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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება

*030409664270713*
KA030409664270713
29 / აპრილი / 2013 წ.

№ 04-223/ო

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის
N74 დადგენილებით დამტკიცებული “დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“
ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული “დღის ცენტრების
ქვეპროგრამის“ (დანართი 1.5) მე–4 მუხლის მე–4 პუნქტის “ბ” და “დ” ქვეპუნქტების და საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-4 მუხლის
საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული „დღის ცენტრების
ქვეპროგრამის“ (დანართი N1.5) მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და “დ” ქვეპუნქტების შესაბამისად დამტკიცდეს:
ა) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა ბენეფიციარის ან მისი
კანონიერი წარმოადგენლის მიერ წარდგენილი ვაუჩერების შესახებ (დანართი 1);
ბ) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა მომსახურების მიღების წინა
თვეში ბენეფიციარის მიერ შესაბამისი დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობის შესახებ (დანართი 2).
2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ფორმა და ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონები
მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში, შესაბამის წერილობით
მიმართვასთან ერთად, არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების ყოველი თვის 15 რიცხვის ჩათვლით; აღნიშნული
ინფორმაცია წარმოადგენს სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში შესაბამისი მომწოდებლისთვის მიმდინარე თვეში
ვაუჩერით დაფინანსებული მომსახურების ჯამურად გადასარიცხი თანხის გამოთვლის საფუძველს.
3. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული ვალდებულია, უზრუნველყოს:
ა) “დანართი 1”–ით წარმოდგენილი ინფორმაციის და ვაუჩერის შესაბამისი ტალონების შედარება, ინფორმაციის
მიღების და სრულყოფილების ხელმოწერით დადასტურება;
ბ) ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონების ასახვა
ელექტრონულ პროგრამაში “CHILD”;
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გ) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ტალონების დაცულობა არანაკლებ სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების
პერიოდის შემდგომი ექვსი წლის განმავლობაში.
4. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ფორმით მიმწოდებლებისაგან მიღებული
ინფორმაცია შეიცავს ბენეფიციარის მიერ წინა მომსახურების თვეში შესაბამისი დღის ცენტრის მომსახურებით
სარგებლობის მონაცემებს, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის ან მისი კანონიერი
წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით (ქმედუუნარო ბენეფიციარის შემთხვევაში – მისი
კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერით). მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი,
დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარდგენილ
უნდა იყოს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში არაუგვიანეს შემდგომი მომსახურების თვის 15 რიცხვის
ჩათვლით. აღნიშნული ინფორმაცია წარმოადგენს მიმწოდებლისთვის ამავე თვეში გადასახდელი თანხის წინა თვის
ფაქტიური მომსახურების შესაბამისად კორექტირების საფუძველს.
5. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული ვალდებულია უზრუნველყოს:
ა) “დანართი 2”–ით წარმოდგენილი ინფორმაციის დაუყოვნებელი გადაგზავნა სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში
ელექტრონული ფორმით დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის (დეს) საშუალებით;
ბ) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირველი პირების დაცულობა არანაკლებ სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების
პერიოდის შემდგომი ექვსი წლის განმავლობაში.
6. სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის სოციალური პროგრამების
სამმართველომ (ვ. გაზდელიანი) უზრუნველყოს:
ა) მომსახურების მომწოდებელ პირთა ინფორმირება და საჭირო განმარტებების მიწოდება ამ ბრძანების პირველი
პუნქტით დამტკიცებული ფორმების და ინფორმაციის მოწოდების პირობების თაობაზე;
ბ) სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულებისათვის საჭირო ინფორმაციისა და განმარტებების მიწოდება ამ
ბრძანებასა და “დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე.
7. სააგენტოს ადმინისტრაციამ (გ. გოგოლაძე) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და ამავე ბრძანებით
დამტკიცებული ფორმების განთავსება სააგენტოს ვებ–გვერდზე: ssa. gov.ge.
8. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს (მ. მაჭავარიანი).
9. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
10. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 25
იანვრის N04–52/ო ბრძანება “დღის ცენტრების ქვეპროგრამის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი
ღონისძიების თაობაზე” (შესაბამისი დანართებით).

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო,
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ნოე ქინქლაძე
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დანართი 1

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დღის ცენტრების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციაში წარდგენილი ვაუჩერების შესახებ

მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
დღის ცენტრის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
კოდი CHILD ბაზაში
– – – –
ვაუჩერის შესაბამისი ტალონის მოქმედების თვე – – – – – – – – – –
–––– –––––

ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

1

ვაუჩერის ნომერი

გვარი

სახელი

2

3

4

––––
დაბადების
თარიღი
5

პირადი N
6

1
2
3
4
5
6
7

მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაცია

სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული

ხელისმოწერა – – – – – – – – – –

ხელისმოწერა – – – – – – – – – – თარიღი

ბ.ა.

დანართი 2

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დღის ცენტრების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ

მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დღის ცენტრის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
კოდი CHILD ბაზაში – – – –
საანგარიშო პერიოდი

–––––––––––––––––––––––––
(თვე)

საანგარიშო პერიოდში
ცენტრის მიერ

გატარებული სამუშაო დღეების რაოდენობა
გამოცხადებული არდადეგების დღეების რაოდენობა
შაბათ–კვირის და დასვენების დღეების რაოდენობა
ბენეფიციარის ან

ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ
N

1

თვის განმავლობაში

მისი კანონიერი

გატარებული

წარმომადგენლის

გვარი

სახელი

პირადი N

დღეების რაოდენობა

2

3

4

5

ხელმოწერა
6

1
2
3
4
5
6
7

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ხელისმოწერა – – – – – – –

თარიღი – – – – – –

ბ.ა.

დღის ცენტრების პროვაიდერები თბილისში
საკონტაქტო პირი

2

დღის ცენტრი
ასოციაცია "ინვალიდი
ბავშვი,ოჯახი,საზოგადოება"
ასოციაცია ანიკა

3
4
5

N

მისამართი

მაია ბიბილეიშვილი

თბილისი

ირინა ინასარიძე

თბილისი

ბავშვი და გარემო

ნანა იაშვილი

თბილისი

დღის ცენტრი ნუცას სკოლა
თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრი

მარიამ ონაშვილი
მარინა შოსტაკი

თბილისი
თბილისი

6

თაობა

უჩა ვახანია

თბილისი

7

ია
კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ
ზრუნვას რომ საჭიროებენ
მშობელთა ხიდი
მშობლების თანადგომა
პირველი ნაბიჯი
სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის
ცენტრი "აისი"
საქართველოს დემოგრაფია და სოციალური
მოწყობა
საქართველოს კარიტასი
საქართველოს ყრუთა კავშირი
სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე
ბავშვთა დახმარების ასოციაცია
სსიპ თბილისის 180 საჯარო სკოლა
სტუდია ეი-დი-სი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

ნაირა ჭაბუკიანი

თბილისი

მარინა ბულია

თბილისი

თეონა ყაჭეიშვილი
ნათელა კიკვაძე
მაგული შაღაშვილი

თბილისი
თბილისი
თბილისი

ნანა ცარციძე

თბილისი

ნუნუ მჭედლიძე

თბილისი

ნანა ნაცვლიშვილი
ამირან ბატატუნაშვილი

თბილისი
თბილისი

მაია ასაკაშვილი

თბილისი

მადონა მუმლაძე
გულნარა ბიბილეიშვილი
არჩილ ბეგიაშვილი

თბილისი
თბილისი
თბილისი

1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ვაჟა-ფშაველას გამზ.76 ბ, მე-3 სართული, ბინა N39
ცოტნე დადიანის ქ N136
აბასთუმნის ქ. N4
ნუცუბიძის მე-3 მკრ, პირველი კვ, კორპ.7, ბ23
ბორჯომის ქ. N10
ნუცუბიძის 187ა
გლდანის მე-2 მ/რ, კორპ N38 ბინა 76
ძმები უბილავების ქ. N8
ჩიქობავას N 27
რევაზ ლაღიძის ქ. N7
ლუბლიანას ქ. N21
ლარსის შესახვევი N3
ირაკლი აბაშიძის N 77
თორნიკე ერისთავის ქ. N2
მაიაკოვსკის ქ. N6
ვაჟა ფშაველას 73, მე-3 კვ, 1ბ კორპ, ბინა 14
ვარკეთილი 3, მე-3 ა მ/რ, თბილისის 180 საჯარო სკოლა
ვაჟა-ფშაველას გამზ.76 ბ, მე-3 სართული, ბინა N38
მარგიანის ქ.1

დღის ცენტრების პროვაიდერები რეგიონებში
დღის ცენტრი
ააიპ "ახალი სიცოცხლე"
ააიპ "ინტეგრაციის ცენტრი"
ააიპ "ჩვენი სახლი"
ააიპ LIFE LINE
ააიპ განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის
ცენტრი "თაირისი"

საკონტაქტო პირი
ნატალია როსტომაშვილი
ინგა ულუმბელაშვილი
თეონა კიკნაძე
შოთა წიკლაური

თელავი
ქარელი
წყალტუბო
გურჯაანი

სოფიო ტყებუჩავა

ქუთაისი

6

ასოციაცია "გორის ინვალიდთა კლუბი"

თინა ბრეგვაძე

გორი

7
8

ასოციაცია "თანა"
გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაცია

ნანა საყვარელიძე
რომან ლომაძე

ბათუმი
ოზურგეთი

9

თერჯოლის შშმ ბავშვთა სასწავლო–სარეაბილიტაციო
ნაირა ნიკოლაძე
ცენტრი "იმედის სხივი"

N
1
2
3
4
5

მისამართი
ჩოლოყაშვილის ქ. N37
სოფ. ბებნისი
9 აპრილის ქ. პირველი შეს. N2
თამარ მეფის 5
ახალგაზრდობის გამზირი მე-3 შეს N4
თარხნიშვილის N20
დიმიტროვის ქ. N13
კოსტავას ქ. N123

თერჯოლა

10 კავშირი "ალტერ ეგო"

ირინა გეგეჭკორი

თელავი

11 კავშირი "ბავშვი და გარემო"

ნინო იაშვილი

ჭიათურა

12 კავშირი "ბავშვი და გარემო"

ნინო იაშვილი

რუსთავი

13
14
15
16
17
18
19

კავშირი "ორიონი"
მომავლის სხივი
პარტნიორობა ბავშვებისთვის
პირველი ნაბიჯი საქართველო
პოლიკლინიკა "ფიცი"
საზოგადოება "ბილიკი"
სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა"

ნანა ფერაძე
ხათუნა ცერცვაძე
ნონა ციხელაშვილი
მაგული შაღაშვილი
ნინო გეგელია
მარიკა მღებრიშვილი
ია მგელაძე

ზესტაფონი
ოზურგეთი
თიანეთი
ქუთაისი
რუსთავი
გორი
ლანჩხუთი

20

საქართველოში მცხოვრებ პოლონელ ქალთა ასოციაცია
ქეთევან ტრიპოლსკი
"მეგობრობა"

რუსთაველის N74
მაგამედოვის 10
ბარათაშვილის 54
შარტავას ქ. N4
წერეთლის ქ. N2
შევჩენკოს 5
მირზა გელოვანის სახ. N1 საშ. სკოლა
ხარებავას ქ.41
მე-7 მ/რ, სკოლა-ბაღი "ბალავარი"
მშვიდობის გამზ. N12
მარჯანიშვილის ქ. N11

რუსთავი
შევჩენკოს 5

21 საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს კარიტასი"

თამარ შარაშიძე

ქუთაისი

22 სსიპ დაბა ასპინძის საშ. სკოლა
ფონდი "ბათუმის განათლების განვითარების და
23
დასაქმების ცენტრი"
ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების
24
ცენტრი
ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების
25
ცენტრი
ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების
26
ცენტრი
ქუთაისის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის
27
ცენტრი
შშმ და სხვა სოციალურად დაუცველ პირთა სასწავლო
28
საწარმო

კლარა ზედგენიძე

ასპინძა

მაია ქათამაძე

ბათუმი

ლია კილაძე

ქუთაისი

ლია კილაძე

თერჯოლა

ლია კილაძე

სამტრედია

მაია ნუცუბიძე

ქუთაისი

ვალენტინა მახათაძე

ქუთაისი

9 აპრილის ქ. N33ა
რუსთაველის ქ. 7
თამარ მეფის გამზ. პირველი შესახვევი N4
დეპოს ქ.4/წერეთლისმე-5 შეს N6
ოთხი ძმის ქ. N8
ჭანტურიას ქ. N 72 N 1 ბაგა-ბაღი
ნინოშვილის ქ. მე7-ე ჩიხი N12
ნიკეას 1 შესახვ. N8

