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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030456171227714
28 / აპრილი / 2014 წ.

№ 04-126/ო

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14
აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული„სოციალური რეაბილიტაციისა და
ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით
განსაზღვრული მომსახურების მოწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების
თაობაზე სსიპ – სოციალური მომსახურებს სააგენტოს 2014 წლის 22 აპრილის
N 0 4 – 11 0 / ო ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა შ ი ც ვ ლ ი ლ ე ბ ი ს შ ე ტ ა ნ ი ს შ ე ს ა ხ ე ბ
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული„სოციალური
რეაბილიტაციისა
და
ბავშვზე
ზრუნვის
2014
წლის
სახელმწიფო
პროგრამის“
,,ბავშვთა
რეაბილიტაციის/აბილიტაციის“ (დანართი 1.3) ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურებების მიმწოდებელთა
რეგისტრაციის მიზნით, ამ დადგენილების დანართი N1–ის მე-3 მუხლის მე–3 პუნქტის შესაბამისად და
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დებულების“ მე-4 მუხლის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.

სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 22 აპრილის N04-110/ო ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და
ბრძანების მეორე პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტით დამტკიცებული ფორმა (დანართი 3)
ჩამოყალიბდეს
თანდართული რედაქციით.
2.
სააგენტოს ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (გ.გოგოლაძე) უზრუნველყოს დანართთან ერთად, ამ
ბრძანების განთავსება სააგენტოს ვებ–გვერდზე: ssa.gov.ge.
3.
დაევალოს სააგენტოს მეურვეობა–მზრუნველობის დეპარტამენტის სოციალური პროგრამების
სამმართველოს უფროსს, ვალერი გაზდელიანს, უზრუნველყოს ამ ბრძანების შესაბამისად, მიმწოდებლად
დასარეგისტრირებელი ორგანიზაციების ინფორმირება და კონსულტირება საჭიროების შემთხვევაში.
4.
ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
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დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ნოე ქინქლაძე

29/04/2014 4:28 PM

დანართი 3
დანართი 3.1

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის მუხლი 3, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

N

1

2

3

4
5

ინდივიდუალური აბილიტაციის და/ან რეაბილიტაციის წლიური გეგმის
შედგენა (წელიწადში ერთხელ, მიუხედავად მომსახურების მიმწოდებლის
შესაძლო ცვლილებისა) შესაბამის სპეციალისტთა ინტერდისციპლინური გუნდის
მიერ, რომლის ფორმაც დამტკიცებული იქნება სააგენტოს მიერ
ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით
თერაპიული ინტერვენცია, რომელიც მოიცავს ფიზიკური თერაპიის, ოკუპაციური
თერაპიის, მეტყველებისა და ენის თერაპიის და საჭიროების შემთხვევაში,
ფსიქოლოგიური კორექციის, ქცევითი თერაპიის, აგრეთვე მშობელთა, მინდობით
აღმზრდელთა, სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილ პირთა ან
კანონიერ წარმომადგენელთა განათლებისა და ტრენინგის სეანსებს ,,ცერებრული დამბლა“ – კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის
(გაიდლაინი) კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების
(პროტოკოლები)
დამტკიცების
თაობაზე“
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 18 დეკემბრის
№278/ო ბრძანების შესაბამისად; (სეანსი)
ექიმის მეთვალყურეობა, რაც მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიურ გასინჯვას,
სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებას, ინტერდისციპლინური გუნდის
მუშაობის კოორდინაციას (სეანსი)
საჭიროების შემთხვევაში – ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის
ფსიქოლოგიური დახმარება (სეანსი)
რეაბილიტაციის
პროგრამაში
მონაწილეობის
პარამეტრების
შესახებ
ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი წარმოდგენლის ინფორმირება

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების (ათდღიანი კურსის – ჯამში
არანაკლებ 22 სეანსის ჩატარება) დაფინანსებისთვის ერთ ბენეფიციარზე
მოთხოვნილი თანხის ლიმიტი
– – – – – – ლარი – – – – თეთრი

ხელმოწერა

ბ.ა.

«

» «_

» 2014წ.

დანართი 3.2

ინფორმაცია ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის მუხლი 3, პუნქტი 1, „ა“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის მომსახურების მიზნით გამოყენებული
მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის შესახებ
ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შესახებ
N

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი

1

სარეაბილიტაციო აღჭურვილობა

2

გადაადგილების, დგომის, ჯდომის, კომუნიკაციისა და გარემოსთან
ადაპტაციისთვის საჭირო დამხმარე საშუალებები

3

შეფასებისთვის საჭირო ტესტები და შკალები

დასახელება

რაოდენობა

ინფორმაცია მომსახურე პერსონალის შესახებ

N

დაკავებული თანამდებობა

1

ბავშვთა ნევროლოგი ან რეაბილიტოლოგი

2

ფიზიკური თერაპევტი

3

ოკუპაციური თერაპევტი

4

მეტყველებისა და ენის თერაპევტი

5

ფსიქოლოგი

6

ექთანი-კოორდინატორი

7

სხვა

სახელი, გვარი

სამუშაო გამოცდილება
(შესაბამის თანამდებობაზე
მუშაობის ხანგრძლივობა)

დაწესებულების ხელმძღვანელი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ გარემო ადაპტირებულია შშშ
პირთა შეუზღუდავი გადაადგილებისთვის და შესაბამისი პერსონალი ლიცენზირებულია
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ხელმოწერა

ბ.ა.

«

» «_

» 2014წ.

დანართი 3.3

ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის მუხლი 3, პუნქტი 1, „ბ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის მომსახურებისთვის გათვალისწინებული
ღონისძიებები:
ერთი სეანსის
ღირებულება

სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

N
1 შესაბამისი სპეციალისტის კონსულტაცია
1.1
1.2
1.3
2 სამკურნალო მასაჟი
2.1
2.2
2.3
3 ფიზიოთერაპიული მანიპულაციები
3.1
3.2
3.3
4 ფიზიკური თერაპია
4.1
4.2
4.3

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების დაფინანსებისათვის
ერთი ბენეფიციარზე მოთხოვნილი თანხის ლიმიტი (თვის განმავლობაში)
დაწესებულების ხელმძღვანელი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ გარემო ადაპტირებულია შშშ
პირთა შეუზღუდავი გადაადგილებისთვის და შესაბამისი პერსონალი ლიცენზირებულია
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ხელმოწერა

ბ.ა.

«

» «_

» 2014წ.

