedvelobis formaSi. 

 organizacia weliwadSi erTxel atarebs trenings zedamxedvelisTvis da 

agreTve afasebs zedamxedvelobis proceduras administraciuli Sefasebis 

dros.  

 
standarti 13: saqmianobis da momsaxurebis Sefaseba (TviT da administraciuli) 
Standard 13: Performance Evaluation (Self and Administrative) 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelsayofad 
organizaciaSi arsebobs monitoringis sistema da meqanizmi, romlis mixedviTac 
socialuri muSaki awarmoebs sakuTari saqmianobis Sefasebas. socialuri muSaki 
afasebs sakuTari codnis da unar-Cvevebis Sesabamisobas momsaxurebiT 
gaTvaliswinebul Sefasebasa da intervenciasTan; agreTve ramdenad SeuZlia mas 
Tanamedrove meTodebis da midgomebis gamoyeneba praqtikaSi. garda praqtikosi 
socialuri muSakisa, TviTSefaseba xorcieldeba socialuri samuSaos 
zedamxedvelis mier. profesiuli zedamxedveli afasebs Tu ramdenad gaaCnia mas 
zedamxedvelobisTvis da konsultaciebisTvis saWiro codna da gamocdileba, 
ramdenad Tanamedrovea misi codna da meTodebi. garda TviTSefasebebisa 
momsaxurebis mimwodebeli organizaciis administracia TviTon axorcielebs 
momsaxurebis Sefasebas. momsaxurebaTa Sefasebis mizans Seadgens momsaxurebis 
Zlieri mxareebis da xarvezebis gamokveTa da agreTve, ramdenad Seesabameba 
socialur muSakTa codna da unar-Cvevebi socialur samuSaos momsaxurebis mizans 
da xarisxs.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad xorcieldeba socialuri 
samuSaos xarisxis monitoringi momsaxurebis yvela etapze. aRniSnuli standartis 
Sedegad socialuri muSaki da administracia axorcielebs meTodebis, codnis da 
momsaxurebaTa regularul ganaxlebas da maT morgebas klientis saWiroebebze. 
standarti uzrunvelyofs klientis uflebebis da interesebis dacvas da mis 
aqtiur monawileobas momsaxurebaTa Sefasebis an ganaxlebis procesSi.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
13.1 organizaciaSi regularulad xorcieldeba socialuri muSakis da 

profesiuli zedamxedvelis Sefaseba; 
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13.2 socialuri muSaki regularulad afasebs Tu ramdenad SesabamisobaSi 

imyofeba misi codna, unarebi da gamoyenebuli meTodebi klientis 
saWiroebebTan da momsaxurebis SinaarsTan; 
 

 
13.3 profesiuli zedamxedveli regularulad afasebs sakuTar codnas da 

unarebs, rac esaWiroeba zedamxedvelobis uzrunvelsayofad; 
 
13.4 socialuri muSaki da profesiuli zedamxedveli organizaciis 

administracias regularulad awodeben TviTSefasebidan miRebul 
informacias; 

   
13.5 organizaciaSi arsebobs angariSis sistema; 

 
13.6 klientebi Rebuloben monawileobas momsaxurebaTa SefasebaSi; 

 
13.7 administracia regularulad afasebs momsaxurebebs klientTa uflebebis, 

eTikuri pirncipebis da konfidencialurobis dacvis perspeqtivebidan; 
 
13.8 organizacia profesionalTa TviTSefasebebidan da administraciuli 

Sefasebebidan miRebul informacias iyenebs profesionalTa codnis 
gaZlierebis da momsaxurebebaTa dasaxvewad. 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 organizacia SeimuSavebs socialuri muSakis da profesiuli zedamxedvelis 
Sefasebis sistemas. Sefaseba gulisxmobs aRniSnuli profesionalebis 
codnis da unarebis Sefasebas, agreTve socialuri muSakis mier warmoebuli 
SemTxvevebis da Canawerebis ganxilvas da profesiuli zedamxedvelobis 
formebis Sefasebas. momsaxurebaTa Sefasebis sistema moicavs momsaxurebaTa 
Sesabamisobas klientTa uflebebis da  eTikuri principebis dacvisTan. 
aRniSnuli Sefaseba xorcieldeba TiToeul profesionalTan 
individualurad minimum weliwadSi erTxel. am SemTxvevaSi administracia 
informacias iRebs socialuri muSakebisgan, zedamxedvelebisgan da 
klientebisgan.   

 
 organizacias gaaCnia angariSis sistema, romlis mixedviTac profesionalebi 

minimum sam TveSi erTxel valdebulni arian miawodon administracias 
informacia gaweuli saqmianobis Sesaxeb. socialuri muSaki da profesiuli 
zedamxedveli sakuTari unarebis da codnis TviTSefasebis Sedegad miRebul 
informacias administracias awodeben swored am formebis meSveobiT. 

 
 organizaciaSi SemuSavebulia formebi, romelTa mixedviTac klientebi 

afaseben momsaxurebas. momsaxurebis Sefasebas aqvs anonimuri saxe, rac 
uzrunvelyofs informaciis obieqturobas. aRniSnuli informacia 
gamoiyeneba administracias mier, xdeba misi Sefaseba da Sesabamisad 
momsaxurebis cvlilebac.  
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standarti 14: gasaCivrebis procedura/ukukavSiri 
Standard 14: Complaints/Feedback Procedures 
 

klientebis uflebebis dasacavad organizacias SemuSavebuli aqvs 
gasaCivrebis procedura, romlis meSveobiTac momsaxurebiT ukmayofilo klienti  
awvdis informacias administracias misi uflebebis darRvevis an uxarisxo 
momsaxurebis Sesaxeb. klients momsaxurebis miwodebis dasawyisSive ganemarteba 
misi ufleba gasaCivrebis Sesaxeb socialuri muSakis mier. TiToeul organizacias 
gaaCnia saCivarze reagirebis sakuTari regulacia. gasaCivrebis proceduris garda 
organizacias aqvs klientebisagan ukukavSiris miRebis sistema. momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia iTvaliswinebs saCivrebidan da ukukavSiridan miRebul 
informacias da axdens Sesabamis reagirebas. momsaxurebis mimwodebeli 
momxmareblis ukukavSirs regularulad ganixilavs da iTvaliswinebs 
momsaxurebis gaumjobesebisaTvis. 
 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 yvela klients aqvs saSualeba gaasaCivros momsaxurebis mier misi uflebis 

darRveva da miawodos ukukavSiris momsaxurebis xarisxisa an/da misi miwodebis 

formis Sesaxeb. Mklienti darwmunebulia, rom mis azrs moismenen da moaxdenen 

reagirebas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
14.1 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs gasaCivrebisa da ukukavSiris Sida 

procedura, romelSic gansazRvrulia maTze reagirebis vadebis da 
miTiTebulia pasuxismgebeli piri; 
 

14.2 gasaCivrebisa da ukukavSiris proceduris Sesaxeb informirebulia klienti 
socialuri muSakis mier momsaxurebis sawyis etapze; 
 

14.3 klientis mier saCivarsa reagireba mohyveba dadgenil vadaSi, ara umetes 
Svidi kalendaruli dRis ganmavlobaSi, xolo ukukavSirs ara umetes erT 
TveSi; 

 
14.4 im SemTxvevaSi, roca saCivris Sinaarsi safrTxes uqmnis vinmes 

usafrTxoebas momsaxureba maze dauyonebliv reagirebas axdens; 
 
14.5 momsaxurebis mimwodebeli aRricxavs saCivrisa da ukukavSiris yvela 

SemTxvevas specialur JurnalSi.  
 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 
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 momsaxureba qmnis pirobebs imisaTvis, rom klientebs SeeZloT momsaxurebis 

Sesaxeb azris miwodeba. momsaxureba gamoiyenebs anonimuri ukukavSiris 
miwodebis iseTi saSualebebic, rogorebicaa mag. kiTxvari, ukukavSiris 
Jurnali an yuTi anonimuri komentarebisaTvis da ganixilavs maT  
komentarebis regularulad; 
 

 momsaxureba SeimuSavebs gasaCivrebisa da ukukavSiris Sesaxeb porceduras, 
romelic iaRwers Tu vis unda mimarTos klientma saCivriT da  ra vadebSi 
moxdeba reagireba; 
 

 klientis mier momsaxurebis Sesaxeb saCivris miRebis SemTxvevaSi 
momsaxureba wers  daskvnas misi Sinaarsis, TariRis, miRebuli zomebisa da 
Sedegebis Sesaxeb; ganxilvis Sedegebi aucileblad ecnoba yvela CarTul 
mxares;  

 
 socialuri muSaki regularulad xvdeba kliensa da mis ojaxs, maTi 

interesebis gamokveTisa da dacvis mizniT.  
 
 
standarti 15: dokumentacia da Canawerebi 
Standard 15: Documentation and Recording 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis erTerTi mniSvnelovani aspeqtis Seadgens 
beneficiarTa dokumentaciis da momsaxurebis proceduriT gaTvaliswinebuli 
Canawerebis warmoeba. socialuri muSaki regularulad aRricxavs Tavis 
saqmianobas klientTan individualuri SemTxvevis farglebSi. agreTve axdens am 
SemTxvevisTan dakavSirebuli saWiro dokumentaciis Segrovebas (samedicino, 
iuridiuli, sxva organizaciebisTvis klientis informaciis gacemis SemTxvevebs). 
garda individualuri SemTxvevis Canawerebis da dokumentaciisa, organizaciaSi 
xdeba zedamxedvelobis da socialuri muSakis saqmianobis Sefasebis amsaxveli 
dokumentaciis warmoeba da Senaxva.  

  
Sedegi: 
Result/Output: 

momsaxurebaSi klientis saqmisa Sesaxeb arsebobs saTanado Canawerebi da 
dokumentacia.  aseve, arsebobs socialuri muSakis zedamxedvelobisa da 
profesiuli saqmianobis amsaxveli Canawerebi. socialuri muSaki dokumentaciisa 
da angariSis warmoebisas iTvaliswinebs konfidencialurobis moTxovnebsa da 
eTikur principebs.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 

15.1 socialuri muSakis mier warmoebuli Canawerebi da dokumentacia klientis 

Sesaxeb moicavs Semdegs: a) momarTvis detalebs; b) klientis Sefasebas; g) 

intervenciis gegmas; d) klientTan kontaqtis aRweras (TariRebisa da drois 

miTiTebiT); e) klientis progresis monitorings; v) informacias miRweuli 

Sedegebis, agreTve saqmis daxurvis an mimarTvis mizezebis Taobaze; z) 
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saWiroebis SemTxvevaSi, klientisgan werilobiT nebarTvas informaciis 

gacemis Taobaze; T) klientis samedicino, iuridiuli, piradobis an sxva 

informaciis amsaxveli dokumentacia; 

15.2 momsaxurebaSi arsebobs soiclauri muSakebis zedamxedvelobis Sevsebuli 

formebi; 

15.3 momsaxurebaSi arsebobs oqmebi SemTxvevis konferenciebisa Tu sxva 

mniSvnelovani samuSao Sexvedrebis Sesaxeb; 

15.4 socialuri muSaki akmayofilebs klientis moTxovnas masze arsebuli 

dokumentaciis gacnobasTan dakavSirebiT SesaZleblobis farglebSi, xolo 

uaris SemTxvevaSi aZlevs klients Sesabamis axsna-ganmartebas; 

15.5 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis informirebulobas im pirebis 

Taobaze, romelTac xeli miuwvdebaT mis dokumentaciaze; 

15.6 saWiroebis SemTxvevaSi, socialuri muSaki konfidencialuri informaciis 

gacemasTan dakavSirebiT moipovebs klientis werilobiT Tanxmobas; 

15.7 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientze arsebuli dokumentaciis 

usafrTxo adgilas Senaxvas; 

15.8 momsaxureba uzrunvelyofs klientis saqmis Canawerebis  daarqivebas sul 

mcire aTi wlis ganmavlobaSi; 

15.9 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientze arsebuli dokumentaciis 

usafrTxo adgilas Senaxvas;  

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs socialuri samuSaos praqtikis 
warmoebisaTvis yvela saWiro dokumentacia, romelsac iyenebs socialuri 
muSaki; 
 

 aRniSnuli dokumentaciis Seqmnasa da ganaxlebaSi monawileobas iRebs 
socialuri muSaki; 

 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs klientis Sesaxeb arsebuli informaciis 

konfidencialobis dacvis procedurebi. 
 

 
standarti 16: socialuri muSakis datvirTva 
Standard 16: Social Work Workload 
 

socialuri muSaks aqvs iseTi samuSao datvirTva, romelic  xarisxiani 
momsaxurebis miwodebis saSualebas iZleva. samuSao datvirTva socialur 
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samuSaoSi Sedgeba nebismieri funqciisagan, romelic ukavSirdeba socialuri 
samuSaos ganxorcielebas. 

 
Sedegi: 
Result/Output: 

socialuri muSakis samuSao datvirTva SesabamisobaSia mis SesaZleblobebsa 
da mis xelT arsebul resursebTan da uzrunvelyofs xarisxiani momsaxurebis 
miwodebas klientebisaTvis.  
 
indikatorebi: 
Indicators: 

 
16.1 momsaxureba Tavad gansazRvravs socialuri muSakis samuSao datvirTvas, 

raTa uzrunvelyon xarisxiani momsaxurebis miwodeba da miRweuli Sedegebis 
monitoringis ganxorcieleba. 
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri samuSaosaTvis TanamSromlebis saWiro raodenobasa da 

Semadgenlobas gansazRvravs samuSaos farglebi da kompleqsuroba, 
momsaxurebis mimReb beneficiarTa specifika, eTnikuri da kulturuli 
Semadgenloba da maRali riskis jgufis, mwvave SemTxvevebisa da 
mravalmxrivi saWiroebebis mqone beneficiarebis raodenoba: 
 

 socialuri muSakis optimaluri datvirTvis gansazRvrisaTvis, socialur 
muSakTa saWiro raodenobas momsaxureba adgens klintebis raodenobis 
Sesabamisad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

30 socialuri samuSaos praqtikis standartebi, samuSao versia 

 

 
mimarTuleba IV: makropraqtika  

Cluster IV: Macropractice 
 

standarti 17: advokatireba 
Standard 17: Advocacy 
 

standarti xazs usvams socialuri muSakis, rogorc socialuri advokatis 
funqciaze.  socialuri samuSao aRiarebs diskriminaciis yvela formis negatiur 
zegavlenas klientebis cxovrebaze da cnobs socialuri advokatirebisa da 
socialuri cvlilebis saWiroebas individebisa da jgufebis gaZlierebisaTvis. 
socialuri muSaki  kargad unda icnobdes arsebul socialur politikas da  
acnobierebdes socialuri politikisa da programebis zegavlenas klientebze; 
agreTve, socialuri muSaki unda axdendes klientebis saxeliT socialuri 
sakiTxebis advokatirebas sakanonmdeblo da socialuri politikis doneze.  
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizaciis mier daculia klientis uflebebi da 
interesebi aramarto organizaciis farglebSi, aramed sxvadasxva uwyebebTan. 
socialuri muSakis mier gaweuli advokatirebis Sedegad klientis miewodeba 
yvela is saWiro momsaxureba, romelic gaTvaliswinebulia qveynis socialuri 
politikiT. advokatirebis Sedegad agreTve xdeba garkveuli cvlilebebis Setana 
socialuri politikis da momsaxurebebis doneze, rac aumjobesebs socialurad 
daucveli adamianebis keTildReobas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 

 
17.1 advokatireba warmoadgens socialuri samuSaos intervenciis erT-erT 
mniSvnelovan components; 
 
17.2 socialur muSaks gaaCnia SemTxvevis advokatirebis warmarTvisaTvis saWiro 
codna da unarebi;  
  
17.3 klienti aqtiurad aris CarTuli misi advokatirebis procesSi da yvela saxis 
gadawyvetileba aris SeTanxmebuli masTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan; 
 
17.4 advokatireba emsaxureba klientis gaZlierebas da misi keTildReobis 
uzrunvelyofas; 
 
17.4 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia sxvadasxva 
organizaciebTan TanamSromlobis gziT axorcielebs klientebis interesebis 
dacvas da maTTvis saWiro resursebis moZiebas; 
 
17.5  socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia eweva klientTa 
interesebis aqtiur advokatirebas adgilobriv da saxelmwifo mTavrobasTan, raTa 
moxdes momsaxurebaTa da socialuri keTildReobis politikis gaumjobeseba.  
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
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aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSakis samuSao aRwerilobaSi xazgasmiT aris aRniSnuli, rom 

klientis anu SemTxvevis advokatireba Seadgens socialuri muSakis erT-erT 
mniSvnelovan profesionalur pasuxismgeblobas; 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri 

muSakis dasaqmebisas afasebs, gaaCnia Tu ara mas klientis 
advokatirebisTvis saWiro codna da unarebi. agreTve organizaciis 
socialur muSakTa regularul satreningo kursis erT-erT mniSvnelovan 
moduls Seadgens socialuri advokatireba; 
 

 
 klientis interesebis da uflebebis advokatirebis aucilebloba 

dasabuTebulia socialuri muSakis mier ganxorcielebuli Sefasebis 
Sedegad. socialuri muSaki iRebs klientTan an Sesabamisad mis 
mzrunvelTan/meurvesTan erTad gadawyvetilebas klientis advokatirebis 
Sesaxeb. advokatirebis gegmas socialuri muSaki adgens klientTan an mis 
mzrunvelTan/meurvesTan erTad. advokatirebis gegmaSi naTlad aris 
gansazRvruli advokatirebis amocanebi, xerxebi da klientis monawileoba. 
advokatirebis gegmis saboloo mizans Seadgens klientis unarebis 
gaZliereba, raTa man Tavad SeZlos sakuTari interesebis advokatireba; 

 
 socialuri muSakis mier SemTxvevis farglebSi ganxorcielebuli 

advokatirebis monitoringi xdeba regularuli zedmxedvelobis farglebSi;  
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia aqtiurad 
TanamSromlobs sxvadasxva organizaciebTan, raTa klientebma miiRon 
maTTvis gankuTvnili momsaxurebani barierebis gareSe. organizacias gaaCnia 
Canawerebi am TanamSromlobis Sesaxeb (Sexvedrebis oqmebi, werilebi); 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia TanamSromlobs 

adgilobriv da saxelmwifo xelisuflebaTan da awodebs maT rekomendaciebs 
momsaxurebaTa da socialuri politikis gaumjobesebis Sesaxeb. 
organizaciis administracia am TanamSromlobis Sesaxeb informacias asaxavs 
sakuTar regularul angariSebSi.  

 
 
standarti 18: uwyebaTaSorisi TanamSromloba 
Standard 18: Interagency Cooperation  
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebis procesSi uwyebaTaSoris TanamSromlobaze. socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia acnobierebs, rom klientis kompleqsuri 
saWiroebebidan gamomdinare, mniSvnelovania sxvadasxva uwyebebTan (rogorc  
samTavrobo, ise, arasamTavrobo) TanamSromloba.  organizacia axdens sxvadasxva 
uwyebis warmomadgenlebTan Sexvedrebis xelSewyobas, raTa ganixilos da Sefasos 
klientTa jgufebisaTvis miwodebuli momsaxurebani.  
 
Sedegi: 
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Result/Output: 

aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad organizacia TanamSromlobs 
sxvadasxva samTavrobo da arasamTavrobo uwyebebTan, rac uzrunvelyofs 
socialurad daucveli adamianebisTvis kompleqsuri momsaxurebis miwodebas da 
uwyebebs Soris SemTxvevebis gadamisamarTebis sistemis gaumjobesebas.  mocemuli 
standarti xels uwyobs adgilobriv doneze socialurad daucveli adamianebis 
momsaxurebaTa qselis Seqmnas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
18.1 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia kavSiri 
sxvadasxva uwyebebTan; 
 
18.2 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia sxva uwyebebTan 
erTad xels uwyobs mravaljeradi saWiroebebis mqone klientebisTvis kompleqsur 
momsaxurebaTa paketis miwodebas; 
 
18.3 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia uwyebebTan 
TanamSromlobis gziT xels uwyobs momsaxurebebis gaumjobesebas. 
 
  
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis monacemTa baza, romlebic 
emsaxurebian socialurad daucvel adamianebs. garda amisa, organizacia 
SeiZleba warmoadgendes im gaerTianebebis da koaliciebis wevrs, romlebic 
miznad isaxaven socialurad daucveli adamianebis keTildReobis 
gaumjobesebas;  

 
 klientis intervenciis gegma da misi ganxorcielebis amsaxveli 

dokumentacia Seicavs informacias socialuri muSakis mier sxva uwyebebTan 
TanamSromlobis Sesaxeb;  
 

 organizacias gaaCnia Canawerebi samTavrobo da arasamTavrobo uwyebebTan 
TanamSromlobis Sesaxeb Sexvedrebis oqmebis, werilebis an 
gadamisamarTebuli SemTxvevebis Sesaxeb. 

 
 
 
standarti 19: TemTan muSaoba 
Standard 19: Working with Community 
 

socialuri muSaki kargad unda icnobdes TemSi arsebul resursebs da 
TanamSromlobdes Temis liderebTan saTemo mxardaWeris qseli gasafarToveblad.    
socialuri muSaki exmareba klientebs TemSi arsebuli resursebis gamoyenebaSi.  
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TemTan muSaobisas socialuri muSakis ZiriTadi mizani saTemo mobilizaciaa, 
romelis drosac socialuri muSaki exmareba adgilobriv Tems Seafasos sakuTari 
resursebi, dasaxos samoqmedo gegma da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis 
aucilebeli problemebis mogvarebisaken. socialur muSaks am procesSi 
koordinacias uwevs  sxvadasxva mxareebs Soris urTierTobas, xels uwyobs 
moqalaqeTa am procesSi CarTvasa da monawileobas, awvdis Tems informacias 
saWiroebisamebr da  exmareba maT Temis saWiroebaTa Seswavlis da Temis samoqmedo 
gegmis SemuSavebis procesSi.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad klientebs miuwvdebaT xeli 

TemSi arsebul resursebze. Aaseve, Temi wevrebi aqtiurad monawileoben sakuTari 

cxovrebis gaumjobesebaSi.  

 

indikatorebi: 
Indicators: 
 
19.1 socialuri muSaki icnobs im Temis specifikas (istoria, tradiciebi, 

kulturul, religiuri gansxvavebebi da sxva) romelSic igi muSaobs; 

19.2 socialuri muSaki icnobs TemSi arsebul momsaxurebebsa da resursebs; 

19.3 socialuri muSaki xels uwyobs klientebis mier saTemo resursebis 
gamoyenebas  maTi saWiroebebis dasakmayofileblad; 
 

19.4 socialuri muSaki TanamSromlobs Temis liderebTan saTemo mxardaWeris 
qselis gasaZliereblad; 
 

19.5 socialur muSaks SeuZlia Temis saWiroebaTa amocnoba, am saWiroebaTa 
dasakmayofileblad resursebis mobilizaciaa uwyebaTaSorisi 
TanamSromlobis gziT; 
 

19.6 socialuri muSakis saTemo mobilizaciis proceSi uzrunvelyofs Temis 
wevrebis aqtiur CarTvas. 
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 socialuri muSakis daqiravebis procesSi damqiravebeli amowmebs Tu 
ramdenad kargad icnobs socialuri muSaki im Temis specifikas, romelSic 
mas uxdeba muSaoba da awvdis mas informacias Temis Sesaxeb samuSaos 
dawyebis sawyis etapze ; 
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 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs da 
iyenebs am informacias klientebis gadamisamarTebis procesSi; 

 
 socialuri muSaki icnobs Temis liderebs da sxvadasxva uwyebis 

warmomadgenlebs ; 
 

 socialur muSaks akisris sxvadasxva funqcia, rogoricaa saganmanaTleblo, 
sakoordinacio, damxmare, konsultantis TemTan muSaobis procesSi. 

 
standarti 20: organizaciasTan muSaoba 
Standard 20: Working with Organization 
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri muSakebis mier momsaxurebis 
ganviTarebis xelSewyobis procesze.  socialuri muSaki acnobierebs mis rols 
organizaciis warmatebulad funqcionirebaSi.  am doneze muSaoba gulisxmobs 
organizaciisTvis momsaxurebis  ganviTarebaSi daxmarebis aRmoCenas. kerZod, 
socialuri muSaki afasebs misi da misi kolegebis mier momsaxurebis miwodebis 
process da  miRweul Sedegebs. aRniSnulis safuZvelze, gansazRvravs 
organizaciis saWiroebebs, raTa ufro efeqturad moxdes klientebisaTvis 
daxmarebis gaweva. socialuri muSaki  monawileobs socialuri samuSaos 
momsaxurebis miznebis, amocanebisa da formatis gadasinjvaSi organizaciis 
menejmentTan erTad. 

 
Sedegi: 
Result/Output: 

aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad socaluri muSaki monawileobs 

saWiroebebis gansazRvrisa da momsaxurebis ganviTarebis procesSi. socialuri 

muSakis CarTuloba aRniSnul procesSi uzrunvelfs klientebis saWiroebebze 

dafuZnebuli momsaxurebis miwodebas.   

indikatorebi: 
Indicators: 

 
20.1 socialur muSaki uzrunvelyofs organizaciis SigniT klientTa 

saWiroebaTa dasakmayofileblad advokatirebas;  
 

20.2 socialuri muSaki gansazRravs momsaxurebaSi arsebul xarvezebsa da awvdis 
aRniSnuli Sesaxeb informacias administracias;  

 
 

20.3 socialuri muSaki gamoavlens klientTa eqskluzias (gamoricxvas) 
momsaxurebis miRebidan; ganaxorcielebs qmedebebs aseTi SemTxvevebis 
aRmosafxvrelad klientTa kulturuli Taviseburebis da am 
TaviseburebebTan momsaxurebis adaptirebis gziT; 

 
20.4 socialuri muSaki monawileobs organizacias momsaxurebis miwodebis 

procesisa da Sedegebis SefasebaSi; 
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20.5 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
klientebis monawileobas  momsaxurebis ganviTarebaSi. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSaki icnobs organizaciis politikas,procedurebs da im 

samarTlebriv konteqsts, romlis farglebSic xorcieldeba momsaxurebis 
miwodeba; 
 

 socialuri muSaki mxars uWers iseT politikasa da procedurebs, romlebic 
uzrunvelyofen sxvadasxva kulturul RirebulebebTan adaptirebuli 
momsaxurebis miwodebas; 
 
 

 socialuri muSaki axdens klientTa saWiroebis Sefasebas sxvadasxva 
meTodebis  gamoyenebiT; 
 

 socialuri muSaki axdens klientTa saWiroebis ganzogadebas, rac  
organizacias daexmareba klientebis saWiroebebis Sesabamisi momsaxurebis 
ganviTarebaSi. 
 
 

mimarTuleba V: socialuri muSakis codna da unarebi  

Cluster V: Social Work Knowledge and Skills 
 
standarti 21: kvalifikacia, codna da unarebi 
Standard 21: Qualification, Knowledge and Skills 
 

socialur muSaks miRebuli aqvs bakalavris an/da magistris xarisxi 
socialur samuSaoSi qarTuli an ucxouri akreditirebuli saganmanaTleblo 
dawesebulebis mier. socialuri samuSaos profesiuli regulirebis Sesaxeb 
Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis ganxorcielebamde socialuri muSakis 
kvalifikaciisaTvis aucilebel moTxovnas warmoadgens socialuri samuSaos 
praqtikis safuZvlebSi treningis gavla, rac mas saSualebas aZlevs imuSaos 
individebTan, jgufebsa da TemebTan  sxvadasxva saxis intervenciebis 
ganxorcielebis gziT.    
    
Sedegi: 
Result/Output: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba xorcieldeba socialuri 

samuSaos bakalavris/magistris mier an specialuri gadamzadebis mqone piris mier, 

romelsac aqvs Sesabamisi codnada unarebi rac mas daexmareba praqtika 

ganaxorcielos socialuri samuSaos praqtikis standartebis Sesabamisad. 

indikatorebi: 
Indicators: 
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21.1 socialur muSaks miRebuli aqvs baklavris an/da magistris xarisxi an 
gadamzadeba socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebSi; 
 

21.2 socialuri muSaki icnobs socialuri samuSaos ZiriTad Teoriebsa da 
adamianis ganviTarebis Taviseburebs; 

 
21.3 socialur muSaks SeuZlia individis, ojaxis, Temis, organizaciis doneze 

saWiroebaTa Sefaseba, samoqmedo gegmis ganviTareba da Sesabamisi 
intervenciebis ganxorcieleba; 

 
21.4 socialuri muSaks SeuZlia sakuTari praqtiksi Sefaseba; 
 
21.5 socialur muSaks gaaCnia kognituri unarebi (analitikuri unari, Sefasebisa 

da kvlevis gagebis unari, saTanado Teoriis praqtikaSi gamoyeneba); 
administraciuli unarebi ( monacemebis Cawera da angariSebis Sedgena); 
pirovnebaTSorisi unarebi (verbaluri da araverbaluri unarebi, 
TviTSemecneba, avtoritetis gamoyeneba, sxvadasxva xalxTan muSaobis unari, 
partnioroba, pozitiuri samuSao urTierTobebis Camoyalibebisa da 
SenarCunebis unari); gadawyvetilebis miRebis unar-Cvevebi 
(avtoritetulobisa da pasuxismgeblobis unarebis CaTvliT)  da resursebis 
moZiebis, gamoyenebisa da marTvis unari. 

  
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 
Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad:  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri muSakebis mxardaWeras ganaTlebis miRebis procesSi; 
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebis Sesaxeb gadamzadebis kursis 
miwodebas socialuri muSakebisaTvis Sesabamisi kvalifikaciis kadris 
saSualebiT; 

 
 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 

socialuri muSakebis codnisa da unarebis Semowmebas daqiravebis procesSi.  
 
standarti 22: uwyveti ganaTleba 
Standard 22: Continuing Education 
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri muSakis profesiuli 
ganviTarebis procesSi uwyveti ganaTlebis rolze. socialuri muSaki pirvel 
rigSi, unda acnobierebdes, rom uwyveti ganaTleba (treningebi, konferenciebi, 
samuSao Sexvedrebi, seminarebi) aucilebeli pirobaa klientisaTvis xarisxiani 
momsaxurebis gasawevad, raSic mas xels unda uwyobdes organizacia.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 socialuri muSaki acnobierebs uwyveti ganaTleba aucielebelia pirobaa  

klientebisaTvis xarisxiani momsaxurebis miwodebisaTvis da regularulad 
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iRrmavebs codnas socialuri samuSaos sferoSi uaxlesi midgomebisa da 

tendenciebis gacnobis mizniT. 

indikatorebi: 
Indicators: 
 
22.1 socialuri muSaki irCevs iseT satreiningo Tematikasa da uwyveti 

ganaTlebis gegmas, romelic asaxavs axal tendenciebs profesiaSi da 
exmareba mas klientebis muSaobis procesSi; 
 

22.2 socialuri muSaki regularulad aris CarTuli uwyveti ganaTlebis 
aqtivobebSi (treningebi, seminarebi, samuSao Sexvedrebi da sxva); 
 
 

22.3 socialuri muSaki uwyveti ganaTlebis meSveobiT eufleba meTodebsa da 
midgomebs Teoriis praqtikaSi integrirebis misaRwevad.     

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad:  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri muSakebis mxardaWeras uwyveti ganaTlebis miRebis procesSi. 
organizaciaSi SeiZleba gamoyofili iyos socialuri muSakisaTvis dReebi, 
rodesac mas monawileoba SeuZlia miiRos profesiuli ganviTarebis 
sxvadasxxva aqtivobaSi, an moipovos damatebiTi dReebi saswavlo kursis 
xangrZlivobidan gamomdinare;  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs uwyveti 
ganaTlebis kursebis miwodebas socialuri muSakebisaTvis  Sesabamisi 
kvalifikaciis kadris saSualebiT an aZlevs informacias socialur 
muSakebs aRniSnuli SesaZleblobebis Sesaxeb; 
 
 

  socialuri muSaki orientirebuli  gaiRrmaos codna uSualo praqtikis 
meTodebisa da teqnikebis Sesaxeb, socialuri politikis, samarTlebrivi 
bazis, qveyanaSi mimdinare reformebis, mowyvladi jgufebis sepcifikis 
mimarTulebiT da sxva Tematikaze praqtikidan gamomdinare. 
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