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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030435207861917
07 / აპრილი / 2017 წ.

№ 04-194/ო

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო
პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 9 მარტის N121 დადგენილებით (შემდგომში-დადგენილება)
დამტკიცებული N1 დანართის-„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო
პროგრამის“ (შემდგომში-პროგრამა) მე-2 მუხლით გათვალისწინებული რიგი ქვეპროგრამების (შემდგომშიქვეპროგრამა) განსახორციელებლად საჭირო ფორმების დამტკიცებისა და ამ ქვეპროგრამების ადმინისტრირების
ზოგიერთი პირობის განსაზღვრის მიზნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე და 61-ე
მუხლების, 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. „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის“
(დადგენილების N1.1 დანართი) მე-2 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის („ბავშვთა
ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი), ამ ბრძანების
დანართის სახით, დამტკიცდეს ფორმა N1.1.1 - ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართათვის მიწოდებული საქონლის
შესახებ.
2. „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“
(დადგენილების N1.2 დანართი)
ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმები და ასევე,
განისაზღვროს:
ა) ფორმა N1.2.1 - ინფორმაცია მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში წარდგენილი ვაუჩერების
შესახებ;
ბ) ფორმა N1.2.2 - ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახება;
გ) ფორმა N1.2.2.1- ინფორმაცია ბენეფიციარის მომსახურებით სარგებლობის შესახებ (ინდივიდუალური)
3. „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“
ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს:

(დადგენილების

N1.3

დანართი)
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ა) ფორმა N1.3.1 - განცხადება ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის თაობაზე;
ბ) ფორმა N1.3.2 - ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმა;
გ) ფორმა N1.3.3 - ნაერთი ინფორმაცია მიმწოდებელის მიერ დაგეგმილი წლიური მომსახურების შესახებ;
დ) ფორმა N1.3.3.1 - ინფორმაცია დაგეგმილი მომსახურების კორექტირების შესახებ;
ე) ფორმა N1.3.4 - ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ;
ვ) ფორმა N1.3.4.1 - ინფორმაცია ბენეფიციარისთვის გაწეული მომსახურების შესახებ (ინდივიდუალური);
ზ) ფორმა N1.3.5 - მიმწოდებლისათვის გასაგზავნი ინფორმაცია ბენეფიციარ(ებ)ის პროგრამაში ჩართვის
გადაწყვეტილებ(ებ)ის შესახებ;
თ) ფორმა N1.3.6 - ინფორმაცია იმ ბენეფიციარ(ებ)ის
ჩართვის გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი;

შესახებ,

რომლებზეც არსებობს მომსახურებაში

ი) ფორმა N1.3.7 - საანგარიშო ინფორმაცია იმ ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ,
რომლებიც 2016 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ ამავე სამიზნე ჯგუფისათვის შესაბამისი ქვეპროგრამით
გათვალისწინებული მომსახურებით;
კ) „სერვისის მომწოდებლებს შორის ბენეფიციართა რეფერირების
აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის ცვლილების წესი“ დანართი N1.3.8.

და

ინდივიდუალური

4. “ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის” (დადგენილების N1.4 დანართი)
ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართის სახით, დამტკიცდეს ფორმა N1.4.1 - ნაერთი ინფორმაცია
ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ.
5. „დღის ცენტრების ქვეპროგრამისათვის“ (დადგენილების N1.5 დანართი) ღონისძიებებისათვის ამ
ბრძანების დანართების სახით დამტკიცდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმები და ასევე, განისაზღვროს:
ა) ფორმა N1.5.1 - ინფორმაცია მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში წარდგენილი ვაუჩერების
შესახებ;
ბ) ფორმა N1.5.2 - ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახება.
6. „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ (დადგენილების N1.6 დანართი) მე-2
მუხლის „ა“, „ბ” და ,,დ“ პუნქტებით დამტკიცებული კომპონენტების ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების
დანართების სახით, დამტკიცდეს:
ა)„სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის”
კომპონენტის
მიმწოდებელის მიერ საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის ფორმა N1.6.1;
ბ) „სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის” კომპონენტის
მიმწოდებელის მიერ საანგარიშო პერიოდში დასაქმებულ (მათ შორის შშმ) პირთა შესახებ ანგარიშის ფორმა N1.6.1.1;
გ) „საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის“ კომპონენტის მიმწოდებელის მიერ
საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის ფორმა N1.6.2;
დ) ,,კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის”ფარგლებში მიმწოდებელის მიერ
საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციარებისთვის გაწეული ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურების
შესახებ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის ფორმა N1.6.4;
7. „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ (პროგრამის დანართი 1.8)
ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს :
ა) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების თაობაზე
ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა N1.8.1;
ბ) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული, ყოველდღიური მომსახურების თაობაზე
ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა N1.8.2.
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8. „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ (პროგრამის დანართი 1.10) ღონისძიებებისათვის, ამ
ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს:
ა) მომსახურების გაწევის თაობაზე კონკრეტული მოსარგებლის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების
შესახებ ამ მომსახურების მიმწოდებლის ინფორმირების ფორმა N1.10.1;
ბ) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშგებო თვეში გაწეული მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის
ფორმა N1.10.2 (ინფორმაცია წინა თვეში შესრულებული სამუშაოს შესახებ).
9. „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ (პროგრამის დანართი 1.11)
ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმები და ასევე,
განისაზღვროს:
ა) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის
ფორმა N1.11.1 (ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურების სარგებლობის შესახებ);
ბ) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის
ფორმა N1.11.2. (ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ (ყოველდღიური ანგარიშის
ფორმა);
გ) მიმწოდებლის მიერ მობილური ჯგუფის მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული მომსახურების თაობაზე
ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა N1.11.3 (მობილური ჯგუფის მომსახურებით უზრუნველყოფის ფორმა).
დ) N1.11.1 და N1.11.2 ფორმებით წარმოდგენილ, გაწეული მომსახურების დღეების რაოდენობებში
ცდომილების შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებება N1.11.2 ფორმით წარმოდგენილ ინფორმაციას.
10. „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის” ( პროგრამის დანართი 1.12) ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების
დანართების სახით, დამტკიცდეს:
ა) მომსახურების გაწევის თაობაზე კონკრეტული ბენეფიციარის მიმართ
გადაწყვეტილების შესახებ ამ მომსახურების მიმწოდებლის ინფორმირების ფორმა N1.12.1;

მიღებული

საოქმო

ბ) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშგებო თვეში გაწეული მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის
ორმა N1.12.2. (ინფორმაცია წინა თვეში შესრულებული სამუშაოს შესახებ).
11. „მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის“
(პროგრამის დანართი 1.13) ღონისძიებებისათვის, ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს:
ა) „ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის“ თანდართული ფორმა (დანართი N1.13.1);
ბ) „ინფორმაცია მაძიებელთა შესახებ“ თანდართული ფორმა N1.13.2;
გ) „ინფორმაცია ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ“(ფორმა N1.13.3)და „ინფორმაცია
ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ (ინდივიდუალური)“ ფორმა N1.13.3.1;
დ) „ინფორმაცია ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის გადაწყვეტილების შესახებ“ ფორმა N1.13.4;
ე) „ინფორმაცია ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძვლის შესახებ“
ფორმა N1.13.5.
12. „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ (პროგრამისდანართი 1.14) ღონისძიებებისათვის,
ამ ბრძანების დანართების სახით, დამტკიცდეს:
ა) მომსახურების გაწევის თაობაზე კონკრეტული მოსარგებლის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების
შესახებ ამ მომსახურების მიმწოდებლის ინფორმირების ფორმა N1.14.1;
ბ) მიმწოდებლის მიერ საანგარიშგებო თვეში გაწეული მომსახურების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის
ფორმა N1.14.2 (ინფორმაცია წინა თვეში შესრულებული სამუშაოს შესახებ).
13. სააგენტოში წარმოსადგენი, ამ ბრძანებით დამტკიცებული ფორმები უნდა შეივსოს ფონტში -„Sylfaen“,
თარიღების გრაფაში უნდა ჩაიწეროს თარიღი შემდეგი ფორმატით: დღე/თვე/წელი, მაგალითად, თუ პირი
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დაბადებულია 2007 წლის 5 მარტს – 05/03/2007.
14. სააგენტოს ტერიტორიულმა ერთეულებმა უნდა უზრუნველყონ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და
ტალონების დაცულობა, სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების პერიოდის დასრულებიდან შემდგომი ექვსი წლის
განმავლობაში.
15. სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის სოციალური
პროგრამების სამმართველომ (მ. ბუჩუკური) უზრუნველყოს სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული
ერთეულებისათვის საჭირო ინფორმაციისა და განმარტებების მიწოდება ამ ბრძანებასა და “სოციალური
რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის” ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე.
16. სააგენტოს ტერიტორიულმა ერთეულებმა უზრუნველყონ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციათა
ინფორმირება და საჭირო განმარტებების მიწოდება ამ ბრძანებით დამტკიცებული ფორმების და ინფორმაციის
მოწოდების პირობების თაობაზე.
17. ამ ბრძანების შესრულების კოორდინაცია დაევალოს სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და
სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსს მ. წერეთელს, მასვე მიენიჭოს უფლებამოსილება, მიიღოს ამ
ბრძანებით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში „ბავშვთა რეაბილიტაციის/ აბილიტაციის“ და „მძიმე და
ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის“ ქვეპროგრამებში ბენეფიციართა
ჩართვის/არჩართვის
გადაწყვეტილებები, საჭიროებისამებრ, განიხილოს პროგრამის ფარგლებში შემოსული
კორესპონდენცია და ხელი მოაწეროს შესაბამის გადაწყვეტილებებსა და ადრესატებისათვის გასაგზავნ
დოკუმენტაციას.
18. სააგენტოს დირექტორის აპარატმა (ნ. ჩანადირი) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და მისი
დანართების განთავსება სააგენტოს ვებ–გვერდზე: ssa.gov.ge., ქვეპროგრამების მიხედვით, ამასთან, აქვე,
მიმწოდებელთა საყურადღებოდ, ამ ბრძანების მე-19 პუნქტის პირობის თვალსაჩინოდ განთავსება.
19. მიმწოდებლების მიერ ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ამ ბრძანებით დამტკიცებული ფორმების შევსების
წესები,
განმახორციელებელთან წარდგენის ვადები და პირობები ასახულია თითოეულ ამ ფორმაში და
სავალდებულოდ შესასრულებელია ქვეპროგრამის მიმწოდებლ(ებ)ის მიერ.
20. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სოციალური
რეაბილიტაციისა და ბავშვზეზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის N102 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და
ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამის ადმინისტრირებასთან
დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 24 მარტის N04–132/ო
ბრძანება, ხოლო ამ ბრძანების ფარგლებში წარმოებულ საანგარიშგებო დოკუმენტაციას გამოყენების ვადით
შეუნარჩუნდეს იურიდიული ძალა.
21. წინამდებარე ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე

ზაზა სოფრომაძე
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სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

ფორმა N1.11.2

ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ (ყოველდღიური ანგარიშის ფორმა)
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

მისაფარ ბავშვთა თავშესაფრის მისამართი –––––––––––––––––––– სერვისის ტიპი ––––––––– საანგარიშო პერიოდი ------------------------- თვე
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
სახელი
გვარი
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა
(არსებობის შემთხვევაში)
უფლებამოსილი უფროსი სოციალური მუშაკის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N 1.11.2. ივსება მიმწოდებლის მიერ, მოწმდება სააგენტოს უფლებამოსილი უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ, რის
შემდგომაც შესაბამის წერილობით მიმართვასთან და ფორმა N1.11.1-თან ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს სააგენტოს
ტერიტორიულ ერთეულში, მომსახურების გაწევის მომდევნო თვის 10 რიცხვის ჩათვლით. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეული
აგზავნის ცენტრალურ აპარატში დაუყოვნებლივ, ამასთან, ფორმა N1.11.1 – ით და N1.11. 2 – ით წარმოდგენილი გაწეული
მომსახურების დღეების რაოდენობებში სხვაობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ფორმა N1.11.2.–ს.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმაN1.3.1.
განცხადება ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის თაობაზე
ორგანიზაციის დასახელება: --------------------------------------------------------------------------------------------□ ––––––––––––––––

ბავშვის წარმომადგენლის გვარი, სახელი
პირადი ნომერი
კავშირი მაძიებელთან
მისამართი ფაქტობრივი (რეგიონი,ქალაქი, რაიონი,
ქუჩა)

□ –––––––––

□□□□□□□□□□□□ – – – – – –

საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)
1.

ბავშვთან (მაძიებელთან) დაკავშირებული ინფორმაცია

□ –––––––––––

ბავშვის სახელი, გვარი,
პირადი ნომერი

□ –––––––––

□□□□□□□□□□□

სქესი

□ –––

დაბადების თარიღი (დღე/ თვე / წელი)

□ მამრობითი □ მდედრობითი
□ ––––

□ ––––

მისამართი ფაქტობრივი (რეგიონი,ქალაქი)
მისამართი ფაქტობრივი(რაიონი, დასახლება, ქუჩა, ნომერი)

დიაგნოზ(ებ) ი (ICD-10კოდი)
შშმ ბავშვის სტატუსი (გადამოწმების თარიღი არსებობის შემთხვევაში)

□არა

□კი

□–––

□– – –

□ ––––––

□ რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახი □ მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო
დაწესებულებაში მყოფი ბავშვი □ გადაუდებელი საჭიროების მქონე (ორთოპედიული ოპერაციის
შემდგომი პერიოდი)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტები

მომსახურების მიმწოდებელი
N

მიმწოდებლის დასახელება

მისამართი

უნდა მოინიშნოს ერთი სასურველი მიმწოდებელი

მე, ბავშვის (მაძიებლის) მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი □ – – – – – – – – – – – – – – – □ – – – – – – – – –
ამ

განცხადებაზე

ხელმოწერით

გიდასტურებთ,

რომ

ვიცნობ

რეაბილიტაციის/აბილიტაციის

ქვეპროგრამით

სარგებლობის პირობებს, ასევე „სერვისის მომწოდებლებს შორის ბენეფიციართა რეფერირების და ინდივიდუალური
აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის ცვლილების წესს“, მათ შორის:









30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს ერთი ათდღიანი კურსი არანაკლებ 22 სეანსით და კურსებს
შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 კალენდარული დღე (გარდა გადაუდებელი საჭიროების მქონე ბავშვებისა,
(მაგ, პოსტოპერაციული პერიოდი, პირველადი მიმართვა), რაც დასტურდება ინტერდისციპლინური გუნდის დასკვნით);
ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით
დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30 კალენდარული დღის ვადაში გამოუცხადებლობის ან კურსით გათვალისწინებული
მომსახურების 30 კალენდარული დღის ვადაში სრულად გამოუყენებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, მოხდება
ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით, გადაწყვეტილების
გაუქმებამდე გავლილი კურსების გათვალისწინებით;
სააგენტოსათვის ქვეპროგრამით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში დადგენილ პირობას, რომ მიმწოდებლის
ცვლილება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ძირითად მიმწოდებელთან (მიმწოდებლის ასეთად განსაზღვრის
შემდგომ), დასრულებულია მინიმუმ ერთი კურსი; აგრეთვე, პირობას, რომ ბავშვის ინდივიდუალური
აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმით გათვალისწინებული კურსების დაწყების თარიღი შესაძლებელია
შეიცვალოს მშობლის ინიციატივით მხოლოდ ერთხელ, თუ დაცულია ქვეპროგრამით განსაზღვრული პირობები.
გთხოვთ, გაუწიოთ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ჩემს შვილს.
წარმოდგენილი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ხელისმოწერა:
სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

თარიღი:
თარიღი

სერვისის მომწოდებლი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს წინამდებარე ფორმის და წარდგენილი დოკუმენტაციის
გადაგზავნას ელექტრონული სახით სააგენტოში - ელ. მისამართზე socialuriprogramebi@ssa.gov.ge მიმართვისა და
ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა
ფორმა N1.3.1 გამოიყენება ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი ჩართულია პროგრამაში რამდენიმე
მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე და დანართი 1.3.8-ის საფუძველზე უნდა
დაზუსტდეს მომსახურების ძირითადი მიმწოდებელი

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმა N1.3.4.1

ინფორმაცია ბენეფიციარისთვის გაწეული მომსახურების შესახებ (ინდივიდუალური)
ორგანიზაციის დასახელება: -------------------------------------------------------შევსების თარიღი: ________
1.

ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია

ბავშვისგვარი, სახელი

□ –––––––––––

პირადინომერი

□□□□□□□□□□□

სქესი

□ მამრობითი

დაბადებისთარიღი

□ –––

(დღე/ თვე / წელი)

□ –––––––––
□ მდედრობითი

□ ––––

□ ––––

მისამართიფაქტობრივი (რეგიონი,ქალაქი)
მისამართიფაქტობრივი(რაიონი, დასახლება, ქუჩა, ნომერი)
ინფორმაცია კურსების თაობაზე
ასანაზღაურებელი კურსის რიგითობა
დაგეგმილი კურსის დაწყებისთარიღი – დდ/თთ/წწ
კურსის ფაქტობრივად დაწყების თარიღი
კურსის დამთავრების თარიღი
კურსის ხანგრძლივობა
მომსახურების ტიპი/სეანსები
თერაპიულიინტერვენცია
ფიზიკურითერაპია
ოკუპაციურითერაპია
მეტყველებისადაენისთერაპია
ფსიქოლოგიურიკორექცია
ქცევითითერაპია
მშობელთაგანათლება
ექიმისმეთვალყურეობა
ბავშვისმშობლის (კანონიერიწარმომადგენლის) ფსიქოლოგიურიდახმარება
სეანსების რაოდენობა სულ
ასანაზღაურებელი თანხა

რაოდენობა

ინფორმაცია მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ

მშობლის(კანონიერიწარმომადგენლის)გვარი, სახელი

□ –––––––––––

პირადინომერი

□□□□□□□□□□□

□ –––––––––

საკონტაქტოტელეფონი
ელექტრონულიმისამართი (არსებობისშემთხვევაში)
მე, ბავშვის მშობელი/წარმომადგენელი - გვარი,

სახელი

ვადასტურებ, რომ ჩატარებულია აღნიშნული მომსახურება

ხელისმოწერა

თარიღი:

ბენეფიციარისთვის რეაბილიტაციისკურსი ჩატარებულია "სოციალურირეაბილიტაციისადაბავშვზეზრუნვის" სახელმწიფოპროგრამის და
,,ცერებრული დამბლა“ – კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინი) კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო
სტანდარტების (პროტოკოლები) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008
წლის 18 დეკემბრის N278/ო ბრძანების შესაბამისად
ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი----------------------------------ხელმოწერა

ბ.ა (არსებობის შმთხვევაში)

თარიღი:

ფორმა N1.3.4.1 ივსება ერთი ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურად

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდა
აღნიშნული ბენეფიციარის მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ასახვა ფორმა N1.3.4-ში; შეიცავს ინფორმაციას
ბენეფიციარების მიერ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის შესახებ; ივსება
მომსახურების მიმწოდებელიორგანიზაციის მიერ სრულყოფილად, ორ ეგზემპლარად, მომსახურების შესაბამისი
კურსის დასრულების შემდეგ. ერთი ეგზემპლარი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარედგინება
სააგენტოს არაუგვიანეს კურსის დამთავრების შემდეგი თვის 5 რიცხვის ჩათვლით და იგი წარმოადგენს
მომსახურების ანაზღაურების მოთხოვნის აუცილებელ დოკუმენტს, ხოლო მეორე გზემპლარი ინახება
მიმწოდებელთან
განმავლობაში.

არანაკლებ

სახელმწიფო

პროგრამის

მოქმედების

პერიოდის

შემდგომი

ექვსი

წლის

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

დანართი N1.3.6

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა
ინფორმაცია იმ ბენეფიციარ(ებ)ის შესახებ, რომლებზეც არსებობს მომსახურებაში ჩართვის გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება________________________________________________________________________________
მისამართი ---------------------------------საანგარიშო პერიოდი-----------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი------------- ---------------- -----------------

N

სახელი

გვარი

პირადი N

დაბადების თარიღი

1

2

3

4

5

(რიცხვი/თვე/წელი)

დაგეგმილიკურსის დაწყების
თარიღი, რომელზეც არ
გამოცხადდა ბენეფიციარი, ან
არ იქნა სრულად
გამოყენებული
6

გადაწყვეტილების გაუქმების
საფუძველი
7

1
2

ხელმძღვანელიპირის სახელი, გვარი---------------------------------

ხელისმოწერა

თარიღი--------------------ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.3.6 - ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ და იგზავნება როგორც დოკუმენტური, ისე ელექტრონული სახით სააგენტოში - ელ. მისამართზე
socialuriprogramebi@ssa.gov.ge მოიცავს ინფორმაციას იმ ბენეფიციარ(ებ)ის შესახებ, რომლებზეც არსებობს მომსახურებაში ჩართვის გადაწყვეტილების
გაუქმების საფუძველი, არაუგვიანეს შემთხვევის დადგომიდან 5 სამუშაო დღისა.
ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30
კალენდარული დღის ვადაში გამოუცხადებლობის ან კურსით გათვალისწინებული მომსახურების 30 კალენდარული დღის ვადაში სრულად
გამოუყენებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით.
აღნიშნული
შეზღუდვის,
ისევე
როგორც
რეაბილიტაციის
პროგრამაში
მონაწილეობის
სხვა
პარამეტრებისა
და
ინდივიდუალური
აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმის შესახებ, ბენეფიციარის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი/სააღმზრდელო
დაწესებულების უფლებამოსილი პირი ინფორმირებული უნდა იყოს მომსახურების მიმწოდებლის მიერ

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

ფორმა N1.4.1

ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ

1

პირადი N

2

3

4

5

6

7

მისამართი,
საკონტაქტი
ტელეფონი

8

9

10

11

12

სულ (თანხა)

გვარი

დაბადები
ს თარიღი
(დდ /თთ/
წწ)

ბენეფიციარ
ის სტატუსი
(შშმ პირი ან
საპენსიო
ასაკის
პირი)

სამკურნალო ფიზკულტურის და
მანუალური თერაპიის პროცედურები

სახელი

ვეტერანის
მოწმობის
ნომერი

––––

(ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების
ღირებულება)

ბალნეოლოგიური პროცედურები

N

–––– –––––

ინფორმაცია მომსახურებით
სარგებლობის შესახებ

ფიზიოთერაპიული და ლაბორატორიულ–
ინსტრუმენტული კვლევები

–––––––––––––––––––––––––

ექიმ–სპეციალსტ(ებ)თან კონსულტირება

საანგარიშო პერიოდი

13

ბენეფიციარის
ხელმოწერა

14

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.4.1 წარმოადგენს ნაერთ ინფორმაციას ბენეფიციარების მიერ დასრულებული ინდივიდუალური კურსის
შესახებ, ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად
წარედგინება სააგენტოს არაუგვიანეს ინდივიდუალური კურსის დასრულების თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის
ჩათვლით.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.5.1

დღის ცენტრების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში წარდგენილი ვაუჩერების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

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

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

–––––––––––––––––––––––––
(თვე)

ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

–––– –––––

––––

ვაუჩერის ნომერი

სახელი

გვარი

დაბადების თარიღი

პირადი N

2

3

4

5

6

1

1
2
3
4
5
6
7
მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაცია

სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული

ხელისმოწერა – – – – – – – – – –

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

ბ.ა.

ფორმა N1.5.1 წერილობით მიმართვასთან და ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონებთან ერთად სააგენტოს
ტერიტორიულ ერთეულში წარდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების ყოველი თვის
15 რიცხვისა, სადაც მოხდება წარმოდგენილი ინფორმაციის და ვაუჩერის შესაბამისი ტალონების შედარება
და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების ხელმოწერით დადასტურება; დოკუმენტის ერთი ეგზემპლარი
შეინახება სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში, ხოლო მეორე დაუბრუნდება მომსახურების
მომწოდებელს. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი
სამუშაო დღის ვადაში ხდება ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონების ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში
“CHILD“

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმა N1.5.2

დღის ცენტრების ქვეპროგრამა
ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება
–

დღის ცენტრის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
კოდი CHILD ბაზაში – – – –
საანგარიშო პერიოდი (თვე) –––––––––––––––––––––––––
ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

–––– –––––

––––
ინფორმაცია ბენეფიციარის

ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ
N

თვის
განმავლობაში

კანონიერი

ბენეფიციარის ან მისი

წარმომადგენლის შესახებ

კანონიერი

გატარებული

(არსებობის შემთხვევაში)

წარმომადგენლის

დღეების

1

სახელი

გვარი

პირადი N

2

3

4

რაოდენობა

5

სახელი,

პირადი

გვარი

ნომერი

6

7

ხელმოწერა

8

1
2
3
4
5
6
7
ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა.

ფორმა N1.5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის 15 რიცხვის ჩათვლით,
სააგენტოს წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და
ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ბენეფიციარის მიერ წინა თვეში ქვეპროგრამით
გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის მონაცემები წინა თვის განმავლობაში მიღებული მომსახურების
სახეობების, ჯერადობისა და მომსახურების ჩატარების ადგილის მითითებით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს
ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით, სააგენტოს ტერიტორიულ
ერთეული უზრუნველყოფს დოკუმენტის გადაგზავნას სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური
პროგრამების დეპარტამენტში დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის(დეს) საშუალებით არაუგვიანეს ერთი
სამუშაო დღის ვადაში

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

ფორმა N1.11.1

ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრის მისამართი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სერვისის ტიპი –––––––––––––––––––––

საანგარიშო პერიოდი -------------------- თვე, წელი

N

სახელი

გვარი

პირადი N/
დაბადების
მოწმობის N*

დაბადების
თარიღი

სოცმუშაკის მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილების N
და თარიღი

დაწესებულებაში
მოთავსების
თარიღი

დაწესებულებიდან
ამორიცხვის
თარიღი**

მომსახურების მიღების
თვეში, დაწესებულებაში
გატარებული დღეების რ–ბა

1
2
3
4
5
6
7
ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)

სააგენტოს უფლებამოსილი უფროსი სოციალური მუშაკი (სახელი, გვარი) – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N 1.11.1. ივსება მიმწოდებლის მიერ, მოწმდება სააგენტოს უფლებამოსილი უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ, რის
შემდგომაც შესაბამის წერილობით მიმართვასთან და ფორმა N1.11.2-თან ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს სააგენტოს
ტერიტორიულ ერთეულში, მომსახურების გაწევის მომდევნო თვის 10 რიცხვის ჩათვლით. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეული
აგზავნის ცენტრალურ აპარატში დაუყოვნებლივ, ამასთან, ფორმა N1.11.1 – ით და N1.11. 2 – ით წარმოდგენილი გაწეული
მომსახურების დღეების რაოდენობებში სხვაობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ფორმა N1.11.2.–ს.
* – დაწესებულებიდან ამორიცხვის თარიღში მითითებულია უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ ამორიცხვის შესახებ
მიღებული გადაწყვეტილების თარიღი

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა

ფორმა N1.12.2

ინფორმაცია ბენეფიციართა წინა თვეში მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახლის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახლის კოდი

ლიმიტი –––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

საანგარიშო პერიოდი -------------------- თვე, წელი
№

არამატერიალიზებუ
ლი ვაუჩერის №

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

დაბადების თარიღი
რიცხვი/თვე/წელი

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

სათემო ორგანიზაციაში

გატარებული დღეების
რაოდენობა

საანგარიშო
პერიოდში ჩარიცხვა

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)

(რიცხვი/თვე/წელი)

საანგარიშო
პერიოდში
ამორიცხვა
(რიცხვი/თვე/წელი)

.

ფორმა N1.12.2 ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, მოიცავს ნაერთ ინფორმაციას საანგარიშო პერიოდში გაწეული
მომსახურების თაობაზე ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან
ერთად წარედგინება სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის
ჩათვლით; სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ ხდება მიღებული ინფორმაციის ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში
“CHILD“, ხოლო ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში შესაბამის წერილობით მიმართვას თან
ერთად ხდება ფორმების გადაგზავნა დეს-ით სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების
დეპარტამენტში

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

მძიმე და ღრმა გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა

ფორმა N1.13.3

ინფორმაცია ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება-------------------------------------------მისამართი-----------------------------------------------------საანგარიშო პერიოდი--------------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი
----- -------------------------

დაბადები
ს თარიღი
(რიცხვი/თვე/წე
ლი)

1

2

3

4

5

6

7

8

მომსახურების ჩატარების
ადგილი

პირადი N

თვის განმავლობაში ჩატარებული
საათების რაოდენობა

გვარი

მულტიდისციპლინური გუნდის
სპეციალისტების მიერ
ჩატარებული საათების
რაოდენობა

სახელი

განვითარევის სპეციალისტის
მიერ ჩატარებული საათების
რაოდენობა

N

მომვლელის მიერ ჩატარებული
საათების რაოდენობა

ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ

ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ

სახელმწიფო
პროგრამის
ფარგლებში
მომსახურების
დაფინანსებისა
თვის
მოთხოვნილი
თანხა

9

12

ინფორმაცია ბენეფიციარის
კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ

სახელი

გვარი

ხელისმოწე
რა

13

14

15

1
2
3
სულ

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი ----------------

ხელისმოწერა – – – – – – –

ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.13.3 წარმოადგენს ნაერთ ინფორმაციას ბენეფიციარების მიერ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის შესახებ;
ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ სრულყოფილად, ორ ეგზემპლარად, მომსახურების შესაბამისი კურსის დასრულების
შემდეგ. ერთი ეგზემპლარი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარედგინება სააგენტოს არაუგვიანეს კურსის დამთავრების შემდეგი
თვის 5 რიცხვის ჩათვლით და იგი წარმოადგენს მომსახურების ანაზღაურების მოთხოვნის აუცილებელ დოკუმენტს, ხოლო მეორე გზემპლარი
ინახება მიმწოდებელთან არანაკლებ სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების პერიოდის შემდგომი ექვსი წლის განმავლობაში.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა

ფორმა N 1.3.3.1

ინფორმაცია დაგეგმილი მომსახურების კორექტირების შესახებ
დაწესებულების დასახელება________________________________________________________________________________

4

5

6

7

8

9

10

11

12

დაწყების თარიღი
(რიცხვი/თვე)

3

დაწყების თარიღი
(რიცხვი/თვე)

2

დაწყების თარიღი
( რიცხვი/თვე)

1

დაწყების თარიღი
( რიცხვი/თვე)

პირადი N

დაწყების თარიღი
(რიცხვი/თვე)

გვარი

დასაკორექტირებელი სარეაბილიტაციო კურსის (კურსების)
დაწყების თარიღი
( რიცხვი/თვე)

სახელი

კორექტირებამ
დე
ჩატარებული
კურსების
რაოდენობა

დაწყების თარიღი
( რიცხვი/თვე)

N

ქვეპროგრამაში
ჩართვის
შესახებ
მიღებული
გადაწვეტილებ
ის თარიღი

ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

13

ინტერდისციპლინური გუნდის დასკვნა (საჭიროების შემთხვევაში) :

ინტერდისციპლინური გუნდის კოორდინატორის (ექიმი) ხელმოწერა
მომსახურების მომწოდებელი დაწესებულება ადასტურებს, რომ სარეაბილიტაციო კურს(ებ) ის დაწყების თარიღი შეთანხმებულია ბენეფიციართა
კანონიერ წარმომადგენლებთან

ხელმძღვანელი პირის ხელისმოწერა

ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში)

თარიღი

ფორმა N1.3.3.1 ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ბენეფიციართა კანონიერ წარმომადგენლებთან შეთანხმებით და გამოიყენება
„ბავშვთარეაბილიტაციის/აბილიტაციისქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილი კურსების დაწყების თარიღში შესატანი კორექტირებისთვის ქვეპროგრამის
მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის და სერვისის მომწოდებლებს შორის ბენეფიციართა რეფერირების და ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის
ცვლილების წესის გათვალისწინებით. ფორმა N1.3.3.1 მიეწოდება სააგენტოს ელექტრონული სახით (ელ.მისამართზე socialuriprogramebi@ssa.gov.ge)
არაუგვიანეს კორექტირებული კურსის დაწყებამდე 5 სამუშაო დღისა.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა

ფორმა N1.12.1

ინფორმაცია ბენეფიციარის მიმართ მიღებული საოქმო გადაწყვეტილების შესახებ

არამატერიალი
№
ზებული
ვაუჩერის №

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

დაბადებ
ის თარიღი
რიცხვი/თვ
ე/წელი

შშმ
სტატუსის
ვადა
(არსებობის
შემთხ)

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

ოქმის
თარიღი

ოქმის N

სათემო
ორგანიზაციის
დასახელება
(სახლის კოდი
)

სათემო
ორგანიზაციაში
ჩარიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელი

სათემო
ორგანიზაციი
დან
ამორიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელ
ი

მომსახურების
დაფინანსების
წილი სახელმწიფო
პროგრამის
ფარგლებში
(%)

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა
(არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.12.1 ივსება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის
რეგიონული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე და იგზავნება მომსახურების შესაბამის მიმწოდებელთან
და სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში გადაწყვეტილების მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში; ამავე დროს ხდება მიღებული ინფორმაციის ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში “CHILD“.

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმა N1.13.1
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა (იმგ) N
ორგანიზაციის დასახელება: --------------------------------------------------------------------------------------------შევსების თარიღი: ________________
1.

ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია

□ –––––––––––

ბავშვისსახელი, გვარი
პირადი ნომერი

□ –––––––––
□ მამრობითი □ მდედრობითი

□□□□□□□□□□□

სქესი

□ –––

□ ––––

□ ––––

განცხადების წარდგენის თარიღი (დღე/ თვე / წელი)
დიაგნოზი (ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ
ცნობა N-IV-50/2 – ის მიხედვით)

□ –––

□ ––––

□ ––––

შშმ ბავშვის სტატუსი (გადამოწმების თარიღი არსებობის შემთხვევაში)

□არა

დაბადების თარიღი

(დღე/ თვე / წელი)

მისამართი ფაქტიური (რეგიონი,ქალაქი)
მისამართი ფაქტიური (რაიონი, დასახლება, ქუჩა, ნომერი)
მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) სახელი, გვარი, პ/ნ
საკონტაქტო ტელეფონი ელ. მისამართი (არს. შემთხვ)

□კი

□–––

„შშმ ბავშვის სტატუსის დადგენის წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003
წლის 17 მარტის N62 ბრძანების მე–17 მუხლის შესაბამისად
აქვს თუ არა განსაზღვრული სხვა პირის საჭიროება

□არა

□კი

შესაძლებელია დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა

□არა

□კი

სხვა ინფორმაცია

□– – –

□ ––––––

□ რეინტეგრაციის შემწ. მიმღები □ მინდობით აღზრდაში მყოფი
ინდივიდუალური მომსახურების მიმწოდებელი სპეციალისტები

მომსახურების მიმწოდებელი სპეციალსტები

სპეციალისტის ჩართულობა (აღინიშნოს სიმბოლურად „+“)

მომვლელი
განვითარების სპეციალისტი
ინტერდისციპლინური გუნდი (ოკუპაციური თერაპევტი)
ინტერდისციპლინური გუნდი (მეტყველების სპეციალისტი)
ინტერდისციპლინური გუნდი (ფსიქოლოგი)
ინტერდისციპლინური გუნდი (პედიატრი)
ინტერდისციპლინური გუნდი (სოციალური მუშაკი)

იმგ განხორციელების ვადები (შედგენა/დასრულება)
იმგ–ს გადასინჯვის დაგეგმილი თარიღი
ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით
აღმზრდელის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა
შემთხვევის მართვის მენეჯერი
პროგრამის კოორდინატორი
ფორმა

N1.13ივსება

ინტერდისციპლინური

მომსახურების
გუნდის

მიმწოდებლის

და

ბენეფიციარის

მიერ

შესაბამის

კანონიერი

სპეციალისტთა
წარმომადგენლის/

მინდობითაღმზრდელის/ უფლებამოსილი პირის (შემდგომში - „კანონიერი წარმომადგენლის“)
ჩართულობით და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარედგინება სააგენტოს
ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მიმწოდებლისათვის მიმართვისა და ყველა
მოთხოვნილი დოკუმენტის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. ბენეფიციარისთვის
დაგეგმილ

ღონისძიებათა

კორექტირების

შემთხვევაში,

კეთდება

შესაბამისი

აღნიშვნები

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმაში. აღნიშნული ფორმა და შესაბამისი დოკუმენტაცია ინახება
მიმწოდებელთან მომსახურების დამთავრებიდან არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში;
სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმა N1.13.1
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა
შემთხვევის მოკლე მიმოხილვა:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

სფერო

შეფასების ანგარიში

შემეცნებითი უნარ–ჩვევები
ენის უნარ–ჩვევები
მსხვილი მოტორიკა
ნატიფი მოტორიკა
სოციალური უნარ–ჩვევები
თვით–მომსახურება/
ფუნქციური უნარ–ჩვევები
პროფესიული უნარ–ჩვევები

ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა
1. გრძელვადიანი მიზანი(გააკეთეთ გრძ ელვადიანი მიზნის ფორმულირება. მიზანი

თარიღი

მოკლევადიანი მიზანი(მიზნიდან გამომდინარე გააკე თეთ მოკლევადიანი გაზომვადი

თარიღი

უკავშირდება მთლიანად სფეროს)

მისაღწევი შედეგების ფორმულირება)
1.1
1.2

მოკლევადიანი მიზნის შესაბამისი აქტივობები

1. 1.1.
1.2.
2. 2.1
2.2

სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა ფორმა N1.13.1
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა
მე, ბავშვის (მაძიებლის) მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი □ – – – – – – – – – – – – – – –

□ –––––––––

გაცნობილი ვარ და ვეთანხმები სახელმწიფო პროგრამას, დაფინანსების წესს და პროგრამით გაწერილ
მოთხოვნებს:












ბავშვი საჭიროებს სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან
გამომდინარე, შეუძლებელია მისი სკოლაში და/ან დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა.
კომპონენტის ფარგლებში, ბინაზე მოვლის
დაფინანსებული მომსახურების ლიმიტი ერთი
ბენეფიციარისთვის
თვეში
ითვალისწინებს
მომვლელის,
განვითარების
სპეციალისტის
და
მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტის (ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების სპეციალისტი,
ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მუშაკი) მომსახურებას, სულ – არაუმეტეს 44 საათისა.;
ზედიზედ, 60 დღის მანძილზე ვაუჩერის გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის ავტომატურად გაუქმებას,
გარდა მომსახურების მიმწოდებლის
ფუნქციონირების დროებით შეჩერების შემთხვევებისა (რაზეც
მიმწოდებელი მინიმუმ ერთი თვით ადრე წერილობით აცნობებს ბენეფიციარის კანონიერ
წარმომადგენელს/მინდობით აღმზრდელს, სააგენტოს და სამინისტროს). ამ შემთხვევაში, უნდა მოხდეს
ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით.
18 წლის ასაკის მიღწევამდე მომსახურება წყდება, თუკი:
ა) მოხდა ბავშვის ჩართვა საგანმანათლებლო სისტემაში ან დღის ცენტრის პროგრამაში - დღის ცენტრის
ვაუჩერის მოქმედების თვიდან;
ბ) ბავშვი გადავიდა პალიატიურ ზრუნვაში - აღნიშნულ ზრუნვაში გადასვლის დღიდან ან იმყოფება
სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში ზედიზედ 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით;
გ) ბავშვი გადავიდა სააღმზრდელო დაწესებულებაში - დაწესებულებაში გადასვლის დღიდან;
დ) კანონიერი წარმომადგენლის სურვილით;
ე) საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის მიზეზით, რაც სცილდება მომსახურების არეალს.

ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერა - - - - - - თარიღი

სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

-------

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.2.2

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
კოდი CHILD ბაზაში –––––––––
საანგარიშო პერიოდი
–––––––––––––––––––––––––
(თვე)
ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი

ინფორმაცია მომსახურებით
სარგებლობის შესახებ

ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ
N

სახელი

გვარი

პირადი N

დაბადების
თარიღი

სახეობა

ჯერადობა

2

3

4

5

6

7

1

მომსახურების
ჩატარების
ადგილი

რამდენ
სფეროში
აქვს
ჩამორჩენა

8

9

წარმომადგენლის/მინდობითი
აღმზრდელის სახელი, გვარი,
პირადი ნომერი და ხელმოწერა

10

ინდივიდ

1

ჯგუფური
ინდივიდ

2

ჯგუფური
ინდივიდ

3

ჯგუფური
ინდივიდ

4

ჯგუფური
ინდივიდ

5

ჯგუფური

ხელმძღვანელი პირის ხელისმოწერა
თარიღი

ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.2.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, სააგენტოს
წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით
დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ბენეფიციარის მიერ წინა თვეში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული
მომსახურებით სარგებლობის მონაცემები წინა თვის განმავლობაში მიღებული მომსახურების სახეობების, ჯერადობისა
და მომსახურების ჩატარების ადგილის მითითებით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის კანონიერი
წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით, სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეული უზრუნველყოფს
დოკუმენტის გადაგზავნას სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის(დეს) საშუალებით, არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ

ფორმა N1.8.1

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება _________________________________________________________
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარის მისამართი ____________________________________________________________________
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარის ლიმიტი

N

სახელი

გვარი

პირადი N/
დაბადების
მოწმობის N*

______

დაბადების
თარიღი

საანგარიშო პერიოდი -------------------- თვე, წელი

მისამართი
(იურიდიული)
საკონტაქტო
ტელეფონი

გადაწყვეტილებ
ის მიმღები
რეგიონული
საბჭო

დაწესებულება
ში მოთავსების
თარიღი

დაწესებულ
ებიდან
ამორიცხვი
ს თარიღი**

მომსახურების
მიღების თვეში,
დაწესებულებაში
გატარებული
დღეების
რაოდენობა

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)
ფორმა N1.8.1 წარმოადგენს ინფორმაციას მომსახურების მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო თვეში გაწეული მომსახურების შესახებ, ივსება
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან და ფორმა N1.8.2-თან ერთად წარედგინება
სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით; სააგენტოს
ტერიტორიული ერთეულის მიერ ინფორმაციის მიღებიდან დაუყოვნებლივ ხდება ფორმების N1.8.1 და N1.8.2 გადაგზავნა
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის (დეს) საშუალებით სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების
დეპარტამენტში. ამასთან, ფორმა N1.8.1 – ით და N1.8.2 – ით წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დღეების რაოდენობებში სხვაობის
შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ფორმა N1.8.2.–ს.
შენიშვნა: ბავშვის შემთხვევაში იწერება დაბადების მოწმობის ნომერიც; დაწესებულებიდან ამორიცხვის თარიღში მითითებული უნდა
იყოს საბჭოს ოქმით ამორიცხვის თარიღი

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.3.3.

ბავშვთარეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა
ნაერთი ინფორმაცია მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილი წლიური მომსახურების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება------------------------------------------------მისამართი -----------------------------------------------------

პრიორიტეტი
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ხვი/თვე)

დაწყებისთარიღი( რიც

ხვი/თვე)

დაწყებისთარიღი( რიც

ხვი/თვე)

დაწყებისთარიღი( რიც

ხვი/თვე)
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დაწყებისთარიღი( რიც

12

ხვი/თვე)

8

ი,რაიონი/ქალ
აქი,
დასახლებულ
იპუნქტი/ქუჩა
, სახლი)

საკონტაქ
ტოტელე
ფონი

დაწყებისთარიღი( რიც

7

მისამართ
ი(ფაქტობრივ

ხვი/თვე)

ი/თვე/წელი)

აქტობრივი,
რეგიონი)

დაწყებისთარიღი( რიც

დიაგნოზი

მისამართი(ფ

ხვი/თვე)

გვარი

შშმ
სტატუ
სი
(გადამ
ოწმები
სვადა)

დაწყებისთარიღი( რიც

სახელი

დაბადე
ბისთარ
იღი(რიცხვ

სარეაბილიტაციოკურსის (კურსების)
რეკომენდებულირა
ოდენობა

N

პირადი
N

(რეინტეგრირებუ
ლი/მინდობითიაღ
ზრდა/სააღმზრდე
ლოდაწესებულები
სბენეფიციარი/გად
აუდებელისაჭირო
ებისმქონებავშვები
(ორთოპედიულიო
პერაციისშემდგომ
იპერიოდი))
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განცხადებისთარიღი

ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი -------------------------

20

1
2
3
4
5

ხელმძღვანელიპირის სახელი, გვარი --------------------------------------

ხელმოწერა------

თარიღი-----------

ბ.ა. (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.3.3 ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, წარმოადგენს ფორმა N1.3.1 -ში შესული ინფორმაციის ნაერთ ფორმას და მიეწოდება სააგენტოს, როგორც
დოკუმენტური, ასევე ელექტრონული სახით (ელ.მისამართზეsocialuriprogramebi@ssa.gov.ge) არაუგვიანეს პირთა მიმართვისა და ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის
ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღისა; ფორმა N1.3.3 წარმოადგენს სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მსურველთა რეესტრის წარმოების საფუძველს. რეესტრი იწარმოება
ელექტრონულად და გამოიყენება სამიზნე ჯგუფის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ბენეფიციართათვის დაგეგმილი
კურსების დაწყება-დასრულების და გაწეული მომსახურების აღრიცხვისთვის

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

დანართი N1.3.7

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა
საანგარიშო ინფორმაცია იმ ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ, რომლებიც 2016 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ ამავე
სამიზნე ჯგუფისათვის შესაბამისი ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება-----------------------------------------------------

გვარი

პირადი N

დაბადებისთარ
იღი(რიცხვი/თვე/წელ
ი)
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სულსეანსებისრაოდენობა

სახელი

ფიზიკურითერაპია

N

ფიზიოთერაპიულიმანიპულაციებ
ი

ინფორმაციაბენეფიციარისშესახებ

სამკურნალომასაჟი

ინფორმაციისწარმოდგენისთარიღი
------ინფორმაციაბენეფიციარისკანონიერიწარმ
ინფორმაციაგაწეულიმომსახურ
ომადგენლის/მინდობითაღმზრდელისშესა
ებისშესახებ
ხებ
(სეანსებისრაოდენობა)
შესაბამისისპეციალსტისკონსულტ
აცია

საანგარიშო პერიოდი -----------------------------

მისამართი-----------------------------------------
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მომსახურების
დაფინანსების
თვისმოთხოვნ
ილითანხა

11

სახელი

12

გვარი

პირადი
ნომერი

ხელისმოწერა

13

14

1
2
3
4
5
6
სულ
ხელმძღვანელიპირისსახელი, გვარი

--------------------------------

ხელმოწერა ---

თარიღი

---------------

ბ.ა.(არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.3.7 ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და წარმოადგენს საანგარიშო ინფორმაციას იმ ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების
შესახებ, რომლებიც 2016 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ ამავე სამიზნე ჯგუფისათვის შესაბამისი ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით, ივსება ორ
ეგზემპლარად მომსახურების შესაბამისი თვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ. ერთი ეგზემპლარი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან
ერთად, წარედგინება სააგენტოს, არაუგვიანეს მომსახურების დამთავრების შემდეგი თვის 5 რიცხვის ჩათვლით და იგი წარმოადგენს მომსახურების ანაზღაურების
მოთხოვნის აუცილებელ დოკუმენტს;

ფორმა N1.6.4
სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,
,,კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტი”
ინფორმაცია მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციარებისთვის გაწეული
ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

-----------------------------------------------------------------

მისამართი ------------------------------------საანგარიშო პერიოდი -------------------------------------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

------------

-----------

--------------

ბენეფიციარის პირადი მონაცემები

№

სახელი

გვარი

პირადი №

გაწეული მომსახურება
დაბადების
თარიღი (რიცხვი
/თვე/წელი)

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

გაწეული
მომსახურების
თარიღი(რიცხვი
/თვე/წელი)

ხელისმოწერა – – – – –

ლოგოპედის (მეტყველების
თერაპევტის) ჩატარებული
გაკვეთილების რაოდენობა

თარიღი
ბ.ა.

ფორმა N1.6.4 შესაბამის წერილობით მიმართვასთან, მიმწოდებელსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებულ მიღებაჩაბარების აქტებთან ერთად, სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარმოდგენილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს
მომსახურების მიწოდების დასრულების მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით.

ფორმა N 1.6.1.1
სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტი
ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაციაში დასაქმებულ (მათ შორის შშმ) პირთა შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

-----------------------------------------------------------------

მისამართი ------------------------------------საანგარიშო პერიოდი -------------------------------------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

N

------------

სახელი

-----------

--------------

გვარი

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

პირადი N

შშმპ სტატუსი
(კი, არა)

ხელისმოწერა – – – – – – –თარიღი

დასაქმებული პირის
ხელმოწერა

ბ.ა

ფორმა N1.6.1.1 შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარმოდგენილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს
მომსახურების მიწოდების დასრულების მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამა

ფორმა N1.10.1

ინფორმაცია ბენეფიციარის მიმართ მიღებული საოქმო გადაწყვეტილების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახლის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახლის კოდი
–––––––––––––––––––––––––
ლიმიტი – – – – – – –

№

არამატერიალიზე
ბული ვაუჩერის
№

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

დაბადების
თარიღი
რიცხვი/თვე/წელი

შშმ
ბავშვი

ოქმის
თარიღ
ი

ოქმის N

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში
ჩარიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელი

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლიდან
ამორიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელი

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში
მომსახურების
გაგრძელების
რიცხვი/თვე/წელი
პერიოდი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა

ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N1.10.1 ივსება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის
რეგიონული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე და იგზავნება მომსახურების შესაბამის მიმწოდებელთან
და სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში გადაწყვეტილების მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში; ამავე დროს ხდება მიღებული ინფორმაციის ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში “CHILD“

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
ფორმა N1.14.1
მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშთა
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია ბენეფიციარის მიმართ მიღებული საოქმო გადაწყვეტილების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახლის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახლის კოდი
–––––––––––––––––––––––––
ლიმიტი – – – – – – –

№

არამატერიალიზე
ბული ვაუჩერის
№

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

დაბადების
თარიღი
რიცხვი/თვე/წელი

შშმ
ბავშვი

ოქმის
თარიღ
ი

ოქმის N

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში
ჩარიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელი

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლიდან
ამორიცხვის
თარიღი:
რიცხვი/თვე/წელი

მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში
მომსახურების
გაგრძელების
რიცხვი/თვე/წელი
პერიოდი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა

ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N1.14.1 ივსება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის
რეგიონული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე და იგზავნება მომსახურების შესაბამის მიმწოდებელთან
და სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში გადაწყვეტილების მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში; ამავე დროს ხდება მიღებული ინფორმაციის ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში “CHILD“

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშთა
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია ბენეფიციართა წინა თვეში მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N1.14.2

––––––––––––––––––––––––––––––––––

სახლის მისამართი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სახლის კოდი

№

არამატერიალიზ
ებული
ვაუჩერის №

–––––––––––––––––––––––––

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

ლიმიტი –––––––––––

დაბადების
თარიღი
რიცხვი/თვე/წელი

საანგარიშო პერიოდი -------------------- თვე, წელი
მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში

შშმ ბავშვი

გატარებული
დღეების
რაოდენობა

საანგარიშო
პერიოდში ჩარიცხვა

საანგარიშო პერიოდში
ამორიცხვა

(რიცხვი/თვე/წელი)

(რიცხვი/თვე/წელი)

1
2
3
4
5
6
7

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა

ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N1.10.2 ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, მოიცავს ნაერთ ინფორმაციას საანგარიშო პერიოდში გაწეული
მომსახურების თაობაზე ივსება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან
ერთად წარედგინება სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის
ჩათვლით; სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ ხდება მიღებული ინფორმაციის ასახვა ელექტრონულ პროგრამაში
“CHILD“, ხოლო ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში შესაბამის წერილობით მიმართვასთან
ერთად ხდება ფორმების გადაგზავნა დეს-ით სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების
დეპარტამენტში

დანართი 1.3.8
სერვისის მომწოდებლებს შორის ბენეფიციართა რეფერირების და ინდივიდუალური
აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის ცვლილების წესი
მუხლი 1.
წინამდებარე წესი შემუშავებულია „2017 წლის სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის
სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017წლის 9 მარტის №121
დადგენილების გათვალისწინებით და განსაზღვრავს „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის“ ქვეპროგრამის
(პროგრამის დანართი 1.3.) მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მიზნობრივი
ჯგუფისთვის სერვისის მომწოდებლებს შორის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების რეფერირების და
ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის ცვლილების საკითხებს.
მუხლი 2.
ქვეპროგრამის

ადმინისტრირების

მიზნებისათვის

განმახორციელებლის

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ანგარიშგების შესაბამისი ფორმები, რომელიც წარმოდგენილი უნდა
იყოს დოკუმენტური სახით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს სააგენტოში წერილობითი
მომართვის საფუძველზე, ხოლო ელექტრონული სახით - ამ მიზნისთვის შექმნილ ელექტრონულ მისამართზე:
socialuriprogramebi@ssa.gov.ge
მუხლი 3.
განცხადებისა და მიმწოდებლის მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე
სააგენტო განსაზღვრავს პირის მომსახურებაში ჩართვის მიზანშეწონილობას და იღებს გადაწყვეტილებას
„ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის“ ქვეპროგრამის მე-3 მუხლის მე -2 პუნქტის „ბ.გ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტების
შესაბამისად.
მუხლი 4.
1. პროგრამაში მაძიებლის ჩართვის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაცია, ფორმა
N1.3.5 სახით მიეწოდება მომსახურების მიმწოდებელს, რომელიც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს შესაბამისი
მაძიებლ(ებ)ის კანონიერი წარმომადგენლ(ებ)ის ინფორმირებას;
2. სააგენტო ვალდებულია მომსახურების მიმწოდებლებს მიაწოდოს ინფორმაცია მომსახურების სხვა
მიმწოდებლების თაობაზე (დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია), ხოლო მომსახურების
მიმწოდებლებმა

უნდა

უზრუნველყონ

ყველა

ბენეფიციარის

მშობლის/კანონიერი

წარმომადგენლის

ინფორმირება;
3. „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილი კურსების დაწყების
თარიღში

შესაძლებელია

კორექტირება

მიმწოდებელი

ორგანიზაციის

მიერ

ბენეფიციართა

კანონიერ

წარმომადგენლებთან შეთანხმებით და გამოიყენება „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“ მე4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებუ ლ შემთხვევაში (აღნიშნულ შემთხვევაში შესაძლებელია ასევე ყველა
მომდევნო კურსის დაწყების თარიღების კორექტირება), ასევე იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამაში პირის ჩართვის
შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია პირველი კურსის დასაწყებად დაგეგმილი თარიღის შემდგომ; ბავშვის
ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმით გათვალისწინებული კურსების დაწყების
თარიღი, გარდა ზემოთაღწერილი შემთხვევებისა, შესაძლებელია შეიცვალოს მშობლის ინიციატივით, მაგრამ
მხოლოდ ერთხელ, თუ დაცულია განსაზღვრულ კურსზე ქვეპროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით და
წინამდებარე წესით გათვალისწინებული პირობები.

დანართი 1.3.8
4. სერვისის მიმწოდებლის

მიერ, რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმით გაწერილი

ინტერდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების დაგეგმილ მუშაობაში ცვლილება შესაძლებელია გეგმის
განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე ბენეფიციარის საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაზეც ინფორმირებული
უნდა იყოს ბენეფიციარის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი.
5.

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ინფორმაცია

მაძიებლის

შესახებ

გადმოგზავნილია

წინამდებარე

წესის

დამტკიცებამდე, ერთდროულად რამდენიმე მიმწოდებლისგან, პროგრამაში ჩართვის თაობაზე ეცნობება ყველა
მიმწოდებელს, ხოლო მომსახურების ძირითად მიმწოდებლად ჩაითვლება ის ორგანიზაცია, სადაც ბენეფიციარი
გამოცხადდება პირველი კურსის ჩასატარებლად და ძირითად მიმწოდებელთან შეთანხმებული კურსების
დაწყების თარიღები ჩაითვლება ვალიდურად; აღნიშნულის შესახებ ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენელი
წერს განცხადებას მომსახურების მიმწოდებელთან ფორმა N1.3.1-ის ფორმით, ხოლო ეს უკანასკნელი აგზავნის
სააგენტოს ელექტრონულ მისამართზე socialuriprogramebi@ssa.gov.ge
6. იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს მიღებული აქვს მომსახურება ერთზე მეტ ორგანიზაციაში წინამდებარე
წესის

დამტკიცებამდე,

მომსახურების

ძირითად

მიმწოდებლად

ჩაითვლება

ის

ორგანიზაცია,

სადაც

ბენეფიციარი გამოცხადდება წინამდებარე წესის დამტკიცების შემდგომ პირველი კურსის ჩასატარებლად,
ხოლო ძირითად მიმწოდებელთან შეთანხმებული კურსების დაწყების თარიღები ჩაითვლება ვალიდურად;
აღნიშნულის

შესახებ

ბენეფიციარის

კანონიერი

წარმომადგენელი

წერს

განცხადებას

მომსახურების

მიმწოდებელთან ფორმა N1.3.1-ის ფორმით, ხოლო ეს უკანასკნელი აგზავნის სააგენტოს ელექტრონულ
მისამართზე socialuriprogramebi@ssa.gov.ge
მუხლი 5.

1.

მიმწოდებლის

ცვლილება

შესაძლებელია

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ძირითად

მიმწოდებელთან

(მიმწოდებლის ასეთად განსაზღვრის შემდგომ) დასრულებულია მინიმუმ ერთი კურსი.
2. მომსახურების ძირითად მიმწოდებელთან (მიმწოდებლის ასეთად განსაზღვრის შემდგომ), მინიმუმ
ერთი

კურსის

ჩატარების

შემდგომ,

პროგრამაში

ჩართულ

ბენეფიციარს

სხვადასხვა

გარემოებების

გათვალისწინებით, უფლება აქვს, წლის განმავლობაში დარჩენილი კურსები ჩაიტაროს სხვა
მიმწოდებელ(ლებ) თან (არაძირითადი მიმწოდებელი) მას შემდეგ, რაც მაძიებლის განცხადებისა და
თანდართული დოკუმენტაციის სააგენტოში წარდგენის საფუძველზე, მიიღება გადაწყვეტილება კონკრეტულ
მიმწოდებელთანაც მომსახურების თაობაზე, თუმცა მომსახურება უნდა განხორციელედეს მომსახურების
ძირითად მიმწოდებელთან შეთანხმებული კურსების დაწყების თარიღების დაცვით;
მუხლი 6.
1. 30 კალენდარული დღის განმავლობაში შესაძლებელია ჩატარდეს ერთი ათდღიანი კურსი და კურსებს
შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 კალენდარული დღე (გარდა გადაუდებელი საჭიროების მქონე
ბავშვებისა, (მაგ, პოსტოპერაციული პერიოდი, პირველადი მიმართვა) რაც დასტურდება ინტერდისციპლინური
გუნდის დასკვნით). წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომსახურება არ დაფინანსდება.
2. აბილიტაციის/რეაბილიტაციის ინდივიდუალური კურსების დაწყების თარიღების ცვლილება უნდა
განხორციელდეს მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სააგენტოსთან შეთანხმების შემდგომ;
3. პროგრამის არაძირითად მიმწოდებელს, ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის
შემდგომ,

შეუძლია

ძირითადი

მიმწოდებლისგან

მიიღოს

ინფორმაცია

ბენეფიციარის

რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმის, შეფასების, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი
მიზნების, ასევე ჩატარებული კურსების და კონკრეტული სეანსების თაობაზე;

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
ფორმა N1.13.2
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა
ინფორმაცია მაძიებელთა შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

---------------------------------------------------

მისამართი
-----------------------------------------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი
----მისამართი (ფაქტიური)

N

სახელი

გვარი

პირადი N

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

რეგიონი

რაიონი/ქალაქი

დასახლებული
პუნქტი/ქუჩა, სახლი

1

2

3

4

5

6

7

8

საკონტაქტო
ტელეფონი

რეინტეგრირებული,
მინდობით აღზრდაში მყოფი

განცხადების
თარიღი

9

10

11

1
2
3
4
5

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი ----------------

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა.

ფორმა N1.13.2 წარმოადგენს ნაერთ ცხრილს, რომელიც შესაბამის წერილობით მიმართვასთან და „ინდივიდუალური მომსახურების
გეგმასთან“ ფორმა N1.13.1 ერთად, მიეწოდება სააგენტოს, როგორც დოკუმენტური ასევე ელექტრონული სახით (ელექტრონულ მისამართზე:
socialuriprogramebi@ssa.gov.ge). აღნიშნული ფორმის მიხედვით ხდება მაძიებელთა/ბენეფიციართა ელექტრონული ბაზის - რეესტრის შედგენა

მძიმე და ღრმა გონებრივი შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა ფორმა N1.13.3.1

ინფორმაცია ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ
(ინდივიდუალური)
ორგანიზაციის დასახელება: --------------------------------------------------------------------------------------------შევსების თარიღი: ________________
საანგარიშო პერიოდი - - - -

-------

ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია

ბავშვის სახელი,გვარი

□ –––––––––––

პირადი ნომერი

სქესი

□□□□□□□□□□□

დაბადების თარიღი

(დღე/ თვე / წელი)

□ –––

□ –––––––––
□მამრობითი □მდედრობითი

□ ––––

□ ––––

ასაკი
მისამართი ფაქტიური (რეგიონი,ქალაქი)
მისამართი ფაქტიური (რაიონი, დასახლება, ქუჩა, ნომერი)
მომსახურების ტიპი (სახეობა)
მომვლელი
განვითარების სპეციალისტის
ოკუპაციური თერაპევტი
მეტყველების სპეციალისტი
ფსიქოლოგი
პედიატრი
სოციალური მუშაკი
სულ საათების რაოდენობა
სააგენტოსგან მოთხოვნილი თანხა

საათების რ/ბა (ჯერადობა)

მომსახურების ჩატარების ადგილი

ინფორმაცია მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ

მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) გვარი, სახელი)

□ –––––––––––

პირადი ნომერი

□□□□□□□□□□□

□ –––––––––

საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)
ვადასტურებ, რომ ჩატარებულია აღნიშნული მომსახურება
მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ხელისმოწერა

თარიღი

სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

ბ.ა.

ფორმა N1.13.3.1 ივსება ერთი ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურად

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდა

აღნიშნული ბენეფიციარის მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ასახვა ფორმა N1.13.3-ში; შეიცავს ინფორმაციას
ბენეფიციარების მიერ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის შესახებ; ივსება
მომსახურების მიმწოდებელიორგანიზაციის მიერ სრულყოფილად, ორ ეგზემპლარად, მომსახურების შესაბამისი
კურსის დასრულების შემდეგ. ერთი ეგზემპლარი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარედგინება
სააგენტოს არაუგვიანეს კურსის დამთავრების შემდეგი თვის 5 რიცხვის ჩათვლით და იგი წარმოადგენს
მომსახურების ანაზღაურების მოთხოვნის აუცილებელ დოკუმენტს, ხოლო მეორეე გზემპლარი ინახება
მიმწოდებელთან
განმავლობაში.

არანაკლებ

სახელმწიფო

პროგრამის

მოქმედების

პერიოდის

შემდგომი

ექვსი

წლის

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.13.4

მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა

ინფორმაცია ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილების შესახებ
N

სახელი

გვარი

პირადი N

დაბადების თარიღი

1

2

3

4

5

(რიცხვი/თვე/წელი)

გადაწყვეტილების თარიღი
6

გადაწყვეტილება
7

შენიშვნა
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –
ბ.ა

ხელისმოწერა – – – – – – –

ფორმა N1.33.4 ივსება სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების და ლიმიტების გათვალისწინებით
სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის მიერ დადგენილებით დამტკიცებული
ქვეპროგრამის შესაბამისად, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას და სათანადო წერილთან
ერთად, გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, როგორც დოკუმენტური, ასევე ელექტრონული სახით ეგზავნება
მომსახურების მიმწოდებლს, ხოლო ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს ბენეფიციარის კანონიერი წარმოამდგენლის ინფორმირებას;

ფორმა N1.6.2
სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,
საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტი
ინფორმაცია ბენეფიციართა მომსახურებით სარგებლობის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

-----------------------------------------------------------------

მისამართი ------------------------------------საანგარიშო პერიოდი -------------------------------------------------ინფორმაციის წარმოდგენის თარიღი

------------

სახელი

გვარი

დაბადები
პირადი N ს თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელ
ი)

ვაუჩერის ნომერი

N

ოჯახის
საიდენტი
ფიკაციო
კოდი

სარეიტინგო ქულა

ბენეფიციარის

----------მომსახურე
ბის
დაფინანსე
ბის წილი
სახელმწიფ
ო
პროგრამის
ფარგლებშ
ი (%)

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

-------------გაწეული მომსახურება
სახელმწიფო
პროგრამით
(კომპონენტით)
გათვალისწინებუ
ლი საქონლის
(მომსახურების)
სახეობა (კოდი)

საქონლის
(მომსახურების)
პროგრამის მომწოდებლის
ფარგლებში
შიდა
ლიმიტი
სტანდარტით
გათვალისიწნებ
ული კოდი

ხელისმოწერა

–––––––

საქონლის
(მომსახურების)
ფაქტიური
ხარჯი

თარიღი - - - -

სახელმწიფო
პროგრამის
საქონლის
საქონლის
ფარგლებში
(მომსახურების)
(მომსახურების)
საქონლი
ღირებულების
მიწოდების
(მომსახურების) ბენეფიციარის
დასრულების დაფინანსებისათ
მიერ
თარიღი
ვის
ანაზღაურებული
(რიცხვი/თვე/წე
მოთხოვნილი თანხის ოდენობა
ლი)
თანხა

ბ.ა

ფორმა ფორმა N1.6.2 შესაბამის წერილობით მიმართვასთან, ვაუჩერებსა და ასევე, მიმწოდებელსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებულ
მიღება-ჩაბარების აქტებთან ერთად, სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარმოდგენილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების
დასრულების მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის
ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის ქვეკომპონენტის ფარგლებში
ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართათვის მიწოდებული საქონლის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

ფორმა N1.1.1

––––––––––––––––––––––––––––––––––

მისამართი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
საანგარიშო პერიოდი

N

აფთიაქი

ვაუჩერის N

–––––––––––––––––––––––––

ბავშვის
სახელი

ბავშვის
გვარი

ბავშვის დაბ.
თარიღი

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

მიმღების
პირადიN

მიმღების
სახელი

მიმღების
გვარი

თარიღი

თანხა

ხელისმოწერა– – – – – – –

ბ.ა

მიმწოდებლის საყურადღებოდ: ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ და წარდგენილ უნდა იქნეს სააგენტოში არაუგვიანეს ვაუჩერის შესაბამისი
თვის ტალონის დასაქონლების თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის წერილობითი მიმართვით. ამ ფორმასთან ერთად,
მიმწოდებლის წერილს თან უნდა ერთვოდეს ფორმაში მითითებული ბენეფიციერების მიხედვით, ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონები, თითოეულ
ბენეფიციარზე გაცემული კვების პროდუქტების ჩამონათვალ, რაოდენობის და ღირებულების ჩვენებით.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.2.1

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
ინფორმაცია მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში წარდგენილი ვაუჩერების შესახებ
მომსახურების მომწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

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

კოდი CHILD ბაზაში – – – –
ვაუჩერის მოქმედების პერიოდი – – – – – – – – (თვე)
ვაუჩერის ნომერი
1

ბენეფიციარის

ბენეფიციარის

დაბადების

სახელი

გვარი

თარიღი

3

4

5

2

პირადი N
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია

სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული

ხელისმოწერა – – – – – – – – – –

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

ბ.ა.

მიმწოდებლის და სააგენნტოს ტერიტორიული ერთეულის საყურადღებოდ: ფორმა N1.2.1 წერილობით მიმართვასთან
და ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონებთან ერთად სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში წარდგენილ უნდა იქნეს
არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების ყოველი თვის 15 რიცხვისა, სადაც მოხდება წარმოდგენილი ინფორმაციის და
ვაუჩერის შესაბამისი ტალონების შედარება და ინფორმაციის/ტალონების მიღების

შემთხვევაში, ფორმის ორივე

ეგზემპლარის ხელმოწერით დადასტურება; დოკუმენტის ერთი ეგზემპლარი შეინახება სააგენტოს ტერიტორიულ
ერთეულში, ხოლო მეორე დაუბრუნდება მომსახურების მომწოდებელს. სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის მიერ
ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში ხდება ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონების ასახვა
ელექტრონულ პროგრამაში “CHILD“

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
ფორმა 1.2.2.1
ინფორმაცია ბენეფიციარის მომსახურებით სარგებლობის შესახებ (ინდივიდუალური)
ორგანიზაციის დასახელება: --------------------------------------------------------------------------------------------1.

შევსების თარიღი: _____

ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია

ბავშვის გვარი, სახელი

□ –––––––––––

პირადი ნომერი

□□□□□□□□□□□

სქესი

□ მამრობითი

დაბადების თარიღი

□ –––

(დღე/ თვე / წელი)

□ –––––––––
□ მდედრობითი

□ ––––

□ ––––

ასაკი
მისამართი ფაქტიური (რეგიონი,ქალაქი)
მისამართი ფაქტიური (რაიონი, დასახლება, ქუჩა, ნომერი)

მომსახურების გამწევი სპეციალისტი (მომსახურების სახეობა)
ადრეული განვითარების სპეციალისტი
ფსიქოლოგი
ოკუპაციური თერაპევტი
ლოგოპედი
სპეციალური პედაგოგი
და სხვა

მომსახურების რაოდენობა

მომსახურების ტიპი (მომსახურების ჯერადობა და ჩატარების ადგილი)
1.ბავშვების ინდივიდუალურ მომსახურება
1.1 მათ შორის, ოჯახის პირობებში
1.2 სხვა ბუნებრივ გარემოში(საბავშვო ბაღი, სკოლა)
1.3 დაწესებულებაში
2. ბავშვების ჯგუფური მომსახურება დაწესებულებაში

ვიზიტების რაოდენობა

სულ ვიზიტების რაოდენობა
ინფორმაცია მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ

მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) გვარი, სახელი

□ –––––––––––

პირადი ნომერი

□□□□□□□□□□□

□ –––––––––

საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)
მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი ვადასტურებ, რომ ჩატარებულია აღნიშნული მომსახურება
მშობლის ხელისმოწერა

თარიღი

სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირის ხელისმოწერა

ფორმა N1.2.2.1 ივსება ერთი ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურად

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდა

აღნიშნული ბენეფიციარის მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ასახვა ფორმა N1.2.2-ში. მიმწოდებელი
ვალდებულია, არაუგვიანეს მომსახურების გაწევის თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, სააგენტოს წარუდგინოს
მიმწოდებლის

უფლებამოსილი

დამოწმებული

დოკუმენტი,

გათვალისწინებული
მომსახურების

წარმომადგენლის

რომელშიც

მომსახურებით

სახეობების,

ასახულია

სარგებლობის

ჯერადობისა

მიერ

და

ხელმოწერილი,

ბენეფიციარის
მონაცემები

მომსახურების

მიერ

წინა

დათარიღებული
წინა

თვის

ჩატარების

თვეში

და

ქვეპროგრამით

განმავლობაში

ადგილის

ბეჭდით

მიღებული

მითითებით,

რაც

დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით,
სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეული უზრუნველყოფს დოკუმენტის გადაგზავნას სააგენტოს მეურვეობამზრუნველობის

და

სოციალური

პროგრამების

დეპარტამენტში

სისტემის(დეს) საშუალებით, არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში..

დოკუმენტბრუნვის

ელექტრონული
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ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმა
ორგანიზაციის დასახელება: ----------------------------------------------------- შეფასების დაწყება: _____

1. ბავშვთან დაკავშირებული ინფორმაცია
ბავშვის გვარი, სახელი

□ –––––––––––

□ –––––––––

პირადი ნომერი
სქესი

□ მამრობითი

დაბადების თარიღი

□ –––
დღე

□
თვე

□ მდედრობითი

––––

□ ––––

წელი

მისამართი ფაქტობრივი ეგიონი,ქალაქი)
მისამართი ფაქტობრივი (რაიონი,
დასახლება, ქუჩა, ნომერი)
მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის)
სახელი, გვარი, პ/ნ
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)
განცხადების წარმოდგენის თარიღი

დდ/თთ/წწ

დიაგნოზი(ICD-10კოდი)
დიაგნოზი (ICD-10კოდი)
დიაგნოზი (ICD-10კოდი)
შშმ ბავშვის სტატუსი (გადამოწმების
თარიღი არსებობის შემთხვევაში)
დამატებითი ინფორმაცია

□არა □კი

□ – – – □– – – □ – – – – – –

□ რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახი □ მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო
დაწესებულებაში მყოფი ბავშვი □ გადაუდებელი საჭიროების მქონე (ორთოპედიული
ოპერაციის შემდგომი პერიოდი)

პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილების
თარიღი
რეაბილიტაციის სერვისის მომწოდებელი
სხვა დაწესებულება
შემთხვევაზე პასუხისმგებელი პირი
(სახელი, გვარი)
მიმწოდებლის პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა
ხელმოწერის თარიღი
შევსების ეტაპი (2017 წლის განმავლობაში)

□ პირველადი □ განმეორებითი (ამავე
მომწოდებლის)
□ სხვა პროვაიდერისგან გადმოსული
□ სხვა პროვაიდერის დასახელება – – – – – – – – – – –

ფორმა N1.3.2 - ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ შესაბამის სპეციალისტთა ინტერდისციპლინური
გუნდის და ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ჩართულობით და ინახება მიმწოდებელთან
მომსახურების დამთავრებიდან არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში. სარეაბილიტაციო გეგმაში კორექტირების
შეტანის შემთხვევაში, კეთდება შესაბამისი აღნიშვნები. აღნიშნული ფორმის ასლი უნდა გაიცეს ბენეფიციარის
კანონიერი წარმომადგენლის მოთხოვნისას, ასევე, მიეწოდოს სააგენტოს მოთხოვნისთანავე. ფორმა N1.3.2-ის
შევსება არ ათავისუფლებს მომსახურების მიმწოდებელს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა
აუცილებელი დოკუმენტების წარმოების ვალდებულებისგან;
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ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის წლიური გრაფიკი
დაწყების
კურსისათვის
დაფინანსების
კორექტირება
რეალური
მოთხოვნილი
წყარო
თარიღი
თანხა

კურსის დაწყების
სავარაუდო
თარიღი

შემსრულებელი
(პროვაიდერი)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(გრაფიკი დგება 1 კალენდარული წლის პერიოდზე, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად)


სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს ერთი ათდღიანი კურსი არანაკლე 22
სეანსით და კურსებს შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 კალენდარული დღე (გარდა გადაუდებელი საჭიროების მქონე
ბავშვებისა (მაგ, პოსტოპერაციული პერიოდი, პირველადი მიმართვა, რაც დასტურდება ინტერდისციპლინური გუნდის
დასკვნით)

დაგეგმვის თარიღი__________________
კორექტირების თარიღი______________________________

რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმა
ინტერდისციპლინური გუნდი

სპეციალისტის
სახელი, გვარი

ერთ კურსზე სეანსების
რაოდენობა (დაახლოებით)

ერთი სეანსის
ხანგრძლივობა
(დაახლოებით)

ხელმოწერა

თერაპიული ინტერვენცია
ფიზიკური თერაპია
ოკუპაციური თერაპია
მეტყველებისა და ენის თერაპია
ფსიქოლოგიური კორექცია
ქცევითი თერაპია
მშობელთა განათლება და ტრენინგი
ექიმის მეთვალყურეობა
საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის
მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის
ფსიქოლოგიური დახმარება
( სეანსი)

აღნიშნული გეგმა შესაძლებელია შეიცვალოს მშობლის ინიციატივით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს ორჯერ, რაზეც
კეთდება დამატებითი აღნიშვნები
ბავშვის შეფასების დამთავრების თარიღი:__________________
ინდივიდუალური გეგმის გადასინჯვის თარიღი:_____________________________
ინტერდისციპლინური გუნდის ხელმძღვანელის (ექიმის) ხელისმოწერა

მშობლის (კანონერი წარმომადგენლის) ხელისმოწერა
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გლობალური ფუნქციის შეფასება – "ფუნქციური დამოუკიდებლობის საზომიბავშვებისათვის"(WeeFIM
– Functional Independence Measure for Children);
7 ქულიანიშეფასება:
1 - სრულიადდამოკიდებულია (დამოუკიდებლადასრულებსმოქმედებების 25%-ზენაკლებს)
2 - მნიშვნელოვნადდამოკიდებულია (მოქმედებების 25-50%-სასრულებსდამოუკიდებლად)
3 - ზომიერადდამოკიდებულია (დავალებისშესრულებისთვისსაჭირომოქმედებების 50-75%-სდამოუკიდებლადასრულებს)
4 - უმნიშვნელოდდამოკიდებულია (მოქმედებისშესრულებისასსჭირდებადახმარება, თუმცადავალების 75%-სასრულებსდამოუკიდებლად)
5 - მინიმალურადდამოკიდებულია (მოქმედებისშესრულებისასსჭირდებავინმესთვალყურიანდახმარებაორტეზისჩაცმისდროს)
6 - დამოუკიდებლობაშეზღუდულია (ყველამოქმედებასასრულებსთვითონ, მაგრამნელა, ანსჭირდებაინსტრუქტაჟი)
7 - სრულიადდამოუკიდებელია

მოქმედება

ქულა
პირველი
შეფასება

თვითმომსახურეობა
1. საკვებისმიღება (დანა-ჩანგლისხმარება, საკვებისპირთანმიტანა, ღეჭვა, ყლაპვა)
2. პირადიჰიგიენა (კბილებისგამოხეხვა, დავარცხნა, პირისდახელებისდაბანა)
3. აბაზანისმიღება (ტანისდაბანადაგამშრალებაზურგისგამოკლებით)
4. ჩაცმა (ორტეზისჩაცმისჩათვლით) სხეულისზედანაწილზე (წელსზემოთ)
5. ჩაცმა (ორტეზისჩაცმისჩათვლით) სხეულისქვედანაწილზე (წელსქვემოთ)
6. ტუალეტი (საცვლებისჩაწევა-აწევა, ტუალეტისქაღალდისგამოყენება)
მენჯისღრუსორგანოებისფუნქციისკონტროლი
7. შარდისბუშტი (შარდვაზეკონტროლი)
8. სწორინაწლავი (კონტროლიდეფეკაციაზე)
გადაადგილება
9. საწოლი, სკამი, ინვალიდისსავარძელი
(სკამზედაინვალიდისსავარძელზედაჯდომადაადგომა)
10. ტუალეტი (უნიტაზითსარგებლობა – დაჯდომა/ადგომა)
11. აბაზანა, შხაპი (აბაზანისანშხაპისგამოყენება, აბაზანაშიჩასვლა)
მოძრაობა
12. სიარული/ეტლი/ხოხვა –
ქულობრივადფასდებალოკომოციისყველაზეხშირადგამოყენებულიხერხი
13. კიბეზეასვლა-ჩასვლა (7 ქულა – 12-14 საფეხურზეადისდამოუკიდებლად, 1 ქულა –
4 საფეხურსვერსცდება)
14. კომუნიკაბელობა
საერთო ქულა:
თარიღი:

ფუნქციური დამოუკიდებლობის საშუალო ქულა ---------

მეორე
შეფასება
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მსხვილიმოტორული ფუნქციის შეფასება – "მსხვილიმოტორული ფუნქციის საზომი"(GMFM –
Gross Motor Function Measure)

7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ივსება პირველ და მეოთხე კურსზე, 7 წლის ასაკის შემდგომ - პირველ
კურსზე
პაციენტისგვარი, სახელი

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – –

წოლადაგადაბრუნება
თავიშუახაზზეა, აბრუნებსთავს, კიდურებისიმეტრიულობანარჩუნდება

2*

მოაქვსხელებიშუახაზზე

3

თავსსწევს 450-ით

4
5
6*
7*

სუპინირებული - S

1

თავსსწევსმაგიდიდან

11

თავსდამკერდსსწევსმაგიდიდან, ეყრდნობაიდაყვშიგაშლილხელს
პრონირებული - P

10*

წინამხრებზეყრდნობისასეყრდნობამარცხენახელსდამეორეხელსშლისწინ
ბრუნდებაზურგზემარჯვენამხრიდან
ბრუნდებაზურგზემარცხენამხრიდან
ბრუნდებამარჯვნივ 900-ითკიდურებისგამოყენებით

17

ბრუნდებამარცხნივ 900-ითკიდურებისგამოყენებით

18*

Sმკვლევარზეჩაჭიდებითწამოიწევსდასაჯდომად (თავისკონტროლით)

19

S გადაბრუნდებამარჯვნივდაწამოჯდება

20

Sგადაბრუნდებამარცხნივდაწამოჯდება

21*

ლეიბზედამჯდარი, თერაპისტისმიერმკერდისფიქსირებითსწევსთავს, აჩერებს 3 წმ

22*

ლეიბზედამჯდარი, თერაპისტისმიერმკერდისფიქსირებითთავსსწევსშუახაზზე, აჩერებს 10 წმ

23*

ლეიბზეზისხელებზეყრდნობით (5 წამი)

24*

ლეიბზეზისთავისუფალიხელებით (3 წამი)

25*

ზისლეიბზე, იხრებაწინ, ეხებაწინდადებულსათამაშოს, სწორდებახელებზეყრდნობისგარეშე

26*

ზისლეიბზე, ეხებასათამაშოს, რომელიცმარჯვენივ, 450-ითუკანაა, უბრუნდებასაწყისპოზას

27*

ზისლეიბზე, ეხებასათამაშოს, რომელიცმარცხენივ, 450-ითუკანაა, უბრუნდებასაწყისპოზას

ჯდომა

2

წინამხრებზეყრდნობისასეყრდნობამარჯვენახელსდამეორეხელსშლისწინ

16

28

1

მარცხენახელიგადააქვსშუახაზისგარეთსათამაშომდემიწვდენისას

ბრუნდებამუცელზემარცხენამხრიდან

15

2

მარჯვენახელიგადააქვსშუახაზისგარეთსათამაშომდემიწვდენისას

9

14

1

მარცხენაბარძაყსდამუხლსხრისსრულისიფართით

ბრუნდებამუცელზემარჯვენამხრიდან

13

2

მარჯვენაბარძაყსდამუხლსხრისსრულისიფართით

8

12

1

ზისმარჯვენაგვერდზეთავისუფალიხელებით (ინარჩუნებს 5 წამი)

29

ზისმარცხენაგვერდზეთავისუფალიხელებით (ინარჩუნებს 5 წამი)

30*

ლეიბზეჯდომიდანწვებამუცელზე

31*

გაშლილიფეხებითლეიბზეჯდომიდანდგებაოთხზემარჯვენამხრიდან

32*

გაშლილიფეხებითლეიბზეჯდომიდანდგებაოთხზემარცხენამხრიდან

33

ლეიბზეჯდომისასბრუნდება 900-ითხელებისდახმარებისგარეშე

34*

ზისსკამზეთავისუფალიხელებით (ინარჩუნებს 10 წამი)

35*

დამდგარიპოზიდანპატარასკამზედამოუკიდებლადდაჯდომასახერხებს

36*

იატაკიდანპატარასკამზედამოუკიდებლადდაჯდომასახერხებს

37*

იატაკიდანდიდსკამზედამოუკიდებლადდაჯდომასახერხებს
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P ცოცავსმუცლით (>180 სმ)

39*

ინარჩუნებს 4 წერტილზედგომისპოზას (10 წამი)

40*

ოთხზედგომიდანჯდებადაზისხელებზეყრდნობისგარეშე

41*

P იღებსოთხზედგომისპოზას, ეყრდნობამტევნებსდამუხლებს

42*

ოთხზედგომისასშლისმარჯვენახელსმხრისდონისზემოთ

43*
44*
45*
46*
47*

ხოხვადამუხლებზედგომა

38

50

1

2

ოთხზედგომისასმიხოხავსწინრეციპროკულიტიპით (>180 სმ)
ოთხზედგომისასმიხოხავსკიბეზეზევით (4 საფეხური, მტევნებსადამუხლებზე/ტერფებზე)
ოთხზედგომისასმიხოხავსკიბეზექვევით (4 საფეხური, მტევნებსადამუხლებზე/ტერფებზე)

52*

იატაკიდანწამოიწევსასადგომადდიდსკამზეყრდნობით

53*

დგასთავისუფალიხელებით 3 წამი

54*

დგასერთიხელითდაყრდნობილიდიდსკამზე, აწეულიმარჯვენატერფით 3 წამი

55*

დგასერთიხელითდაყრდნობილიდიდსკამზე, აწეულიმარცხენატერფით 3 წამი

56*

დგასთავისუფალიხელებით 20 წამი

57*

დგასაწეულიმარცხენატერფით, თავისუფალიხელებით 10 წამი
დგომა

მუხლებზედამდგარიდადისთავისუფალიხელებით>10 ნაბიჯი

დგასაწეულიმარჯვენატერფით, თავისუფალიხელებით 10 წამი
დგებაპატარასკამიდანხელებისგამოყენებისგარეშე

60*

მუხლებზედგომიდანწამოდგებანახევრადჩამუხლულიმარჯვენამუხლით, ხელებისდახმარებისგარეშე

61*

მუხლებზედგომიდანწამოდგებანახევრადჩამუხლულიმარცხენამუხლით, ხელებისდახმარებისგარეშე

62*

დამდგარიჯდებაიატაკზე, ხელებითავისუფალია

63*

დამდგარიიცუცქება, ხელებითავისუფალია

64*

დამდგარიიღებსსაგნებსიატაკიდან, ხელებითავისუფალია, უბრუნდებამდგომარეპოზას
დამდგარი, ერთიხელითდაყრდნობილი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი

66*

დამდგარი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი

67*

დამდგარი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი, ჩერდება, შებრუნდება 1800-ით, ბრუნდებაუკან

68*

დამდგარი, მიდისუკანსვლით - 10 ნაბიჯი

69*

დამდგარი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი, ატარებსდიდსაგანსორივეხელით

70*

დამდგარი, დადის 20 სმ-ითდაშორებულორპარალელურხაზსშორის, 10 ნაბიჯი

71*

დამდგარი, დადის 2 სმსიგანისსწორხაზზე, 10 ნაბიჯი

72*

დამდგარი, აბიჯებსმარჯვენაფეხსმუხლისსიმაღლეზემდებარეჯოხს

73*

დამდგარი, აბიჯებსმარცხენაფეხსმუხლისსიმაღლეზემდებარეჯოხს

სიარული

65*

75*

2

ოთხზედგომისასმიხოხავსანმიხტუნავსწინ (>180 სმ)

51

74*

1

ოთხზედგომისასშლისმარცხენახელსმხრისდონისზემოთ

მუხლებზედამდგარიახერხებსცალიფეხისგამოტანასდამარჯვენამუხლზეყრდნობასხელებისდახმარებით,
ინარჩუნებსპოზასთავისუფალიხელებით (10 წმ)
მუხლებზედამდგარიახერხებსცალიფეხისგამოტანასდამარცხენამუხლზეყრდნობასხელებისდახმარებით,
ინარჩუნებსპოზასთავისუფალიხელებით (10 წმ)

49

59*

2

ლეიბზეჯდომიდანხელებისდახმარებითდგებამუხლებზე, დგასთავისუფალიხელებით 10 წამი

48*

58*

1

დამდგარი, გარბის 4,5 მ, ჩერდებადაბრუნდება
დამდგარი, ურტყამსბურთსმარჯვენაფეხით

76*

დამდგარი, ურტყამსბურთსმარცხენაფეხით

77*

დამდგარი, ხტებამაღლა 30 სმორივეტერფითერთად

78*

დამდგარი, ხტებასიგრძეზე 30 სმორივეტერფითერთად

79*

მარჯვენაფეხზედამდგარიხტის 10-ჯერ 60 სმ-იანწრეში

80*

მარცხენაფეხზედამდგარიხტის 10-ჯერ 60 სმ-იანწრეში

81*

დამდგარი, ერთიხელითდაყრდნობილი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი

82*

დამდგარი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი

83*

დამდგარი, მიდისწინ 10 ნაბიჯი, ჩერდება, შებრუნდება 1800-ით, ბრუნდებაუკან
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1
დამდგარი, ერთმოაჯირზედაყრდნობითადისკიბეზე 4 საფეხური, ფეხებისშენაცვლებით

85
86*
87*
88*

კიბეზე ასვლა

84*

დამდგარი, ერთმოაჯირზედაყრდნობითჩამოდისკიბეზე 4 საფეხური, ფეხებისშენაცვლებით
დამდგარი, ადისკიბეზე 4 საფეხური, ფეხებისშენაცვლებით
დამდგარი, ჩამოდისკიბეზე 4 საფეხური, ფეხებისშენაცვლებით
15 სმსიმაღლისსაფეხურიდანჩამოხტებაერთდროულადორივეფეხით

შეფასებისმაჩვენებელი
0 – ვერიწყებსმოქმედებას
1 – იწყებსდამოუკიდებლად
2 – ნაწილობრივასრულებს
3 – ასრულებსდამოუკიდებლად

პასუხისმგებელი პირი

2
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სპასტიურობისგაზომვადაანალიზი – "აშუორთისსპასტიურობისშკალა"(Ashworth
Spasticity Scale)
7 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ივსება პირველ და მეოთხე კურსზე, 7 წლის ასაკის შემდგომ - პირველ
კურსზე
რეაბილიტაციის კურსი
მარჯვენა

ხელი

მარჯვენა

ფეხი

1

0 – არარისმომატებული
1
_
მცირედმომატებული,
ვლინდებაკიდურისმოხრისანგაშლისდროს
2
_
ზომიერადმომატებული,
მაგრამკიდურიადვილადიხრება
3
_
მნიშვნელოვნადმომატებული,
პასიურიმოძრაობისგაძნელებით
4 _ კიდურისრიგიდობა

2

ტერფი
მარცხენა

ხელი

მარცხენა

ფეხი
ტერფი

მსხვილიმოტორულიფუნქციისშეფასება/ ფუნქციურიუნარიდაშეზღუდვისხარისხი
(მსხვილიმოტორულიფუნქციისკლასიფიკაციისსისტემით- GMFCS)
ივსება მხოლოდ 3 წლის ასაკის ზევით ბენეფიციარებზე პირველ კურსზე
უნარი

დონე

1.

დადისშეზღუდვისგარეშე

2.

დადისდამხმარესაშუალებებისგარეშე, მაგრამაქვსშეზღუდვებისახლისგარეთ

3.

დადისდამხმარესაშუალებებით

4.

გადასაადგილებლადსაჭიროებსტრანსპორტირებასანძრავიანგადასაადგილებელსაშუალებას

5.

მკვეთრადშეზღუდულია, სრულიადდამოკიდებულიაეტლზე

სიმძიმისშეფასება – "ცერებრულიდამბლისსიმძიმისრუსმანისდაგეიჯისშკალა"
(Severity of Cerebral Palsy by Russman and Gage)

ივსება მხოლოდ 3 წლის ასაკის ზევით ბენეფიციარებზე პირველ კურსზე
სიმძიმ
ე

msxvili motoruli

wvrili
motoruli

IQ

metyveleba

zogadi

მსუბუქ
ი

დამოუკიდებლადმოსიარუ
ლე

შეუზღუდავიფუნქ
ცია

>7
0

>2 სიტყვაზე

დამოუკიდებელი

საშუალ
ო

ცოცვაანსიარულიდახმარე
ბით

შეზღუდულიფუნქ
ცია

5070

ერთეულისიტყვე
ბი

საჭიროებსდახმარებ
ას

მძიმე

ლოკომოციაარარის

ფუნქციისარარსებო
ბა

<5
0

მძიმედაზიანება

ტოტალურიმეურვე
ობა

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამადანართი

N1.3.2

ინდივიდუალური მიზნებიდა განხორციელების სტრატეგია
გრძელვადიანი მიზნები:
1. – – – – – – – – – – – – – –
2. – – – – – – – – – – – – – –
3. – – – – – – – – – – – – – –
4. – – – – – – – – – – – – – –

–––––––
–––––––
–––––––
–––––––

–––––––
–––––––
–––––––
–––––––

მოკლევადიანი მიზნები:

1.
2.
3.
4.

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

ინტერდისციპლინური გუნდის ხელმძღვანელის (ექიმის) ხელისმოწერა
სახელი, გვარი ------------------------------------------------ ხელმოწერა --------თარიღი ---------------

ინდივიდუალური რეაბილიტაციის/აბილიტაციის დაგეგმილი გრაფიკის შესრულება წლის
განმავლობაში

მშობელთა
განათლება

ქცევითი
თერაპია

ფსიქოლოგიუ
რი კორექცია

ჩატარებული
სეანსების
რაოდენობა

მეტყველების
ა და ენის
თერაპია

დამთავრებ
ის თარიღი

ოკუპაციური
თერაპია

N

დაწყების
თარიღი

ფიზიკური
თერაპია

თერაპიულიინტერვენცია
ექიმის
მეთვალყ
ურეობა

ბავშვის
მშობლის
ფსიქოლოგ
იური
დახმარება

შენიშვნა

1
2
3
4
5
6
7

შედეგი:
დასკვნა (მიღწეულიშედეგი – რეალური მდგომარეობა)

1. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
რეკომენდაციებისამომავლო აქტივობების შეახებ*

–––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– –
––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– ––
სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირი
სახელი, გვარი ------------------------------------------------ ხელმოწერა --------თარიღი ---------------
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ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამადანართი N1.3.2
ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის/სააღმზრდელო

დაწესებულების უფლებამოსილი პირის (შემდგომში „მშობლის“) ინფორმირებული თანხმობა
მე/ჩვენ ინფორმირებული ვართ, რომ ჩვენსა და მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციას შორის
გაფორმდება ხელშეკრულება.
მე/ჩვენ ინფორმირებული ვართჩვენი შვილისა და ჩემი/ჩვენი, როგორც მშობლის/ების უფლებების შესახებ
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში.
მე/ჩვენ ინფორმირებული ვართ, რომ იწყება ჩემი/ჩვენი შვილის შეფასების პროცესი, რომელიც
განხორციელდება ინტერდისციპლინური გუნდის სხვადასხვა სპეციალისტის/ების მიერ; თანახმანი ვართ,
მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა და ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს; ვაცნობიერებთ, რომ შეფასებისას
გადაღებულ იქნება ფოტო და ვიდეო მასალა, მისი განხილვის უფლებას ვაძლევთ ინტერდისციპლინური
გუნდის წევრებს.
მე/ჩვენ ინფორმირებული ვართ, რომ

ორგანიზაცია შეინარჩუნებს ბავშვისა თუ ოჯახზე მიღებული

ინფორმაციის კონფიდენციალობას კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით
მე/ჩვენ

გაცნობიერებული

ინდივიდუალური
ნებაყოფლობითია

გვაქვს,

რომ

ჩემი/ჩვენი

რეაბილიტაციის/აბილიტაციის
და

ქვეპროგრამით

მონაწილეობა

გეგმის

გათვალისწინებულ

და

შექმნასა

შემთხვევებში,

თანხმობა
და

მომავალში

განხორციელებაზე

შესაძლებელია

შევიდეს

ცვლილებები მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით.
მე/ჩვენ გაცნობილნი ვართ სახელმწიფო პროგრამას, დაფინანსების წესს და პროგრამით გაწერილ
მოთხოვნებს,

მათ

შორის

მოთხოვნას,

რომ

ბენეფიციარის

მომსახურებაში

ჩართვის

შესახებ

გადაწყვეტილება უქმდება ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30
კალენდარული დღის ვადაში გამოუცხადებლობის ან კურსით გათვალისწინებული მომსახურების 30
კალენდარული

დღის

ვადაში

სრულად

გამოუყენებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, მოხდება

ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით და მთელ
ძალისხმევას

გამოვიყენებთ,

რომ

არ

დავარღვიოთ

ინდივიდუალური

გეგმით

დამტკიცებული

მომსახურების გრაფიკი.
მე/ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართული ინდივიდუალური რეაბილიტაციის/აბილიტაციის გეგმის
განხორციელების პროცესში, გავითვალისწინებთ სპეციალისტების რეკომენდაციებს.
მშობელი,
სახელი, გვარი ------------------------- ხელმოწერა --------------თარიღი --------------

სერვისის მომწოდებლის პასუხისმგებელი პირი
სახელი, გვარი --------------- ხელმოწერა --------თარიღი ---------------
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სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.3.4

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა

ნაერთი ინფორმაცია ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციისდასახელება-----------------------------------

მისამართი----------------------------------------

ინფორმაციაგაწეულიმომსახურებისშესახებ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ბავშვისმშობლის/კანონიერ
იწარმომადგენლისფსიქოლ
ოგიურიდახმარება

ი)

ექიმისმეთვალყურეობა

დაბადებისთარ
იღი(რიცხვი/თვე/წელ

თერაპიულიინტერვენცია

პირადი N

სულჩატარებულისეანსების
რაოდენობა

გვარი

კურსისხანგრძლივობა

სახელი

მომსახურებისდამთავრების
თარიღი

N

მომსახურებისდაწყებისთარ
იღი

ინფორმაციაბენეფიციარისშესახებ

11

ქვეპროგრამის ფარგლებშ
იმომსახურების დაფინანსებისათვის
მოთხოვნილი თანხა

საანგარიშო პერიოდი -------------------------

12

ინფორმაცია ბენეფიციარის
კანონიერი
წარმომადგენლის/
მინდობით აღმზრდელის
შესახებ

სახელი

გვარი

პირადი
ნომერი

ხელისმოწ
ერა

13

14

15

1
2
3
4
5
სულ
ბენეფიციარებისთვისრეაბილიტაციისკურსიჩატარებულია "სოციალურირეაბილიტაციისადაბავშვზეზრუნვის" სახელმწიფოპროგრამისდა ,,ცერებრულიდამბლა“ – კლინიკურიპრაქტიკისეროვნულირეკომენდაციის (გაიდლაინი)
კლინიკურიმდგომარეობისმართვისსახელმწიფოსტანდარტების (პროტოკოლები) დამტკიცებისთაობაზე“ საქართველოსშრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრის 2008 წლის 18 დეკემბრის
278/ობრძანებისშესაბამისად;

ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი----------------------------------ხელმოწერა

თარიღი:

ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.3.4 წარმოადგენს ნაერთ ინფორმაციას ბენეფიციარების მიერ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის შესახებ; ივსება
მომსახურების მიმწოდებელიორგანიზაციის მიერ სრულყოფილად, ორ ეგზემპლარად, მომსახურების შესაბამისი კურსის დასრულების შემდეგ. ერთი
ეგზემპლარი, შესაბამის წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარედგინება სააგენტოს არაუგვიანეს კურსის დამთავრების შემდეგი თვის 5 რიცხვის ჩათვლით და იგი
წარმოადგენს მომსახურების ანაზღაურების მოთხოვნის აუცილებელ დოკუმენტს, ხოლო მეორე გზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან არანაკლებ სახელმწიფო
პროგრამის მოქმედების პერიოდის შემდგომი ექვსი წლის განმავლობაში.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.3.5

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამა
მიმწოდებლისათვის გასაგზავნი ინფორმაცია ბენეფიციარ(ებ) ის პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილებ(ებ) ის შესახებ

N

სახელი

გვარი

პირადი N

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

შშმ სტატუსის
ვადა

პროგრამაში
ჩართვის
გადაწყვეტილების
თარიღი

პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილება

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ფორმა N1.3.5 ივსება სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების და ლიმიტების გათვალისწინებით სააგენტოს მეურვეობამზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის მიერ დადგენილებით დამტკიცებული „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის
ქვეპროგრამის“ მე-3 მუხლის მე-2 „ბ.ბ“-„ბ.დ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ბენეფიციარის ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას და
სათანადო წერილთან ერთად, გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, როგორც დოკუმენტური, ასევე, ელექტრონული სახით, ეგზავნება
მომსახურების მიმწოდებლს, ხოლო ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებას;

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა
დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

ფორმა N1.8.2

ინფორმაცია ბენეფიციართა ყოველდღიური მომსახურების შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება ___________________________________________________
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარის მისამართი _____________________________________________________________
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარის ლიმიტი
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ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
თარიღი – – – – – –

ხელისმოწერა – – – – – – –
ბ.ა (არსებობის შემთხვევაში)

ფორმა N1.8.2 წარმოადგენს ინფორმაციას მომსახურების მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო თვეში გაწეული მომსახურების შესახებ, ივსება
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ და შესაბამის წერილობით მიმართვასთან და ფორმა N1.8.1-თან ერთად წარედგინება
სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს არაუგვიანეს მომსახურების მიწოდების თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით; სააგენტოს
ტერიტორიული ერთეულის მიერ ინფორმაციის მიღებიდან დაუყოვნებლივ ხდება ფორმების N1.8.1 და N1.8.2 გადაგზავნა დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის (დეს) საშუალებით სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში. ამასთან,
ფორმა N1.8.1 – ით და N1.8.2 – ით წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დღეების რაოდენობებში სხვაობის შემთხვევაში, უპირატესობა
მიენიჭება ფორმა N1.8.2.–ს.

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

ფორმა N1.13.5

მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხებისმქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა

ინფორმაცია ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძვლის შესახებ
მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება

მისამართი --------------------------------------------------

_____________________________________________________________
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ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ხელისმოწერა – – – – – – –
თარიღი
ბ.ა.
ფორმა N1.13.5 - ივსება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ და იგზავნება ელექტრონული სახით სააგენტოში - ელ. მისამართზე
socialuriprogramebi@ssa.gov.ge მოიცავს ინფორმაციას იმ ბენეფიციარ(ებ)ის შესახებ, რომლებზეც არსებობს მომსახურებაში ჩართვის
გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი, არაუგვიანეს შემთხვევის დადგომიდან 5 სამუშაო დღისა.
აღნიშნული შეზღუდვის, ისევე როგორც მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხებისმქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამაში
მონაწილეობის სხვა პარამეტრებისა და ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმის შესახებ, ბენეფიციარის
მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი ინფორმირებული უნდა იყოს მომსახურების მიმწოდებლის მიერ

