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სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში გამოსაყენებელი
სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური
მუშაკების/უფროსი სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და
მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების
თაობაზე
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, “ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონის, “სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონის
და “სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 09 მარტის N121 დადგენილების მიზნებისათვის, “შვილად აყვანისა და
მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონის, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, მე-12 მუხლის
მე-2 პუნქტის, მე-19 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,
34-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 45-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 79-ე მუხლის მე-3 პუნქტის,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-4 მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის შესახებ (დანართი N1);
ბ) მიმართვის ფორმა (დანართი N2);
გ) მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების ოქმი (დანართი N3);
დ) ბავშვის შეფასების ფორმა (დანართი N4);
ე) ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა (დანართი N5);
ვ) დასკვნა ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის შესახებ (დანართი N6);
ზ) კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმა (დანართი N7);
თ) ინდივიდუალური განვითარების გეგმა/ გადასინჯვის ფორმა (დანართი N8);

ი) ინფორმაცია ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური მუშაკ(ებ)ის
კონტაქტების შესახებ (დანართი N9);
კ) ინფორმაცია შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა
ორგანიზებული შეხვედრების შესახებ (დანართი N10);

და

მზრუნველობის

ორგანოს

მიერ

ლ) მშვილებელი ოჯახის/პირის და გასაშვილებელი ბავშვის მონაცემების ელექტრონული აღირიცხვის ფორმა
(დანართი N11);
მ) განაცხადი არაფულადი მომსახურების თაობაზე (დანართი N12);
ნ) სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა (დანართი N13);
ო) სოციალური მუშაკის ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა (დანართი N14);
პ) უფროსი სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა (დანართი N15);
ჟ) უფროსი სოციალური მუშაკის ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა (დანართი N16);
რ) სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა (დანართი N17);
ს) უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა (დანართი N18);
ტ) სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი სოციალური მუშაკების
პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების ინსტრუქცია (დანართი
N19);
უ) შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სერტიფიკატის ფორმები (დანართი N20);
ფ) უცხო ქვეყნიდან ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირის შეფასების (ანგარიშის) ფორმა (დანართი N21);
ქ) განაცხადი მშვილებლად რეგისტრაციის შესახებ (დანართი N22);
ღ) განაცხადი მინდობით აღმზრდელად რეგისტრაციის შესახებ (დანართი N23);
ყ) შვილად აყვანის კონსულტაციის ფორმა (დანართი N24);
შ) განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე უარის თქმის შესახებ (დანართი N25);
ჩ) სერტიფიკატი საერთაშორისო შვილად აყვანის შესახებ - ქართულენოვანი ვერსია (დანართი N26);
ც) სერტიფიკატი საერთაშორისო შვილად აყვანის შესახებ - ქართულენოვანი ვერსია (დანართი N27);
ძ) ბავშვის გაშვილების ან ბავშვის მიტოვების მსურველი პირის კონსულტაციის შესახებ (დანართი N28);
წ) ინსტრუქცია სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების შესახებ
(დანართი N29).
2. ეკონომიკურმა დეპარტამენტმა (ლ.მამულაშვილი) უზრუნველყოს ამ ბრძანებით დამტკიცებული ფორმების დანართი N20, N26 და N27 - დადგენილი წესით ბეჭდვისა და ტირაჟირებისათვის საჭირო მოქმედებების შესრულება;
3. სააგენტოს
ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (გ.გოგოლაძე) უზრუნველყოს
დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, წინამდებარე ბრძანების დაგზავნა სააგენტოს ყველა სტრუქტურული და
ტერიტორიული ერთეულისათვის.
4. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის:
ა) 2015 წლის 10 ივლისის № 04-194/ო ბრძანება „სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში
გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი
სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
ბ) 2016 წლის 27 იანვრის ბრძანება „"სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში გამოსაყენებელი
სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი სოციალური

მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 10 ივლისის №
04-194/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“;
გ) 2016 წლის 18 ოქტომბრის № 04-529/ო ბრძანება „"სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში
გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი
სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 10
ივლისის № 04-194/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ “;
დ) 2016 წლის 02 ნოემბრის № 04-550/ო ბრძანება „"სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში
გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი
სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 10
ივლისის № 04-194/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“;
ე) 2017 წლის 24 აპრილის № 04-258/ო ბრძანება „"სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში
გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი
სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების განხორციელების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 10
ივლისის № 04-194/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.
5. სააგენტოს დირექტორის აპარატმა (ნ. ჩანადირი) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების პროაქტიულად
გამოქვეყნება, დადგენილი პირობებით.
6. ბრძანება ამოქმედდეს „მშვილებელ/მიმღებ ოჯახად რეგისტრაციის/აღრიცხვის შესახებ“ განაცხადის ფორმის
დამტკიცების თაობაზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 10
აგვისტოს N01-52/ნ ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ შესაბამისი ბრძანების ძალაში შესვლის
დღიდან.

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

ზაზა სოფრომაძე

განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის შესახებ
თარიღი: ___ ____ ________წ.
ბავშვის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი

უცნობია

სახელი

უცნობია

გვარი

უცნობია

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ფაქტიური ადგილსამყოფელი
ბიოლოგიური ოჯახი;
მიმღები ოჯახი;
მეურვე/მზრუნველის
ბავშვთა სახლი;
ოჯახი;
მისამართი:

დანართი: N1

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი;
სხვა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში);
შენიშვნა:

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული:

უცნობია

სავარაუდო ასაკი
დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი)

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მობილური ტელეფონი:

უცნობია
სქესი
მდედრობითი

მამრობითი

შშმ ბავშვის სტატუსი
არის

არ არის

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

უცნობია
ბავშვის მამის ხელმოწერა

ეროვნება,
აღმსარებლობა
ეროვნება

უცნობია

დროებითი
იდენტიფიკატორი
დაბადების მოწმობის ნომერი1

აღმსარებლობა

უცნობია

დროებითი სახელი2

ბავშვის სხვა
კანონიერი
წარმომადგენელი

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-1

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-2

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

განმცხადებელი ვადასტურებ, რომ:





გაცნობილი ვარ ჩემი, როგორც მშობლის უფლებებსა და მოვალეობებს, მათ შორის იმ უფლება-მოვალეობებს, რომლებიც წარმოიშვება ბავშვის გაშვილების/მიტოვების პროცესში;






თანახმა ვარ ბავშვის გაშვილებაზე, რაც იმავდრულად ნიშნავს მიტოვებას, რომლის ძალითაც წყდება მშობლის უფლება-მოვალეობები ამ არასრულწლოვან შვილთან მიმართებაში;

ინფორმირებული ვარ იმ შედეგების შესახებ რომლებიც დადგება ბავშვის გაშვილების/მიტოვების შემდგომ;
მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული პრევენციული ან/და რეინტეგრაციის ღონისძიებებისა, მე, ჩემი ნებით, იძულების, ძალდატანების გარეშე, თანახმა ვარ ბავშვის
გაშვილებაზე/მიტოვებაზე;
გაცნობიერებული მაქვს ის, რომ ბავშვის გაშვილება წარმოშობს მშვილებელსა და ბავშვს შორის მშობლისა და შვილის მუდმივ ურთიერთობას;
ინფორმირებული ვარ, რომ უფლება მაქვს უარი ვთქვა ბავშვის გაშვილებაზე სასამართლოს მიერ შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე;
ინფორმირებული ვარ, რომ წინამდებარე დოკუმენტის ხელმოწერის შემთხვევაში, როგორც მშობელს, შეჩერებული მექნება მშობლის ყველა უფლება-მოვალეობები ამ შვილთან

1

მიმართებით;



შევსებული ფორმის შინაარსი შეესაბამება სინამდვილეს და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს მითითებული ინფორმაცია.
უფლებამოსილ პირთან კონსულტაციისა და ზემოთ მოყვანილი მშობლის უფლება-მოვალეობებისა და გაშვილების შედეგების გაცნობის შემდეგ, ვინაიდან არ შევცვალე ჩემს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილება, ხელს ვაწერ წინამდებარე ფორმას.

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული4
სახელი
გვარი

ბავშვის დედა3
პირადი ნომერი

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი
რეგისტრაციის მისამართი:

შეზღუდულქმედუნარიანი

პირადი ნომერი

შეზღუდულქმედუნარიანი

ბავშვის სხვა კანონიერი
წარმომადგენელი,
მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი
პირადი ნომერი

მეურვე

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

ვინაობა სამართლებრივად დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი1
ფაქტიური მისამართი:

მზრუნველი

სახელი

მოქალაქეობრივი სტატუსი

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

ქმედუნარიანობა:
მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი
რეგისტრაციის მისამართი:

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

1

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული4
სახელი
გვარი

ბავშვის მამა3

ვინაობა სამართლებრივად დაუდგენელია

მხარდამჭერი

გვარი

გადაწყვეტილება კანონიერ წარმომადგენლად დანიშვნის შესახებ:
რეგ სტრაც ის მისამართი:

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი
სტატუსი

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

ფაქტიური მისამართი:
ბავშვის მამის ხელმოწერა

ბავშვის სხვა
კანონიერი
წარმომადგენელი

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-1

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-2

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

2

სასურველი მშვილებელი5
სახელი
გვარი

არ არსებობს ბავშვის გაშვილებისათვის სასურველი მშვილებელი
რეგისტრაციის მისამართი:

პირადი ნომერი

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

ფაქტიური მისამართი:

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ტელეფონი-1

სასურველი მშვილებელი5
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი

მოქალაქეობრივი სტატუსი

პირადი ნომერი

ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონი-1

ტელეფონი-2

მობილური ტელეფონი:

არ არსებობს მოწმის, თარჯიმნის, ექსპერტის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მონაწილეობის საჭიროება
რეგისტრაციის მისამართი:
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

მობილური ტელეფონი:

არ არსებობს ბავშვის გაშვილებისათვის სასურველი მშვილებელი
რეგისტრაციის მისამართი:
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოწმე/თარჯიმანი, ექსპერტი ან სხვა
უფლებამოსილი პირი - 1
სახელი
გვარი

ტელეფონი-2

ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონი-1

ბავშვის მამის ხელმოწერა

ბავშვის სხვა
კანონიერი
წარმომადგენელი

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-1

ტელეფონი-2

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-2

მობილური ტელეფონი:

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

3

მოწმე/თარჯიმანი, ექსპერტი ან სხვა
უფლებამოსილი პირი - 2
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი

არ არსებობს მოწმის, თარჯიმნის, ექსპერტის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მონაწილეობის საჭიროება
რეგისტრაციის მისამართი:
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონი-1

ტელეფონი-2

მობილური ტელეფონი:

მოწმე უფლებამოსილი პირის მონაწილეობის საჭიროება
განმცხადებელი არის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირი; მხარდაჭერის მიმღბად ცნობილი პირი ;

სხვა (დააკონკრეტეთ)

განმცხადებელმა არ იცის წერა-კითხვა;

განმცხადებელი არ ფლობს ქართულ ენას;
ბიოლოგიური მშობლის (მშობლების) პოზიცია მის (მათ) მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებზე ნაშვილების წვდომის შესახებ7
თანახმა
თანახმა
წინააღმდეგი
წინააღმდეგი

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

ბავშვის მამის ხელმოწერა

ბავშვის სხვა
კანონიერი
წარმომადგენელი

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-1

სასურველი
მშვილებელი
კანდიდატი-2

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელთა დადასტურება
შენიშვნა: ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ფორმაში მითითებულმა განმცხადებელმა, მოწმემ/თარჯიმანმა, ექსპერტ მა ან სხვა უფლებამოსილმა პირმა6 მითითებულ
დღეს მომართეს მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს და ხელი მოაწერეს ჩვენი თანდასწრებით ამ ფორმას. დასტურდება სააგენტოს ტერიტორიული
ერთეულის მხოლოდ სოციალური მუშაკის, იურისტის ან/და უფროსის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.
მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს წარმომადგენელი
(სახელი, გვა რი, თანამდებობა)

ხელმოწერა

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელი (სახელი, გვარი,
თანამდებობა)

ხელმოწერა

ბ.ა.

ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში. როდესაც უცნობია პირადი ნომერი;
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია;
3 არასრულწლოვანი მშობლის შემთხვევაში სავალდებულოა კანონიერი წარმომადგენლის არსებობა მოწმე-უფლებამოსილ პირის სტატუსით;
4
ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში შეიყვანეთ მხოლოდ სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომრის არსებობის შემთხვევაში, დაურთეთ გარდაცვალების მოწმობა ან უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
5 ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის მშობლებს (მშობელს) აღენიშნებათ (აღენიშნება) ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი, მე-3 ან მე-4 სტადიის ონკოლოგიური დაავადებები ან/და იმყოფებიან
(იმყოფება) პალიატიურ მზრუნველობაში ან/და ტერმინალურ მდგომარეობაში და წარმოდგენილია ამ მდგომარეობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი;
6
ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
7
მოინიშნება ერთ-ერთი: თუ მოინიშნება „თანახმა“, მოთხოვნის შემთხვევაში, ნაშვილებს მიეწოდება მისი ბიოლოგიური მშობლის (მშობლების) მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, ხოლო თუ მოინიშნება
„წინააღმდეგი“ ნაშვილებს არ მიეწოდება ბიოლოგიური მშობლის (მშობლების) მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და შესაძლებელია გადამოწმდეს გამშვილებლის (გამშვილებლების) პოზიცია.
1
3

4

ფორმის შევსების თარიღი
დანართი N 2

მიმართვის ფორმა

თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ბავშვის პერსონალური მონაცემები

ფაქტიური მისამართი
ბიოლოგიური ოჯახი;

პირადი ნომერი

უცნობია

მეურვე/მზრუნველის
ოჯახი;

სახელი

უცნობია

შენიშვნა:

გვარი

უცნობია

რეგიონი/დედაქალაქი1

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

უცნობია

მიმღები ოჯახი;

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი;

ბავშვთა სახლი;

სხვა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში);

ქალაქი /მუნიციპალიტეტი

მისამართი:

სავარაუდო ასაკი
დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი)

ბინის ტელეფონი:
უცნობია

მობილური ტელეფონი:

სხვა
საკონტაქტო
ტელეფონი:

სქესი
მდედრობითი

მამრობითი

შშმ ბავშვის სტატუსი
არის

არ არის

ეროვნება, აღმსარებლობა

დროებითი იდენტიფიკატორი

ეროვნება

დაბადების მოწმობის ნომერი2

აღმსარებლობა

დროებითი სახელი3

უცნობია

1

მიმართვის ფორმა
წერილი/განცხადება (ფოსტით, ელ-ფოსტით, ფაქსით)4;
ზეპირი განცხადება ;

მიმართვა განყოფილებაში;
სატელეფონო;

მიმართვის ავტორი
ანონიმური მიმართვა

მაძიებლის მეურვე/მზრუნველი

იურიდიული პირი (დააკონკრეტეთ)6

მაძიებელი

მინდობილი პირი5

სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში ვინაობა და

მაძიებლის მშობელი

სოციალური მუშაკი

კავშირი მაძიებელთან)

შენიშვნა
პირადი ნომერი7

დაბადების თარიღი

სახელი

გვარი

იურიდიული პირი

ტელეფონი-1

ტელეფონ

(რიცხვი/თვე/წელი)

საკონტაქტო მისამართი:

მობილური ტელეფონი:

ი-2

თუ მისამართი მდებარეობს თბილისში
ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში. როდესაც უცნობია პირადი ნომერი
3
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია
4
ასლი დაურთეთ მიმართვას
5
იგულისხმება მაძიებლის ან მაძიებლის მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) მინდობილი პირი. მიმართვას დაურთეთ მინდობილობის ასლი
6
შესაბამის გრაფებში მიუთითეთ იურიდული პირის დასახელება, მისი ფაქტიური მისამართი და საკონტაქტო მონაცემები, პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი, ხოლო დაბადების თარიღი და
პირადი ნომერი არსებობის შემთხვევაში
7
მიმართვის ავტორის მონაცემები არ ექვემდებარე შევსებას, თუ მიმართვის ავტორი არის მაძიებელი ან სოციალური მუშაკი ან მიმართვა არის ანონიმური
1
2

მიმართვის მიზეზი და რეაგირებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება არასრულწლოვანი მაძიებლის შემთხვევაში (მიუთითეთ ყველა

შესაბამისი მიზეზი)

2

1. არასრულწლოვანი პირის მიმართ ძალადობა და უგულებელყოფა (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი

პასუხი)

მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

2. მშობლის (მზრუნველი პირის) დახმარების საჭიროება განახორციელოს ბავშვზე სათანადო ზრუნვა (ავადმყოფობა, შშმპ სტატუსი და სხვ.) (დაადასტურეთ

რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

3. ოჯახის დისფუნქცია / მწვავე კრიზისი (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

4. ბავშვის ქცევა სოციალურად მიუღებელია (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

5. ბავშვი მიტოვებულია8ან არის დედ-მამით ობოლი (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

6. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვის საჭიროება (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა,

მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

3

7. მეურვის/მზრუნველის დანიშვნა (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

8. განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შესახებ9 (დაადასტურეთ რეაგირების მიზანშეწონილობა, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი

შესაბამისი პასუხი)
მიზანშეწონილია რეაგირება10

რეაგირება მიზანშეწონილი არ არის (დაასაბუთეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა

რეაგირების ფორმები (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი
პასუხი)
4. მხოლოდ შესაბამისი ვაუჩერის გამოყოფის
საჭიროება13:

1.გადაუდებელი რეაგირება11

2. ბავშვისა და ოჯახის
საჭიროების შეფასება

3. ინდივიდუალური

კვების ვაუჩერი

განვითარების გეგმის

შშმპ დღის ცენტრის ვაუჩერი

გადასინჯვა12

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის
ვაუჩერის

ტერმინი მიტოვებული აქ გულისხმობს ფაქტიურად მიტოვებულს და არა სამართლებრივად მიტოვებულად აღიარებულს
მიეთითება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიმართვის ავტორი არის სრულწლოვანი ქმედუნარიანი ან არასრულწლოვანი მშობელი
10
შეავსეთ ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შესახებ განცხადების ფორმა
11
მიეთითება მხოლოდ მიმართვის N1, N3 N5 მიზეზის არსებობის შემთხვევაში
12
მიეთითება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც მიმართვა ეხება ბავშვს, რომელიც არი უკვე სისტემაში და არსებობს ინდივიდუალური განვითარების გეგმა
8
9

13აღნიშნული პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში, ნარატიულად აღწერეთ ბავშვისა და ოჯახის მდგომარეობა, დაასაბუთეთ თუ რატომ არ არის საჭირო სხვა პრევენციული ღონისძიებების გატარების საჭიროება.
აღნიშნული დასკვნა ტარდება დეს-ში და თან ერთვის მიმართვის ფორმას.

4

ფორმის შევსების თარიღი
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების
ოქმი

დრო (საათი/წუთი)

მაძიებლის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი
სახელი

უცნობია
უცნობია

გვარი
უცნობია

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

უცნობია

დანართი N 3

შემთხვევის ადგილი
მაძიებლის ოჯახი
მაძიებლის ახლობლის ოჯახი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის
გრაფაში)
სააღმზრდელო დაწესებულება (დააკონკრეტეთ შენიშვნის
გრაფაში)
მიმღები ოჯახი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)
მცირე საოჯახო ტიპის სახლი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის
გრაფაში)
დღის ცენტრი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)
მისამართი:

საგანმანათლებლო დაწესებულება (დააკონკრეტეთ
შენიშვნის გრაფაში)
სამედიცინო დაწესებულება (დააკონკრეტეთ შენიშვნის
გრაფაში)
პოლიცია (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)
სასჯელაღსრულების დაწესებულება (დააკონკრეტეთ
შენიშვნის გრაფაში)
ქუჩა
სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა:
დროებითი იდენტიფიკატორი
დაბადების მოწმობის ნომერი1
ვისთან ერთად მოხდა შემთხვევის ადგილას გასვლა?
დროებითი სახელი2

გასვლა განხორციელდა თანმხლები პირების
გარეშე
საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი
პოლიციის განყოფილების წარმომადგენელი
შენიშვნა:

სასწრაფო დახმარება (ექიმი)
განყოფილების უფროსი
უფროსი სოციალურ მუშაკი

იურისტი
სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის
გრაფაში)

სიტუაციის მოკლე აღწერა

1
2

ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში,,როდესაც უცნობია პირადი ნომერი
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია

1

ძალადობის იდენტიფიცირების ტესტი (ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონის შეფასება)
თითოეული შეკითხვაზე ცალკეული წყაროს მიხედვით (სოციალური მუშაკი, მესამე მხარე, ბავშვი, სამედიცინო შემოწმება) მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. „სხვა“ პასუხის
მონიშვნის შემთხვევაში, პასუხი დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში

III-1 ფიზიკური დაზიანებები
1.1.

ჩალურჯებები და ჭრილობები, განსაკუთრებით თავზე, სახეზე, ხელებზე, ზურგზე,
ფეხებზე და საჯდომზე

სოციალური
მუშაკის შეფასებით

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული
დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

დიახ

სხვა

დიახ

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

1.2. დამწვრობა

დიახ

სხვა

დიახ

1.3. სირთულეები მოძრაობისას

დიახ

სხვა

1.4. დასიებული სხეულის ნაწილები

დიახ

სხვა

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული
დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

1.5. მოტეხილობის/ების ნაკვალევი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

1.6. არის ინფორმაცია ბავშვზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

შენიშვნა:

III-2 სექსუალური ძალადობის ნიშნები

სოციალური
მუშაკის შეფასებით

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული

2.1. სიძნელეები სიარულისას ან ჯდომისას

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.2. აცვია დახეული, დალაქავებული ან სისხლიანი საცვალი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.3. სასქესო ორგანოების ტკივილი, შესიება ან ქავილი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.4. სასქესო ორგანოების ან ანალური ხვრელის დალურჯებები, ჭრილობები ან სისხლის დენა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.5. შარდვის ან კუჭში გასვლის დროს ტკივილი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.6. გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან ან სქესობრივად გადამდები დაავადება

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.7. ბავშვის ფეხმძიმობა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

2.8. არის ინფორმაცია ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შესახებ

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:
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III-3 ექსპლუატაციის ნიშნები

სოციალური
მუშაკის შეფასებით

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული

3.1. ბავშვი სკოლის ასაკისაა და სრული განაკვეთით მუშაობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

ბავშვს იყენებენ ამორალური მიზნებისთვის, პროსტიტუციისთვის, პორნოგრაფიისა და
3.2.
მსგავსი ტიპის ძალადობა ხორციელდება მასზე

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

3.3. ბავშვი მათხოვრობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

3.4. ბავშვი არის ოჯახში მყოფი სხვა ბავშვის ან ოჯახის წევრის მომვლელი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

3.5. არის ინფორმაცია ბავშვის ექსპლოატაციის შესახებ

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:

III-4 უგულებელყოფის ნიშნები

სოციალური
მუშაკის შეფასებით

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული

4.1. ბავშვის ზომა და წონა ასაკთან შედარებით ძალიან მცირეა; ბავშვი ხშირად მშიერია

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.2. ბავშვი ჭუჭყიანია, არაა დაბანილი. არაადეკვატურად აცვია

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.3. ბავშვი არ იღებს საჭირო სამედიცინო მომსახურებას

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

ბავშვი უენერგიოა, აპათიურია, არ რეაგირებს და კონკრეტული სამედიცინო მიზეზი არ
4.4.
არსებობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.5. ბავშვი ცდილობს სახლს თავი დააღწიოს და ბედნიერია, როცა სხვაგან რჩება

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.6. ბავშვი ხშირად აცდენს სკოლას//საგანმანათლებლო დაწესებულებას

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.7. ბავშვი სკოლის ასაკისაა და არ ირიცხება სკოლაში

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

ბავშვი არის ზრდასრულებთან, რომლებიც მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულები ან
4.8.
მოძალადეები არიან

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.9. ბავშვი მიტოვებულია

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.10. ბავშვს მარტო ტოვებენ დიდი ხნით

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.11. არაადეკვატური ზედამხედველობა და მონიტორინგი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.12. ბავშვს არა აქვს თავშესაფარი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:

III-5 ბავშვის ქცევა მიუთითებს შესაძლო ძალადობასა ან უგულებელყოფაზე
5.1. ბავშვი დაშინებულია ან მუდმივად ღელავს

სოციალური
მუშაკის შეფასებით
დიახ

სხვა

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული
დიახ

სხვა

ბავშვის მიერ
განცხადებული
დიახ

სხვა

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული
დიახ

სხვა

3

5.2. ბავშვს არ სურს სკოლაში სიარული ან იშვიათად დადის სკოლაში

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.3. ბავშვს არ სურს სახლში მისვლა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

5.4. ბავშვს აღენიშნება დეპრესიის ნიშნები

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

5.5. ბავშვის სექსუალური ქცევა, თამაში ან საუბარი არ შეეფერება მის ასაკს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.6. შესამჩნევი ნეგატიური ცვლილებები ბავშვის ქცევაში

დიახ

სხვა

დიახ

5.7. ბავშვის ქცევა უჩვეულოდ აგრესიულია

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.8. ბავშვი ვერ/არ ხსნის ტრავმის და დაზიანებების მიზეზებს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.9. ბავშვი გამოეთიშა თამაშსა და სოციალურ აქტივობებს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.10. ბავშვს აღენიშნება ძილის დარღვევა
5.11. ბავშვი ამჟღავნებს გადამეტებულ ან უჩვეულო შეხებას სასქესო ორგანოებზე

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.12. ბავშვი გეუბნებათ, რომ მას აქვს საიდუმლო და არა აქვს უფლება გაუმხილოს ვინმეს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.13. ბავშვი განსაკუთრებით არ მოსწონს კონკრეტული ვინმე კონკრეტული პირი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:

III-6 მშობლის ქცევა ან საპასუხო ქმედება

სოციალური
მუშაკის შეფასებით

მესამე მხარის მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებული

6.1. ტრავმის სიმძიმე/სერიოზულობა არ ემთხვევა მშობლის მონათხრობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.2. მშობლის მონათხრობის დელატები მუდმივად იცვლება

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.3. მშობლის არაადექვატური გამოხმაურება ბავშვის ტრავმის შესახებ

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.4. დაზიანებას აფასებს უფრო მსუბუქად ვიდრე არის

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.5. დაზიანების მიზეზი არ არის ახსნილი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:

ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის /ოჯახის წევრის/მოწმის
ხელმოწერა3:

3

ხელმოწერა სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო

4

სოციალური მუშაკის დასკვნა (უპასუხეთ ყველა შეკითხვას, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი

საჭირო ქმედებები (უპასუხეთ ყველა შეკითხვას, მიუთითეთ მხ ოლოდ ერთი

შესაბამისი პასუხი)

ადგილი აქვს ბავშვზე ფიზიკურ
ძალადობას
ადგილი აქვს ბავშვზე სექსუალურ
ძალადობას
ადგილი აქვს ბავშვზე ემოციურ
ძალადობას
ბავშვი განიცდის უგულებელყოფას
ადგილი აქვს ბავშვის ექსპლუატაციას
ბავშვი მიტოვებულია

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

შესაბამისი პასუხი)

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა
არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა
არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა
არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა
არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა
არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
არა

საჭიროა სამედიცინო შემოწმება

დიახ

არა

საჭიროა შეტყობინების გაგზავნა პოლიციაში

დიახ

არა

საჭიროა ფსიქოლოგის კონსულტაცია

დიახ

არა

საჭირო მომსახურებები მესამე დონის ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის არსებობისას (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
1. ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში შენარჩუნება ინტენსიური მეთვალყურების ქვეშ
3. ბავშვის არსებულ ზრუნვის ფორმაში შენარჩუნება ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ
5. სააღმზრდელო დაწესებულება

2. ბავშვის გადაყვანა მესამე პირთან ( ნათესავი, მეზობელი და სხვ.) ინტენსიური
მეთვალყურების ქვეშ
4. გადაუდებელი მინდობით აღზრდა

7. ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი

6. მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
8. დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი

9. დადგენილი (არსებული) მომსახურების ტიპის განმახორციელებელის ცვლილება4

10. სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში):

1.არის თუ არა საჭირო
კრიზისული ინტერვენციის გეგმის
შემუშავება/გადასინჯვა:
დიახ

დიახ

არა

2.არის თუ არა საჭირო
ინდივიდუალური განვითარების
გეგმის შემუშავება/გადასინჯვა:

არა

დასკვნა/რეკომენდაცია:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------4

როდესაც საჭიროა მომსახურების მიმწოდებლის ცვლილება მომსახურების ტიპის ცვლილების გარეშე. მაგ: როდესაც მიზანშეწონილია ბავშვისათვის მიმღები ოჯახის მეორეთი შეცვლა, ან ბავშვის ერთი ბავშვთა სახლიდან სხვა ბავშვთა სახლში გადაყვანა.

5

----

კრიზისული ინტერვენციის გეგმა

სფერო
1. უსაფრთხოება (მოიცავს ბავშვის
ფიზიკური უსაფრთხოების
მიზნით მისი დროებითი
საცხოვრებელი ადგილის
განსაზღვრას)
2. ჯანმრთელობა (მოიცავს იმ
გადაუდებელი ჯანმრთელობის
საჭიროებათა დაკმაყოფილების
უზრუნველყოფას, რაც ბავშვს აქვს
ძალადობის შემთხვევის შემდეგ)
3. ფსიქო-ემოციური სტაბილურობა
(ჩამოაყალიბებს ბავშვის ფსიქოემოციური მდგომარეობის
სტაბილიზაციისათვის
აუცილებელ ნაბიჯებს)
4.

მიზანი

ღონისძიებები

პასუხისმგებელი პირები

ვადები

გრძელვადიანი ზრუნვის
უზრუნველყოფა (განსაზღვრავს იმ
ნაბიჯებს, რაც უნდა გადაიდგას
ბავშვის ზრუნვის გრძელვადიან
ფორმაში გადასაყვანად
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ბავშვის შეფასების ფორმა

ბავშვის ბიოგრაფიული მონაცემები
ბავშვის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი
სახელი

უცნობია

ფაქტიური მისამართი
ბიოლოგიური ოჯახი
მიმღები ოჯახი
მეურვე/მზრუნველის ოჯახი
სააღმზრდელო დაწესებულება
შენიშვნა:

გვარი

უცნობია

რეგიონი/დედაქალაქი1

უცნობია

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

უცნობია

დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი)
სავარაუდო ასაკი

უცნობია

სქესი
მდედრობითი

მამრობითი

არის

არ არის

ქალაქი /მუნიციპალიტეტი

მისამართი:
ბინის ტელეფონი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

ეროვნება, აღმსარებლობა
ეროვნება

შშმ ბავშვის სტატუსი

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
სხვა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)

უცნობია

მობილური ტელეფონი:

დროებითი იდენტიფიკატორი
უცნობია

დაბადების მოწმობის ნომერი2
დროებითი სახელი4

ბავშვის სამართლებრივი სტატუსი
ბავშვი აღიარებულია მიტოვებულად
ნაპოვნი ბავშვი
გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი3
მიმდინარეობს მუშაობა ბავშვის სტატუსზე

ბავშვზე მზრუნველი პირი5

აღმსარებლობა

უცნობია

მზრუნველი პირი არის მშობელი (გადადით შემდეგ პუნქტზე)

თუ მისამართი მდებარეობს თბილისში
ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში. როდესაც უცნობია პირადი ნომერი
მინიჭებული აქვს გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი, ან მიმდინარეობს სტატუსის მინიჭების პროცედურები
4
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია
5ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მზრუნველი პირი არ წარმოადგენს ბავშვის ბიოლოგიურ დედას ან მამას. აქ მზრუნველი არ გულისხმობს კანონიერ მზრუნველს.
1
2
3

1

პირადი ნომერი

სახელი

კავშირი ბავშვთან

გვარი

ბინის ტელეფონი:

რეგისტრაციის მისამართი:

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი
მდედრობითი

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მობილური ტელეფონი:

ფაქტიური მისამართი:

დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში

ბიოლოგიური დედა
პირადი ნომერი6

მამრობითი

შენიშვნა:

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული7
სახელი
გვარი

ქმედუნარიანობა:
ქმედუნარიანი
შეზღუდულ ქმედუნარიანი
რეგისტრაციის მისამართი:

ვინაობა სამართლებრივად
დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
ტელეფონი

ქმედუუნარო

ვინაობა უცნობია
მოქალაქეობრივი სტატუსი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე

შშმ ბავშვი

მკვეთრად გამოხატული

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
რეგისტრირებული
არარეგისტრირებული
ქვრივი
სხვა (დააზუსტეთ)
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი

წერა-კითხვის უცოდინარი

არასრული საშუალო

არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი
უმაღლესი სასწავლებლის
უმაღლესი
განათლება)
სტუდენტი
მშობლის უფლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მშობლის კანონიერი უფლებები სრულად
მშობლის უფლება ჩამორთმეულია
მშობლის უფლება შეზღუდულია სრულად
მშობლის უფლება შეზღუდულია ნაწილობრივ (დააზუსტეთ)

მნიშვნელოვნად
გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შენიშვნა:

საშუალო

საშუალო პროფესიული
(ტექნიკუმი)

შენიშვნა:

2

6
7

ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში შეიყვანეთ მხოლოდ სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომრის არსებობის შემთხვევაში
თუ პირადი ნომერი არ აქვს პირადი ნომრის გრაფაში უნდა მიეთითოს „არ აქვს“

ბიოლოგიური მამა
პირადი ნომერი

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული
სახელი
გვარი

ქმედუნარიანობა:
ქმედუნარიანი
შეზღუდულ ქმედუნარიანი
რეგისტრაციის მისამართი:

ვინაობა სამართლებრივად
დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
ტელეფონი

ქმედუუნარო

ვინაობა უცნობია
მოქალაქეობრივი სტატუსი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე

შშმ ბავშვი

მკვეთრად გამოხატული

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
რეგისტრირებული
არარეგისტრირებული
ქვრივი
სხვა (დააზუსტეთ)
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი

წერა-კითხვის უცოდინარი

არასრული საშუალო

არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი
უმაღლესი სასწავლებლის
უმაღლესი
განათლება)
სტუდენტი
მშობლის უფლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მშობლის კანონიერი უფლებები სრულად
მშობლის უფლება ჩამორთმეულია
მშობლის უფლება შეზღუდულია სრულად
მშობლის უფლება შეზღუდულია ნაწილობრივ (დააზუსტეთ)
ბიოლოგიური მშობლების ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი
შესაბამისი პასუხი)
რეგისტრირებული
არარეგისტრირებული

ინფორმაცია დების/ძმების შესახებ
N
1

სახელი

გვარი

არ ჰყავს და ან/და ძმა
პირადი ნომერი9

განქორწინება

მნიშვნელოვნად
გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შენიშვნა:

საშუალო

საშუალო პროფესიული
(ტექნიკუმი)

შენიშვნა:

სხვა (დააზუსტეთ):

დების/ძმების ვინაობა უცნობია (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი
მდედრ.

მამრ.

ყოფილა თუ არა
მომართვა?10
დიახ
არა
3

2
3

მდედრ.
მდედრ.

მამრ.
მამრ.

დიახ
დიახ

არა
არა

4
5

მდედრ.
მდედრ.

მამრ.
მამრ.

დიახ
დიახ

არა
არა

შენიშვნა:

ბიო-ფსიქო-სოციალური გარემო
A განათლება
A1. საგანმანათლებლო დაწესებულება მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი , მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
ირიცხება
საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება/ნომერი
1
სკოლა პროფ-სასწავლებელი ბაგა-ბაღი

(დააკონკრეტეთ)
არ ირიცხება (გადადით
2
B1-ზე)
3 სხვა (გადადით B1-ზე)

საგანმანათლებლო დაწესებულების მისამართი

დამრიგებელი (სახელი, გვარი)

კლასი:
ტელეფონი

შენიშვნა:

A2. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასწრების სიხშირე? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1 სასწავლო განრიგის შესაბამისი
შენიშვნა
2 აცდენს ხშირად
3 საერთოდ არ ესწრება
4 სხვა
A3. როგორია ბავშვის აკადემიური მოსწრება? ივსება მხოლოდ სკოლის და პროფ-სასწავლებლის შემთხვევაში. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
დამაკმაყოფილებელი
1
შენიშვნა:
არადამაკმაყოფილებელ
2
ი
სხვა
A4.
დიახ
არა
სხვა

3
შეესაბამება თუ არა ბავშვის სასკოლო საფეხური მის ასაკს? ივსება მხოლოდ სკოლის. შემთხვევაში. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
შენიშვნა:
2
3

4

9

იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადი ნომერი არ აქვს ან უცნობია, შესაბამის გრაფაში ჩაწერეთ სიტყვა „უცნობია“
ყოფილა/არის მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ბენეფიციარი ან მომართვა შემოსულა მასზე. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დეტალები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში

10

B.
B1.

ჯანმრთელობა
იმყოფება აღრიცხვაზე პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში? მიუთითეთ დაწესებულების და პასუხისმგებელი ექიმის კოორდინატები, მითითებული პასუხები

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში

დიახ

1

არა
სხვა

2
3

B2.

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებლის დასახელება
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების მიმწოდებლის მისამართი

ექიმი (სახელი, გვარი)

ექიმის საკონტაქტო ტელეფონი

შენიშვნა:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. პირველი და მე-2 პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ჯანმრთელობასთან

დაკავშირებული პრობლემები და მათი სიმძიმის ხარისხი

მხედველობასთან დაკავშირებული
პრობლემები
გამოხატულია ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ არ აქვს მინიჭებული შშმ ბავშვის საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის
2
სტატუსი
პრობლემები
არ აქვს მინიჭებული შშმ ბავშვის სტატუსი, არ არის გამოხატული პრობლემები
3
სხვა (დააკონკრეტეთ):
1 აქვს მინიჭებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი

სმენასთან დაკავშირებული
პრობლემები
მენტალური პრობლემები

(გადადით B3-ზე)

4 სხვა
B3.
დიახ
არა
სხვა

ჩატარებული აქვს თუ არა ყველა საჭირო აცრა? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
შენიშვნა:
2
3

B4.
დიახ
არა

აქვს თუ არა ბავშვს ინფექციური ან რაიმე მწვავე დაავადება? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
შენიშვნა:
2

სხვა
B5.
დიახ
არა
სხვა
B6.
დიახ

3
აქვს თუ არა ბავშვს რაიმე ქრონიკული დაავადება? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
შენიშვნა:
2
3
აქვს თუ არა ბავშვს განსაკუთრებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროება? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის

გრაფაში. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გადადით C1-ზე
1

შენიშვნა:
5

არა
სხვა

B7.

2
3

განსაკუთრებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროების გათვალისწინებით, იმყოფება თუ არა ბავშვი რეგულარული მეთვალყურეობის ქვეშ? პირველი

(დადებითი) პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ დაწესებულების და მკურნალი ექიმის კოორდინატები. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

დიახ
არა

1
2

სხვა

3

სამედიცინო დაწესებულების დასახელება
სამედიცინო დაწესებულების მისამართი
მკურნალი ექიმი (სახელი, გვარი)

მკურნალი ექიმის საკონტაქტო
ტელეფონი

შენიშვნა:

C ბავშვის განვითარება
C1. შეესაბამება თუ არა ბავშვის განვითარება მის ასაკს? მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
C1.1. ფიზიკური
1 დიახ
2 არა
3 სხვა
შენიშვნა:
C1.2.
C1.3.
C1.4.
C1.5.

C2.

კოგნიტური
ემოციური
სოციალური
უნარი იზრუნოს საკუთარ თავზე

1
1
1
1

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

2
2
2
2

არა
არა
არა
არა

3
3
3
3

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:

უზრუნველყოფილია თუ არა ბავშვი ძირითადი საჭიროებებით? მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში. პირველი (დადებითი) პასუხის

შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ვის მიერაა უზრუნველყოფილი.

C2.1. ადეკვატური კვებით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.2. გარეგნობაზე და ჰიგიენაზე ზრუნვით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.3. ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.4. ადეკვატური ჩასაცმლით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)
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C2.5. საწოლით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.6. სათამაშოებით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.7. სასწავლო ინვენტარით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

C2.8. სამედიცინო მომსახურებით/მედიკამენტებით

1

დიახ

2 არა

3

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

მშობლის/მზრუნველის მიერ

ზრუნვის მომსახურების მიერ

სხვა

(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)
(დააკონკრეტეთ)

შენიშვნა:

D. მშობლების/მზრუნველების ზრუნვა ბავშვზე ( D ბლოკი ივსება ბიოლოგიური მშობლების/მზრუნველის ოჯახთან მიმართებაში)

D1.
დიახ
არა
სხვა
D2.
დიახ
არა
სხვა

უცხოვრია თუ არა ბავშვს სხვა მზრუნველებთან ან ნათესავებთან? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის

გრაფაში. პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში შენიშვნის გრაფაში დააკონკრეტეთ ვისთან, რა ვადით და რა მიზეზით
1
2
3

შენიშვნა:

შეინიშნებოდა თუ არა მშობლების/მზრუნველების მხრიდან ბავშვის ზედამხედველობის და მზრუნველობის ნაკლებობა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი

პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
2
3

შენიშვნა:

D3. ხომ არ ხდებოდა ბავშვის ექსპლუატაცია? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
D6.1. შრომითი
1 დიახ
2 არა
3 სხვა
შენიშვნა:
D6.2. სექსუალური
1 დიახ
2 არა
3 სხვა
შენიშვნა:
D6.3. მათხოვრობს
ბავშვი არის ოჯახის წევრების
D6.4.
მომვლელი

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:
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D4.

მეთვალყურეობდა თუ არა ვინმე ბავშვს დღე-ღამის განმავლობაში? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის

გრაფაში. პირველი (დადებითი)პასუხის შემთხვეაში დააზუსტეთ ვინ მეთვალყურეობს ბავშვს (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

დიახ

1

დედა / მამა

არა

2

ბებია / ბაბუა

და/ძმა
ბიძა/დეიდა/მამიდა/ბიცოლა

ძიძა

სხვა

3

დღის ზრუნვის მომსახურება

სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

ახლობელი/მეზობელი

შენიშვნა:

ვიზიტების რაოდენობა და სახეები

რაოდენობა

ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ შეფასების პროცესში

ვიზიტი ბავშვთან/მშობელთან ოჯახში
ბავშვის/მშობლის ვიზიტი ოფისში
ვიზიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებაში
ვიზიტი 24 საათიანი ზრუნვის მომსახურების განმახორციელებელთან
ვიზიტი დღის ცენტრში

სააღმზრდელო დაწესებულება
მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
საგანმანათლებლო დაწესებულება
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო
ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება
არასამთავრობო ორგანიზაცია

ვიზიტი ნათესავებთან, მეზობლებთან, ოჯახის ახლობლებთან და სხვა.
სხვა (დააკონკრეტეთ):

პოლიცია
სხვა (დააკონკრეტეთ):

შეფასების დასრულების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი

სოციალური მუშაკის ხელმოწერა
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დანართი N 5

ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა

ბავშვის/ბავშვების შეფასება ხორციელდება სხვა სოციალური მუშაკის მიერ1

შესაფასებელი ბავშვის/ბავშვების სახელი, გვარი:
1.
2.
3.

ბიოლოგიური დედა
პირადი ნომერი3

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული2
სახელი
გვარი

ქმედუნარიანობა:
ქმედუნარიანი
შეზღუდულ ქმედუნარიანი
რეგისტრაციის მისამართი:

ვინაობა სამართლებრივად
დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
ტელეფონი

ქმედუუნარო

ვინაობა უცნობია
მოქალაქეობრივი სტატუსი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე

შშმ ბავშვი

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
რეგისტრირებული
ქვრივი
სხვა (დააზუსტეთ)
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში

მკვეთრად გამოხატული

მნიშვნელოვნად
გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

არარეგისტრირებული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შენიშვნა:

გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის შეფასება ხორციელდება სხვა სოციალური მუშაკის მიერ. ასეთ დროს მოცემულ ფორმაში ივსება მხოლოდ ბავშვის პერსონალური მონაცემები და მისი ოჯახის შეფასებისათვის განკუთვნილი გრაფები. შევსებული ფორმა უნდა
დაერთოს შეფასების ფორმას, რომელშიც ასახულია ბავშვის შეფასების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია.
2
ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში შეიყვანეთ მხოლოდ სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომრის არსებობის შემთხვევაში
3
თუ პირადი ნომერი არ აქვს პირადი ნომრის გრაფაში უნდა მიეთითოს „არ აქვს“
1

1

განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი

წერა-კითხვის უცოდინარი

არასრული საშუალო

არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი
უმაღლესი
განათლება)
მშობლის უფლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მშობლის კანონიერი უფლებები სრულად
მშობლის უფლება ჩამორთმეულია
მშობლის უფლება შეზღუდულია სრულად
მშობლის უფლება შეზღუდულია ნაწილობრივ (დააზუსტეთ)
ბიოლოგიური მამა
პირადი ნომერი

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული
სახელი
გვარი

ქმედუნარიანობა:
ქმედუნარიანი
შეზღუდულ ქმედუნარიანი
რეგისტრაციის მისამართი:

საშუალო

შენიშვნა:

ვინაობა სამართლებრივად
დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
ტელეფონი

ქმედუუნარო

საშუალო პროფესიული
(ტექნიკუმი)

ვინაობა უცნობია
მოქალაქეობრივი სტატუსი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე

შშმ ბავშვი

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
რეგისტრირებული
ქვრივი
სხვა (დააზუსტეთ)
მონიშნეთ
მხოლოდ
ერთი
შესაბამისი
პასუხი)
დასაქმება (
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი

წერა-კითხვის უცოდინარი

მკვეთრად გამოხატული

მნიშვნელოვნად
გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

არარეგისტრირებული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შენიშვნა:

არასრული საშუალო

არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი
უმაღლესი
განათლება)
მშობლის უფლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მშობლის კანონიერი უფლებები სრულად
მშობლის უფლება ჩამორთმეულია
მშობლის უფლება შეზღუდულია სრულად
მშობლის უფლება შეზღუდულია ნაწილობრივ (დააზუსტეთ)
ბიოლოგიური მშობლების ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი
პასუხი)
რეგისტრირებული
არარეგისტრირებული

განქორწინება

საშუალო

საშუალო პროფესიული
(ტექნიკუმი)

შენიშვნა:

სხვა (დააზუსტეთ):
2

ბავშვზე მზრუნველი პირი4
პირადი ნომერი

მზრუნველი პირი არის მშობელი (გადადით შემდეგ პუნქტზე)
სახელი
გვარი
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

კავშირი ბავშვთან

ბინის ტელეფონი:

რეგისტრაციის მისამართი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

A1.
N

მამრობითი

მოქალაქეობა

მობილური ტელეფონი:

ფაქტიური მისამართი:

დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში

A

სქესი
მდედრობითი

შენიშვნა:

ოჯახის შემადგენლობა
ინფორმაცია ოჯახის წევრთა შესახებ
სახელი

გვარი

ოჯახის წევრების შესახებ მონაცემები არ მოიპოვება
პირადი ნომერი

5

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი

1

მდედრ.

მამრ.

2

მდედრ.

მამრ.

3

მდედრ. მამრ.

4

მდედრ.

მამრ.

5

მდედრ.

მამრ.

კავშირი
ბავშვთა
ნ

ოჯახში ცხოვრობს მუდმივად?6
მუდმივად პერიოდულად
დროებით
მუდმივად პერიოდულად
დროებით
მუდმივად პერიოდულად
დროებით
მუდმივად პერიოდულად
დროებით
მუდმივად პერიოდულად
დროებით

ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მზრუნველი პირი არ წარმოადგენს ბავშვის ბიოლოგიურ დედას ან მამას. აქ მზრუნველი არ გულისხმობს კანონიერ მზ რუნველს.
იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადი ნომერი არ აქვს ან უცნობია, შესაბამის გრაფაში ჩაწერეთ სიტყვა „უცნობია“
6
პასუხების: „პერიოდულად“ და „დროებით“ მითითების შემთხვევაში, დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში
4
5

3

შენიშვნა:

შესაძლებელია თუ არა ბავშვის ოჯახის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება? მე-2 (უარყოფითი) პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ მიზეზი
დიახ
1 მითითებულ მისამართზე ვერ ხერხდება ოჯახთან შეხვედრა
მისამართი არ არის სწორი
ოჯახი არ შედის კონტაქტში სოციალურ მუშაკთან
არა
2 სხვა (დააკონკრეტეთ):
ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში? 1-ლი დადებითი) პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ოჯახის საიდენტიფიკაციო

ნომერი და სარეიტინგო ქულა
დიახ

1 საიდენტიფიკაციო კოდი

არა

2

B.

სარეიტინგო ქულა:

ოჯახის საცხოვრებელი

B1. საცხოვრებელის მისამართი
მისამართი
ბინის ტელეფონი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მობილური ტელეფონი:

შენიშვნა

B2. საცხოვრებლის ტიპი მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი (მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)
1 საკუთარი საცხოვრებელი (სახლი/ბინა)
2
საერთო საცხოვრებელი
3 დაქირავებული
4
ნაგირავები
5 იპოთეკით დატვირთული
6
სხვა (დააკონკრეტეთ):
ოთახების რაოდენობა
საცხოვრებლის მდგომარეობა მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
საცხოვრებლის გათბობა დამაკმაყოფილებელია 1 დიახ
2 არა
3
სხვა
საცხოვრებელი არის წვიმაგამძლე
1 დიახ
2 არა
3
სხვა
საცხოვრებელი არის ქარგამძლე
1 დიახ
2 არა
3
სხვა
საცხოვრებელი არის თოვლგამძლე
1 დიახ
2 არა
3
სხვა
ჰიგიენური მდგომარეობა
B2.5.
1 დიახ
2 არა
3
სხვა
დამაკმაყოფილებელია
B3.
B2.1.
B2.2.
B2.3.
B2.4.

B2.6. საცხოვრებლის ზოგადი მდგომარეობა

1

კარგი

2 დამაკმაყოფილებელი

შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:
3

არადამაკმაყოფილებელი (ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების
ან სხვა სახის რისკი)

4

სხვა

შენიშვნა:
4

C.
C1.

ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა
აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური შემოსავალი? პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ოჯახის შემოსავლის საშუალო თვიური ოდენობა და

შემოსავლის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი და მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)
არა (გადადით F2-ზე)
3 სხვა (გადადით F2-ზე)

1 დიახ
2
ხელფასი (ყველა სხვა ანაზღაურების ჩათვლით)

ალიმენტი

შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან

დევნილთა შემწეობა

პენსია (ყველა სახის დანამატის გათვალისწინებით)
სხვა შემოსავალი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის

დიახ
არა
სხვა
C3.
დიახ
არა
სხვა

გრაფაში)
შენიშვნა

გრაფაში)

C2.

ფულადი სოციალური დახმარება (დააკონკრეტეთ შენიშვნის

შემოსავლის ოდენობა (ლარი):
ფულადი დახმარება ნათესავებისა და მეგობრებისაგან
შემოსავალი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის
გაყიდვიდან
ქონების გაქირავებიდან / გაყიდვიდან (სახლი, მანქანისა
და სხვა)

მიუმართავს თუ არა ოჯახს რომელიმე უწყებისათვის ფინანსური ან მატერიალური დახმარებისათვის? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. პირველი

(დადებითი) პასუხის შემთხვევაში შენიშვნის გრაფაში დააკონკრეტეთ რომელი უწყებისათვის, როდის (მიახლოებითი სიზუსტით) და რა შედეგით დასრულდა
მიმართვა. მე-2 (უარყოფითი) და მე-3 (სხვა) პასუხების შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
2
3

შენიშვნა:

აქვს თუ არა ოჯახს ვალი/კრედიტი? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში (მიუთითეთ ინფორმაციის

წყარო)
1
2
3

შენიშვნა:

D. მშობლების/მზრუნველების ზრუნვა ბავშვზე

D1.

აქვთ თუ არა მშობლებს/მზრუნველ პირებს ბავშვის ძირითადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა? მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის

გრაფაში

D1.1. კვება (დიეტა)
D1.2. გარეგნობა და ჰიგიენა

1 დიახ
1 დიახ

2 არა
2 არა

3 სხვა
3 სხვა

შენიშვნა:
შენიშვნა:
5

D1.3.
D1.4.
D1.5.
D1.6.

საცხოვრებელი პირობები
ჩასაცმელი (ადექვატური)
საწოლი
სათამაშოები

D1.7. სასწავლო ინვენტარი
სამედიცინო
D1.8.
მომსახურება/მედიკამენტები

D2.
დიახ
არა
სხვა
D3.
დიახ
არა
სხვა

D4.

2
2
2
2

არა
არა
არა
არა

3
3
3
3

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
2
3

შენიშვნა:

მშობლები/მზრუნველი პირები აძლევენ მითითებებს ბავშვებს, უწევენ მხარდაჭერას და აწესებენ საზღვრებს ბავშვებთან ურთიერთობაში, მშობლებს/მზრუნველებს
შეუძლიათ ბავშვის ქცევის მართვა მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში
1
შენიშვნა:
2
3

არის თუ არა დამაკმაყოფილებელი ბავშვზე განხორციელებული ზრუნვა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ

შენიშვნის გრაფაში.
1

არა

2

შენიშვნა:

არის თუ არა ოჯახის წევრებს შორის ისეთი კონფლიქტი, რომელიც გავლენას ახდენს ბავშვზე? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

დიახ
არა

1
2

სხვა

3

D6.

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

მშობლები/მზრუნველები გამოხატავენ ზრუნვას, სითბოსა და სიყვარულს ბავშვის მიმართ? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი

დიახ

D5.

1
1
1
1

შენიშვნა:

აღენიშნება თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს მავნე ჩვევები? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში შენიშვნის გრაფაში დააკონკრეტეთ რა სახის მავნე ჩვევა ახასიათებს და რა გავლენას ახდენს იგი ბავშვზე
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დიახ
არა
სხვა

1
2
3

ნარკოტიკი
თამბაქო
აზარტული თამაშები

ალკოჰოლი
ტოქსიკური ნივთიერება
სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა:

D7.

არის თუ არა რაიმე მიზეზი, რის გამოც მშობელს/ებს არ შეუძლიათ ან უძნელდებათ ბავშვზე ზრუნვა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული

პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში..

D3.1. ოჯახური ძალადობა
D3.2. ეკონომიკური პრობლემები (შემოსავალი)
D3.3. საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები
ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
D3.4.
პრობლემები
მოძრაობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის
D3.5.
პრობლემები
D3.6. სხვა სახის ჯანმრთელობის პრობლემები

1 დიახ
1 დიახ
1 დიახ

2 არა
2 არა
2 არა

3 სხვა
3 სხვა
3 სხვა

შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

D3.7. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნა
D3.8. მიგრაცია
D3.9. ბავშვის ასოციალური ქცევა
მშობლის/მზრუნველის პირის არასათანადო უნარD3.10
ჩვევები
სხვა (დააკონკრეტეთ):

1 დიახ
1 დიახ
1 დიახ

2 არა
2 არა
2 არა

3 სხვა
3 სხვა
3 სხვა

შენიშვნა:
შენიშვნა:
შენიშვნა:

1 დიახ

2 არა

3 სხვა

შენიშვნა:

D8.
დიახ
არა
სხვა

ყოფილა თუ არა ოჯახში ბავშვის გარდაცვალების შემთხვევა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
1
შენიშვნა:
2
3

E ბავშვის/ ოჯახის თანადგომის ქსელი

E1.
1.

თანადგომის ქსელის წევრთა პერსონალური მონაცემები
სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

თანადგომის ქსელის შესახებ მონაცემები არ მოიპოვება (მიზეზი დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში და გადადით

შეფასების დასკვნით ნაწილზე)

გვარი

ასაკი (წელი)

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში

საკონტაქტო
ტელეფონი
ფინანსური

დახმარება

მხარდაჭერა
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2.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

3.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

4.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

5.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან
საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში

საკონტაქტო
ტელეფონი
ფინანსური

დახმარება

მხარდაჭერა

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან
საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში

საკონტაქტო
ტელეფონი
ფინანსური

დახმარება

მხარდაჭერა

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან
საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში

საკონტაქტო
ტელეფონი
ფინანსური

დახმარება

მხარდაჭერა

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან
საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში

საკონტაქტო
ტელეფონი
ფინანსური

დახმარება

მხარდაჭერა

შენიშვნა:

დასკვნითი ნაწილი
ვიზიტების რაოდენობა და სახეები
ვიზიტი ბავშვთან/მშობელთან ოჯახში
ბავშვის/მშობლის ვიზიტი ოფისში
ვიზიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებაში
ვიზიტი 24 საათიანი ზრუნვის მომსახურების განმახორციელებელთან
ვიზიტი დღის ცენტრში

რაოდენობა

ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ შეფასების პროცესში
სააღმზრდელო დაწესებულება
მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
საგანმანათლებლო დაწესებულება
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო
ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურება
არასამთავრობო ორგანიზაცია
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ვიზიტი ნათესავებთან, მეზობლებთან, ოჯახის ახლობლებთან და სხვა.
სხვა (დააკონკრეტეთ):

პოლიცია
სხვა (დააკონკრეტეთ):

შეფასების დასრულების თარიღი

რიცხვი/თვე/წელი

9

ფორმის შევსების თარიღი
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ბავშვის მონაცემები
სახელი

I.

დასკვნა
ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის შესახებ1

გვარი

პირადი ნომერი

დაბადების მოწმობის
ნომერი2

დანართი N 6

დროებითი სახელი3

ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის პირველი დონე

ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არ არსებობს ან არის მცირე? თუ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვების

უმრავლესობას ეთანხმებით, მონიშნეთ დადებითი პასუხი („დიახ“) და გამოტოვეთ მე-2 და მ ე-3 დონის შეფასება. ხოლო თუ
უმრავლესობას არ ეთანხმებით, მონიშნეთ უარყოფითი პასუხი („არა“) და გადადით მე-2 დონზე

დიახ

1

ბავშვისა და ოჯახის საჭიროების შეფასების შედეგად ისინი არ აკმაყოფილებენ სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური მომსახურების
მიღების კრიტერიუმებს

ვეთანხმები

2

ბავშვის საჭიროება შეიძლება დაკმაყოფილდეს მშობლების, ოჯახის წევრების ან ახლობლების მიერ

ვეთანხმები

3

ბავშვის საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება მისი დაკმაყოფილება სხვადასხვა არასამთავრობო და სახელმწიფო
(ცენტრალური და ადგილობრივი) რესურსებთან გადამისამართებით

ვეთანხმები

4

სახელმწიფო სოციალური დახმარების შესახებ ინფორმაცია მიწოდებულია სოციალური მუშაკის მიერ

ვეთანხმები

5

სოციალური მუშაკის რეგულარული მხარდაჭერა არ არის საჭირო

ვეთანხმები

6

ბავშვის უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება

ვეთანხმები

7

რისკი/საჭიროება სავარაუდოდ არ გამწვავდება

ვეთანხმები

1
2
3

არა
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები

დასკვნის ფორმა წარმოადგენს „ბავშვის და მისი ბიოლოგირუი ოჯახის შეფასების ფორმის“ ან „ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის ფორმის“ განუყოფელ ნაწილს
ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში, როდესაც უცნობია პირადი ნომერი
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია

1

საჭირო მომსახურებები პირველი დონის ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის არსებობისას მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი
4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დამხმარე საშუალებები
5. . სხვა სოციალური პროგრამები(დააკონკრეტეთ)
6. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია
1.მეურვის/მზრუნველის დანიშვნა
(განმეორებითი შეფასება)
2.ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
7. არსებული სოციალური დახმარებისა და მომსახურებების შესახებ
3. არასამთავრობო ორგანიზაციების ოჯახის
ინფორმაციის/რჩევის მიწოდება
გაძლიერების ხელშემწყობი მომსახურებები(დააკონკრეტეთ)
8. სხვა უწყებასთან გადამისამართება მხარდაჭერის აღმოსაჩენად (დააკონკრეტეთ

შენიშვნის გრაფაში)4
9. სხვა

რეკომენდაცია:

II.

ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მეორე დონე

მეორე დონე – ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არის მკვეთრად გამოხატული? თუ ქვემოთ ჩამოთვლილ

შეკითხვების უმრავლესობას ეთანხმებით, მონიშნეთ დადებითი პასუხი („დიახ“) და გამოტოვეთ მე-3 დონის შეფასება. ხოლო თუ
უმრავლესობას არ ეთანხმებით, მონიშნეთ უარყოფითი პასუხი („არა“) და გადადით მე-3 დონზე

დიახ

1

ბავშვის ოჯახი საჭიროებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციას (განმეორებით შეფასებას)
ფულადი ან სხვა სახის დახმარების მიღების მიზნით

ვეთანხმები

2

ოჯახი საჭიროებს შესაბამისი კვების უზრუნველყოფაში დახმარებას ბავშვის 24 სთ ზრუნვაში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად

ვეთანხმები

3

ოჯახი საჭიროებს დღის განმავლობაში ბავშვზე ზრუნვის პროცესში მხარდაჭერას ბავშვის 24 სთ ზრუნვაში მოხვედრის თავიდან

ვეთანხმები

4

არა
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ

მიუთითეთ, თუ იყო რაიმე მომსახურების საჭიროება, მაგრამ გადამისამართება არ მოხდა იმის გამო, რომ შესაბამისი მომწოდებელი ვერ იქნა მოძიებული

2

4

ასაცილებლად
ბავშვი/ოჯახი საჭიროებს სხვა დამატებით რესურსებს (ფულადი ან არა ფულადი) ბავშვის 24 სთ ზრუნვაში მოხვედრის თავიდან
ასაცილებლად

ვეთანხმები

5

ბავშვი/ოჯახი საჭიროებს სოციალური მუშაკის კონსულტაციას

ვეთანხმები

6

ბავშვის ოჯახთან დაცილების რისკი მაღალია

ვეთანხმები

7

არ არის საჭირო ქმედება ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ან 24 საათიან ზრუნვაში განთავსებისთვის

ვეთანხმები

ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები
არ
ვეთანხმები

საჭირო მომსახურებები მეორე დონის ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის არსებობისას მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი
1. რეინტეგრაციის შემწეობა
7. ადრეული განვითარების პროგრამა
2. მეურვის/მზრუნველის დანიშვნა
8. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დამხმარე საშუალებები
3. დღის ცენტრის მომსახურება
სხვა სოციალური პროგრამები(დააკონკრეტეთ)
9.სხვა სოციალური პროგრამები(დააკონკრეტეთ)
4. კვების ვაუჩერი
10. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია
(განმეორებითი შეფასება)
5. არასამთავრობო ორგანიზაციების ოჯახის გაძლიერების ხელშემწყობი
11. სხვა უწყებასთან გადამისამართება მხარდაჭერის აღმოსაჩენად
მომსახურებები(დააკონკრეტეთ)
5
6. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

(დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)
12. არსებული სოციალური დახმარებისა და მომსახურებების შესახებ
ინფორმაციის/რჩევის მიწოდება

13. სხვა

რეკომენდაცია:

III.

ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონე
თითოეული შეკითხვაზე ცალკეული წყაროს მიხედვით (სოციალური მუშაკი, მესამე მხარე, ბავშვი, სამედიცინო შემოწმება) მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი
პასუხი. „სხვა“ პასუხის მონიშვნის შემთხვევაში, პასუხი დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში

III-1 ფიზიკური დაზიანებები

5

სოციალური
მუშაკის

მესამე მხარის
მიერ

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით

მიუთითეთ, თუ იყო რაიმე მომსახურების საჭიროება, მაგრამ გადამისამართება არ მოხდა იმის გამო, რომ შესაბამისი მომწოდებელი ვერ იქნა მოძიებული

3

შეფასებით
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

ჩალურჯებები და ჭრილობები, განსაკუთრებით თავზე, სახეზე, ხელებზე,
ზურგზე, ფეხებზე და საჯდომზე
დამწვრობა
სირთულეები მოძრაობისას
დასიებული სხეულის ნაწილები
მოტეხილობის/ების ნაკვალევი
არის ინფორმაცია ბავშვზე ფიზიკური ძალადობის შესახებ

განცხადებული

დადასტურებულ
ი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

შენიშვნა:

III-2 სექსუალური ძალადობის ნიშნები
2.1. სიძნელეები სიარულისას ან ჯდომისას
2.2. აცვია დახეული, დალაქავებული ან სისხლიანი საცვალი
2.3. სასქესო ორგანოების ტკივილი, შესიება ან ქავილი
სასქესო ორგანოების ან ანალური ხვრელის დალურჯებები, ჭრილობები ან
2.4.
სისხლის დენა
2.5. შარდვის ან კუჭში გასვლის დროს ტკივილი
2.6. გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან ან სქესობრივად გადამდები დაავადება
2.7. ბავშვის ფეხმძიმობა
2.8. არის ინფორმაცია ბავშვზე სექსუალური ძალადობის შესახებ

სოციალური
მუშაკის
შეფასებით

მესამე მხარის
მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებულ
ი
დიახ
სხვა
დიახ
სხვა
დიახ
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

შენიშვნა:

III-3 ექსპლუატაციის ნიშნები

სოციალური
მუშაკის
შეფასებით

მესამე მხარის
მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებულ
ი
დიახ
სხვა

3.1. ბავშვი სკოლის ასაკისაა და სრული განაკვეთით მუშაობს
ბავშვს იყენებენ ამორალური მიზნებისთვის, პროსტიტუციისთვის, პორნოგრაფიისა
3.2.
და მსგავსი ტიპის ძალადობა ხორციელდება მასზე
3.3. ბავშვი მათხოვრობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

3.4. ბავშვი არის ოჯახში მყოფი სხვა ბავშვის ან ოჯახის წევრის მომვლელი
3.5. არის ინფორმაცია ბავშვის ექსპლოატაციის შესახებ

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

4

შენიშვნა:

III-4 უგულვებელყოფის ნიშნები

სოციალური
მუშაკის
შეფასებით

მესამე მხარის
მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებულ
ი
დიახ
სხვა

4.1. ბავშვის ზომა და წონა ასაკთან შედარებით ძალიან მცირეა; ბავშვი ხშირად მშიერია

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.2. ბავშვი ჭუჭყიანია, არაა დაბანილი. არაადეკვატურად აცვია
4.3. ბავშვი არ იღებს საჭირო სამედიცინო მომსახურებას
ბავშვი უენერგიოა, აპათიურია, არ რეაგირებს და კონკრეტული სამედიცინო
4.4.
მიზეზი არ არსებობს
4.5. ბავშვი ცდილობს სახლს თავი დააღწიოს და ბედნიერია, როცა სხვაგან რჩება

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

4.6. ბავშვი ხშირად აცდენს სკოლას//საგანმანათლებლო დაწესებულებას
4.7. ბავშვი სკოლის ასაკისაა და არ ირიცხება სკოლაში
ბავშვი არის ზრდასრულებთან, რომლებიც მავნე ნივთიერებებზე
4.8.
დამოკიდებულები ან მოძალადეები არიან
4.9. ბავშვი მიტოვებულია
4.10. ბავშვს მარტო ტოვებენ დიდი ხნით
4.11. არაადეკვატური ზედამხედველობა და მონიტორინგი
4.12. ბავშვს არა აქვს თავშესაფარი

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

შენიშვნა:

III-5 ბავშვის ქცევა მიუთითებს შესაძლო ძალადობასა ან უგულებელყოფაზე

სოციალური
მუშაკის
შეფასებით

მესამე მხარის
მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებულ
ი
დიახ
სხვა

5.1. ბავშვი დაშინებულია ან მუდმივად ღელავს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

დიახ
დიახ
დიახ

სხვა
სხვა
სხვა

ბავშვს არ სურს სკოლაში სიარული ან იშვიათად დადის სკოლაში
ბავშვს არ სურს სახლში მისვლა
ბავშვს აღენიშნება დეპრესიის ნიშნები
ბავშვის სექსუალური ქცევა, თამაში ან საუბარი არ შეეფერება მის ასაკს
შესამჩნევი ნეგატიური ცვლილებები ბავშვის ქცევაში
ბავშვის ქცევა უჩვეულოდ აგრესიულია

5.8. ბავშვი ვერ/არ ხსნის ტრავმის და დაზიანებების მიზეზებს
5.9. ბავშვი გამოეთიშა თამაშსა და სოციალურ აქტივობებს
5.10. ბავშვს აღენიშნება ძილის დარღვევა
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5.11. ბავშვი ამჟღავნებს გადამეტებულ ან უჩვეულო შეხებას სასქესო ორგანოებზე
ბავშვი გეუბნებათ, რომ მას აქვს საიდუმლო და არა აქვს უფლება გაუმხილოს
5.12.
ვინმეს
5.13. ბავშვი განსაკუთრებით არ მოსწონს კონკრეტული ვინმე კონკრეტული პირი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:

სოციალური
მუშაკის
შეფასებით

III-6 მშობლის ქცევა ან საპასუხო ქმედება

მესამე მხარის
მიერ
განცხადებული

ბავშვის მიერ
განცხადებული

სამედიცინო
შემოწმებით
დადასტურებულ
ი
დიახ
სხვა

6.1. ტრავმის სიმძიმე/სერიოზულობა არ ემთხვევა მშობლის მონათხრობს

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.2. მშობლის მონათხრობის დელატები მუდმივად იცვლება
6.3. მშობლის არაადექვატური გამოხმაურება ბავშვის ტრავმის შესახებ

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

დიახ
დიახ

სხვა
სხვა

6.4. დაზიანებას აფასებს უფრო მსუბუქად ვიდრე არის

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

6.5. დაზიანების მიზეზი არ არის ახსნილი

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

დიახ

სხვა

შენიშვნა:
სოციალური მუშაკის დასკვნა (უპასუხეთ ყველა შეკითხვას, მიუთითეთ მხოლოდ ერთი

შესაბამისი პასუხი)

ადგილი აქვს ბავშვზე ფიზიკურ
ძალადობას
ადგილი აქვს ბავშვზე
სექსუალურ ძალადობას
ადგილი აქვს ბავშვზე ემოციურ
ძალადობას
ბავშვი განიცდის
უგულებელყოფას
ადგილი აქვს ბავშვის
ექსპლუატაციას
ბავშვი მიტოვებულია

დიახ
არა
დიახ
არა
დიახ

ერთი შესაბამისი პასუხი)

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
საჭიროა სამედიცინო შემოწმება

დიახ

არა

საჭიროა შეტყობინების გაგზავნა პოლიციაში

დიახ

არა

საჭიროა ფსიქოლოგის კონსულტაცია

დიახ

არა

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი

არა
დიახ

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი

არა
დიახ

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი

არა
დიახ
არა

საჭირო ქმედებები (უპასუხეთ ყველა შეკითხვას, მიუთითეთ მხოლოდ

არ დასტურდება, მაგრამ არსებობს ეჭვი
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საჭირო მომსახურებები მესამე დონის ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის არსებობისას (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
2. ბავშვის გადაყვანა საცხოვრებლად ნათესავთან ან ახლობელთან ინტენსიური
1. ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში შენარჩუნება ინტენსიური მეთვალყურების ქვეშ
მეთვალყურების ქვეშ
3. გადაუდებელი მინდობით აღზრდა
4. ნათესაური მინდობით აღზრდა
5. მინდობით აღზრდა
6. მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
7. სააღმზრდელო დაწესებულება
8. დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი
9. ტრეფიკინგისა და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი
10. ბავშვის გაშვილების პროცედურები
11. დადგენილი (არსებული) მომსახურების ტიპის განმახორციელებელის
12. დღის ცენტრის მომსახურება
ცვლილება6
14. არასამთავრობო ორგანიზაციების ოჯახის გაძლიერების ხელშემწყობი
13. ხელოვნური კვების ვაუჩერი
მომსახურებები(დააკონკრეტეთ)
15. სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში):
არის თუ არა საჭირო ინდივიდუალური
განვითარების გეგმის შემუშავება/გადასინჯვა?

დიახ

არა

რეკომენდაცია:

6

როდესაც საჭიროა მომსახურების მიმწოდებლის ცვლილება მომსახურების ტიპის ცვლილების გარეშე. მაგ: როდესაც მიზანშეწონილია ბავშვისათვის მიმღები ოჯახის მეორეთი შეცვლა, ან ბავშვის ერთი ბავშვთა სახლიდან სხვა ბავშვთა სახლში გადაყვანა.
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კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმა1

პირველი კანდიდატი

1.მეურვე/მზრუნველი;

2.მიმღები მშობელი;

4.გამყვანი/მნახველი პირი (იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ოჯახის შეფასების

3.მშვილებელი კანდიდატი;

დროს არ მომხდარა აღნიშნული ოჯახის შეფასება); 5.სხვა (დააკონკრეტეთ)

პირადი ნომერი

ქმედუნარიანობა:
ქმედუნარიანი
შეზღუდულ ქმედუნარიანი

სახელი

ქმედუუნარო

გვარი

მხარდაჭერის მიმღები

დანართი N 7

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ეროვნება

აღმსარებლობა

არასრულწლოვანი

ქორწინების სტატუსი:

რეგისიტრირებული
არარეგისტრირებული
განქორწინებული
დაუქორწინებელი
სხვა (დააკონკრეტეთ)
შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე
შშმ სტატუსით:
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
დამაკმაყოფილებელი
არა დამაკმაყოფილებელი (დააზუსტეთ) :
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი
წერა-კითხვის უცოდინარი
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი

მკვეთრად გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

შენიშვნა:

არასრული საშუალო
უმაღლესი

ნასამართლეობა
არ არის ნასამართლევი
არის ნასამართლევი
ნასამართლევია მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე
დანაშაულისთვის
საქ.სსკ xxiv თავით გათვალისწ. დანაშაულით
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მნიშვნელოვნად გამოხატული

ფორმა გამოიყენება მეურვე/მზრუნველის, გამყვანი/მნახველ პირის, მინდობითი აღმზრდელი და მშვილებელი კანდიდატი ოჯახის შეფასებისათვის

საშუალო

საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი)

მეორე

კანდიდატი

1.მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი;

2.მიმღები მშობელი;

3.მშვილებელი კანდიდატი;

შემთხვევაში, თუ ბავშვის ოჯახის შეფასების დროს არ მომხდარა აღნიშნული ოჯახის შეფასება);

პირადი ნომერი

სახელი

გვარი

ქმედუნარიანობა:

ქმედუნარიანი

შეზღუდულ ქმედუნარიანი

ქმედუუნარო

მხარდაჭერის მიმღები

4.გამყვანი/მნახველი პირი (იმ
5.სხვა (დააკონკრეტეთ)

არ ექვემდებარება შევსებას

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ეროვნება

აღმსარებლობა

არასრულწლოვანი

ქორწინების სტატუსი:

რეგისიტრირებული
არარეგისტრირებული
განქორწინებული
დაუქორწინებელი
სხვა (დააკონკრეტეთ)
შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე
შშმ სტატუსით
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
დამაკმაყოფილებელი
არა დამაკმაყოფილებელი (დააზუსტეთ) :
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი
წერა-კითხვის უცოდინარი
არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება)
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი

მკვეთრად გამოხატული

მნიშვნელოვნად გამოხატული

შენიშვნა:

არასრული საშუალო
უმაღლესი

საშუალო

ნასამართლეობა
არ არის ნასამართლევი
არის ნასამართლევი
ნასამართლევია მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე
დანაშაულისთვის
საქ.სსკ xxiv თავით გათვალისწ. დანაშაულით

ოჯახის მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ბინის ტელეფონი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

ოჯახის სხვა წევრების შესახებ ინფორმაცია

ზომიერად გამოხატული

მობილური ტელეფონი:

ოჯახს სხვა წევრები არ ჰყავს (გადადით A-ბლოკზე)

შენიშვნა

საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი)

N

სახელი

გვარი

პირადი ნომერი(არარსებობის შემთხვევაშიი
დამატებითი ინფორმაცია)

დაბადების თარიღი
(რიცხვი , თვე, წელი)

სქესი

ნათესაური
კავშირი

ოჯახში ცხოვრობს მუდმივად?2

1

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

2

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

3

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

4

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

5

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

6

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

7

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

8

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

9

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

10

მდედრ.

მამრ.

მუდმივად

პერიოდულად დროებით

ოჯახის წევრთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი. თუ რომელიმე ოჯახის წევრს აქვს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რაიმე დაავადება, ინფორმაცია დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში და
მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)
ნებისმიერი ლოკალიზაციის ტუბერკულოზი (აქტიური და ქრონიკული)

ინფექციური დაავადება (მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე)

შინაგანი ორგანოების დაავადება დეკომპენსაციის სტადიაში

ნარკომანია, ტოქსიკომანია ან ალკოჰოლიზმი

ნერვულ სისტემის ან საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი დაავადება

ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება არცერთ ზემოთ ჩამოთვლილ პასუხს

ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი ონკოლოგიური დაავადება
შენიშვნა:

არის თუ არა ოჯახის წევრებს შორის ისეთი კონფლიქტი, რომელიც გავლენას ახდენს ბავშვზე? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

1

არა

2

სხვა

3

2

შენიშვნა:

პასუხების: „პერიოდულად“ და „დროებით“ მითითების შემთხვევაში, დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში

აღენიშნება თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს მავნე ჩვევები? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში. პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში შენიშვნის გრაფაში დააკონკრეტეთ რა
სახის მავნე ჩვევა ახასიათებს და რა გავლენას ახდენს იგი ბავშვზე

დიახ

1 ნარკოტიკი

ალკოჰოლი

არა

2 თამბაქო

ტოქსიკური ნივთიერება

სხვა

3 აზარტული თამაშები

სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა:

ჩამოთვალეთ ოჯახის რომელ წევრებს გაესაუბრეთ მინდობით აღსაზრდელის მიღებასთან დაკავშირებით: როგორია მათი განწყობა მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებით?

მიუთითეთ მხოლოდ

ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხები დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

1

სახელი/გვარი

1

დადებითი

2

უარყოფითი

3

სხვა

შენიშვნა:

2

სახელი/გვარი

1

დადებითი

2

უარყოფითი

3

სხვა

შენიშვნა:

3

სახელი/გვარი

1

დადებითი

2

უარყოფითი

3

სხვა

შენიშვნა:

4

სახელი/გვარი

1

დადებითი

2

უარყოფითი

3

სხვა

შენიშვნა:

5

სახელი/გვარი

1

დადებითი

2

უარყოფითი

3

სხვა

შენიშვნა:

A. საცხოვრებელი
A1.

საცხოვრებლის ტიპი. მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი (მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)

1

საკუთარი საცხოვრებელი (სახლი/ბინა)

2

საერთო საცხოვრებელი

3

დაქირავებული

4

ნაგირავები

5

იპოთეკით დატვირთული

6 სხვა (დააკონკრეტეთ):

ოთახების რაოდენობა (სათავსო , რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საძინებლად)
ერთდროულად რამდენი ბავშვის განთავსების შესაძლებლობას იძლევა საცხოვრებელი?3

A2.

იძლევა თუ არა საცხოვრებელი ბავშვშვის სავრძელ–ეტლით გადააადგილების საშუალებას? ივსება მხოლოდ მიმღები მშობლის შემთხვევაში. მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. საჭიროების შემთხვევაში დააკონკრეტეთ

დიახ

1

არა

2

სხვა

3

A3.

შენიშვნა:

საცხოვრებლის მდგომარეობა მითითებული პასუხები

A3.1. საცხოვრებლის გათბობა დამაკმაყოფილებელია

3

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში

1

დიახ

მხოლოდ მინდობით აღმზრდელი კანდიდატის შემთხვევაში

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

A3.2. საცხოვრებელი არის წვიმაგამძლე

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

A3.3. საცხოვრებელი არის ქარგამძლე

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

A3.4. საცხოვრებელი არის თოვლგამძლე

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

A3.5. ჰიგიენური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

A3.6. საცხოვრებლის ზოგადი მდგომარეობა

1

კარგი

2

დამაკმაყოფილებელი

3

არადამაკმაყოფილებელი (ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან სხვა სახის რისკი)

4

სხვა

შენიშვნა:

B. ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა
აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური შემოსავალი? პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ოჯახის შემოსავლის საშუალო თვიური ოდენობა და შემოსავლის წყარო (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი

B1.
1

პასუხი. მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)
დიახ

2

არა (გადადით F2-ზე)

3

შემოსავლის ოდენობა (ლარი):

სხვა (გადადით F2-ზე)

ხელფასი (ყველა სხვა ანაზღაურების ჩათვლით)

ალიმენტი

ფულადი დახმარება ნათესავებისა და მეგობრებისაგან

შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან

დევნილთა შემწეობა

შემოსავალი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვიდან

პენსია (ყველა სახის დანამატის გათვალისწინებით)

ფულადი სოციალური დახმარება (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

ქონების გაქირავებიდან / გაყიდვიდან (სახლი, მანქანისა და სხვა)

სხვა შემოსავალი (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა

B2.

ინფორმაცია უძრავი ქონების საკუთრების და სხვა ქონებრივი უფლებების შესახებ
ქონების ტიპი

უძრავი

მოძრავი

უძრავი

მოძრავი

უძრავი

მოძრავი

უძრავი

მოძრავი

უძრავი

მოძრავი

B3.

ოჯახს ქონება არ აქვს (გადადით C-ბლოკზე)

ქონება4

მისამართი5

აქვს თუ არა ოჯახს ვალი/კრედიტი? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში (მიუთითეთ ინფორმაციის წყარო)

დიახ

1

არა

2

სხვა

3

შენიშვნა:

C. ბავშვზე ზრუნვა
აქვს თუ არა ოჯახს ბავშვის ძირითადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა? მითითებული პასუხები

C1.

C1.1. კვება (დიეტა)

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.2. ჰიგიენა

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.3. საცხოვრებელი პირობები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

4
5

ბინა, სახლი, აგარაკი, კომერციული ფართი, სასოფლო/სამეურნეო მიწა, ავტომანქანა, ტრაქტორი და სხვ.
ივსება მხოლოდ უძრავი ქონების შემთხვევაში

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში

C1.4. ჩასაცმელი (ადექვატური)

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.5. საწოლი

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.6. სათამაშოები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.7. სასწავლო ინვენტარი

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C1.8. სამედიცინო მომსახურება/მედიკამენტები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

C2.

აქვს თუ არა ოჯახს ბავშვზე ზრუნვის უნარი/გამოცდილება? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში. პირველი (დადებითი)პასუხის შემთხვეაში დააზუსტეთ გამოცდილება (მონიშნეთ ყველა
შესაბამისი პასუხი)

დიახ

1 აქვს საკუთარ ბავშვზე ზრუნვის გამოცდილება

უმუშავია პედაგოგად

არა

2 აქვს ნათესავის/ახლობლის ბავშვზე ზრუნვის გამოცდილება

უმუშავია აღმზრდელად

სხვა

3 უმუშავია ძიძად

სხვა (დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა:

C3.

არის თუ არა ოჯახი მზად იზრუნოს ბავშვზე, რომელიც არის: მითითებული პასუხები

დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში

C3.1.1 ასაკით (0–2)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.1.2 ასაკით (3–5)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.1.3 ასაკით (6–12)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.1.4 ასაკით (13–18)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე
(დააკონკრეტეთ)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.3.1

დედმამიშვილების გარეშე

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.3.2

დედმამიშვილებთან ერთად (რაოდენობა
დააკონკრეტეთ)

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.4. სხვა აღმსარებლობის

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.5. სხვა ეროვნების/სხვა ქვეყნიდან

1

დიახ

2

არა

3

ნაწილობრივ

შენიშვნა:

C3.2.1

ჯანმრთელობის მდგომარეობით:
ჯანმრთელი

C3.2.2 შშმ ბავშვის სტატუსის მქონე
C3.2.3

D. ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის
D1.

არის თუ არა რაიმე მიზეზი, რის გამოც ოჯახს არ შეუძლია ან უძნელდება ბავშვზე ზრუნვა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში..

D1.1. ოჯახური ძალადობა

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.2. ეკონომიკური პრობლემები (შემოსავალი)

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.3. საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.4. ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.5. მოძრაობასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.6. სხვა სახის ჯანმრთელობის პრობლემები

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.7. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნა

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

D1.8. მიგრაცია

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

სხვა (დააკონკრეტეთ):

D2.

ყოფილა თუ არა ოჯახში ბავშვის გარდაცვალების შემთხვევა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. პირველი (დადებითი) პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ რა იყო გარდაცვალების მიზეზი

დიახ

1

არა

2

სხვა

3

შენიშვნა:

E.

მოტივაცია

E1.

რა არის ოჯახის მოტივაცია რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.6 მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში

E1.1. ანაზღაურება

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

E1.2. სტაჟი/დასაქმება

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

E1.3. ბავშვის შვილად აყვანის სურვილი

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

E1.4. მარტოობის დაძლევა

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

E1.5. კეთილი საქმის კეთება

1

დიახ

2

არა

3

სხვა

შენიშვნა:

სხვა (დააკონკრეტეთ):

E2.

აქვს თუ არა ოჯახს ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახთან ურთიერთობის მზაობა? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. მითითებული პასუხი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

დიახ

1

შენიშვნა:

არა

2

შენიშვნა:

ნაწილობრივ

3

შენიშვნა:

შენიშვნა:

F.

ოჯახის თანადგომის ქსელი
6

ივსება მხოლოდ მინდობით აღმზრდელი კანდიდატის შემთხვევაში

F1.

1.

რა სახის თანადგომას უწევს?

2.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

3.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

4.

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

5.

ბავშვის/ოჯახის თანადგომის ქსელის შესახებ მონაცემები არ მოიპოვება (გადადით შეფასების დასკვნით ნაწილზე)

თანადგომის ქსელის წევრთა პერსონალური მონაცემები
სახელი

სახელი

რა სახის თანადგომას უწევს?

გვარი

ასაკი (წელი)

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

საკონტაქტო ტელეფონი

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში დახმარება

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

ფინანსური მხარდაჭერა
საკონტაქტო ტელეფონი

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში დახმარება

ფინანსური მხარდაჭერა

ასაკი (წელი)

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

საკონტაქტო ტელეფონი

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში დახმარება

ფინანსური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

საკონტაქტო ტელეფონი

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში დახმარება

ფინანსური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

გვარი

ასაკი (წელი)

კავშირი ბავშვთან/ოჯახთან

საკონტაქტო ტელეფონი

ფსიქო-ემოციური მხარდაჭერა

მატერიალური მხარდაჭერა

საოჯახო/სამეურნეო საქმიანობაში დახმარება

ფინანსური მხარდაჭერა

ბავშვზე ზრუნვა/მეთვალყურეობა

სხვა (დააკონკრეტეთ):

სხვა დამატებითი ინფორმაცია (მიუთითეთ საჭიროების შემთხვევაში)

დასკვნა/რეკომენდაცია:

(მონიშნეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება)

აკმაყოფილებს მეურვე/მზრუნველი/გამყვან/მნახველ /მშვილებელ/ დედობილ/მამობილ კანდიდატად რეგისტრაციის პირობებს (მინდობით აღზრდის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ. მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
გადაუდებელი მინდობით აღზრდა

მინდობით აღზრდა

არ აკმაყოფილებს მეურვე/მზრუნველი/გამყვანი/მნახველი/მშვილებელ/დედობილ/მამობილ კანდიდატად რეგისტრაციის პირობებს (მიზეზი დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში)

ინდივიდუალური განვითარების გეგმა/გადასინჯვა

დანართი N8

ბავშვის ბიოგრაფიული მონაცემები
ბავშვის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი

ფაქტიური მისამართი
უცნობია

სახელი

უცნობია

გვარი

უცნობია

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი

მდედრობითი

მამრობითი

ბავშვზე მზრუნველი პირი2
პირადი ნომერი

უცნობია
უცნობია

ბიოლოგიური ოჯახი
მეურვე/მზრუნველის ოჯახი

მიმღები ოჯახი
სააღმზრდელო დაწესებულება

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
სხვა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)

შენიშვნა:
ქალაქი /მუნიციპალიტეტი

რეგიონი/დედაქალაქი1
მისამართი:
ბინის ტელეფონი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მობილური ტელეფონი:

გვარი

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი

ბინის ტელეფონი:

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მზრუნველი პირი არის მშობელი
სახელი

მდედრობითი
კავშირი ბავშვთან
რეგისტრაციის მისამართი:

დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ )
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში

მამრობითი

მობილური ტელეფონი:

ფაქტიური მისამართი:

შენიშვნა:

დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)

შენიშვნა:

1
2

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

1

A.გეგმის გადასინჯვა (A ბლოკი ივსება მხოლოდ გადასინჯვის პერიოდისთვის - წინა ინდივიდუალური გეგმის ვადის ამოწურვის
პერიოდისთვის; თუ ინდივიდუალური განვითარების გეგმა მუშავდება პირველად, ივსება მხოლოდ B ბლოკი).
გეგმის გადასინჯვის ტიპი:

გეგმიური

რიგგარეშე

ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური მუშაკ(ებ)ის
კონტაქტების რაოდენობა
შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ ორგანიზებული
შეხვედრების რაოდენობა
ბავშვის კონტაქტების რაოდენობა ოჯახის წევრებთან/ახლობლებთან 24 საათიანი ზრუნვის
მომსახურებაში განთავსების შემდეგ
შენიშვნა:

კონტაქტი არ შემდგარა
შეხვედრა არ შემდგარა
კონტაქტი არ შემდგარა

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

2

საჭიროა თუ არა ბავშვის და ოჯახის შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების განახლება? დადებითი პასუხის შემთხვევაში
დიახ
მიუთითეთ რა ინფორმაცია საჭიროებს განახლებას, და შეავსეთ მხოლოდ ის ბლოკები, რომლებიც საჭიროებს განახლებას
ბავშვის ბიოგრაფიული მონაცემები
E. ბიოლოგიური ოჯახის საცხოვრებელი
A. განათლება
F. ბიოლოგიური ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა
B. ჯანმრთელობა
G. მშობლების/მზრუნველების ზრუნვა ბავშვზე
C. ბავშვის განვითარება
H. ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის
D. ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის შემადგენლობა
I. ბავშვის/ბიოლოგიური ოჯახის თანადგომის ქსელი
A

არა

B

C

D

3

E

F

G

H

I

4

საჭიროა თუ არა ბავშვისათვის მომსახურების შეცვლა? დადებითი პასუხის შემთხვევაში დადგენილი წესით შეავსეთ დასკვნის
ფორმა და მიუთითეთ შესაბამისი ცვლილებები

დიახ

არა

B. ახალი გეგმა (ივსება 1. შემთხვევის შეფასების შემდეგ; 2. გადასინჯვის შემდეგ; გეგმა დგება მაქსიმუმ 6 თვით; თუ ინდივიდუალური განვითარების
გეგმა მუშავდება პირველად, ივსება მხოლოდ B ბლოკი).

I. მიზანი: ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა (აქტივობების დაგეგმა)
N

არ საჭიროებს განახლებას 3

პასუხისმგებელი პირი

შესრულების ვადა

საჭირო აქტივობები

(რიცხვი/თვე/წელი)

არ ექვემდებარება შევსებას

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. მიზანი: განათლების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა
N

3

საჭირო აქტივობები

იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება გეგმის განახლება

არ საჭიროებს განახლებას

(აქტივობების დაგეგმა)

შესრულების ვადა

არ ექვემდებარება შევსებას

პასუხისმგებელი პირი

5

(რიცხვი/თვე/წელი)

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

საჭირო აქტივობები

არ საჭიროებს განახლებას

პასუხისმგებელი პირი

შესრულების ვადა
(რიცხვი/თვე/წელი)

არ ექვემდებარება შევსებას

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. მიზანი: ბავშვის ოჯახურ გარემოში რეინტეგრაცია/შენარჩუნების უზრუნველყოფა ( აქტივობების დაგეგმვა)
N

1
2
3
4
5
6
7

საჭირო აქტივობები

არ საჭიროებს განახლებას

პასუხისმგებელი პირი

შესრულების ვადა
(რიცხვი/თვე/წელი)

არ ექვემდებარება შევსებას

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

6

8
9
10
V. მიზანი: სხვა (დააკონკრეტეთ მიზანი და მოახდინეთ მისი აღწერა)
N

საჭირო აქტივობები

არ საჭიროებს განახლებას

პასუხისმგებელი პირი

შესრულების ვადა
(რიცხვი/თვე/წელი)

არ ექვემდებარება შევსებას

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7

შეთანხმება
ჩვენ, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები, წინამდებარე გეგმასთან დაკავშირებით გამოხატული თანხმობით4 და გამოვთქვათ მზადყოფნას, უფლებამოსილებისა და შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველვყოთ ყველა ის
ქმედება და ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას.
მშობელი/მეურვე/მზრუნველი
ვეთანხმები

სახელი

გვარი

არ ვეთანხმები
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ხელმოწერა

შენიშვნა:

ბავშვი (თუ ის არის 10 წლის და
ზემოთ)
ვეთანხმები

სახელი

გვარი

არ ვეთანხმები
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ხელმოწერა

შენიშვნა:

მიმღები მშობელი/ მომსახურების
მიმწოდებელი5
ვეთანხმები

სახელი

უფროსი სოციალური მუშაკი
გვარი

ვეთანხმები

არ ვეთანხმები

შენიშვნა:

5

გვარი

არ ვეთანხმები
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

4

სახელი

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

ხელმოწერა

თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ხელმოწერა

შენიშვნა:

8

სოციალური მუშაკის დასკვნა/რეკომენდაცია
(ივსება მხოლოდ გადასინჯვის პერიოდისთვის)

9

დანართი N 9

ინფორმაცია ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური მუშაკ(ებ)ის კონტაქტების შესახებ

ბენეფიციარი

N

სახელი, გვარი:

სოციალური მუშაკი

დაბადების თარიღი:

პირადი ნომერი

ვისთან შედგა კონტაქტი (მიუთითეთ სახელი, გვარი

კონტაქტის ტიპი

და კავშირი ბავშვთან)

სახელი

ბავშვი (სახელი, გვარი)

დედა (სახელი, გვარი)

მამა (სახელი, გვარი)

შეხვედრა პირადად

მიმოწერა

მეურვე/მზრუნველი

სხვა ოჯახის წევრი(დააკონკრეტეთ)

სხვა (დააკონკრეტეთ)

სატელეფონო

სხვა (დააკონკრეტეთ)

გვარი

თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი)

მისამართი:

შენიშვნა:

კონტაქტის შედეგი:

1

ინფორმაცია 24 საათიანი ზრუნვის მომსახურებაში ან საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ განთავსებული ბავშვის კონტაქტების
შესახებ (ინფორმაციის მიღება უნდა მოხდეს სოციალური მუშაკის ვიზიტის დროს როგორც მიმღები ოჯახისგან/მომსახურების მიმწოდებლისგან, ისე მომსახურებაში

არსებული აღრიცხვის ჟურნალის ჩანაწერებიდან)
N

ვისთან შედგა კონტაქტი (მიუთითეთ ყველა შესაძლო პასუხი)

კონტაქტის ტიპი
1. მნახველ პირად
დარეგისტრირებული
დიახ

დედა

მამა

და/ძმა (დააკონკრეტეთ)

არა

2. გამყვან პირად
დარეგისტრირებული
დიახ

შეხვედრა პირადად

მიმოწერა

სატელეფონო

სხვა (დააკონკრეტეთ)

თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი)

არა

1. მნახველ პირად
დარეგისტრირებული
დიახ
ბებია/ბაბუა (დააკონკრეტეთ)

ბიძა/დეიდა/მამიდა
(დააკონკრეტეთ)

სხვა (დააკონკრეტეთ)

არა

2. გამყვან პირად
დარეგისტრირებული
დიახ

ხანგრძლივობა (საათი):

არა

შენიშვნა:

კონტაქტის შედეგი:

2
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ინფორმაცია შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრების შესახებ

ბენეფიციარის/ბენეფიციარების

სახელი, გვარი:

დაბადების თარიღი:

პირადი ნომერი:

1.
2.
3.

N

თარიღი

შეხვედრის მონაწილე პირები
სახელი

(რიცხვი/თვე/წელი)

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

1.
სახელი

4.
5.

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

7.
გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

2.
3.

სახელი

8.
სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

სახელი

გვარი

თანამდებობა/კავშირი ბავშვთან

6.

9.
10.
11.

12.
შეხვედრის შედეგი:

1

ბავშვის დაბადების
თარიღი

გასაშვილებელი
სტატუსის მინიჭების

შენიშვნა

danarTi #11

შვილად აყვანილი ბავშვის
სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი

საქმის შედეგი

რის საფუძველზე მოხდა შეთავაზება

შეთავაზების მიმღები
მშვილებლის სახელი და გვარი

შეთავაზების მიმღები ტერიტორიული ორგანო

სტატუსის მიმღები ორგანო

წელი

თვე

რიცხვი

რის საფუძველზე დაუდგინდა სტატუსი ბავშვს

ბავშვის განთავსების ადგილი გაშვილებამდე

ბავშვის ბიოლოგიური მშობლის/მშობლების
სახელი და გვარი

ჯანმთელობის მდგომარეობა მოკლედ

ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ბავშვის სქესი

პირადი ნომერი

წელი

თვე

რიცხვი

ბავშვის სახელი, გვარი

№

სახელი და გვარი

შენიშვნა

შეთავაზებული ბავშვის სახელი და გვარი

წერილის ნომერი და თარიღი რომლის
საფუძველზეც განხორციელდა ცვლილება
სასურველი ბავშვის ასაკთან და სქესთან
მიმართებაში

სხვა განსაკუთრებული მოთხოვნა

ოჯახის სარეიტინგო ქულა

და – ძმა

ბავშვის ეროვნება

ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ზედა ზღვარი

ქვედა ზღვარი

ბავშვის სქესი

მშვილებელი პირის/პირების ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია

ინფორმაცია
ქონების შესახებ

ინფორმაცია შემოსავლების
შესახებ

ინფორმაცია მშვილებელი პირის/პირების
ნასამართლეობის შესახებ

საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი)

მშვილებელი პირის/პირების ფაქტობრივი
საცხოვრებელი ადგილი

აღრიცხვაზე აყვანის გადაწყვეტილების მიმღები
ორგანო

გადაწყვეტილების ნომერი

აღრიცხვაზე ამყვანი ორგანო

აღრიცხვაზე აყვანის წელი

აღრიცხვაზე აყვანისთვე

აღრიცხვაზე აყვანისრიცხვი

პირადი ნომერი

დაბადების წელი წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

მშვილებელი ბატონის

პირადი ნომერი

დაბადების წელი წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

მშვილებელი ქალბატონის სახელი და გვარი

N

თარიღი
თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)
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განაცხადი არაფულადი მომსახურების მოთხოვნის თაობაზე

მაძიებლის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი
სახელი

გვარი

სოციალური სტატუსი:
1.ქმედუნარიანი
2.შეზღუდულქმედუნარიანი
მიმღები პირი
4.არასრულწლოვანი 5.სხვა
რეგისტრაციის მისამართი:

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

სქესი
მამრობითი მდედრობითი

მოქალაქეობრივი სტატუსი
3.ქმედუუნაროდ აღიარებული 4.მხარდაჭერის
ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონი:

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სტატუსის გარეშე

შშმ სტატუსით:

მნიშვნელოვნად
გამოხატული
სარეიტინგო ქულა

მკვეთრად გამოხატული

რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში?

დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ სარეიტინგო ქულა

დიახ

ზომიერად გამოხატული

არა

დამატებითი ინფორმაცია (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
1.არის რეინტეგრაციის შემწეობის
მიმღები

2.არის უსახლკარო

3.არის ინსტიტუციური დაწესებულების ბენეფიციარი
(დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)

4.არის მარტოხელა
5. არის წინა წლის
მომსახურების მიმღები პირი

შენიშვნა

განმცხადებელი1

მაძიებელი თავად არის განმცხადებელი (გადადით
განმცხადებელზე)

შენიშვნა
პირადი ნომერი

იურიდიული პირი

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

სახელი

მისამართი:

გვარი

კავშირი მაძიებელთან

ტელეფონი:

ივსება როდესაც განმცხადებელი არის მაძიებლის კანონიერი წარმომადგენელი, ან იურიდიული პირი, ამ უკანასკნელის შემთხვევაში შესაბამის გრაფებში უნდა მიეთითოს იურიდული პირის დასახელება, მისი
ფაქტიური მისამართი და საკონტაქტო მონაცემები, პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი, ხოლო დაბადების თარიღი და პირადი ნომერი არსებობის შემთხვევაში. იურიდიული პირის მომართვის
შემთხვევაში განაცხადის ფორმას უნდა დაერთოს დაწესებულების მომართვა ან პირის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
1

შენიშვნა:

მოთხოვნილი მომსახურება ( მიუთითეთ

ყველა შესაბამისი პასუხი)

1. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი
დახმარების ქვეპროგრამა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)
2. ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა
3.ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის პროგრამა
4. ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
5. დღის ცენტრების ქვეპროგრამა:
ა. მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ჯანმრთელ ბავშვთა;
ბ. შშმ სრულწლოვან პირთა;
გ. შშმ ბავშვთა;
დ. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა
6. დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა (დააზუსტეთ
შენიშვნის გრაფაში)
7. დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
(დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)
8.მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
9. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი (დააზუსტეთ
შენიშვნის გრაფაში)
10. სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)
11. ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა ინსტიტუციური მომსახურება
12. ხანდაზმულთა პანსიონატი (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში)
13. სააღმზრდელო დაწესებულება

შენიშვნა:

სააგენტოს პასუხისმგებელი პირი

განმცხადებლის ხელმოწერა

სახელი
გვარი

ხელმოწერა
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სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა
სოციალური მუშაკის სახელი და გვარი:

შეხვედრის თარიღი:

_________________________________________

___________________

უფროსი სოციალური მუშაკის სახელი და გვარი:

მიმდინარე შემთხვევების

_________________________________________

რაოდენობა: ___________________

შემთხვე

მინდობი

რეინტე

საოჯახო

პრევენც

ძალადო

მეურვე

დღის

კვების

ადრეულ

ხანდაზმ

ვების

თი

გრაცია

ტიპის

ია

ბა

ობა/

ცენტრი

ვაუჩერი

ი

ულთა/შ

საერთო

აღზრდა

განვითა

შშმ

რება

პირთა

სახლი

რაოდენ

მზრუნვ
ელობა

ობა

სხვა

ჩარიცხვა

1. წინა ზედამხედველობის პროცესში სოციალური მუშაკისთვის დაკისრებული დავალებების
შესრულებისთვის განხორციელებული აქტივობები:

2. ზედამხედველობის პროცესში სოციალური მუშაკის მიერ წამოჭრილი საკითხები:

3. წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სესიაზე უფროსი სოციალური მუშაკის
მიერ მიცემული რჩევები/რეკომენდაციები და სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი
კონკრეტული ღონისძიებები:

4. უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ სოციალურ მუშაკთა ჯგუფურ ზედამხვედველობასა და
პროფესიულ ზედამხვედველთან განსახილველი საკითხები:

პროფესიული ზედამხედველობის მომავალი შეხვედრის სავარაუდო თარიღი: ______________________________________________________________
უფროსი სოციალური მუშაკის ხელმოწერა: ___________________________________________________________________________________
სოციალური მუშაკის ხელმოწერა: ___________________________________________________________________________________________

დანართი N14

სოციალური მუშაკების ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა
უფროსი სოციალური მუშაკის სახელი და გვარი:

შეხვედრის თარიღი: ________________________

_________________________________________
რეგიონი/რაიონი: _________________________

1. ზედამხედველობის

შეხვედრისთვის

დამსწრე სოციალურ მუშაკთა რიცხვი:_________

უფროსი

სოციალური

მუშაკის

მიერ

მომზადებული

განსახილველი საკითხების გეგმა:

2. ზედამხედველობის შეხვედრაზე სოციალური მუშაკების მიერ წამოჭრილი ძირითადი საკითხები:

3. პროფესიული ზედამხედველობის პროცესში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით პროფესიულ
ზედამხვედველთან განსახილველი საკითხები:

ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის მომავალი შეხვედრის სავარაუდო თარიღი: __________________________
უფროსი სოციალური მუშაკის ხელმოწერა: __________________________________________________________

პროფესიული ზედამხედველობის ჯგუფურ სესიაზე დამსწრე სოციალური მუშაკები
თარიღი: __________
სოციალური მუშაკის სახელი, გვარი

რაიონი/ქალაქი

დანართი N15

უფროსი სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა
უფროსი სოციალური მუშაკის სახელი და გვარი:

შეხვედრის თარიღი:

_________________________________________

___________________

პროფესიული ზედამხედველის სახელი და გვარი:

დაქვემდებარებულ სოციალურ

_________________________________________

მუშაკთა რაოდენობა: ________________

სოციალ

შემთხ

მინდობ

რეინტე

საოჯახო

პრევენც

ძალადო

მეურვეო

დღის

კვების

ადრეუ

ხანაზმ

ური

ვევები

ითი

გრაცია

ტიპის

ია

ბა

ბა/

ცენტრი

ვაუჩერ

ლი

ულთა/

ი

განვით

შშმ

არება

პირთა

მუშაკი

ს
საერთ
ო
რაოდე
ნობა

აღზრდ
ა

სახლი

მზრუნვე
ლობა

ჩარიცხ
ვა

სხვა

1. წინა

პროფესიული

ზედამხედველობის

პროცესში

უფროსი

სოციალური

მუშაკისთვის

დაკისრებული დავალებების შესრულებისთვის განხორციელებული აქტივობები:

2. პროფესიული ზედამხედველობის პროცესში უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ წამოჭრილი
საკითხები:

3. წამოჭრილ

საკითხებთან

დაკავშირებით

ზედამხედველობის

სესიაზე

პროფესიული

ზედამხედველის მიერ მიცემული რჩევები/რეკომენდაციები და უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები:

4. პროფესიული

ზედამხედველის

მიერ

მეურვეობისა

და

მზრუნველობის

სამმართველოში

პროფესიულ ზედამხვედველთა შეხვედრაზე განსახილველი საკითხები:

პროფესიული ზედამხედველობის მომავალი შეხვედრის სავარაუდო თარიღი: ____________________________________
უფროსი სოციალური მუშაკის ხელმოწერა: ____________________________________________________________________
პროფესიული ზედამხედველის ხელმოწერა: __________________________________________________________________

დანართი N16
უფროსი სოციალური მუშაკების ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა
მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს

შეხვედრის თარიღი:

თანამშრომლები:
დამსწრე უფროს სოციალურ მუშაკთა რიცხვი:

1.

ზედამხედველობის

შეხვედრისთვის

მეურვეობისა

და

მზრუნველობის

სამმართველოს

თანამშრომლის მიერ მომზადებული განსახილველი საკითხების გეგმა:

2. ზედამხედველობის შეხვედრაზე უფროსი სოციალური მუშაკების მიერ წამოჭრილი ძირითადი
საკითხები:

3.

წამოჭრილ

საკითხებთან

დაკავშირებით

სსიპ

სოციალური

მომსახურების

განსახილველი საკითხები:

ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის მომავალი შეხვედრის სავარაუდო თარიღი:
მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს თანამშრომლების ხელმოწერა:

სააგენტოში

პროფესიული ზედამხედველობის ჯგუფურ სესიაზე დამსწრე უფროსი სოციალური მუშაკები
თარიღი: __________
უფროსი სოციალური მუშაკის სახელი, გვარი

რეგიონი/რაიონი

დანართი N17
სოციალური მუშაკი:

სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა

როდიდან არის სააგენტოში
დასაქმებული:

ახალი შემთხვევების რაოდენობა მიმდინარე წლის
განმავლობაში:

A . ინფორმაციის შეგროვება/ანალიზი

თვის განმავლობაში მიმდინარე
შემთხვევების საშუალო რაოდენობა

B. გადაწყვეტილების მიღება

სოციალური
სოციალური
სოციალური სოციალურ
სოციალური
სოციალური
მუშაკის მიერ
მუშაკის მიერ ი მუშაკის მუშაკი იყენებს მუშაკი ავლენს
მუშაკი
მიღებული
გამოყენებულ
მიერ
შეფასების
ანალიტიკური
ახორციელებს
გადაწყვეტილებე
ი წყაროები გამოყენებუ
სხვადასხვა
აზროვნების
შემთხვევასთან
არის
ლი
მეთოდს:
უნარს
დაკავშირებული ბი ემსახურება
ბავშვის
მრავალფერო წყაროები
ინტერვიუ
ინფორმაციის
უპირატესი
ვანი
არის
(გასაუბრება),
სათანადო
უფლების დაცვას,
რელევანტუ დაკვირვება და
წერილობით
აღიზარდოს
რი
დოკუმენტაციის
დოკუმენტირება
ბიოლოგიურ
ანალიზი
ს
ოჯახში, როდესაც
ეს შესაძლებელია

C. სამოქმედო (ჩარევის) გეგმა

შეფასება

შეფასება

საერთო ქულა

საერთო ქულა

D.პროფესიული ღირებულებების გააზრება
სოციალურ
ი მუშაკი
არის
მიუკერძოებ
ელი
(ობიექტურ
ი)
ბენეფიციარ
ების
მიმართ

სოციალური
მუშაკი იცავს
შემთხვევის
შესახებ
ინფორმაციის
კონფიდენციალ
ურობას

სოციალურ
მუშაკს აქვს
ეფექტური
კომუნიკაცია
ბენეფიციარებთან

შეფასება

სოციალურ
მუშაკს აქვს
ეფექტური
კომუნიკაცია
კოლეგებთან

სოციალურ მუშაკს
აქვს ეფექტური
კომუნიკაცია
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
ხელმძღვანელობას
თან

სოციალურ მუშაკს
აქვს ეფექტური
კომუნიკაცია
სხვადასხვა
უწყებასთან
(არასამთავრობო
ორგანიზაციები,
სხვა სახელმწიფო
უწყებები)

F.ბენეფიციარის ჩართულობის
უზრუნველყოფა

სოციალური
მუშაკი არკვევს და
ითვალისწინებს
ბენეფიციარის
აზრს

შეფასება

საერთო ქულა

G. დროის/სამუშაოს მართვა

საერთო ქულა

E. კომუნიკაცია

სოციალური მუშაკი მოქმედებს
პროფესიული ღირებულებებისა
და ბენეფიციარის ინტერესების
შესაბამისად (მათ შორის,
ეთიკური დილემების დროს)

სოციალური მუშაკი
შესაძლებლობის
შემთხვევაში რთავს
ბენეფიციარს მუშაობის
პროცესში

შეფასება
საერთო ქულა

საერთო ქულა
H. საბჭოსთან
თანამშრომლობა

ინდივიდუალური
ზედამხვედველობების
რაოდენობა

სოციალური
სოციალური
სოციალური
სოციალური
სოციალური სოციალურ
მუშაკის მიერ
მუშაკის მიერ
მუშაკის მიერ
მუშაკის მიერ
მუშაკის მიერ ი მუშაკის
მიღებული
მიღებული
მიღებული
ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბებ
მიერ
გადაწყვეტილებ გადაწყვეტილება 24- გადაწყვეტილებები გეგმა ეფუძნება
ული გეგმა
გეგმაში
ა პრევენციულ
საათიან
ემსახურება
შემთხვევის
არის
გაწერილი
ღონისძიებებთა
ზრუნვასთან
ბენეფიციარის
შეფასების
შესრულებად აქტივობებ
ნ დაკავშირებით
დაკავშირებით
პროცესში
ი და
ი არის
(ბავშვის,
არის
ხანდაზმულის,
ამოღებულ
სათანადოდ მიზნების
(მინდობით
არგუმენტირებუ
აღზრდა, მცირე
შეზღუდული
ინფორმაციას
მორგებული შესაბამისი
ლი სახელმწიფო
საოჯახო ტიპის
შესაძლებლობის
ბენეფიციარი
პოლიტიკის
სახლი და სხვ.) არის მქონე ზრდასრული
ს
შესაბამისად
არგუმენტირებული პირის) ჭეშმარიტ
საჭიროებებს
სახელმწიფო
ინტერესებს
პოლიტიკის
შესაბამისად

შეფასება

სოციალური
მუშაკი
ბენეფიციარე
ბის მიმართ
არის
არაგანსჯითი
(არ
განიკითხავს)

შევსების თარიღი:

I. ჩარევის(ინტერვენციის) უნარ–ჩვევები

სოციალური
მუშაკი
რეალისტურა
დ გეგმავს
შემთხვევას

სოციალურ
სოციალური
ი მუშაკი
მუშაკი
სოც. მუშაკი
აღწევს
დროულად
ეფექტურად
დროში
უზრუნველყოფ ახორციელებს
დასახულ
ს
ბენეფიციარებთ
მიზნებს
დოკუმენტაციის ან და მათ
წარმოებას
სისტემებთან
ნორმატიული (ოჯახი, სკოლა,
აქტების
სამეზობლო და
მოთხოვნებთან სხვ.)
შესაბამისობაში ვიზიტების

სოციალური
მუშაკის მიერ
საბჭოსთვის
წარდგენილი
შემთხვევა არის
სრულყოფილად
მომზადებული
და
არგუმენტირებუ
ლი

სოციალური
სოციალური
მუშაკის მიერ
მუშაკი
საბჭოსთვის
მოიპოვებს
წარდგენილი
ბენეფიციარის
პრეზენტაცია
ნდობას
არის ლაკონური პროფესიული
და
საზღვრებისა და
დამაჯერებელი
ეთიკური
ნორმების
დაცვით

სოციალური
მუშაკი აქცენტს
აკეთებს
ბენეფიციარის
ძლიერ მხარეებზე

სოციალური
სოციალური
მუშაკი მოიპოვებს მუშაკი საკუთარი
და სრულად
კომპეტენციის
აწვდის
ფარგლებში
ინფორმაციას
ახორციელებს
ბენეფიციარს
ბენეფიციარის
სოციალური
გაძლიერებაზე
დახმარების/მომსახ ორიენტირებულ
ურების და სხვა
ჩარევას
საკითხების
შესახებ

სოციალური მუშაკი
დროულად, ეფექტურად
და ბენეფიციარის
ინტერესების დაცვით
ახდენს
კრიზისული/გადაუდებე
ლი
შემთხვევის/სიტუაციის
მართვას

ორგანიზებას
შეფასება

საერთო ქულა

J. ადვოკატობის
უნარ–ჩვევები

შეფასება

საერთო ქულა

საერთო ქულა

L. პროფესიული განვითარება

K.ძალადობის/გადაუდებელ შემთხვევებზე რეაგირება

სოციალური სოციალურ
სოციალური
მუშაკი
ი მუშაკი
მუშაკი
ახდენს
ახდენს
სათანადოდ
ბენეფიციარე თვითადვოკ
ამოიცნობს
ბის
ატობას
ძალადობის იმ
უფლებების საჭიროების გამოვლინებას,
ადვოკატობას
ამებრ
რომელზეც
სახელმწიფოს
მხრიდან
აუცილებელია
ქმედება/რეაგირ
ება ბავშვის
უსაფრთხოების
დასაცავად

სოციალური
სოციალური
ძალადობის
ძალადობის
ძალადობის
მუშაკი
მუშაკი ცდილობს
გამოვლენის
გამოვლენის
გამოვლენის
ცდილობს
მიღებული ცოდნის
შემთხვევებში,
შემთხვევებში,
შემთხვევაში,
ახალი ცოდნის
და ინფორმაციის
სოციალური
სოციალური
სოციალური
და
პრაქტიკაში
მუშაკი
მუშაკი
მუშაკი
ინფორმაციის
გამოყენებას
დაუყოვნებლივ დროულად და
შეიმუშავებს
მიღებას
უკავშირდება
ბავშვის
ეფექტურ
უფროს
ინტერესების
ინდივიდუალურ
სოციალურ
შესაბამისად
ი განვითარების
მუშაკს
თანამშრომლობს
გეგმას,
სხვადასხვა
რომელშიც რთავს
უწყებასთან
სხვადასხვა
ბავშთა დაცვის პროფესიონალს/უ
მიმართვიანობის
წყებას
პროცედურების
დაცვით

შეფასება

შეფასება

საერთო ქულა

შეფასება

საერთო ქულა

შეფასება

საერთო ქულა

ჯამური ქულა:

ძლიერი მხარეები

სოციალურ
მუშაკს აქვს
საკუთარი
მუშაობის
ობიექტურად
შეფასების უნარი

სოციალური მუშაკი ზედამხედველობის
დროს ღიაა კონსტრუქციული კრიტიკისადმი

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი)
1. სოციალურ მუშაკებზე გაწეული პროფესიული ზედამხედველობა □
2. ჭიშკრის დარაჯობის პოლიტიკის გააზრება □
3. პროფესიული ღირებულებების გააზრება □
4. კომუნიკაცია □
5. დროის/სამუშაოს მართვა □
6. საბჭოსთან თანამშრომლობა □
7. ადვოკატობის უნარ-ჩვევები □
8. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება □
9. პროფესიული განვითარება □

კომენტარი:

გასაუმჯობესებელი ასპექტები
(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი)
1. სოციალურ მუშაკებზე გაწეული პროფესიული ზედამხედველობა □
2. ჭიშკრის დარაჯობის პოლიტიკის გააზრება □
3. პროფესიული ღირებულებების გააზრება □
4. კომუნიკაცია □
5. დროის/სამუშაოს მართვა □
6. საბჭოსთან თანამშრომლობა □
7. ადვოკატობის უნარ-ჩვევები □
8. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება □
9. პროფესიული განვითარება □

კომენტარი:

რეკომენდაციები გასაუმჯობესებელ ასპექტებთან მიმართებაში:

დამატებითი კომენტარები:

ზემოთ მოცემულია ის ძირითადი პუნქტები (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L), რომლითაც ფასდება დაქირავებული. ყოველ პუნქტში ერთიანდება რამდენიმე შეკითხვა.
გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ თითოეული შეკითხვა და შემოხაზოთ შესაბამისი ქულა (ფასდება 5 ბალიანი სისტემით, სადაც 1 არის თითქმის არასოდეს, 2იშვიათად, 3-საშუალო სიხშირით, 4-ხშირად,ხოლო 5 არის თითქმის ყოველთვის, ). თუ შეუძლებელია სოციალური მუშაკის შეფასება რომელიმე კითხვის ან სექციის
მიხედვით, მონიშნეთ 0, რაც ნიშნავს „არ ექვემდებარება შევსებას". ყოველი პუნქტის გასწვრივ იწერება საერთო ქულა (ანუ ჯამდება ყოველი პუნქტის ქვეკითხვების
ქულები). ბოლოს იკრიბება ყველა პუნქტზე საერთო ქულა და იწერება ჯამური ქულა.

მიმდინარე შემთხვევები – თვის განმვალობაში ახალი და არსებული (მონიტორინგის პროცესში) შემთხვევების საერთო რაოდენობა
თვის განმავლობაში მიმდინარე შემთხვევების საშუალო რაოდენობა არის წლის განმავლობაში (ბოლო 12 თვე) მიმდინარე შემთხვევების რაოდენობის საშუალო
არითმეტიკული
ახალი შემთხვევების რაოდენობა წლის განმავლობაში არის წლის განმავლობაში (ბოლო 12 თვე) ახალ შემთხვევათა საერთო რაოდენობა

ხელმოწერები:
სოციალური მუშაკი:
უფროსი სოციალური მუშაკი:

დანართი N18

უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა

შევსების თარიღი:
შეფასების პერიოდი:

უფროსი სოციალური
მუშაკი:

როდიდან არის
სააგენტოში
დასაქმებული ამ
თანამდებობაზე:

სოციალურ მუშაკებზე ჭიშკრის
გაწეული პროფესიული დარაჯობის
ზედამხვედველობა
პოლიტიკის
გააზრება

ჩატარებული
ინდივიდუალური
ზედამხვედველობ
ების ჯამური
რიცხვი

დაქვემდებარებულ
სოციალურ მუშაკთა
ახალი შემთხვევების
რაოდენობა
მიმდინარე წლის
განმავლობაში:

დაქვემდებარებულ
სოციალურ მუშაკთა
მიმდინარე
შემთხვევების საშუალო
რაოდენობა თვის
განმავლობაში

დაქვემდებარებუ
ლ სოციალურ
მუშაკთა
რაოდენობა:

პროფესილიული
ღირებულებების
გააზრება

კომუნიკაცია

დროის/სამუშაოს საბჭოსთან
მართვა
თანამშრომლობა

შეფასება

ჯამური ქულა:

ძლიერი ასპექტები:
(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი)
1. სოციალურ მუშაკებზე გაწეული პროფესიული ზედამხედველობა □
2. ჭიშკრის დარაჯობის პოლიტიკის გააზრება □
3. პროფესიული ღირებულებების გააზრება □
4. კომუნიკაცია □
5. დროის/სამუშაოს მართვა □
6. საბჭოსთან თანამშრომლობა □
7. ადვოკატობის უნარ-ჩვევები □
8. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება □
9. პროფესიული განვითარება □

ჩატარებული
ჯგუფური
ზედამხვედველობ
ების ჯამური
რიცხვი

ჩატარებული
საქმიანობის
შეფასებების
ჯამური რიცხვი

შეფასების
პერიოდში
უფროსი
სოციალური
მუშაკის მიერ
გავლილი
ტრენინგების
ჯამური რიცხვი

ადვოკატობის
უნარ–ჩვევები

ძალადობის
შემთხვევებზე
რეაგირება

პროფესიული
განვითარება

კომენტარი:

გასაუმჯობესებელი ასპექტები:
(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი)
1. სოციალურ მუშაკებზე გაწეული პროფესიული ზედამხედველობა □
2. ჭიშკრის დარაჯობის პოლიტიკის გააზრება □
3. პროფესიული ღირებულებების გააზრება □
4. კომუნიკაცია □
5. დროის/სამუშაოს მართვა □
6. საბჭოსთან თანამშრომლობა □
7. ადვოკატობის უნარ-ჩვევები □
8. ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება □
9. პროფესიული განვითარება □

კომენტარი:

რეკომენდაციები (გასაუმჯობესებელ ასპექტებთან მიმართებაში:

დამატებითი კომენტარები:

ზემოთ მოცემულია ის ძირითადი პუნქტები, რომლითაც ფასდება დაქირავებული. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ თითოეული პუნქტი
და შემოხაზოთ შესაბამისი ქულა (ფასდება 5 - ბალიანი სისტემით, სადაც 1 არის ძალიან ცუდი, 2-ცუდი, 3- საშუალო, 4-კარგი, ხოლო 5 არის
ძალიან კარგი). ყოველი პუნქტის გასწვრივ იწერება შესაბამისი ქულა, ბოლოს იკრიბება და იწერება ჯამური ქულა.
მიმდინარე შემთხვევები – თვის განმვალობაში ახალი და არსებული (მონიტორინგის პროცესში) შემთხვევების საერთო რაოდენობა
თვის განმავლობაში მიმდინარე შემთხვევების საშუალო რაოდენობა არის წლის განმავლობაში (ბოლო 12 თვე) სოციალური მუშაკების მიმდინარე
შემთხვევების რაოდენობის საშუალო არითმეტიკული
ახალი შემთხვევების რაოდენობა მიმდინარე წლის განმავლობაში არის წლის წლის განმავლობაში (ბოლო 12 თვე) ყველა სოციალური მუშაკის ახალ
შემთხვევათა ჯამი

ინფორმაციის წყარო: უფროს სოციალურ მუშაკთან ჩატარებული სუპერვიზიის ინდივიდუალური და ჯგუფური სესიები

ხელმოწერები:
პროფესიული ზედამხვედველი:
უფროსი სოციალური მუშაკი:

დანართი: N19

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი სოციალური
მუშაკების პროფესიული ზედამხვედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასების
ინსტრუქცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი სოციალური
მუშაკების პროფესიული ზედამხვედველობისა და მათი საქმიანობის შეფასება
წარმოდგენილია შემდეგი ფორმებით:
1.
2.

დანართი N13 - სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული
ზედამხედველობის ფორმა
დანართი N14 – სოციალური მუშაკის ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის
ფორმა

3.

დანართი N15 - უფროსი სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური პროფესიული
ზედამხედველობის ფორმა

4.

დანართი N16- უფროსი სოციალური მუშაკის ჯგუფური პროფესიული
ზედამხედველობის ფორმა

5.

დანართი N17 - სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა

6.

დანართი N18 - უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმა

პროფესიული ზედამხედველობა
სოციალური მომსახურების სააგენტოში, სოციალური მუშაკების პროფესიული
ზედამხედველია მათი სამხარეო ცენტრის/რაიონის უფროსი სოციალური მუშაკი.
ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის სესიები ხორციელდება წელიწადში
ერთხელ სოციალური მუშაკების ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის
ფორმის მეშვეობით. სესია გრძელდება დაახლოებით 1.5 საათი. რეკომენდებულია, სესია
ჩატარდეს მონაცვლეობით სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამხარეო/რაიონულ
ცენტრში (სადაც მუშაობს უფროსი სოციალური მუშაკი) და რაიონულ განყოფილებაში
(სადაც მუშაობს სოციალური მუშაკი), რათა უფროსმა სოციალურმა მუშაკმა შეძლოს
სოციალურ მუშაკზე მუშაობის პროცესში დაკვირვება.
სოციალური მუშაკების ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის სესიები
ხორციელდება წელიწადში ერთხელ უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ. ამისთვის
გამოიყენება სოციალური მუშაკების ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმა.
სესია გრძელდება დაახლოებით 3 საათი. დიდი (15 სოციალურ მუშაკზე მეტი
შემადგენლობის)
ჯგუფების
შემთხვევაში,
რეკომენდებულია,
რომ
ჯგუფური
ზედამხედველობის სესიისთვის ჯგუფი ორად გაიყოს.
ჯგუფური პროფესიული
ზედამხედველობის სესია უნდა მოსდევდეს რეგიონის/რაიონის ყველა სოციალური მუშაკის
ინდივიდუალური ზედამხედველობის სესიას, რათა უფროსმა სოციალურმა მუშაკმა შეძლოს

ყველა სოციალური მუშაკის ზოგად საჭიროებებზე ყურადღების გამახვილება ჯგუფური
სესიის მსვლელობისას.
უფროსი სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველია მეურვეობისა და
მზრუნველობის სამმართველოს თანამშრომელი, რომელსაც სასურველია ჰქონდეს მინიმუმ
2-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება და განათლება სოციალურ მუშაობაში (აკადემიური
ხარისხი ან სერტიფიკატი სოციალურ მუშობაში). ინდივიდუალური პროფესიული
ზედამხედველობის სესიები ხორციელდება წელიწადში ერთხელ უფროსი სოციალური
მუშაკების ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობის ფორმის მეშვეობით,
წინასწარ დადგენილი გრაფიკის მიხედვით.
უფროსი სოციალური მუშაკების ჯგუფური პროფესიული ზედამხედველობის
სესიები ხორციელდება წელიწადში ერთხელ მეურვეობისა და მზრუნველობის
სამმართველოს თანამშრომლების მიერ. ამისთვის გამოიყენება უფროსი სოციალური
მუშაკების
ჯგუფური
პროფესიული
ზედამხედველობის
ფორმა.
ჯგუფური
ზედამხედველობის სესია ხორციელდება მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოში.
სესია გრძელდება დაახლოებით 1 სამუშაო დღე (6 სამუშაო საათი). ჯგუფური პროფესიული
ზედამხედველობის სესია უნდა მოსდევდეს ყველა უფროსი სოციალური მუშაკის
ინდივიდუალური ზედამხედველობის სესიებს, რათა პროფესიულმა ზედამხედველმა
შეძლოს ყველა მონაწილის საჭიროებებიდან და ძლიერი მხარეებიდან ზოგადი
ტენდენციების გამოკვეთა ჯგუფური ზედამხედველობის სესიისთვის.
საქმიანობის შეფასება
სოციალური მუშაკების საქმიანობას აფასებს სამხარეო ცენტრის/რაიონის უფროსი
სოციალური მუშაკი სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასების ფორმით. საქმიანობის
შეფასება ხორციელდება წელიწადში ერთხელ. მნიშვნელოვანია, რომ საქმიანობის შეფასებას
2 - 3 თვით უსწრებდეს ინდივიდუალური პროფესიული ზედამხედველობა, რათა
სოციალურმა მუშაკმა შეძლოს პროფესიული ზედამხედველობის სესიაზე მიცემული
რჩევებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება საკუთარი მუშაობის ძლიერ და
გასაუმჯობესებელ ასპექტებთან მიმართებაში.
უფროსი სოციალური მუშაკების საქმიანობას აფასებს მეურვეობისა და
მზრუნველობის სამმართველოს თანამშრომელი უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის
შეფასების ფორმის მეშვეობით. უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის შეფასება
ხორციელდება რეგიონის სოციალური მუშაკების საქმიანობის შეფასების ფორმების
მიხედვით, მათი წარმოდგენის შემდგომ. უფროსი სოციალური მუშაკის საქმიანობის
შეფასება ხორციელდება წელიწადში ერთხელ.

ცხრილი 1: სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების/უფროსი
სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობისა და საქმიანობის შეფასების
პროცედურა.

მიმართულება

საჭირო ფორმა

სოციალური მუშაკის
ინდივიდუალური
პროფესიული
სოციალური მუშაკის ზედამხედველობის
პროფესიული
ფორმა
ზედამხედველობა
სოციალური მუშაკის
ჯგუფური
პროფესიული
ზედამხედველობის
ფორმა
უფროსი სოციალური
მუშაკის
ინდივიდუალური
უფროსი სოციალური პროფესიული
მუშაკის
ზედამხედველობის
პროფესიული
ფორმა
ზედამხედველობა
უფროსი სოციალური
მუშაკის ჯგუფური
პროფესიული
ზედამხედველობის
ფორმა
სოციალური მუშაკის სოციალური მუშაკის
საქმიანობის შეფასება საქმიანობის
შეფასების ფორმა
უფროსი სოციალური უფროსი სოციალური
მუშაკის საქმიანობის მუშაკის საქმიანობის
შეფასება
შეფასების ფორმა

სიხშირე

პასუხისმგებელი პირი

წელიწადში
ერთხელ გრაფიკის
შესაბამისად.

უფროსი სოციალური
მუშაკი

წელიწადში
ერთხელ გრაფიკის
შესაბამისად.

უფროსი სოციალური
მუშაკი

წელიწადში
ერთხელ გრაფიკის
შესაბამისად.

მეურვეობისა და
მზრუნველობის
სამმართველოს
თანამშრომელი

წელიწადში
ერთხელ გრაფიკის
შესაბამისად.

მეურვეობისა და
მზრუნველობის
სამმართველოს
თანამშრომლები

წელიწადში
ერთხელ

უფროსი სოციალური
მუშაკი

წელიწადში
ერთხელ

მეურვეობისა და
მზრუნველობის
სამმართველოს
თანამშრომელი

სერტიფიკატი
ეს სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ
______________________________ (პ/ნ_____________)
გაიარა შვილად აყვანის
სავალდებულო მოსამზადებელი კურსი
კურსის ტიპი: _____________________

------------------------/სახელი გვარი/

სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური
პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი
________________________________

კურსის დასრულების თარიღი

________________________________

რეგისტრაციის ნომერი

დანართი: N20

სერტიფიკატი
ეს სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ
______________________________ (პ/ნ_____________)
გაიარა მინდობით აღზრდის
სავალდებულო მოსამზადებელი კურსი

კურსის ტიპი: _____________________

------------------------/სახელი გვარი/

სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური
პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი
________________________________

________________________________

კურსის დასრულების თარიღი

რეგისტრაციის ნომერი

დანართი: N20

დანართი: N21

ანგარიში
უცხო ქვეყნიდან ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირის/პირების შესახებ
პერსონალური ინფორმაცია
გვარი, სახელი:
დაბადების ადგილი და თარიღი:
პირადი ნომერი:
მისამართი:
ქორწინების სტატუსი:
ჯანმრთელობის მდგომარეობა:
ნასამართლეობა:
განათლება:
დასაქმება:
რელიგიური აღმსარებლობა:
გადამზადების სერტიფიკატი:
ვიზიტების რაოდენობა (თითოეული ვიზიტის თარიღი და ხანგრძლივობა):

საცხოვრებელი

საცხოვრებლის ტიპი:
საცხოვრებლის მდგომარეობა:
შშმ ბავშის შემთხვევაში, არის თუ არა ადაპტირებული გარემო:

ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა

აქვს თუ არა ოჯახს სტაბილური შემოსავალი:

აქვს თუ არა უძრავი ქონება, საკუთრება:

აქვს თუ არა ოჯახს ვალი/კრედიტი:

ოჯახის ისტორია
ბავშვობა, აღზრდა, განათლება, დასაქმება:
პიროვნული თვისებები (ძლიერი და სუსტი მხარეები):
სტრესის მართვისა და სირთულეების გადალახვის უნარი:
ოჯახის წევრები:
ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის:
აღენიშნება თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს მავნე ჩვევები:
ოჯახის მნიშვნელოვანი ჩვეულებები და ტრადიციები:
გადაწყვეტილების მიღება ოჯახში:
ინტერესები და თავისუფალი დრო:
დამოკიდებულება განათლებასა და მიღწევებზე:
დამოკიდებულება აღზრდის მეთოდებზე:
თანადგომის ქსელი:
შვილად აყვანის მოტივაცია:

ბავშვზე ზრუნვა
აქვს თუ არა ოჯახს ბავშვის ძირითადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა:

აქვს თუ არა ოჯახს ბავშვზე ზრუნვის უნარი/გამოცდილება:

აქვს თუ არა ბავშვის მიღების მზაობა სხვა კულტურის საზოგადოებისგან:

სასურველი ბავშვი:

სხვა დამატებითი ინფორმაცია (მიუთითეთ საჭიროების შემთხვევაში)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დასკვნა/რეკომენდაცია

თარიღი:
სოციალური მუშაკის ხელმოწერა: (ვინ უნდა მოაწეროს?)

განაცხადი

განაცხადის შევსების თარიღი

მშვილებლად (მშვილებლებად) რეგისტრაციის შესახებ

თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

დანართი: N22

ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირი
პირადი ნომერი

სახელი

გვარი

ქმედუნარიანობა:

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი

შეზღუდულქმედუნარიანი

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
ქვრივი

მდედრობითი

რეგისტრირებული
სხვა (დააზუსტეთ)

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ეროვნება

აღმსარებლობა

მამრობითი
არარეგისტრირებული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)

სტატუსის გარეშე
მკვეთრად გამოხატული
მნიშვნელოვნად გამოხატული
ზომიერად გამოხატული
შემოსავლის სხვა წყარო (დააზუსტეთ) :
შენიშვნა:
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი
წერა-კითხვის უცოდინარი
არასრული საშუალო
საშუალო
საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი)
არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება)
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი
უმაღლესი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ტუბერკულოზი (მწვავე) ნებისმიერ ლოკალიზაციის, ინფექციის გამავრცელებელი ფორმით
ინფექციური დაავადება (მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე)
შინაგანი ორგანოების დაავადება დეკომპენსაციის სტადიაში
ნერვული სისტემის ან საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი დაავადება1
ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი ონკოლოგიური დაავადება, გარდა გადატანილი -სრული
რემისიის ფაზისა
ნასამართლობა/მსჯავრდება (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
არ არის ნასამართლევი

ნარკომანია, ტოქსიკომანია ან ალკოჰოლიზმი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ პასუხს

ნასამართლევია მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე, ან/და საქართველოს სსკ XXIV თავით გათვალისწინებული
დანაშაულისათვის
არ ყოფილა მსჯავრდებული
მსჯავრდებულია საქართველოს სსკ 109, 112, 126-ე მუხლის 11 ნაწილითა და მე-2 ნაწილის „დ“
ქვეპუნქტით, 1261 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 137, 138, 139, 140, 141, 1422, 1431, 1432, 1441, 1442,
ნასამართლევი, მაგრამ არ იზღუდება მშვილებლად რეგისტრაცია
1443, 171, 172, 1721, 253, 2551, 2552 მუხლებითგათვალისწინებული დანაშაულისათვის
ჩამოერთვა მშობლის უფლება ან ადრე ჰყავდა შვილად აყვანილი პირი, იყო არასრულწლოვანი პირის მეურვე/მზრუნველი ან მინდობით აღსაზრდელად გადაცემული ჰყავდა პირი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა მის
მიერ მოვალეობათა არაჯეროვნად შესრულების გამო?2 მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

შენიშვნა:

არა

განმცხადებლის ხელმოწერა

გამცხადებლის ხელმოწერა

ნერვული სისტემის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი მნიშვნელოვნად გამოხატული დაავადებებით და დაზიანებებით, რაც იწვევს მოძრაობისა და კოორდინაციის მნიშვნელოვან დარღვევას.
2
შემოწმდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ.
1

1

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეზღუდული აქვს მშობლის უფლება-მოვალეობები? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

შენიშვნა:

არა

ბავშვის შვილად აყვანის მეორე მსურველი პირი3
პირადი ნომერი

სახელი

არ ექვემდებარება შევსებას4
გვარი

ქმედუნარიანობა:

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი

შეზღუდულქმედუნარიანი

მდედრობითი

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ეროვნება

აღმსარებლობა

მამრობითი

ქორწინების სტატუსი
რეგისტრირებული
შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)

სტატუსის გარეშე
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი (დააზუსტეთ)
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი
წერა-კითხვის უცოდინარი
არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება)
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ტუბერკულოზი (მწვავე) ნებისმიერ ლოკალიზაციის, ინფექციის გამავრცელებელი ფორმით
შინაგანი ორგანოების დაავადება დეკომპენსაციის სტადიაში
ნერვული სისტემის ან საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი დაავადება1
ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი ონკოლოგიური დაავადება, გარდა გადატანილი - სრული
რემისიის ფაზისა
ნასამართლობა/მსჯავრდება (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
არ არის ნასამართლევი

მკვეთრად გამოხატული

მნიშვნელოვნად გამოხატული

ზომიერად გამოხატული

შენიშვნა:

არასრული საშუალო
უმაღლესი

საშუალო

საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი)

ინფექციური დაავადება (მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე)
ნარკომანია, ტოქსიკომანია ან ალკოჰოლიზმი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ პასუხს

ნასამართლევია მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე, ან/და საქართველოს სსკ XXIV თავით გათვალისწინებული
დანაშაულისათვის
არ ყოფილა მსჯავრდებული
მსჯავრდებულია საქართველოს სსკ 109, 112, 126-ე მუხლის 11 ნაწილითა და მე-2 ნაწილის „დ“
ქვეპუნქტით, 1261 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 137, 138, 139, 140, 141, 1422, 1431, 1432, 1441, 1442,
ნასამართლევი, მაგრამ არ იზღუდება მშვილებლად რეგისტრაცია
1443, 171, 172, 1721, 253, 2551, 2552 მუხლებითგათვალისწინებული დანაშაულისათვის
ჩამოერთვა მშობლის უფლება ან ადრე ჰყავდა შვილად აყვანილი პირი, იყო არასრულწლოვანი პირის მეურვე/მზრუნველი ან მინდობით აღსაზრდელად გადაცემული ჰყავდა პირი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა მის
მიერ მოვალეობათა არაჯეროვნად შესრულების გამო?5 მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

შენიშვნა:

არა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეზღუდული გაქვთ მშობლის უფლება? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

შენიშვნა:

განმცხადებლის ხელმოწერა

გამცხადებლის ხელმოწერა

მიეთითება მხოლოდ პირველ წევრთან რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირის მონაცემები.
4
როდესაც შვილად ყავანის მსურველ პირს არ ჰყავს მეუღლე (რეგისტრირებული ქორწინებით).
5
გადამოწმდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ.
3

2

არა

შვილად აყვანის მსურველი პირის (პირების) მისამართი და საკონტაქტო
ინფორმაცია
ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი:

ბინის ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტა:

ოჯახის სხვა წევრების შესახებ ინფორმაცია
N

მობილური ტელეფონი:

შენიშვნა

ოჯახს სხვა წევრები არ ჰყავს (გადადით სასურველი და მისაღები ბავშვის მონაცემებზე)

სახელი

გვარი

დაბადების თარიღი

პირადი ნომერი

(რიცხვი/თვე/წელი)

ასაკი

სქესი

წელი

1

მდედრ.

მამრ.

2

მდედრ.

მამრ.

3

მდედრ.

მამრ.

4

მდედრ.

მამრ.

5

მდედრ.

მამრ.

ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ სარეიტინგო ქულა

დიახ

არა

სარეიტინგო ქულა

სარეიტინგო ქულის მინიჭების თარიღი (დდ/თთ/წწ)

სასურველი და მისაღები ბავშვის მონაცემები
სქესი (მონიშნეთ მხოლოდ
ერთი)
არ აქვს მნიშვნელობა

ასაკობრივი მდგომარეობა

არ აქვს მნიშვნელობა

მიუთითთ ქვედა და ზედა ასაკობრივი ზღვარი

მდედრობითი
მამრობითი

ეთნიკური მიკუთვნება

არ აქვს მნიშვნელობა

ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ჯანმრთელი
ჯანმრთელი თანდაყოლილი
გამოსწორებადი ფუნქციური შეზღუდვით
ჯანმრთელი თანდაყოლილი
გამოუსწორებადი ფუნქციური
შეზღუდვით
არ აქვს მნიშვნელობა

აღმსარებლობა

არ აქვს მნიშვნელობა

გამოსწორებადი ჯანმრთელობის სირთულეების მქონე
გამოუსწორებადი ჯანმრთელობის სირთულეების მქონე
შშმპ სტატუსის მქონე
სხვა განსაკუთრებული მოთხოვნა (დააზუსტეთ)

შვილად აყვანის მსურველი პირი მზად არის აიყვანოს

1.

2.

1.

2.

მხოლოდ ერთი ბავშვი

3.

4.

3.

4.

ტყუპები
ორი ან მეტი ბავშვი

დედმამიშვილები
სხვა(დააკონკრეტეთ)
______________________

თანახმა ხართ თუ არა ბავშვის შვილად აყვანაზე სხვა ქვეყნიდან? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ რომელი ქვეყნებიდან
დიახ

შენიშვნა:

არა

განმცხადებლის ხელმოწერა

გამცხადებლის ხელმოწერა

3

წინამდებარე განაცხადის შევსებით:

განმცხადებლის სახელი და გვარი (გარკვევით)

გამცხადებლის სახელი და გვარი (გარკვევით)

1. თანახმა ვარ რეესტრში აღრიცხვის მიზნით:
ა) დაუბრკოლებლად შეუშვა სოციალური მუშკი ჩემ საცხოვრებელ ბინაში და მივცე მას საშუალება შეამოწმოს სოციალური თუ ყოფითი პირობები;
ბ) ობიექტური პასუხები გავცე სოციალური მუშაკის შეკითხვებს, არ დავამახინჯო ფაქტები და მოთხოვნისამებრ წარუდგინო დამატებითი დოკუმენტები;
გ) სააგენტომ ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია ჩემს ან ჩემი ცალკეული წევრ(ებ)ის პერსონალური და სხვა მონაცემების შესახებ, რაც უკავშირდება რეესტრში აღრიცხვას;
დ) მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ან/და იმ გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში, რომელიც გავლენას ახდენს რეესტრში აღრიცხვაზე (სოციალურ - ეკონომიკური; დემგრაფიული, ჯანმრთელობის;
ნასამართლობის; და სხვა), დაუყოვნებლივ ვაცნობო მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს.
2. ინფორმირებული ვარ, რომ რეესტრში აღრიცხვასთან დაკავშირებით უფლება მაქვს:
ა ) გავეცნო მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში, ჩემ შესახებ არსებულ ინფორმაციას;
ბ) მო ვითხოვო ჩემ შესახებ მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში არსებული საქმის მასალები;
გ) მოვითხოვო განაცხადში დაფიქსირებულ მონაცემების ცვლილება;
დ) ვისარგებლო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით;
ე) განსხვავებული აზრის არსებობისას დავაფიქსირო საკუთარი შენიშვნები, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში განცხადების წარდგენის გზით;

მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს სოციალური მუშაკი
სახელი

განმცხადებლის ხელმოწერა

გამცხადებლის ხელმოწერა

გვარი

ხელმოწერა

4

განაცხადი

განაცხადის შევსების თარიღი

მინდობით აღმზრდელად რეგისტრაციის შესახებ

თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

დანართი N23

მინდობით აღზრდის მსურველი პირი
პირადი ნომერი

სახელი

ქმედუნარიანობა:

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი

გვარი

შეზღუდულქმედუნარიანი

ქორწინების სტატუსი (მონიშნეთ მხ ოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
უქორწინო
ქვრივი

მდედრობითი

რეგისტრირებული
სხვა (დააზუსტეთ)

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ეროვნება

აღმსარებლობა

მამრობითი
არარეგისტრირებული

განქორწინებული

მარტოხელა მშობელი

შშმპ სტატუსი (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)

სტატუსის გარეშე
მკვეთრად გამოხატული
მნიშვნელოვნად გამოხატული
ზომიერად გამოხატული
შემოსავლის სხვა წყარო (დააზუსტეთ) :
შენიშვნა:
დასაქმება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
მუშაობს (დააზუსტეთ)
დროებით უმუშევარი
უმუშევარია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
განათლება (მონიშნეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი)
სკოლამდელი
წერა-კითხვის უცოდინარი
არასრული საშუალო
საშუალო
საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი)
არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება)
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი
უმაღლესი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ტუბერკულოზი (მწვავე) ნებისმიერ ლოკალიზაციის, ინფექციის გამავრცელებელი ფორმით
ინფექციური დაავადება (მათი დისპანსერული აღრიცხვიდან მოხსნამდე)
შინაგანი ორგანოების დაავადება დეკომპენსაციის სტადიაში
ნერვული სისტემის ან საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი დაავადება1
ნებისმიერი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი ონკოლოგიური დაავადება, გარდა გადატანილი -სრული
რემისიის ფაზისა
ნასამართლობა/მსჯავრდება (მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
არ არის ნასამართლევი

ნარკომანია, ტოქსიკომანია ან ალკოჰოლიზმი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეესაბამება არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ პასუხს

ნასამართლევია მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე, ან/და საქართველოს სსკ XXIV თავით გათვალისწინებული
დანაშაულისათვის
არ ყოფილა მსჯავრდებული
მსჯავრდებულია საქართველოს სსკ 109, 112, 126-ე მუხლის 11 ნაწილითა და მე-2 ნაწილის „დ“
ქვეპუნქტით, 1261 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 137, 138, 139, 140, 141, 1422, 1431, 1432, 1441, 1442,
ნასამართლევი, მაგრამ არ იზღუდება მშვილებლად რეგისტრაცია
1443, 171, 172, 1721, 253, 2551, 2552 მუხლებითგათვალისწინებული დანაშაულისათვის
ჩამოერთვა მშობლის უფლება ან ადრე ჰყავდა შვილად აყვანილი პირი, იყო არასრულწლოვანი პირის მეურვე/მზრუნველი ან მინდობით აღსაზრდელად გადაცემული ჰყავდა პირი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა მის
მიერ მოვალეობათა არაჯეროვნად შესრულების გამო?2 მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.
დიახ

შენიშვნა:

არა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეზღუდული აქვს მშობლის უფლება-მოვალეობები? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ შენიშვნის გრაფაში.

განმცხადებლის ხელმოწერა
ნერვული სისტემის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის მყარი მნიშვნელოვნად გამოხატული დაავადებებით და დაზიანებებით, რაც იწვევს მოძრაობისა და კოორდინაციის მნიშვნელოვან დარღვევას.
2
შემოწმდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ.
1

1

დიახ

შენიშვნა:

არა
არა

შვილად აყვანის მსურველი პირის (პირების) მისამართი და საკონტაქტო
ინფორმაცია
ელექტრონული ფოსტა:

ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი:

ოჯახის სხვა წევრების შესახებ ინფორმაცია
N

მობილური ტელეფონი:

შენიშვნა

ოჯახს სხვა წევრები არ ჰყავს (გადადით სა სურველი და მისაღები ბავშვის მონაცემებზე)

სახელი

გვარი

დაბადების თარიღი

პირადი ნომერი

(რიცხვი/თვე/წელი)

ასაკი

სქესი

წელი

1

მდედრ.

მამრ.

2

მდედრ.

მამრ.

3

მდედრ.

მამრ.

4

მდედრ.

მამრ.

5

მდედრ.

მამრ.

ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ სარეიტინგო ქულა

დიახ

არა

სარეიტინგო ქულა

სარეიტინგო ქულის მინიჭების თარიღი (დდ/თთ/წწ)

სასურველი და მისაღები ბავშვის მონაცემები
სქესი (მონიშნეთ მხოლოდ
ერთი)

ასაკობრივი მდგომარეობა

არ აქვს მნიშვნელობა

მიუთითთ ქვედა და ზედა ასაკობრივი ზღვარი

არ აქვს მნიშვნელობა
მდედრობითი

ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

არ აქვს მნიშვნელობა

გამოსწორებადი ჯანმრთელობის სირთულეების მქონე
გამოუსწორებადი ჯანმრთელობის სირთულეების მქონე
შშმპ სტატუსის მქონე

ჯანმრთელი
ჯანმრთელი თანდაყოლილი
გამოსწორებადი დეფექტებით
ჯანმრთელი თანდაყოლი
გამოუსწორებელი დეფექტებით

სხვა განსაკუთრებული მოთხოვნა (დააკონკრეტეთ)

მამრობითი

ეთნიკური მიკუთვნება

არ აქვს მნიშვნელობა

არ აქვს მნიშვნელობა

აღმსარებლობა

შვილად აყვანის მსურველი პირი მზად არის აიყვანოს

1.

2.

1.

2.

მხოლოდ ერთი ბავშვი

3.

4.

3.

4.

ტყუპები
ორი ან მეტი ბავშვი

დედმამიშვილები
სხვა(დააკონკრეტეთ)
______________________

თანახმა ხართ თუ არა ბავშვის შვილად აყვანაზე სხვა ქვეყნიდან? მიუთითეთ მხოლოდ ერთი შესაბამისი პასუხი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დააკონკრეტეთ რომელი ქვეყნებიდან
დიახ

შენიშვნა:

არა

განმცხადებლის ხელმოწერა

2

წინამდებარე განაცხადის შევსებით:

განმცხადებლის სახელი და გვარი (გარკვევით)

1. თანახმა ვარ რეესტრში აღრიცხვის მიზნით:
ა) დაუბრკოლებლად შეუშვა სოციალური მუშკი ჩემ საცხოვრებელ ბინაში და მივცე მას საშუალება შეამოწმოს სოციალური თუ ყოფითი პირობები;
ბ) ობიექტური პასუხები გავცე სოციალური მუშაკის შეკითხვებს, არ დავამახინჯო ფაქტები და მოთხოვნისამებრ წარუდგინო დამატებითი დოკუმენტები;
გ) სააგენტომ ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია ჩემს ან ჩემი ცალკეული წევრ(ებ)ის პერსონალური და სხვა მონაცემების შესახებ, რაც უკავშირდება რეესტრში აღრიცხვას;
დ) მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ან/და იმ გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში, რომელიც გავლენას ახდენს რეესტრში აღრიცხვაზე (სოციალურ - ეკონომიკური; დემგრაფიული, ჯანმრთელობის;
ნასამართლობის; და სხვა), დაუყოვნებლივ ვაცნობო მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს.
2. ინფორმირებული ვარ, რომ რეესტრში აღრიცხვასთან დაკავშირებით უფლება მაქვს:
ა ) გავეცნო მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში, ჩემ შესახებ არსებულ ინფორმაციას;
ბ) მოვითხოვო ჩემ შესახებ მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში არსებული საქმის მასალები;
გ) მოვითხოვო განაცხადში დაფიქსირებულ მონაცემების ცვლილება;
დ) ვისარგებლო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით;
ე) განსხვავებული აზრის არსებობისას დავაფიქსირო საკუთარი შენიშვნები, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოში განცხადების წარდგენის გზით;

მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს სოციალური მუშაკი
სახელი

განმცხადებლის ხელმოწერა

გვარი

ხელმოწერა

3

დანართი: N24

შვილად აყვანის მსურველი პირისთვის შვილად აყვანის შესახებ კონსულტაციის ფორმა

თუ გსურთ დარეგისტრირდეთ მშვილებლად უნდა იყოთ საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირი;
მშვილებლად ვერ დარეგისტრირდება ის პირი:
ა) რომელსაც ჩამოერთვა მშობლის უფლება ან ადრე ჰყავდა შვილად აყვანილი ბავშვი, იყო
არასრულწლოვანი პირის მეურვე/მზრუნველი ან მინდობით აღსაზრდელად გადაცემული
ჰყავდა მინდობით აღსაზრდელი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა მის მიერ მოვალეობათა
არაჯეროვნად შესრულების გამო;
ბ) რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეეზღუდა მშობლის
უფლება - მოვალეობები მშობლის უფლებების განუხორციელებლობისა და მოვალეობების
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;
გ) რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მშობლის მოვალეობებს ჯეროვნად ვერ
ასრულებს;
დ) რომლის ოჯახის სოციალური მდგომარეობა არ აღემატება მინდობით აღზრდის მიზნით
გადაცემისათვის სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს;
ე) რომელსაც სასამართლომ მსჯავრი დასდო მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის,
ნასამართლობა არ აქვს მოხსნილი ან გაქარწყლებული საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლებით
გათვალისწინებული დანაშაულისა, როდესაც პირი არ შეიძლება იყოს მშვილებელი,
მიუხედავად იმისა, მოხსნილი ან გაქარწყლებული აქვს თუ არა ნასამართლობა;

წარსადგენი დოკუმენტები:
შვილად აყვანის მსურველმა საქართველოში მუდმივად მცხოვრებმა პირმა სააგენტოს
განაცხადი და ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარუდგინოს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) ქორწინების მოწმობის ასლი – ქორწინების შემთხვევაში; განქორწინების მოწმობის ასლი –
განქორწინების შემთხვევაში; გარდაცვალების მოწმობის ასლი – მეუღლის გარდაცვალების
შემთხვევაში;

გ) ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა;

შვილად აყვანის მსურველი პირი:_____________________________________

დ)

სამედიცინო-ნარკოლოგიური

შემოწმების

შესახებ

ცნობა

(თუ

ჯანმრთელობის

მდგომარეობის შესახებ ცნობა არ შეიცავს ამ ინფორმაციას);
ე) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი, რომლითაც
დასტურდება მშვილებლად რეგისტრაციის მსურველი პირის მიერ ამ კანონის მე-17 მუხლის
პირველი პუნქტის

„დ“

ქვეპუნქტით

გათვალისწინებული

პირობის

დაკმაყოფილება.

ამასთანავე, მან მშვილებლად რეგისტრაციის შემდეგ, ყოველ მომდევნო წელს უნდა
გაიაროს ოჯახის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებითი შეფასება
აღნიშნული პირობის დაკმაყოფილების დასადასტურებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი
მოიხსნება აღრიცხვიდან;
ვ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა;
ზ) პირის მსჯავრდების შესახებ ცნობა;
თ) შვილად აყვანის მსურველი პირის მიერ სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის გავლის
დამადასტურებელი დოკუმენტი – სერტიფიკატი.
სავალდებულო

მოსამზადებელი

კურსი

ფასიანია.

განსხვავებული

საჭიროების

მქონე

გასაშვილებელი ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირი თავისუფლდება სავალდებულო
მოსამზადებელი კურსის საფასურის გადახდისაგან.

მშვილებლის ასაკი:
მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის ასაკობრივი სხვაობა არ უნდა იყოს 16 წელზე
ნაკლები. საპატიო მიზეზის არსებობისას სასამართლომ შესაძლებელია შეცვალოს ეს
ასაკობრივი სხვაობა.
2. მშვილებელსა და 10 წლამდე ასაკის გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი
სხვაობა არ უნდა იყოს 49 წელზე მეტი (ზედა ასაკობრივი ზღვარი). გამონაკლის შემთხვევაში
მშვილებელსა და 7 წლიდან 10 წლამდე ასაკის გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური
ასაკობრივი სხვაობა შესაძლებელია იყოს 49 წელზე მეტი, თუ ეს შეესაბამება ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებს. ზედა ასაკობრივი
მშვილებლებზე,
მოთხოვნებს.

როდესაც ერთ-ერთი

ზღვარი არ

ვრცელდება დაქორწინებულ

მათგანი აკმაყოფილებს ამ პუნქტით დადგენილ

შვილად აყვანის მსურველი პირი:_____________________________________

გასაშვილებელი ბავშვის მშვილებლისთვის შეთავაზება:
1.

მშვილებელს გასაშვილებელ ბავშვს შესთავაზებენ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, რეესტრში არსებული რიგითობისა და მშვილებლის მიერ განაცხადში
ბავშვის შესახებ მითითებული კრიტერიუმების შესაბამისად.

2.

მშვილებელი ვალდებულია შეთავაზებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით
დაადასტუროს საკუთარი პოზიცია (თანხმობა/უარი) შეთავაზებული ბავშვის შვილად
აყვანის შესახებ. ამ ვადის გადაცილება შეთავაზებული ბავშვის აყვანაზე უარის თქმად
მიიჩნევა.

3.

მეურვეობისა

და

მზრუნველობის

ორგანო

ერთი

და

იმავე

მშვილებლისთვის

ახორციელებს მხოლოდ 2 შეთავაზებას რეესტრში აღრიცხული ბავშვის შვილად
ასაყვანად. თუ მშვილებელმა შეთავაზებებზე უარი
უარის დასაბუთებული მიზეზი)

განაცხადა(მან

უნდა მიუთითოს

მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი

ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას მშვილებლის რეესტრში აღრიცხვიდან მოხსნის
თაობაზე;
4.

შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც მშვილებელს

განსხვავებული

საჭიროების მქონე ბავშვი შესთავაზეს ან მშვილებლის ინიციატივით ჩატარებული
სამედიცინო

შემოწმების

შედეგები

განსხვავდება

გასაშვილებელი

ბავშვის

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული მონაცემებისგან.
5.

გასაშვილებელი ბავშვი არ შეეთავაზება მშვილებელს (მშვილებლებს):
ა) რომელიც ერთჯერადად, მოითხოვს არ შეეთავაზოს გასაშვილებელი ბავშვი მისთვის
სასურველი პერიოდის მითითებით (შეთავაზების შეჩერება);
ბ) მკურნალობის ან შვებულების/მივლინების პერიოდში, რაც უნდა დასტურდებოდეს
შესაბამისი დოკუმენტაციით;

მშვილებელი, რომელმაც შეთავაზებული ბავშვის შვილად აყვანაზე უარი თქვა, ვალდებულია არ
გაამჟღავნოს ბავშვის შესახებ მონაცემები.
ინფორმირებული ვარ, გასაშვილებელ ბავშვთა და მშვილებელთა ერთიან რეესტრში რეგისტრაციის
პირობებთან დაკავშირებით, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით.

სოციალური მუშაკი:
თარიღი

შვილად აყვანის მსურველი პირი :

განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე უარის თქმის შესახებ

დანართი: N25

თარიღი: ___ ____ ________წ.

ბავშვის პერსონალური მონაცემები
პირადი ნომერი

უცნობია

სახელი

უცნობია

გვარი

უცნობია

დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)

ფაქტიური ადგილსამყოფელი
ბიოლოგიური ოჯახი;
მიმღები ოჯახი;
მეურვე/მზრუნველის
ბავშვთა სახლი;
ოჯახი;
მისამართი:

მცირე საოჯახო ტიპის სახლი;
სხვა (დააზუსტეთ შენიშვნის გრაფაში);
შენიშვნა:

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეული:

უცნობია

სავარაუდო ასაკი
დაბადების ადგილი (ქვეყანა, ქალაქი)

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი:

მობილური ტელეფონი:

უცნობია

მდედრობითი

მამრობითი

შშმ ბავშვის სტატუსი
არის

არ არის

უცნობია

ეროვნება,
აღმსარებლობა
ეროვნება

უცნობია

დროებითი
იდენტიფიკატორი
დაბადების მოწმობის ნომერი1

აღმსარებლობა

უცნობია

დროებითი სახელი2

განმცხადებელი, წინამდებარე ფორმაზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ:
1. ________ წლის _______________ თვის ______ რიცხვში N__________ განცხადებით თანხმობა განვაცხადე ზემოთ ხსენებული
ბავშვის გაშვილებასა და მიტოვებაზე.
2. უარს ვაცხადებ ხსენებული ბავშვის გაშვილებასა და მიტოვებაზე და ვითხოვ მოუხსნათ მას გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი.

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

ბავშვის მამის ხელმოწერა

ბავშვის სხვა
კანონიერი
წარმომადგენელი

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

1

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული4
სახელი
გვარი

ბავშვის დედა3
პირადი ნომერი

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი
რეგისტრაციის მისამართი:

შეზღუდულქმედუნარიანი

პირადი ნომერი

შეზღუდულქმედუნარიანი

ბავშვის სხვა კანონიერი
წარმომადგენელი,
მეურვე/მზრუნველი/მხარდამჭერი
პირადი ნომერი

მეურვე

გადაწყვეტილება კანონიერ წარმომადგენლად დანიშვნის შესახებ:
რეგ სტრაც ის მისამართი:

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

ვინაობა სამართლებრივად დაუდგენელია
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

არასრულწლოვანი1
ფაქტიური მისამართი:

მზრუნველი

სახელი

მოქალაქეობრივი სტატუსი

არასრულწლოვანი
ფაქტიური მისამართი:

ქმედუნარიანობა:
მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილი
რეგისტრაციის მისამართი:

დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

1

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარებული4
სახელი
გვარი

ბავშვის მამა3

ვინაობა სამართლებრივად დაუდგენელია

გვარი

მხარდამჭერი
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი
სტატუსი

ტელეფონი

მობილური ტელეფონი:

ფაქტიური მისამართი:

ბავშვის მამის ხელმოწერა

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

2

მოწმე/თარჯიმანი, ექსპერტი ან სხვა
უფლებამოსილი პირი - 2
სახელი
გვარი
პირადი ნომერი

არ არსებობს მოწმის, თარჯიმნის, ექსპერტის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მონაწილეობის საჭიროება
რეგისტრაციის მისამართი:
დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)

მოქალაქეობრივი სტატუსი

ფაქტიური მისამართი:

ტელეფონი-1

ტელეფონი-2

მობილური ტელეფონი:

მოწმე უფლებამოსილი პირის მონაწილეობის საჭიროება
განმცხადებელი არის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირი; მხარდაჭერის მიმღბად ცნობილი პირი;

ბავშვის დედის
ხელმოწერა

სხვა (დააკონკრეტეთ)

განმცხადებელმა არ იცის წერა-კითხვა;
განმცხადებელი არ ფლობს ქართულ ენას;

ბავშვის მამის ხელმოწერა

მოწმე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელთა დადასტურება
შენიშვნა: ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ფორმაში მითითებულმა განმცხადებელმა, მოწმემ/თარჯიმანმა, ექსპერტმა ან სხვა უფლებამოსილმა პირმა5 მითითებულ
დღეს მომართეს მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს და ხელი მოაწერეს ჩვენი თანდასწრებით ამ ფორმას. დასტურდება სააგენტოს ტერიტორიული
ერთეულის - მხოლოდ სოციალური მუშაკის, იურისტის ან/და უფროსის/უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით.
მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს წარმომადგენელი
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

ხელმოწერა

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელი (სახელი, გვარი,
თანამდებობა)

ხელმოწერა

ბ.ა.

ივსება დაბადების მოწმობის არსებობის შემთხვევაში. როდესაც უცნობია პირადი ნომერი;
ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელი უცნობია;
3
არასრულწლოვანი მშობლის შემთხვევაში სავალდებულოა კანონიერი წარმომადგენლის არსებობა მოწმე-უფლებამოსილ პირის სტატუსით;
4
ასეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში შეიყვანეთ მხოლოდ სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომრის არსებობის შემთხვევაში, დაურთეთ გარდაცვალების მოწმობა ან უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
5 ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
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1993წ 29 მაისის ბავშვთა დაცვისა და საერთაშორისო გაშვილების სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ ჰააგის კონვენციის 23-ე მუხლით გათვალისწინებული

სერთიფიკატი

1. ხელისმომწერი ორგანო:
გამშვილებელი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს დასახელება და მისამართი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მისამართი: აკაკი წერეთლის გამზირი N144, თბილისი 0119, საქართველო.
2. ადასტურებს, რომ:
გვარი:
სახელი (ები):
სქესი:
დაბადების თარიღი: რიცხვი თვე წელი
დაბადების ადგილი:
საცხოვრებელი ადგილი:
3. გაშვილდა შემდეგი ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე:
გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:
4. შემდეგი პირის (ების) მიერ:
ა) მშვილებელი მამის გვარი:
სახელი(ები):
დაბადების თარიღი: რიცხვი
დაბადების ადგილი:

თვე წელი

საცხოვრებელი ადგილი შვილად აყვანის დროს:
ბ) მშვილებელი დედის გვარი:
სახელი(ები):
დაბადების თარიღი: რიცხვი თვე წელი

დაბადების ადგილი:
საცხოვრებელი ადგილი შვილად აყვანის დროს:
5. ქვემოთ ხელისმომწერი ორგანო ადასტურებს, რომ გაშვილება განხორციელდა
კონვენციის ფარგლებში და ამავე კონვენციის მე-17 მუხლის „გ“ პუნქტის შესაბამისად,
შეთანხმებულია შემდეგი ქვეყნების მიერ:
ა) წარმოშობის ქვეყნის ცენტრალური ორგანოს დასახელება და მისამართი:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მისამართი: აკაკი წერეთლის გამზ.N144,
თბილისი 0119, საქართველო .
თანხმობის თარიღი:
ბ) მიმღები ქვეყნის ცენტრალური ორგანოს დასახელება და მისამართი:
თანხმობის თარიღი: ___________
6. შვილად აყვანის შედეგად მოხდა მშობელსა და შვილს შორის გაშვილებამდე
არსებული კანონიერი ურთიერთობის შეწყვეტა
სერტიფიკატის გაცემის თარიღი ____________
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე,
სსიპ სოციალური
მომსახურების საგენტოს დირექტორი: (სახელი, გვარი)

ხელმოწერა, ბეჭედი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ -სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მეურვეობა–მზრუნველობისა და
სოციალური პროგარამების დეპარტამენტის
უფროსი
(სახელი, გვარი)

ხელმოწერა
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CERTIFICATE
OF CONFORMITY OF INTERCOUNTRY ADOPTION

Article 23 of the Hague Convention of 29 May 1993
on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption
1 -The undersigned authority:

(Name and address of the competent authority of the State of adoption)
LEPL Social Service Agency of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia
Address: 144, Akaki Tsereteli avenue, 0119 Tbilisi, Georgia
2 -Hereby certifies that the child:
Family name:TEONA
First name(s): ZHORDANIA
Sex: FEMALE
Date of birth: 30 JUN 2006
Place of birth: BATUMI, GEORGIA
Habitual residence: 50 MAY OF 26 str., BATUMI, GEORGIA
3 -Was adopted according to the decision of the following authority:
Court of Georgia: BATUMI SITY COURT
Date of the decision:07 AUGUST 2017
Date at which the decision became final: 07 AUGUST 2017
4 -By the following person(s):

a. Family name of the adoptive father: TAAT
First name(s): MOJTABA SEAN
Date of birth: 19 APR 1964
Place of birth: IRAN
Habitual residence at the time:333 S HOPEST,43RD FLOOR , LOS ANGELES, CA 90071

b. Family name of the adoptive mother: ZHORDANIA-TAAT
First name(s): THEONA
Date of birth: 12 MAR 1980
Place of birth: GEORGIA
Habitual residence at the time: 333 S HOPEST,43RD FLOOR , LOS ANGELES, CA 90071
5 -The undersigned authority certifies that the adoption was made in accordance with

the Convention and that the agreements under Article 17, sub-paragraph c, were given
by:

a. Name and address of the Central Authority of the State of origin:
LEPL Social Service Agency . The Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia
144, Akaki Tsereteli Avenue 0119 Tbilisi, Georgia
Date of the agreement: 12 JUL 2017

b. Name and address of the Central Authority1 of the receiving State:
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Date of the agreement: 17 JUL 2017

6 - The adoption had the effect of terminating the pre-existing legal parent-child
relationship.

Done at LEPL Social Service Agency, Tbilisi, Georgia,
on 08 AUG 2017
Director of the LEPL Social Service Agency
Deputy Ministry of Labour, Health and
Social Affairs of Georgia: ZAZA SOPROMADZE

Signature / Seal

Head of Guardianship- Custody and Social
Programs Deparment of
LEPL Social Service Agency:MARI TSERETELI

Signature
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ბავშვის გაშვილების ან ბავშვის მიტოვების მსურველი პირის კონსულტაციის ფორმა
ტერიტორიული ერთეულის დასახელება: _____________________________________________
გაშვილების განზრახვის მსურველს/მსურველებს __________________________
მიეწოდა ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:
ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდის უპირატესობები;
ოჯახის პრევენციული ღონისძიებები;
ოჯახის მხარდამჭერი პროგრამები;
რეინტეგრაცია;
თუ ბიოლოგიური მშობელი/მშობლები მიიღებენ გადაწყვეტილებას ბავშვის გაშვილების ან
ბავშვის მიტოვების თაობაზე:
ბავშვის წარმომადგენელი ხდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო და მისი ტერიტორიული ერთეულები;
შეჩერებულად ჩაითვლება მშობლის უფლება-მოვალეობები ამ არასრულწლოვან
შვილთან მიმართებაში;
შენიშნვნა:
სასამართლოს

მიერ

შვილად

აყვანის

შესახებ

საბოლოო

გადაწყვეტილების

მიღებამდე ახალი გარემოებების გამოვლენის შემთხვევაში მეურვეობისა და
მზრუნველობის ადგილობრივ ორგანოს უფლება აქვს, ბავშვის საუკეთესო
ინტერესების გათვალისწინებით შეცვალოს საკუთარი დასკვნა და მოითხოვოს
სასამართლო პროცესის შეჩერება.
იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი გაშვილდა:
ბიოლოგიურ

მშობელსა

და

გაშვილებულ

ბავშვს

შორის

წყდება

ყველა

სამართლებრივი ურთიერთობა. ხოლო მშვილებელსა და ნაშვილებ ბავშვს შორის
წარმოიშობა მშობლისა და შვილის მუდმივი ურთიერთობა;
მშვილებლის

(მშვილებლების)

მოთხოვნით,

კონფიდენციალურობის

უზრუნველყოფის მოტივით, ბავშვს შეიძლება შეეცვალოს სახელი, გვარი, პირადი
ნომერი,

დაბადების

ადგილი

და დაბადების თარიღი (დაბადების თვის

ფარგლებში);
შვილად აყვანის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის
შემდეგ ნაშვილები კარგავს ქონებრივ და პირად არაქონებრივ უფლებებს და
თავისუფლდება მოვალეობებისგან თავისი ბიოლოგიური მშობლისა (ბიოლოგიური
მშობლებისა) და წარმოშობით ნათესავების მიმართ.

თუ ბიოლოგიურმა მშობლებმა სააგენტოში შეიტანეს განაცხადი გაშვილებაზე უარის
თქმის შესახებ, ხოლო შვილად აყვანის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილება
შესულია

კანონიერ

ძალაში,

სააგენტო

ატყობინებს

ბიოლოგიურ

მშობლებს

აღნიშნულის თაობაზე, მათთვის მშვილებლის (მშვილებლების) ვინაობის გამხელის
გარეშე
ნაშვილები უფლებამოსილია:
მიიღოს თავისი ბიოლოგიური მშობლის (ბიოლოგიური მშობლების) ვინაობის
შესახებ ინფორმაცია მშვილებლისა (მშვილებლებისა) და ბიოლოგიური მშობლის
(ბიოლოგიური მშობლების) თანხმობით;
მიიღოს ინფორმაცია გაშვილებამდე არსებული მისი პირადი მონაცემების შესახებ
(ინფორმაცია სახელისა და გვარის, დაბადების თარიღისა და ადგილის შესახებ,
ჯანმრთელობის

მდგომარეობის

შესახებ

ინფორმაცია

(ასეთის

არსებობის

შემთხვევაში)).
შენიშნვნა:
ნაშვილების განცხადების საფუძველზე სააგენტო მიმართავს შესაბამის ორგანოებს ამ პირის
გაშვილების,

მისი

ბიოლოგიური მშობლის (ბიოლოგიური მშობლების) ვინაობისა და

ადგილსამყოფლის დასადგენად. თუ ნაშვილების ბიოლოგიური მშობლის (ბიოლოგიური
მშობლების) ვინაობა და ადგილსამყოფელი ვერ დადგინდა, რის გამოც შეუძლებელია მისი
(მათი) პოზიციის გარკვევა, სააგენტო დაინტერესებულ პირს აწვდის პირად ინფორმაციას
(ინფორმაციას სახელისა და გვარის,

დაბადების

თარიღისა

და

ადგილის

შესახებ,

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)).

განმცხადებელი ვადასტურებ, რომ უფლებამოსილ პირთან კონსულტაციისა და ზემოთ
მოყვანილი მშობლის უფლება-მოვალეობებისა და გაშვილების შედეგების შესახებ მიღებული
კონსულტაციის შემდეგ:
ა. არ ვცვლი ჩემს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას;
ბ. ვცვლი, ჩემს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას;
ვადასტურებ ხელმოწერით:
სოციალური მუშაკი:
ბიოლოგიური მშობელი/მშობლები :

თარიღი:

დანართი: 29

ინსტრუქცია სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების
შესახებ

სამუშაო ფორმები წარმოდგენილია შემდეგი სახით:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

დანართი N1 – განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შესახებ
დანართი N2 - მიმართვის ფორმა
დანართი N3 - მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების ოქმი
დანართი N4 - ბავშვის შეფასების ფორმა
დანართი N5 - ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა
დანართი N6 - დასკვნა ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის შესახებ
დანართი N7 - კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმა
დანართი N8 - ინდივიდუალური განვითარების გეგმა/გადასინჯვის ფორმა
დანართი N9- ინფორმაცია ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური
მუშაკ(ებ)ის კონტაქტების შესახებ
დანართი N10- ინფორმაცია შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
მიერ ორგანიზებული შეხვედრების შესახებ
დანართი N11-მშვილებელი ოჯახის/პირის და გასაშვილებელი ბავშვის მონაცემების ელექტრონული
აღრიცხვის ფორმა
დანართი N12 - განაცხადი არაფულადი მომსახურების თაობაზე
დანართი N20 - შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმები.

14. დანართი N21 - უცხო ქვეყნიდან ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირის შეფასების (ანგარიშის)
ფორმა
15. დანართი N22 - განაცხადი მშვილებლად რეგისტრაციის შესახებ
16. დანართი N23 - განაცხადი მინდობით აღმზრდელად რეგისტრაციის შესახებ
17.
18.
19.
20.

დანართი N24 - შვილად აყვანის კონსულტაციის ფორმა
დანართი N25 - განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე უარის თქმის შესახებ
დანართი N26 - სერტიფიკატი საერთაშორისო შვილად აყვანის შესახებ -ქართულენოვანი ვერსია
დანართი N27 - სერტიფიკატი საერთაშორისო შვილად აყვანის შესახებ - ინგლისურენოვანი ვერსია
ვერსია
21. დანართი N28- ბავშვის გაშვილების ან ბავშვის მიტოვების მსურველი პირის კონსულტაციის ფორმა

ინსტრუქციები

1.

დანართი N1 – განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შესახებ


აღნიშნული ფორმა ივსება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შემთხვევაში.



იმ შემთხევაში, როდესაც მიმართვის ავტორი ბავშვის ბიოლოგიური მშობელია და მიმართვა ხორციელდება
ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების მიზნით, აუცილებელია მას პირადად გაესაუბროს
ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენელი (სოციალური მუშაკი; საჭიროების შემთხვევაში ასევე
იურისტიც). ფორმას ადასტურებს ყველა მხარე ხელმოწერით. იმ შემთხვევაში, როდესაც განმცხადებელმა არ
იცის წერა-კითხვა ან არ ფლობს ქართულ ენას, ფორმას ავსებს სააგენტოს პასუხისმგებელი პირი. შევსებული
და ხელმოწერილი ერთიანი ფორმა მიმართვის ავტორის (მშობლის) ან მიმართვის ავტორის (მშობლის) და
სასურველი მშვილებლის ერთობლივ თავისუფალ განცხადებასთან ერთად ერთად ტარდება კანცელარიაში.



განცხადების შევსებისას შესაძლოა, საჭირო იყოს მოწმე უფლებამოსილი პირის მონაწილეობა, კერძოდ, იმ
შემთხვევებში, თუ განმცხადებელი არის არასრულწლოვანი, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ან
არ იცის წერა-კითხვა, ან არ ფლობს ქართულ ენას.

2.

დანართი N2 - მიმართვის ფორმა


მიმართვის ფორმის შევსებაზე უფლებამოსილი პირია სოციალური მუშაკი.



მიმართვის ფორმა გამოიყენება:

-

ახალი შემთხვევების დასაფიქსირებლად;
ასევე, იმ შემთხვევებშიც, როდესაც ბავშვი არის უკვე სისტემაში (როგორც 24-საათიან ზრუნვაში, ასევე,
სხვადასხვა ოჯახის დამხმარე მომსახურებაში). სისტემაში არსებულ ბავშვებზე ძირითადად მიმართვის ფორმა
ივსება ძალადობისა და უგულებელყოფის ეჭვის შემთხვევებში.



შემთხვევის შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია, აღინიშნოს მიმართვის რამდენიმე მიზეზი.



ნებისმიერი სხვა ცვლილება იმ ბავშვებზე, რომლებიც არიან სისტემაში და რომლებზეც არსებობს შეფასება და
ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, ფიქსირდება ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის
(დანართი N8) ფორმაში.



გადაუდებელი რეაგირება ხორციელდება მიმართვის მიღებიდან 24 საათში. რუტინული რეაგირება,
სასურველია, განხორციელდეს 5 სამუშაო დღეში, ხოლო სავალდებულო კი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ვადის ფარგლებში.

1

რეაგირების ფორმების პუნქტში „4. მხოლოდ შესაბამისი ვაუჩერის გამოყოფის საჭიროება“ (კვების
ვაუჩერი, შშმპ დღის ცენტრის ვაუჩერი, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერი) მონიშვნა ხდება
იმ შემთხვევაში, როცა ოჯახში განხორციელებული ვიზიტის დროს, ოჯახის მდგომარეობის შესწავლის
შედეგად არ იკვეთება ბავშვზე ძალადობა, ბავშვის მიტოვების რისკი ან სახელმწიფო მზრუნველობაში
განთავსების საჭიროება, სოციალური მუშაკი ახორციელებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
შესწავლას/დედანთან შესაბამისობის შემოწმებას და მომსახურებაში ჩართვის მიზანშეწონილობის შესახებ
დასკვნას ამზადებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.
აღნიშნული პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში, დასკვნა იწერება ნარატიულად, სადაც ხდება ბავშვისა და
ოჯახის მდგომარეობის აღწერა და იმის დასაბუთება, თუ რატომ არ არის სხვა პრევენციული
ღონისძიებების გატარების საჭიროება. აღნიშნული დასკვნა ტარდება დეს -ში და თან ერთვის მიმართვის
ფორმას.
შშმ ბავშვთა და პირთა (მათ შორის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე, ასევე
ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობით სხვა გონებრივი ჩამორჩენის მქონე შშმ ბავშვთა) დღის ცენტრში,
ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურებაში მოთავსების და
ბავშვთა ხელოვნური კვების
პროდუქტებით უზრუნველყოფის საკითხი განიხილება/გადაწყვეტილება მიიღება სააგენტოს
ტერიტორიული ერთეულის მიერ.
თუ გამოვლინდა ბავშვის მიტოვების რისკი ან ძალადობის რაიმე ფორმის ნიშნები, სოციალური მუშაკი
ახდენს შესაბამის რეაგირებას და შემთხვევას განსახილველად წარადგენს სააგენტოს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს შესაბამის რეგიონულ საბჭოზე.

3. დანართი N3 - მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების ოქმი



მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების ოქმი გამოიყენება ყველა გადაუდებელი შემთხვევის შეფასებისათვის
(შემთხვევები, რომლებიც ბავშვზე ზრუნვის სისტემაში უკვე არსებობს ან პირველად გახდა ცნობილი
სისტემისთვის).





გადაუდებელი რეაგირება შეიძლება საჭირო გახდეს იმ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი:
ზედამხედველობის გარეშეა ან ამ რისკის წინაშეა, რაც მყისიერ საშიშროებას უქმნის ბავშვის უსაფრთხოებას;
ძალადობის ან უგულებელყოფის მსხვერპლია ან მის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას
მყისიერი საშიშროება ემუქრება ან ამ რისკის წინაშეა;
დროის დიდ ნაწილს ატარებს ქუჩაში, ან ცხოვრობს ქუჩაში ან ქუჩაში მოხვედრის მაღალი რისკის წინაშეა;
გაიქცა 24-საათიანი მომსახურებიდან;
არის სხვა ისეთი რისკების წინაშე, რომლებიც მყისიერ საფრთხეს უქმნის ბავშვის კეთილდღეობას.
სოციალური მუშაკის მიერ გადაუდებელი რეაგირება მიზანშეწონილია, რომ განხორციელდეს მიმართვის
მიღებიდან 24 საათში.

იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკის მიერ ხდება ძალადობის რომელიმე ფორმის გამოკვეთა ან არსებობს
ეჭვი ძალადობაზე, მაშინ უნდა განისაზღვროს საჭირო ქმედება (სამედიცინო შემოწმება, ან/და შეტყობინების
გაგზავნა პოლიციაში, ან/და ფსიქოლოგის კონსულტაცია); ასევე, ბავშვის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა განისაზღვროს იმ მომსახურების ფორმა, რომელშიც
შესაძლებელია ბავშვის განთავსება.
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ბავშვზე რომელიმე ფორმის ძალადობის არსებობის (ან ეჭვის) შემთხვევაში შეიძლება ბავშვის შენარჩუნება მის
ოჯახში, თუ მოძალადე დატოვებს ოჯახს, ან ბავშვი გადავა საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან
ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ.
მას შემდეგ, რაც ბავშვი უსაფრთხო ადგილას განთავსდება, სოციალური მუშაკი მუშაობას იწყებს ბავშვისა და
მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასებაზე (დანართი N4 და დანართი N5).
თუ გადაუდებელი შეფასება განხორციელდა იმ ბავშვზე, რომელიც არის სისტემაში და მასთან დაკავშირებით
არსებობს ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, გადაუდებელი შეფასების შედეგად შესაძლოა, რომ საჭირო
გახდეს ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვა (დანართი N8).
კრიზისული ინტერვენციის გეგმის შემუშავება ხდება შემთხვევაზე გადაუდებელი რეაგირებისას და მოიცავს
ბავშვის/ბავშვების უსაფრთხოების, ფსიქო-ემოციური სტაბილურობის, ჯანმრთელობისა და სხვა
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად გასატარებელ მყისიერ აქტივობებს.
ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების დროს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონული
საბჭო განიხილავს მიმართვაზე გადაუდებელი რეაგირების ოქმს, რომელიც მოიცავს სოციალური მუშაკის
დასკვნა/რეკომენდაციას და კრიზისული ინტრვენციის გეგმას, ასევე, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12
სექტემბრის N437 დადგენილებით დამტკიცებულ N1 და N3 დანართებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4.დანართი N4 - ბავშვის შეფასების ფორმა
5. დანართი N5 - ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა











ბავშვის შეფასების ფორმა და ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა გამოიყენება შემდეგ შემთხვევებში:
მიმართვის ფორმაში მიმართვის მიზეზების გაანალიზების შემდეგ მიზანშეწონილია რეაგირება;
გადაუდებელი შეფასების შედეგად დასტურდება ან ეჭვი არსებობს ბავშვზე ძალადობის შესახებ ან იკვეთება
სხვა რისკები;
ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა შეფასების ფორმა გამოიყენება 24-საათიან ზრუნვაში მყოფი ბავშვის
გაყვანის ან ნახვის უფლების მინიჭების დროს, იმ შემთხვევაში თუ გამყვანი პირი არის ბიოლოგიური ოჯახის
წევრი
ბავშვისა და მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასება ხორციელდება სოციალური მუშაკის მიერ მიმართვის
მიღებიდან 25 სამუშაო დღის განმავლობაში.
როდესაც ბავშვი და ოჯახი ცხოვრობენ განსხვავებულ ტერიტორიულ ერთეულებში, ბავშვისა და მისი
ბიოლოგიური ოჯახის შეფასებაზე მუშაობს ორი სოციალური მუშაკი. ასეთ შემთხვევებში მნიშვნელოვანია
სოციალურ მუშაკებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა ბავშვის ინტერესების დასაცავად.

თუ ერთ ოჯახში რამდენიმე ბავშვია და ყველა ან რამდენიმე ბავშვზე არის შემოსული მიმართვა ან
სოციალური მუშაკი ოჯახში არსებული რისკებიდან გამომდინარე ყველა ბავშვის შეფასებას ჩათვლის
საჭიროდ, მაშინ დანართი N4 ივსება თითოეულ ბავშვზე ცალ–ცალკე, ხოლო დანართი N5 -ბავშვის ოჯახის
შეფასების ფორმა იქნება საერთო.
იმ შემთხვევაში, თუ
ოჯახი არ შედის კონტაქტში სოციალურ მუშაკთან, სოციალური მუშაკი
ხელმძღვანელობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით, ხოლო ოჯახის
ადგილსამყოფელის ხანგრძლივი (ფაქტის დადგენიდან 30-ზე მეტი დღე) დაუდგენლობისას მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანო უკავშირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
როდესაც სოციალური მუშაკი აფასებს ბავშვს, რომელზეც ფაქტობრივად ზრუნავს ნათესავი ან ოჯახის წევრი,
რომელიც არ წარმოადგენს ბიოლოგიურ მშობელს, ბავშვისა და მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასების
ფორმებში ნებისმიერ შემთხვევაში მიეთითება ბიოლოგიური მშობლების პერსონალური ინფორმაცია. რაც
შეეხება ოჯახის შეფასებას, თუ ბავშვი ცხოვრობს ნათესავთან/ოჯახის წევრთან ბიოლოგიური მშობლებისგან
განსხვავებულ მისამართზე, საჭიროებისამებრ, ფასდება ორი ოჯახი და ივსება ოჯახის შეფასების ორი ფორმა -

3







ბიოლოგიური მშობლების და ბავშვზე ფაქტიურად მზრუნველი ნათესავის/ოჯახის წევრის. თუ ბავშვზე
ფაქტობრივად მზრუნველი და ბავშვის ბიოლოგიური მშობლები ცხოვრობენ ერთ მისამართზე, შეფასდება
ერთი ოჯახი ოჯახის შეფასების ერთი ფორმით.
როცა მეურვე-მზრუნველად დანიშვნა სურს ბავშვზე ფაქტობრივად მზრუნველ ნათესავს ან ოჯახის წევრს,
ამ შემთხვევაში, ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმით ფასდებიან ბავშვის ბიოლოგიური მშობლები. ბავშვზე
ფაქტობრივად მზრუნველი ნათესავი ან ოჯახის წევრი კი, რომელსაც სურს მეურვე–მზრუნველად დანიშვნა,
შეფასდება კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმით.
როდესაც ბავშვი ფაქტობრივად შვილად ჰყავს აყვანილი ოჯახს, რომელიც არ წარმოადგენს კანონიერ
მშვილებელს, სოციალური მუშაკი აფასებს ბავშვს და მის ბიოლოგიურ ოჯახს ბავშვისა და ბავშვის ოჯახის
შეფასების ფორმებით. რაც შეეხება ფაქტობრივ მშვილებელს, ის უნდა შეფასდეს კანდიდატი ოჯახის
შეფასების ფორმით.
თუ ოჯახური დავის შემთხვევაში, ბავშვი ცხოვრობს მუდმივად ერთ-ერთ მშობელთან, სოციალური მუშაკი
აფასებს ბავშვისა და მისი იმ ბიოლოგიური მშობლის მდგომარეობას, რომელთანაც ბავშვი მუდმივად
ცხოვრობს. რაც შეეხება მეორე ბიოლოგიურ მშობელს, მის შემთხვევაში მხოლოდ ოჯახის შეფასების ფორმა
შეივსება.

სწორად წარმართული შეფასების შედეგია ადეკვატური დასკვნის გაკეთება და ისეთი ინდივიდუალური
განვითარების გეგმის ჩამოყალიბება, რომელიც ბავშვის საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისია. არასწორი
შეფასების პროცესი უარყოფითად აისახება ბავშვის მომავალზე და მთლიანად შემთხვევის წარმატებაზე.

6.დანართი N6 - დასკვნა

 დასკვნის მიზანია შეფასების საფუძველზე განსაზღვროს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება და/ან
ზიანის რისკის დონე და საჭირო დამხმარე ან/და ჩამნაცვლებელი მომსახურებები. დასკვნის ფორმა ბავშვისა
და მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასების განუყოფელი ნაწილია.
 დასკვნის ფორმა ივსება შემდეგ შემთხვევებში:
- ბავშვისა და მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ბავშვისა და
მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასება ხორციელდება ოჯახური დავების, გერის შვილად აყვანისა და
პირდაპირი გაშვილების დროს (ამ შემთხვევებში, დასკვნა ნარატიული ფორმით იწერება).
- ინდივიდუალური განვითარების გეგმა/გადასინჯვის (დანართი N8) შემდეგ, მხოლოდ იმ შემთხევებში , თუ
გადასინჯვის შედეგად იცვლება მომსახურების/ზრუნვის ფორმა ან დადგენილი განმახორციელებელი (მაგ.
ბავშვი მინდობითი აღზრდიდან რეინტეგრირდება ბიოლოგიურ ოჯახში ან ერთი მინდობითი ოჯახიდან
გადადის მეორეში).
 სოციალურმა მუშაკმა სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის შესაფასებლად უნდა გაიაზროს
შემდეგი შვიდი მტკიცებულება და თითოეულთან მიმართებით უნდა მონიშნოს პასუხი: „ვეთანხმები“ ან „არ
ვეთანხმები“:

რას გულისხმობს სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის პირველი დონე?


ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის პირველი დონე გულისხმობს, რომ ბავშვზე
სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არ არსებობს ან არის მცირე.



სოციალური მუშაკი პირველი დონის მტკიცებულებებზე პასუხისას ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპით:
შესაძლებელია თუ არა ბავშვის საჭიროებების დაკმაყოფილება სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის, მხარდაჭერის
გარეშე, სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ გადამისამართებითა და ინფორმაციის/რჩევის მიწოდებით?
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თუ ზემოაღნიშნული შვიდი მტკიცებულებიდან სოციალური მუშაკი უმეტესობას, ანუ ოთხს ან მეტს
დაეთანხმა, მაშინ შემთხვევა პირველ დონეს მიეკუთვნება, ხოლო თუ - სამს ან ნაკლებს, მაშინ სოციალური
მუშაკი მეორე დონის შეფასებაზე გადადის.



სოციალურმა მუშაკმა პირველ დონეზე საჭიროდ მიიჩნიოს ბავშვისთვის მეურვეობა/მზრუნველობა.
ძირითადად ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ბავშვს ესაჭიროება კანონიერი წარმომადგენელი, ხოლო მის
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და განვითარებას საფრთხე არ ემუქრება.



ზოგიერთი მომსახურება განეკუთვნება როგორც პირველი ასევე, მეორე დონის მომსასხურებებს. პირველ
დონეზე ეს მომსახურება საჭიროა იმ შემთხვევაში, როდესაც არ იკვეთება ბავშვის უსაფრთხოებასთან,
სიცოცხლესთან, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებული სხვა რისკები და არ საჭიროებს
სოციალური მუშაკის ჩართულობას. მეორე დონეზე ეს მომსახურებები საჭიროა, თუ არსებობს ზემოთ
ჩამოთვლილი რისკ-ფაქტორები.



თუ სოციალური მუშაკი შემთხვევას პირველ დონეს მიაკუთვნებს, მაშინ იგი პირველი დონის რეკომენდაციის
გრაფაში დასკვნის სახით აჯამებს მდგომარეობას, ასევე, აზუსტებს, თუ რა ინფორმაცია მიაწოდა ბავშვსა და
მის ოჯახს ან/და რომელ უწყებებთან გადაამისამართა.

რას გულისხმობს სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მეორე დონე?



ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მეორე დონე გულისხმობს, რომ ბავშვზე
სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არის მკვეთრად გამოხატული.
თუ ზემოაღნიშნული შვიდი მტკიცებულებიდან სოციალური მუშაკი უმეტესობას, ანუ ოთხს ან მეტს
დაეთანხმა, მაშინ შემთხვევა მეორე დონეს მიეკუთვნება, ხოლო თუ - სამს ან ნაკლებს, მაშინ სოციალური
მუშაკი მესამე დონის შეფასებაზე გადადის.



მეორე დონეზე მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის მხარდაჭერა ბავშვის ოჯახში
შენარჩუნების მიზნით. მეორე დონეზე ხორციელდება ოჯახისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებისა და
ოჯახის დამხმარე მომსახურების მიწოდება, რომელთა მიზანია ოჯახის მთლიანობის შენარჩუნება.



კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიანი ოჯახების
დახმარების ქვეპროგრამაში
დაკავშირებით მომართვის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი ახორციელებს ვიზიტს ოჯახში:

ჩართვასთან


თუ არ იკვეთება ბავშვის მიტოვების რისკი და შემთხვევა არ საჭიროებს სოციალური მუშაკის
მხრიდან ინტერვენციას, ივსება მხოლოდ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიანი ოჯახების
დახმარების ქვეპროგრამაში მოსათავსებელი მაძიებლის შეფასების სპეციალური ფორმა, არ ივსება
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობაში გამოსაყენებელი ბავშვისა და ოჯახის
შესაფასებელი ფორმები და სოციალური მუშაკი აღარ აგრძელებს მუშაობას;


იმ შემთხვევაში, თუ იკვეთება ბავშვის მიტოვების რისკი და სოციალური მუშაკის მხრიდან
მუშაობის გაგრძელების საჭიროება, ის ახორციელებს ბავშვისა და ოჯახის შეფასებას და მართავს
შემთხვევას.
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თუ სოციალური მუშაკი შემთხვევას მეორე დონეს აკუთვნებს, იგი რეკომენდაციის გრაფაში დასკვნის სახით
აჯამებს მდგომარეობას, დანიშნული მომსახურების/დახმარების დასაბუთების ჩათვლით. ასევე,
რეკომენდაციის გრაფაში მას შეუძლია ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის დაფიქსირება.



შემთხვევის მეორე დონეზე, დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვის დროს, სოციალური მუშაკი ადგენს
ინდივიდუალური განვითარების გეგმას და ახორციელებს მონიტორინგს ბავშვის მდგომარეობაზე.

რას გულისხმობს ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონე?


ბავშვზე სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონე გულისხმობს, რომ ბავშვზე
სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროება ან ზიანის რისკი არის მწვავე. მესამე დონეზე ძირითადად განიხილება
ბავშვზე ძალადობისა და უგულებელყოფის ის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა
მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.



სოციალური მუშაკი სახელმწიფო ზრუნვის საჭიროების ან ზიანის რისკის მესამე დონის შესაფასებლად
ბავშვზე ძალადობის იდენტიფიცირების ტესტს იყენებს.



გადაუდებელი შეფასებისას აუცილებელი არ არის ძალადობის იდენტიფიცირების ტესტში ყველა მოცემულ
ნიშანთან მიმართებით პასუხის გაცემა, არამედ მხოლოდ იმ ნიშნებზე, რომლებზეც სოციალური მუშაკი
გადაუდებელი შეფასებისას შეძლებს ინფორმაციის მოპოვებას.



იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკი ძალადობის რომელიმე ფორმასთან დაკავშირებით უპასუხებს
„დიახ“ ან „არ დასტურდება ძალადობა, მაგრამ არსებობს ეჭვი“, მაშინ უნდა განისაზღვროს საჭირო ქმედება
(სამედიცინო შემოწმება, ან/და შეტყობინების გაგზავნა პოლიციაში, ან/და ფსიქოლოგის კონსულტაცია); ასევე,
ბავშვის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა განისაზღვროს იმ
მომსახურების ფორმა, რომელშიც შესაძლებელია ბავშვის განთავსება.



მესამე დონეზე ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება ბავშვის შენარჩუნება მის ოჯახში, თუ მოძალადე
დატოვებს ოჯახს ან ბავშვი საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან გადავა ინტენსიური მეთვალყურეობის
ქვეშ. ასეთ შემთხვევებში, საჭიროებისამებრ, შესაძლებელია ბავშვისათვის ოჯახის დამხმარე მომსახურებების
დანიშნვა.



მესამე დონეზე შემთხვევებზე მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების) დოკუმენტის შესაბამისად.



ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი გადაუდებელი რეაგირებით არის განთავსებული უსაფრთხო გარემოში
(მაგ. მიმღებ ოჯახში), დასკვნის ფორმას ვავსებთ ძალადობის იმ ფორმების ანალიზის საფუძველზე, რომელთა
გამოც მოხდა ბავშვის მაგ. მიმღებ ოჯახში განთავსება.



სოციალური მუშაკი რეკომენდაციის გრაფაში დასკვნის სახით აჯამებს მდგომარეობას, დანიშნული
მომსახურების/დახმარების დასაბუთების ჩათვლით. ასევე, რეკომენდაციის გრაფაში მას შეუძლია ნებისმიერი
დამატებითი ინფორმაციის დაფიქსირება.



დასკვნის ფორმა არ მოიცავს ბავშვისა და მინდობით აღმზრდელის შეთავსების ანგარიშს ბავშვის მინდობით
აღზრდის მომსახურებაში გადაყვანის შემთხვევაში, შეთავსების ანგარიში იწერება ცალკე ნარატიული სახით.



შევსებული დასკვნის ფორმა წარედგინება საბჭოს განსახილველად.
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7.დანართი N7 - კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმა


კანდიდატი ოჯახის შეფასების ფორმის მიზანია, შეაფასოს მეურვე/მზრუნველის, მიმღები ს ან მშვილებელი
კანდიდატის, გამყვანი/მნახველი პირის ოჯახი



ფორმა გამოიყენება მას შემდეგ, რაც კანდიდატი განცხადებით მიმართავს მეურვეობისა და მზრუნველობის
ორგანოს, ასევე კანდიდატის რეგისტრაციის შემდეგ პერიოდში კანდიდატის მონაცემების განახლებისათვის.



გამყვანი/მნახველი პირის ოჯახის შეფასება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ოჯახის შეფასების
დროს არ მომხდარა აღნიშნული ოჯახის შეფასება



ოჯახის შეფასება ხორციელდება სოციალური მუშაკის მიერ კანდიდატ(ებ)ის/განმცხადებლ(ებ)ის განცხადების
მიღებიდან 20 სამუშაო დღეში.



ფორმის დასასრულს მოცემულია სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რომელშიც სოციალურ მუშაკს შეუძლია,
მიუთითოს ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია, რაც თავს იჩენს შეფასების პროცესში.



დასკვნა/რეკომენდაციის გრაფაში სოციალური მუშაკი მოკლედ აჯამებს მიღებულ ინფორმაციას და ოჯახის
შეფასების საფუძველზე აკეთებს ანალიზს



დასკვნის ნაწილში სოციალური მუშაკი უთითებს, აკმაყოფილებს თუ არა,
(მეურვე/მზრუნველი, მშვილებელი, მიმღები მშობელი) რეგისტრაციის პირობებს.

პირი

კანდიდატად

8.დანართი N8 - ინდივიდუალური განვითარების გეგმა/ გადასინჯვის ფორმა



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის მიზანია მომსახურების განხორციელებისათვის აუცილებელი
მიზნების მისაღწევი აქტივობების ჩამოყალიბება.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმა დგება ბავშვისა და მისი ბიოლოგიური ოჯახის შეფასების
საფუძველზე.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმა ყალიბდება სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და მისი
ბიოლოგიური ოჯახის შეფასებისა და დასკვნის ფორმის შევსების შემდეგ, რომელიც ტარდება დეს–ში
შემთხვევის საბჭოზე განსახილველად გასვლამდე.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შემუშავება საჭიროა, თუ არის მე-2 ან მე-3 დონის რისკი





ინდივიდუალური განვითარების გეგმა ივსება:
შემთხვევის შეფასების შემდეგ;
გადასინჯვის შემდეგ;



სოციალური მუშაკი გეგმას აცნობს შემდეგ პირებს:




10 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვს;
ბავშვის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენლებს;
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მომსახურების მიმწოდებელს, ან დროებით მზრუნველს (ახლობელს, ნათესავს), სადაც უნდა განთავსდეს
ბავშვი.



მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული პირების მოსაზრებები გეგმასთან დაკავშირებით, რომელთაც სოციალური
მუშაკი აფიქსირებს გეგმაში.



თუ ბავშვი და ბავშვის მშობლები/კანონიერი წარმომადგენელი სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულში
ცხოვრობენ, და მშობელმა ვერ განახორციელა ვიზიტი იმ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც ბავშვის
განთავსება იგეგმება, მაშინ ბავშვის სოციალური მუშაკი უგზავნის გეგმის პროექტს წერილის დანართის
სახით ოჯახის სოციალურ მუშაკს გეგმის მე-4 მიზანთან (ბავშვის ოჯახურ გარემოში რეინტეგრაცია) და
ზოგადად გეგმასთან დაკავშირებით მშობლის მოსაზრებების გასაგებად. ოჯახის სოციალური მუშაკი
მშობლის მოსაზრებებს გეგმასთან დაკავშირებით ასახავს წერილში, ადგენს გეგმის მე-4 (რეინტეგრაციასთან
დაკავშირებულ) მიზანს და უგზავნის ბავშვის სოციალურ მუშაკს მშობლის განცხადებასთან ერთად. ბავშვის
სოციალური მუშაკი წერილის შინაარსის საფუძველზე გეგმაში შეიტანს მშობლის/ოჯახის წევრის მოსაზრებას
და გადმოიტანს გეგმაში ოჯახის სოციალური მუშაკის მიერ შემუშავებულ მეოთხე (რეინტეგრაციასთან
დაკავშირებულ) აქტივობებს. თუ მშობელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, რადგან იგი ფიზიკურად
ხელმიუწვდომელია ან არ არსებობს ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფელის შესახებ, ოჯახის სოციალური
მუშაკი წერილში ასაბუთებს, რატომ ვერ დაფიქსირდა მშობლის მოსაზრება ინდივიდუალური განვითარების
გეგმასთან დაკავშირებით.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმა დგება მაქსიმუმ 6 თვით; თუ ინდივიდუალური განვითარების გეგმა
მუშავდება პირველად, ივსება მხოლოდ B ბლოკი.



A ბლოკი ივსება მხოლოდ გადასინჯვის პერიოდისთვის - წინა ინდივიდუალური გეგმის ვადის ამოწურვისას;



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვა ხორციელდება გეგმიურად, მინიმუმ ყოველ ექვს თვეში
ერთხელ სოციალური მუშაკის მიერ.
ასევე, შესაძლებელია ინდივიდუალური განვითარების გეგმის
რიგგარეშე გადასინჯვა.



მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელებული კონტაქტების შედეგები აისახოს გეგმის
გადასინჯვის შინაარსზე.



გეგმის რიგგარეშე გადასინჯვა შესაძლოა, საჭირო გახდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც პროცესში თავს იჩენს
ისეთი გარემოება, რაც გავლენას ახდენს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებაზე.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვა განიხილება საბჭოზე.



იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი და მისი ოჯახი სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულშია, ოჯახის სოციალური
მუშაკი ახორციელებს ბავშვის ოჯახთან მინიმუმ ორ თვეში ერთხელ კონტაქტს, ხოლო ბავშვთან ვიზიტების
სიხშირე კი რეგულირდება შესაბამისი კანონმდებლობით.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის ძირითადი ნაწილი უკავშირდება იმის შესწავლასა და
აღწერას, თუ რამდენად იქნა ინდივიდუალური განვითარების გეგმის ღონისძიებები განხორციელებული და
მიზნები მიღწეული. სოციალური მუშაკი ყოველ აქტივობასთან მიმართებით ასახავს მიღწეულ შედეგს, ასევე,
მიუთითებს და ასაბუთებს იმ მიზეზებს, რის გამოც ვერ იქნა განხორციელებული აქტ ივობა ან ვერ იქნა
სრულად შესრულებული.
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სოციალური მუშაკი მომსახურების განხორციელების პროცესში ყოველთვიურად 1 ახორციელებს მინიმუმ
ერთ ვიზიტს. რეგულარული პირადი კონტაქტი ბავშვთან და მის ოჯახის წევრებთან მნიშვნელოვანია ოჯახის
წევრების მხარდაჭერისა და გაძლიერებისათვის.



იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა შეფასების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის განახლება,
ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის ფორმაში უნდა მიუთითოს, თუ რა სახის ინფორმაცია
საჭიროებს განახლებას და შესაბამის ბლოკში შეიყვანოს განახლებული მონაცემები.



ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის შედეგად შესაძლოა, საჭირო გახდეს მომსახურების
ცვლილება.
თუ
მომსახურების
ცვლილება
აუცილებელია,
სოციალური
მუშაკი
ავსებს
დასკვნა/რეკომენდაციაში მიუთითებს შესაბამის ცვლილებას (მაგალითად, როდესაც ხორციელდება მიმღებ
ოჯახში განთავსებული ბავშვის რეინტეგრაცია). მომსახურების ცვლილებასთან ერთად აუცილებელია ახალი
ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა. თუ მომსახურების ცვლილება არ არის საჭირო, ამ
შემთხვევებშიც ინდივიდუალური განვითარების გეგმის განახლება ძირითადად აუცილებელია.



შემთხვევის დახურვა ხორცილდება გადასინჯვის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. საქმის
დახურვის დროს გადასინჯვის ფორმის ბოლოს დასკვნა/რეკომენდაციაში სოციალური მუშაკი აჯამებს
მდგომარეობას და ასაბუთებს დახურვის თაობაზე რეკომენდაციას.



იმ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვმა მიაღწია სრულწლოვანების ასაკს, დაქორწინდა ან გარდაიცვალა, საქმის
დახურვა ხორციელდება ნარატიული დასკვნის საშუალებით.



მზრუნველობის ფორმის (მინდობითი აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომსახურება) გაუქმების
შემთხვევაში სოციალური მუშაკი ავსებს გადასინჯვის ფორმას ბავშვის მომავალი ზრუნვის ფორმის
განსაზღვრისათვის და გეგმის გადასინჯვის შედეგად საჭიროებიდან გამომდინარე, ავსებს დასკვნის ფორმას
(დანართი N6), ხოლო მზრუნველობის ფორმის
გაუქმების თაობაზე წერს გეგმა/გადასინჯვის
დასკვნა/რეკომენდაციის ნაწილში და გააქვს საბჭოზე განსახილველად.



ბენეფიციარის გარდაცვალების, დაქორწინების, ან სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევებში, სოციალური
მუშაკი წერს ნარატიულ დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს საბჭოს განსახილველად. გეგმის გადასინჯვა ამ
შემთხვევებში არ არის საჭირო. დანარჩენ შემთხვევებში, როდესაც საქმე წყდება, სოციალური მუშაკი
შეწყვეტის შესახებ მიუთითებს გეგმა/გადასინჯვის ფორმის ბოლოს დასკვნა/რეკომენდაციის გრაფაში, ასევე,
გადასინჯვაში მიუთითებს ბავშვის შემდგომი ზრუნვის ფორმის განსაზღვრის თაობაზე რეკომენდაციას და
ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე, ავსებს დასკვნის(დანართი N6) ფორმას.

9.დანართი N9 - ინფორმაცია ბავშვთან და/ან ბავშვთან დაკავშირებულ პირებთან შემდგარი სოციალური მუშაკ(ებ)ის
კონტაქტების შესახებ
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ფორმა გამოიყენება ინდივიდუალური განვითარების გეგმის დამტკიცებიდან მის გადასინჯვამდე გასულ
პერიოდში სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვთან და მასთან დაკავშირებულ პირებთან განხორციელებული
კონტაქტის შესახებ ინფორმაციის დაფიქსირებისათვის.



აღნიშნული ფორმა ივსება თითოეულ ბავშვზე ცალ–ცალკე.

სოციალური მუშაკი ხელმძღვანელობს ,,მინდობით აღზრდის პროცედურების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის მინისტრის №51 ბრძანებით.
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აღნიშნულ ფორმაში სოციალურ მუშაკს შეაქვს ინფორმაცია 24 საათიანი ზრუნვის მომსახურებაში ან
საცხოვრებლად ნათესავთან/ახლობელთან ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ განთავსებული ბავშვის
კონტაქტების შესახებ. ინფორმაციის მიღება უნდა მოხდეს სოციალური მუშაკის ვიზიტის დროს როგორც

მიმღები ოჯახისგან/მომსახურების მიმწოდებლისგან, ისე მომსახურებაში არსებული აღრიცხვის ჟურნალის
ჩანაწერებიდან

10. დანართი N10 - ინფორმაცია შემთხვევასთან დაკავშირებით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ
ორგანიზებული შეხვედრების შესახებ


ფორმა გამოიყენება შემთხვევასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტიპის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის
დაფიქსირებისათვის, რომელიც ორგანიზებულია მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ.



შემთხვევასთან დაკავშირებული შეხვედრა შეიძლება განხორციელდეს შემთხვევის კონფერენციის ან
ოჯახური კონფერენციის სახით.



შემთხვევის კონფერენცია წარმოადგენს შეხვედრას, რომლის დროსაც ბავშვის შემთხვევა განიხილება მისი
და/ან მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პირებისა და პროფესიონალების მონაწილეობით. შემთხვევის
კონფერენციაში მონაწილე მხარეები მსჯელობენ შემთხვევის შესახებ და ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ
შეხედულებებს ბავშვზე ზრუნვისა და მისი დაცვისათვის.



ოჯახის კონფერენცია წარმოადგენს ოჯახთან მუშაობის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მეთოდს, რომელიც
უმთავრესად გამოიყენება კრიზისული სიტუაციის დროს პრობლემის მოსაგვარებლად. მისი მიზანია
გამოსავლის ძიება და არსებული პრობლემის გადასაჭრელად ოჯახის წევრთა გაერთიანება. ოჯახური
კონფერენციის მონაწილეები შეიძლება იყვნენ როგორც ბავშვი და მისი ოჯახის წევრები, ასევე
წარმომადგენლები ოჯახის თანადგომის ქსელიდან და ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტები.

.
11. დანართი N11 - მშვილებელი ოჯახის/პირის და გასაშვილებელი ბავშვის მონაცემების ელექტრონული აღრიცხვის
ფორმა
აღნიშნული ფორმა გამოიყენება მშვილებელი ოჯახის/პირის და გასაშვილებელი ბავშვის მონაცემთა ელექტრონულად
აღრიცხვის მიზნით.
ფორმის ბავშვების ფურცელი (ე.წ. sheet – ,,ბავშვები“) მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
- ბავშვის სახელი, გვარი
- ბავშვის დაბადების თარიღი
- ბავშვის პირადი ნომერი
- ბავშვის სქესი
- ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
- ბავშვის ბიოლოგიური მშობლ(ებ)ის სახელი, გვარი
- ბავშვის განთავსების ადგილი გაშვილებამდე
- რის საფუძველზე დაუდგინდა სტატუსი ბავშვს
- გასაშვილებელი სტატუსის მინიჭების თარიღი
- სტატუსის მიმღები ორგანო
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-

შეთავაზების მიმღები ტერიტორიული ორგანო
შეთავაზების მიმღები მშვილებლის სახელი, გვარი
რის საფუძველზე მოხდა შეთავაზება
საქმის შედეგი
შვილად აყვანილი ბავშვის სახელი, გვარი.

ფორმის მშვილებელების ფურცელი (ე.წ. sheet – ,,მშვილებელი”) მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
- მშვილებელი ქალბატონის/ბატონის სახელი, გვარი
- მშვილებელი ქალბატონის/ბატონის დაბადების თარიღი
- მშვილებელი ქალბატონის/ბატონის პირადი ნომერი
- აღრიცხვაზე აყვანის გადაწყვეტილების თარიღი და ნომერი
- აღრიცხვაზე ამყვანი ორგანო
- მშვილებელი პირის/პირების ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი
- საკონტაქტო ინფორმაცია
- ინფორმაცია მშვილებელი პირის/პირების ნასამართლეობის შესახებ
- ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ
- ინფორმაცია ქონების შესახებ
- მშვილებელი პირის/პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ
- სასურველი ბავშვის სქესი
- ბავშვის ასაკის ქვედა ზღვარი
- ბავშვის ასაკის ზედა ზღვარი
- ბავშვის ეროვნება
- და–ძმა
- ოჯახის სარეიტინგო ქულა
- სხვა განსაკუთრებული მოთხოვნა
- წერილის ნომერი და თარიღი რომლის საფუძველზეც განხორციელდა ბაზაში ცვლილება სასურველი ბავშვის
ასაკთან, სქესთან... მიმართებაში(ივსება ცენტრალური ორგანოს მიერ)
- შეთავაზებული ბავშვის სახელი და გვარი(ივსება ცენტრალური ორგანოს მიერ)
- შენიშვნა

12. დანართი N12 - განაცხადი არაფულადი მომსახურების თაობაზე
ფორმა გამოიყენება პირის არაფულადი მომსახურების მიღების შესახებ მიმართვის დროს. ფორმის გამოყენება
შესაძლებელია როგორც არასრულწლოვანის, ასევე, სრულწლოვანი მაძიებლის შემთხვევაში.

თუ
განმცხადებელი
არ
არის
მაძიებელი
(როდესაც
მაძიებელი
არის
არასრულწლოვანი
ან
ქმედუუნარო/ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ), შესაბამის გრაფაში ფიქსირდება განმცხადებლის მონაცემები
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, მისამართი და საკონტაქტო მონაცემები), ასევე , ფიქსირდება, რა
კავშირშია განმცხადებელი მაძიებელთან. განმცხადებელი, ასევე, შეიძლება იყოს მაძიებლის მინდობილი პირი, ამ
შემთხვევაში აუცილებელია განაცხადის ფორმას დაერთოს მინდობილობა, რომელიც ადასტურებს აღნიშნულ
უფლებამოსილებას.
ფორმა ივსება ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენლის თანდასწრებით და დასტურდება განმცხადებლისა და
ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენლის ხელმოწერით.
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13. დანართი N20 - შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის გავლის
დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმები.

ფორმა წარმოადგენს შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სავალდებულო კურსის გავლის დამადასტურებელ
დოკუმენტს - სერტუფიკატს.
აღნიშნული სერტიფიკატი გაიცემა სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა
დეპარტამენტის მიერ, როდესაც პირმა გაიარა სრული სავალდებულო კურსი.

და

სოციალური

პროგრამების

14. დანართი N21 - უცხო ქვეყნიდან ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირის შეფასების (ანგარიშის) ფორმა

აღნიშნულ ფორმა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირს სურს შვილად
აიყვანოს უცხო ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვი.
ფორმის შევსება ხორციელდება დანართი N7 - ის შევსებისა და სხვა წყაროებბიდან მოპოვებული ინფორმაციის
საფუძველზე.
15. დანართი N22 - განაცხადი მშვილებლად რეგისტრაციის შესახებ

პირმა, (აგრეთვე რეგისტ რირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებმა) რომელსაც სურს შვილად აიყვანოს
საქართველოში ან უცხო ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვი, უნდა შეავსოს განაცხადი მშვილებლად
რეგისტრაციის შესახებ და დაურთოს „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტები.
აღნიშნული განაცხადის ფორმის ყოველ გვერდს ხელს აწერს შვილად აყვანის მსურველი პირი (აგრეთვე
რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები), ხოლო მეურვეეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი
ორგანოს მხრიდან - მხოლოდ სოციალური მუშაკი.
16. დანართი N23 - განაცხადი მინდობით აღმზრდელად რეგისტრაციის შესახებ

მინდობით აღმზრდელად რეგისტრაციის მსურველი (ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი) პირი
ავსებს აღნიშნულ ფორმას. ფორმა განკუთვნილია მხოლოდ ერთი პირისთვის და შესაბამისად არ
ითვალისწინებს რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირების ერთობლივი მომართვის პირობას.
აღნიშნული განაცხადის ფორმის ყოველ გვერდს ხელს აწერს განმცხადებელი (აგრეთვე რეგისტრირებულ
ქორწინებაში მყოფი პირები), ხოლო მეურვეეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მხრიდან მხოლოდ სოციალური მუშაკი.
17. დანართი N24 - შვილად აყვანის კონსულტაციის ფორმა
აღნიშნული ფორმა გამოიყენება შვილად აყვანის მსურველი პირისათვის (პირების) კონსულტაციის გაწევის
ეტაპზე, მშვილებლად რეგისტრაციის შესახებ განაცახადის - დანართი N22 - შევსებამდე. კონსულტაციის
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ფორმაში ფორმულირებულია მშვილებლად რეგისტრაციისა და შვილად აყვანასთან დაკავშირებული
ძირითადი პირობები. კონსულტაციის დროს მოინიშნება თითოეული პირობის გასწვრივ არსებული გრაფა,
ხოლო კონსულტაციის დასასრულს, ფორმას ხელს აწერს სოციალური მუშაკი და კონსულტაციიის მიმღები
პირი.
18. დანართი N25 - განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე უარის თქმის შესახებ
პირს, რომელსაც შევსებული აქვს განცხადება ბავშვის გაშვილებაზე თანხმობის და ბავშვის მიტოვების შესახებ,
უფლება აქვს, ბავშვის შვილად აყვანის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე, უარი განაცხადოს ამავე
ბავშვის გაშვილებასა და მიტოვებაზე. შესაბამისად, ბავშვის გაშვილებაზე უარის სურვილის შემთხვევაში, მშობელმა
(მშობლებმა) უნდა შეავსონ აღნიშნული ფორმა, რაც საფუძველია ბავშვისათვის გასაშვილებელი სტატუსის მოხსნის
საკითხის განხილვისა.
19. დანართი N26 და N27 - სერტიფიკატი საერთაშორისო შვილად აყვანის შესახებ - ინგლისური და ქართული
ფორმა განკუთვნილია საერთაშორის შვილად აყვანის საქმეზე და გაიცემა სააგენტოს ცენტრალური აპარატის მიერ.
20. დანართი N28 - ბავშვის გაშვილების ან ბავშვის მიტოვების მსურველი პირის კონსულტაციის ფორმა
არასრულწლოვანი შვილის გაშვილებისა და მიტოვების მსურველ პირს, დანართი N1 შევსებამდე, უნდა წარედგინოს
ბავშვის

გაშვილების

ან

ბავშვის

მიტოვების მსურველი

პირის კონსულტაციის ფორმა და მასში მოცემული

ინფოორმაციის გაცნობა უნდა დაადასტუროს ხელმოწერით.
თუ აღნიშნული პირი არ ცვლის გადაწყვეტილებას ბავშვის გაშვილებაზე თანხოომიბსა და მიტოვების შესახებ.
აღნიშნული ფორმა დაერთვება დანართიN1 შევსებულ განცხადების ფორმას.
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