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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030469063304918
03 / აგვისტო / 2018 წ.

№ 04-466/ო

ბავშვის შვილ ად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველ ი პირის სავალ დებულ ო
მოსამზადებელ ი კურსის ადმინისტრირების მიზნით, ზოგიერთი ღონისძიების
განსაზღვრის შესახებ
„სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი თანამშრომლის შრომის
ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 08 ივნისის N1241 განკარგულების
გათვალისწინებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017
წლის 29 დეკემბრის N01-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით
აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის ადმინისტრირების წესის“ მე-7
მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტის, 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) ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის მოსამზადებელი კურსის
ჩატარებისთვის ტრენერის მიერ გაწეული სამუშაოს ანაზღაურების წესი (დანართი N1);
ბ) მოსამზადებელი კურსის სწავლება/ტრენინგის განხორციელების,
დასწრების, აღრიცხვისა და ქცევის საინსტრუქციო წესი (დანართი N2);

სწავლებაზე/ტრენინგზე

გ) ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო
მოსამზადებელი კურსის გავლის შესახებ განაცხადის ფორმა (დანართი N3);
დ) მოსამზადებელი
(დანართი N4);

კურსის

სწავლებაზე/ტრენინგზე

დამსწრე

პირთა

აღრიცხვის

ფორმა

ე) შრომითი ხელშეკრულება ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირების მოსამზადებელი
კურსის გავლის მიზნით, სატრენინგო მომსახურების შესახებ (დანართი N5);
ვ) შრომითი ხელშეკრულება ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირების მოსამზადებელი
კურსის გავლის მიზნით, სატრენინგო მომსახურების შესახებ (დანართი N6);
ზ) მიღება-ჩაბარების აქტი, სატრენინგო მომსახურების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს
შესახებ (დანართი N7).
2. მიენიჭოთ უფლებამოსილება სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო):
ა) მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსს, ხოლო
არყოფნის შემთხვევაში - მისი მოვალეობის შემსრულებელს, სააგენტოს სახელით, ხელი მოაწეროს
ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის მოსამზადებელი კურსის გავლის
დამადასტურებელ სერტიფიკატებს;
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ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსს, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - ამავე
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს, სააგენტოს სახელით, ხელი მოაწეროს
წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით დამტკიცებულ (დანართი N5 და
დანართი N6), ტრენერთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებას.
3. დაევალოთ:
ა) სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტს:
ა.ა) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 29
დეკემბრის N01-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის
მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის ადმინისტრირების წესის“ (შემდგომში ადმინისტრირების წესი) მე-5 მუხლით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭირო
ქმედებების შესრულება;
ა.ბ)
შესაბამისი
ხელშეკრულების
გაფორმებამდე,
გააცნოს
წინამდებარე
ბრძანება
ადმინისტრირების წესის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირებს.
ბ) სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს - ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირების
მოსამზადებელი კურსის (მხოლოდ ძირითადი კურსის) გავლის სურვილის შემთხვევაში, წინამდებარე
ბრძანების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული განაცხადის (დანართი N3)
წარდგენამდე, დაინტერესებულ პირებს მიაწოდონ ინფორმაცია ადმინისტრირების წესის მე-4 მუხლის
მე-3 პუნქტით განსაზღვრული თანხის გადახდის
უნაღდო ანგარიშსწორებისთვის, შემდეგი
რეკვიზიტების შესახებ:
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი – TRESGE22
მიმღების ანგარიში/ სახაზინო კოდი – 707037519 .
გ) სააგენტოს ეკონომიკურ დეპარტამენტს (ლ.მამულაშვილი) - ადმინისტრირების წესის მე-7
მუხლითა და ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული წესით (დანართი N1)
გათვალისწინებული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი ქმედებების განხორციელება.
4. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი
პირის
სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის სწავლების/ტრენინგის ჩატარების მიზნებისთვის,
სააგენტოს, მათ შორის, ტერიტორიული ერთეულების სარგებლობაში არსებული შესაბამისი სივრცის
(საკონფერენციო დარბაზი) გამოყენება ხორციელდება უსასყიდლოდ.
5.
სააგენტოს
ადმინისტრაციულმა
დეპარტამენტმა
(გ.გოგოლაძე)
უზრუნველყოს
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, წინამდებარე ბრძანების დაგზავნა
სააგენტოს ყველა სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულისათვის.
6. სააგენტოს დირექტორის აპარატმა (ნ. ჩანადირი) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების
პროაქტიულად გამოქვეყნება, დადგენილი პირობებით.
7. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერის დღიდან.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე
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დანართი N1

ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის
სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის ჩატარების ათვის გაწეული
სამუშაოს ანაზღაურების წესი

მუხლი1.
1. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით
აღზრდის

მსურველი

პირების

სავალდებულო

მოსამზადებელი

კურსის

სწავლების/ტრენინგის (შემდგომში - სწავლება/ტრენინგი) ჩატარებისთვის ტრენერის
მიერ გაწეული სამუშაოს ანაზღაურებისა და მასთან დაკავშირებული საჭირო
მოქმედებების შესრულების პირობებს.
2. ამ წესით გათვალისწინებული პირობები, გარდა მე-3 და მე-4 მუხლებისა, არ
ვრცელდება

იმ

პირებზე,

რომლებთანაც

გაფორმებულია

მომსახურების

უსასყიდლოდ გაწევის ხელშეკრულება, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 29 დეკემბრის N1-75/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული დანართი N1-ის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე.
მუხლი 2.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017
წლის 29 დეკემბრის N1-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა
და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის
ადმინისტრირების

წესის“

გათვალისწინებული
შესრულებული

(დანართი

პირების

სამუშაო

მიერ

N1)

მე-3

მუხლის

მე-2

სწავლების/ტრენინგის

ანაზღაურდება

საქართველოს

პუნქტით

ჩატარებისათვის
კანონმდებლობის

საფუძველზე, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.
მუხლი 3.
მოსამზადებელი

კურსის

სწავლების/ტრენინგის

განხორციელების

შესახებ

ტრენერების მიერ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე ინფორმაციას აღრიცხავს
სააგენტოს

მეურვეობა-მზრუნველობისა

და

სოციალური

პროგრამების

დეპარტამენტი.
მუხლი 4.
სწავლების/ტრენინგის ყოველ ეტაპზე, ტრენერი უზრუნველყოფს, დადგენილი
წესით, ჯგუფში დამსწრე პირების აღრიცხვას, რაც დასტურდება სააგენტოს
დირექტორის მიერ დამტკიცებულ აღრიცხვის ფორმაზე ამავე პირებისა და ტრენერის

ხელმოწერით. ძირითადი ან/და დამატებითი მოსამზადებელი კურსის ყველა ეტაპის
დასრულების შემდეგ, ინფორმაციას, თანდართული დოკუმენტებით, ტრენერი
წარუდგენს სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების
დეპარტამენტს, რაზედაც ფორმდება შესაბამისი მიღება - ჩაბარების აქტი.
მუხლი 5.
1. ტრენერს, შესრულებული სამუშაო აუნაზღაურდება, ამ წესის მე-4 მუხლით
გათვალისწინებული დოკუმენტაციის სააგენტოს ეკონომიკური დეპარტამენტითვის
წარდგენის დღიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017
წლის 29 დეკემბრის N01-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა
და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის
ადმინისტრირების წესის“ მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,
აგრეთვე, „სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი თანამშრომლის
შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 08 ივნისის
N1241 განკარგულებით დადგენილი ოდენობით ანაზღაურებას ექვემდებარება
მხოლოდ ძირითადი კურსის სწავლების/ტრენინგის ჩატარებისთვის გაწეული
სამუშაო.
3.

დამატებითი

(განსაკუთრებული

აყვანა/მინდობით აღზრდა) კურსის
უსასყიდლოდ

და

აღნიშნული

საჭიროების

მქონე

სწავლებას/ტრენინგს

სახით

შესრულებული

ბავშვის

შვილად

ტრენერი ატარებს
სამუშაო

დამატებით

ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.
მუხლი 6.
ერთ კალენდარულ თვეში, ერთ ტრენერზე ასანაზღაურებელი თანხა ჯამურად არ
უნდა

აღემატებოდეს

ჯგუფის/ნაკადისათვის

მოსამზადებელი

კურსის

სწავლების/ტრენინგის

ანაზღაურების ოდენობას.

გავლის

ჩატარებისათვის

მსურველი

4

განსაზღვრული

დანართი N2

მოსამზადებელი კურსის სწავლება/ტრენინგის
განხორციელების, სწავლებაზე/ტრენინგზე დასწრების, აღრიცხვისა და ქცევის
საინსტრუქციო წესი

მუხლი 1.
წინამდებარე საინსტრუქციო წესი ადგენს მოსამზადებელი კურსის განხორციელების
პერიოდულობის ფარგლებს, მსურველი პირების სწავლებაზე/ტრენინგზე დასწრებასთან
დაკავშირებულ პირობებს, ტრენერის მიერ დამსწრეთა აღრიცხვის ინსტრუქციებს და
განსაზღვრავს სწავლების/სატრენინგო პროცესში ჩართული პირების უფლება-მოვალეობებს.
მუხლი 2.
1. მოსამზადებელი კურსის სწავლების/ტრენინგის პროცესი მიმდინარეობს ეტაპებად
(შემდგომში - ეტაპი).
2. ერთი დღის მანძილზე, თითოეული ჯგუფისთვის ტარდება სწავლების/ტრენინგის
მხოლოდ ერთი ეტაპი.
3. ძირითადი კურსი შეიძლება შედგებოდეს 3 ან არაუმეტეს 6 ეტაპისგან, ხოლო დამატებითი
კურსი შედგება 1 ან არაუმეტეს 2 ეტაპისგან და მიმდინარეობს თანმიმდევრობით, სამუშაო
ან/და არასამუშაო დღეებში.
4. თითოეული ეტაპი მოიცავს სესიებს (შემდგომში - სესია), რომელთა პერიოდულობა და
თანმიმდევრობა განსაზღვრულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული სასწავლო/სატრენინგო მოდულით.
5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა და მეურვეობამზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის მიერ დადგენილი გრაფიკის
ფარგლებში, ტრენერი უფლებამოსილია ინდივიდუალურად გადაანაწილოს სასესიო
საათები (რაოდენობა, დაწყების დრო), რაც წინასწარ უნდა აცნობოს შესაბამისი ჯგუფის
წევრებს.
6.

სწავლების/ტრენინგის

თითოეულ

ეტაპზე

სესიებს

შორის

შესვენების

საერთო

ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 90 წუთს.

7. დამატებით კურსის (განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვის შვილად
აყვანა/მინდობით აღზრდა) სწავლება/ტრენინგის სავალდებულო ჩატარებისათვის
გრაფიკს

ადგენს

სააგენტოს

მეურვეობა-მზრუნველობისა

და

სოციალური

პროგრამების დეპარტამენტი, რომელიც ერთი ტრენერისთვის შეიძლება შეადგენდეს
თვეში

მხოლოდ

ერთ

ერთეულს.

ამასან,

დამატებითი

კურსის

ჩატარების

ვალდებულება არ ეკისრება ტრენერს, რომელსაც არ ჩაუტარებია ძირითადი
კურსისთვის გათვალისწინებული სწავლება/ტრენინგი.

მუხლი 3.
1. ტრენერი ვალდებულია:
ა)

დირექტორის

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ

-

სამართლებრივი

აქტით

დამტკიცებული ფორმის მიხედვით:
ა.ა) მოსამზადებელი კურსის სწავლება/ტრენინგის ყოველ დღეს აწარმოოს ჯგუფის წევრების
აღრიცხვა;
ა.ბ) დაუყოვნებლივ აღრიცხოს ჯგუფის წევრის მიერ სასწავლო/სატრენინგო პროცესის
დროზე ადრე დატოვების ფაქტები;
ბ) მოსამზადებელი კურსის სწავლების/ტრენინგის წარმატებით განხორციელების მიზით,
ზედმიწევნით შეასრულოს ტრენინგ მოდულით გათვალისწინებული რეკომენდაციები,
ინსტრუქციები და მითითებები;
გ) ძირითადი/დამატებითი კურსის სწავლების/ტრენინგის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის
ვადაში

წარადგინოს

ამ

პუნქტის

„ა“

ქვეპუნქტით

განსაზღვრული

ქმედებების

განხორციელების შედეგად არსებული დოკუმენტაცია მეურვეობა-მზრუნველობისა და
სოციალური პროგრამების დეპარტამენტში.
დ) მოსამზადებელი კურსის სასწავლების/ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესში, წესრიგის
დაცვის მიზნით, განახორციელოს კანონმდებლობით დადგენილი ქმედებები.
2. ტრენერი უფლებამოსილია შესაბამისი ჯგუფის მოსამზადებელი კურსის გავლის
მსურველი პირების თანხმობით, არასამუშაო დღეებში განახორციელოს სწავლება/ტრენინგი,
თუ რომელიმე ეტაპი ემთხევა არასამუშაო დღეს.
3. ტრენერის მიერ სამუშაოს შესრულება და ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარდგენა ფორმდება მიღება - ჩაბარების აქტით.

მუხლი 4.
1. მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველი პირი ვალდებულია:
ა)

სასწავლო/სატრენინგო

პროცესის

დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დაწყებამდე

ტრენერს

წარუდგინოს პირადობის

ბ) სასწავლო/სატრენინგო პროცესის მიმდინარეობისას დაიცვას წესრიგი და შეასრულოს
ტრენერის მითითებები, რომელიც გამომდინარეობს ტრენინგ მოდულიდან;
გ)

სააგენტოს

დირექტორის

შესაბამისი

ინდივიდუალური

სამართლებრივი

აქტით

დამტკიცებული ფორმაზე ხელმოწერით დაადასტუროს მოსამზადებელ კურსზე დასწრება.
2. მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველი პირი უფლებამოსილია:
ა)

მოითხოვოს

და

ტერიტორიებიდან

მიიღოს
დევნილთა,

შესაბამისი
შრომის,

მომსახურება

საქართველოს

ჯანმრთელობისა

და

ოკუპირებული

სოციალური

დაცვის

სამინისტროსთან შეთანხმებული სასწავლო/სატრენინგო მოდულის შესაბამისად;
ბ) უარი თქვას ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიღებაზე.
3. ამ მუხლის უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაცია, მოსამზადებელი კურსის
მსურველი პირს, მიეწოდება კურსის გავლის თაობაზე შესაბამის განაცხადის ფორმის
შევსების ეტაპზე.

დანართი N3

განაცხადი ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო
მოსამზადებელი კურსის გავლის შესახებ

განაცხადის შევსების თარიღი

განმცხადებელი:
სახელი:

გვარი:

პირადი ნომერი

ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი: _________________________________________________________________________________________________
ტელეფონის/მობილური ნომერი:________________________
ერთვის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი: კი

ელეტრონული ფოსტის მისამართი: _____________________________

არა

არ საჭიროებს

(გადახდის ქვითრის წარმოდგენა არ არის სავალდებული თუ პირს სურვილი აქვს

გაიაროს მოსამზადებელი კურსი ბავშვის მინდობით აღზრდის მიზნით )

მსურს გავიარო მოსამზადებელი კურსი:
ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირისთვის
მოსამზადებელი კურსის სახე:

მინდობით აღზრდის მსურველი პირისთვის

ძირითადი

დამატებითი (განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვი)

მოსამზადებელი კურსის გავლასთან დაკავშირებით თანახმა ვარ ინფორმაცია/შეტყობინება მივიღო:
მობილური ტელეფონის ზემოთ მითითებულ ნომერზე

ელეტრონული ფოსტის მეშვეობით ზემოთ მითითებულ მისამართზე

მხოლოდ წერილობით, ზემოთ მითითებულ საცხოვრებელ მიამართზე

განმცხადებლის ხელმოწერა

(მონიშნეთ შესაბამისი ველი)

___________________________

1
1. პირის მიერ შერჩეული მოსამზადებელი კურსის ტიპი უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის შვილად ამყვანი პირისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის
განაცხადში ჩაწერილ მოთხოვნებს სასურველი ბავშვის შესახებ.
2. წინამდებარე განაცხადი, რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, იგზავნება სააგენტოში.

წინამდებარე განაცხადის შევსებით:
განმცხადებლის სახელი და გვარი (გარკვევით)

1. ვადასტურებ, რომ ინფორმირებული ვარ:
ა) სასწავლო/სატრენინგო პროცესის დაწყებამდე ტრენერს უნდა წარვუდგინო პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) სასწავლო/სატრენინგო პროცესის მიმდინარეობისას დავიცვა წესრიგი და შევასრულო ტრენერის მითითებები, რომელიც გამომდინარეობს ტრენინგ მოდულიდან;
გ) შესაბამის ფორმაზე ხელმოწერით დავადასტურო მოსამზადებელ კურსზე დასწრება;
გ) გადახდილი საფასური სრულად დამიბრუნდება, თუ წინამდებარე განაცხადის წარდგენამდე, წერილობით უარს განვაცხადებ მომსახურების მიღებაზე ან ამ განცხადების
წარდგენიდან 4 თვის განმავლობაში სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს ჩემთვის მოსამზადებელი კურსის ორგანიზებას/ჩატარებას;
დ) ვთავისუფლდები მოსამზადებელი კურსის გავლის საფასურის გადახდისაგან და გადახდილი საფასური უკან მიბრუნდება, თუ გავლილი მექნება ბავშვის შვილად აყვანის
მსურველი პირის სრული კურსი (ძირითადი და დამატებითი) და მშვილებლად რეგისტრაციის შესახებ განაცხადში დავაფიქსირებ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვის
შვილად აყვანის სურვილის;
ე) საფასური დაბრუნების შესახებ მოთხოვნის წარდგენის („გ“ და „დ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული პირობების დადგომიდან) 1 თვიანი ვადის შესახებ, რომლის გასვლის შემდეგ
გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნდება;
ვ) ხანგრძლივობა ძირითადი მოსამზადებელი კურსისათვის შეადგენს 21 ასტრონომიულ საათს, ხოლო კურსი განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვის შვილად აყვანის, ან
მინდობით აღზრდის მსურველი პირებისათვის დამატებით 7 ასტრონომიულ საათს.
ზ) რომ თუ არ გამოვცხადდები სასწავლო/სატრენინგო პროცესზე ან გამოვცხადდები დაგვიანებით ან სასწავლო/სატრენინგო პროცესს დროზე ადრე დატოვბ, იმ დღეს
მოვიხსნები ჯგუფიდან.

2. ინფორმირებული ვარ, რომ მოსამზადებელი კურსის გავლასთან დაკავშირებით უფლება მაქვს:
ა) მოვითხოვო და მივიღო მომსახურება ტრენინგ მოდულის შესაბამისად;
ბ) უარი ვთქვა ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიღებაზე;
გ) მოვითხოვო გადახდილი საფასურის უკან დაბრუნება.

განმცხადებლის ხელმოწერა

სოციალური მუშაკი/იურისტი:

___________________________

გვარი ______________________ სახელი ______________________ ხელმოწერა _____________________

2
1. პირის მიერ შერჩეული მოსამზადებელი კურსის ტიპი უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის შვილად ამყვანი პირისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის
განაცხადში ჩაწერილ მოთხოვნებს სასურველი ბავშვის შესახებ.
2. წინამდებარე განაცხადი, რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, იგზავნება სააგენტოში.

სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის სწავლებაზე/ტრენინგზე დამსწრებ პირთა აღრცხვის ფორმა (დანართი N4)

მოსამზადებელი კურსის ტიპი
ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირისთვის

ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირისთვის

სწავლების/ტრენინგის ტიპი
დამატებითი - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე
ბავშვები

ძირითადი

ტრენერი:
სახელი გვარი:

სამუშაო ადგილი, სამსახურებრივი პოზოცია:

ხელმოწერა:

სახელი გვრი:

სამუშაო ადგილი, სამსახურებრივი პოზოცია:

ხელმოწერა:

ჯგუფის ნომერი:

ინფორმაცია სწავლების/ტრენინგის შესახებ
მისამართი:

სწავლების/ტრენინგის დღე (შემოხაზეთ შესაბამისი):
ჯგუფის
წევრები

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

დაგეგმილი ხანგრძლივობა (სათობრივად):
__________სთ (სიტყვიერად: _____________ )

თარიღი:
____/______/_________წ.

სახელი, გვარი

I
პირადი ნომერი

II

III

IV

ელ–ფოსტა

V

VI
ხელმოწერა

დაგვიანების/დროზე ადრე
დატოვების ფაქტი

დანართი N5

შრომითი ხელშეკრულება ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირების მოსამზადებელი კურსის გავლის მიზნით სატრენინგო მომსახურების
შესახებ

ქ. თბილისი

___/_________/2018წ.

1. ხელშეკრულების მხარეები და სტატუსი
წინამდებარე შრომის ხელშეკრულების (შემდგომში - ხელშეკრულება) მხარეები არიან ერთის მხრივ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში დამსაქმებელი ან სააგენტო), წარმოდგენილი მისი ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის სახით და მეორეს მხრივ სააგენტოში დასაქმებული
_______________________(თანამდებობა_____________________________________________________________________________________________)(შემდგომში - დასაქმებული).
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, ძირითად სამუშაოსთან ერთად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017
წლის 29 დეკემბრის N01-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის
ადმინისტრირების წესის“ (შემდგომში - ადმინისტრირების წესი) მე-4 მუხლის ფარგლებში, სააგენტოს ორგანიზებით, დამატებითი სამუშაოს - სატრენინგო მომსახურების
შესრულების სახით, ბავშვის შვილად აყვანის მსურველი პირებისათვის ტრენინგების/სწავლების კურსის (ძირითადი კურსის) ჩატარება, ადმინისტრირების წესის მე-7
მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.
2.2. მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით დასაქმებული ამ მუხლის 2.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შრომით
საქმიანობას ახორციელებს, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ტრენერის ფუნქციის მქონე პირი.
2.3. წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოდგენილია დამატებითი სახით, რაც წარმოადგენს დასაქმებულთან გაფორმებული ძირითადი შრომითი ხელშეკრულების
განუყოფელ და შემადგენელ ნაწილს.
3. სამუშაოს შესრულების წესი და ვადა
3.1. ჩასატარებელი ტრენინგის/სწავლების განრიგი განისაზღვრება, ხოლო შესასრულებელი სამუშაო ხორციელდება პერიოდულად, ადმინისტრირების წესითა და
სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი პირობების შესაბამისად.
3.2. შესრულებული სამუშაო მიღებულად

ჩაითვლება,

მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველი პირებით დაკომპლექტებული თითოეული ჯგუფის

ტრენინგის/სწავლების დასრულების შემდგომ, რაც დასტურდება სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული
პირობების გათვალისწინებით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენით.
4. ანაზღაურების წესი
4.1. დამსაქმებელი, დასაქმებულს ხელფასის სახით აუნაზღაურებს შესრულებული სამუშაოს, თითოეული ჯგუფის ძირითადი კურსის ტრენინგის/სწავლების
ჩატარებისთვის - 200 ლარს.
4.2. ანგარიშსწორება წარმოებს დამსაქმებლის მიერ, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, დასაქმებულის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით, რომელიც განისაზღვრება
ეროვნულ ვალუტაში.
4.3. ანგარიშსწორება მოხდება თითოეული ჯგუფისათვის გაწეული მომსახურების შეჯამებით, სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული პირობების მიხედვით.
5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
5.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს დასაქმებულთან გაფორმებული ძირითადი შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ვადით.
6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
6.1. დასაქმებული ვალდებულია:
6.1.1. პირადად შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის ადმინისტრირების წესის, სააგენტოს შესაბამისი
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და ამ ხელშეკრულების, მოთხოვნათა შესაბამისად.
6.1.2. უზრუნველყოს ტრენინგის/სწავლების მონაწილეთათვის ადმინისტრირების წესის მე-4 მუხლით მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოსამზადებელი კურსის
მოდულში წარმოდგენილი თემებზე კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდება და პასუხი გასცეს დამსწრეთაგან დასმულ შეკითხვებს.
6.2. დასაქმებული უფლებამოსილია:
6.2.1. მოსთხოვოს დამსაქმებელს შესრულებული სამუშაოსთვის გათვალისწინებული ხელფასის ანაზღაურება.
6.2.2. მოითხოვოს ტრენინგისათვის/სასწავლო პროცესისთვის საჭირო გარემო პირობების უზრუნველყოფა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვა.
6.3. დამსაქმებელი ვალდებულია:
6.3.1. აუნაზღაუროს დასაქმებულს შესრულებული სამუშაო, ამ ხელშეკრულების მე-3 და მე-4 მუხლების პირობების თანახმად.
6.3.2. ორგანიზება გაუწიოს ტრენინგის ჩატარებას, საკონფერენციო დარბაზით და სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობით.
6.4. დამსაქმებელი უფლებამოსილია:
6.4.1. ნებისმიერ დროს, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით, შეამოწმოს შემსრულებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მსვლელობა და ხელშეკრულების პირობებთან
შესაბამისობა, ხოლო გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის შესახებ აცნობოს დასაქმებულს.
6.4.2. ნებისმიერ დროს უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და გადაუხადოს დასაქმებულს გათვალისწინებული ხელფასი შესრულებული სამუშაოს
პროპორციულად.
7. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, ვადამდე მოშლა
7.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების შეტანა ხდება ცალმხრივად დამსაქმებლის მიერ, რაზედაც ეცნობება დასაქმებულს.
7.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეწყდეს შემდეგი პირობების არსებობის შემთხვევაში:
7.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;
7.2.2. დასაქმებულის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული პირობების
შეუსრულებლობისას.
8. დასკვნითი დებულებები
8.1. ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, შრომის კოდექსით, შინაგანაწესით და სააგენტოს
დირექტორის მიერ მიღებული სხვა სამართლებრივი აქტებით.
8.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან.
8.3. ქვემორე ხელმომწერი მხარეები ადასტურებენ თანხმობას ხელშეკრულების შინაარსზე.

დამსაქმებელი:
ქ. თბილისი აკ. წერეთლის გამზ. N144

დასაქმებული: _______________
პირადი N
მისამართი:

_______________________________

_____________________________

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

1

დანართი N6

შრომითი ხელშეკრულება ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირების მოსამზადებელი კურსის გავლის მიზნით სატრენინგო
მომსახურების შესახებ

ქ. თბილისი

___/_________/201_წ.

1. ხელშეკრულების მხარეები და სტატუსი
წინამდებარე შრომის ხელშეკრულების (შემდგომში - ხელშეკრულება) მხარეები არიან ერთის მხრივ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში დამსაქმებელი ან სააგენტო), წარმოდგენილი მისი ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის სახით და მეორეს მხრივ სააგენტოში დასაქმებული
_______________(თანამდებობა___________________________________________________________________________________________________) (შემდგომში - დასაქმებული).
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, ძირითად სამუშაოსთან ერთად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017
წლის 29 დეკემბრის N01-75/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ბავშვის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის მსურველი პირის სავალდებულო მოსამზადებელი კურსის
ადმინისტრირების წესის“ (შემდგომში - ადმინისტრირების წესი) მე-4 მუხლის ფარგლებში, სააგენტოს ორგანიზებით, დამატებითი სამუშაოს - სატრენინგო მომსახურების
შესრულების სახით, ბავშვის მინდობით აღზრდის მსურველი პირებისათვის ტრენინგების/სწავლების კურსის (ძირითადი კურსის) ჩატარება, ადმინისტრირების წესის მე-7
მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.
2.2. მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით დასაქმებული ამ მუხლის 2.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შრომით
საქმიანობას ახორციელებს, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ტრენერის ფუნქციის მქონე პირი.
2.3. წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოდგენილია დამატებითი სახით, რაც წარმოადგენს დასაქმებულთან გაფორმებული ძირითადი შრომითი ხელშეკრულების
განუყოფელ და შემადგენელ ნაწილს.
3. სამუშაოს შესრულების წესი და ვადა
3.1. ჩასატარებელი ტრენინგის/სწავლების განრიგი განისაზღვრება, ხოლო შესასრულებელი სამუშაო ხორციელდება პერიოდულად, ადმინისტრირების წესითა და
სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი პირობების შესაბამისად.
3.2. შესრულებული სამუშაო მიღებულად

ჩაითვლება,

მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველი პირებით დაკომპლექტებული თითოეული ჯგუფის

ტრენინგის/სწავლების დასრულების შემდგომ, რაც დასტურდება სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული
პირობების გათვალისწინებით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენით.
4. ანაზღაურების წესი
4.1. დამსაქმებელი, დასაქმებულს ხელფასის სახით აუნაზღაურებს შესრულებული სამუშაოს, თითოეული ჯგუფის ძირითადი კურსის ტრენინგის/სწავლების
ჩატარებისთვის - 200 ლარს.
4.2. ანგარიშსწორება წარმოებს დამსაქმებლის მიერ, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, დასაქმებულის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით, რომელიც განისაზღვრება
ეროვნულ ვალუტაში.
4.3. ანგარიშსწორება მოხდება თითოეული ჯგუფისათვის გაწეული მომსახურების შეჯამებით, სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული პირობების მიხედვით.
5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
5.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს დასაქმებულთან გაფორმებული ძირითადი შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ვადით.
6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
6.1. დასაქმებული ვალდებულია:
6.1.1. პირადად შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის ადმინისტრირების წესის, სააგენტოს შესაბამისი
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და ამ ხელშეკრულების, მოთხოვნათა შესაბამისად.
6.1.2. უზრუნველყოს ტრენინგის/სწავლების მონაწილეთათვის ადმინისტრირების წესის მე-4 მუხლით მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოსამზადებელი კურსის
მოდულში წარმოდგენილი თემებზე კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდება და პასუხი გასცეს დამსწრეთაგან დასმულ შეკითხვებს.
6.2. დასაქმებული უფლებამოსილია:
6.2.1. მოსთხოვოს დამსაქმებელს შესრულებული სამუშაოსთვის გათვალისწინებული ხელფასის ანაზღაურება.
6.2.2. მოითხოვოს ტრენინგისათვის/სასწავლო პროცესისთვის საჭირო გარემო პირობების უზრუნველყოფა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვა.
6.3. დამსაქმებელი ვალდებულია:
6.3.1. აუნაზღაუროს დასაქმებულს შესრულებული სამუშაო, ამ ხელშეკრულების მე-3 და მე-4 მუხლების პირობების თანახმად.
6.3.2. ორგანიზება გაუწიოს ტრენინგის ჩატარებას, საკონფერენციო დარბაზით და სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობით.
6.4. დამსაქმებელი უფლებამოსილია:
6.4.1. ნებისმიერ დროს, უფლებამოსილი პირის მეშვეობით, შეამოწმოს შემსრულებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მსვლელობა და ხელშეკრულების პირობებთან
შესაბამისობა, ხოლო გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის შესახებ აცნობოს დასაქმებულს.
6.4.2. ნებისმიერ დროს უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და გადაუხადოს დასაქმებულს გათვალისწინებული ხელფასი შესრულებული სამუშაოს
პროპორციულად.
7. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, ვადამდე მოშლა
7.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების შეტანა ხდება ცალმხრივად დამსაქმებლის მიერ, რაზედაც ეცნობება დასაქმებულს.
7.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე შეწყდეს შემდეგი პირობების არსებობის შემთხვევაში:
7.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;
7.2.2. დასაქმებულის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული პირობების
შეუსრულებლობისას.
8. დასკვნითი დებულებები
8.1. ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, შრომის კოდექსით, შინაგანაწესით და სააგენტოს
დირექტორის მიერ მიღებული სხვა სამართლებრივი აქტებით.
8.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან.
8.3. ქვემორე ხელმომწერი მხარეები ადასტურებენ თანხმობას ხელშეკრულების შინაარსზე.

დამსაქმებელი:
ქ. თბილისი აკ. წერეთლის გამზ. N144

დასაქმებული: _______________
პირადი N
მისამართი:

_______________________________

_____________________________

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)
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მიღება-ჩაბარების აქტი
სატრენინგო მომსახურების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს შესახებ

შესრულებული სამუშაოს ადგილი: ________________________

წინამდებარე

აქტი

ფორმდება

________________________ (პ/ნ

თარიღი: ___/____________/________წ.

მასზედ,

რომ

ერთის

მხრივ

ტრენერმა

-

) ჩააბარა, ხოლო მეორეს მხრივ სოციალური

მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების
დეპარტამენტის თანამშრომელმა -

__________________________________მიიღო ტრენერის

მიერ შესრულებული სამუშაოს (ბავშვის შვილად აყვანის/მინდობით აღზრდის მსურველ
განხორციელებული სწავლების/ტრენინგის) შესახებ დოკუმენტები ___ ფურცლად.

ჩააბარა:

მიიღო:

სახელი/გვარი/

სახელი/გვარი/

