ძვირფასო მკითხველო,
მოხარული ვარ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გზამკვლევს ეცნობით.
ეს

ნიშნავს, რომ თქვენი მცირე წვლილი შეგაქვთ იმ მნიშვნელოვანი რეფორმის მიმ-

დინარეობაში, რომელსაც ჩვენი სააგენტო ბავშვებზე ზრუნვის სფეროში ახორციელებს.
მინდა მოკლედ გაგაცნოთ 2009 წლიდან დღემდე განხორციელებული ის ცვლილებები,
რომლებიც საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ოჯახურ
მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლი და მიუსაფარი
ბავშვების ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში
ინტეგრაციას უწყობს ხელს.
ამჟამად, მიმდინარეობს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს დიდი
ბავშვთა სახლების დახურვას და მათ ჩანაცვლებას მცირე საოჯახო ტიპის სახლებით.
2012 წლისათვის ძველი ინსტიტუციების რაოდენობა ნოლს გაუტოლდება, ხოლო მცირე
საოჯახო ტიპის სახლები 50-მდე გაიზრდება. ინსტიტუციებსა და ბავშვთა სახლებში
ბავშვთა რაოდენობა

5000-დან

650-მდე შემცირდა. ალბათ იკითხავთ, რა ბედი

ეწიათ ბავშვებს, რომლებიც ბავშვთა სახლებიდან გამოვიყვანეთ? _ ისინი დღეს ოჯახის
ჩამნაცვლებელი სერვისებით სარგებლობენ, მაგალითად, იმყოფებიან მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა
სახლებში, მინდობით აღზრდაში, ხოლო ბევრი მათგანი საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახს დაუბრუნდა.
სოციალური მომსახურების სააგენტო მოქმედებს პრინციპით _ “ბავშვი სახლში და არა ბავშვთა სახლში”.
შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრევენციული ღონისძიებების გატარებით

გავაძლიეროთ

ბიოლოგიური ოჯახი, რათა შევამციროთ ბავშვის ბავშვთა სახლში მოხვედრის რისკი. ამისათვის

განვავითარეთ დღის ცენტრების ქსელი, შემოვიღეთ კვების ვაუჩერი და ოჯახის საჭიროებას მორგებული
რიგი პრევენციული პროგრამები.
ასევე აღსანიშნავია, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით, რეფერირების დოკუმენტის ფარგლებში,
სააგენტო ეფექტურად მუშაობს ბავშვზე ძალადობის გამოვლენისა და მასზე სწრაფი რეაგირების კუთხით.
ბოლო დროს გამოვლენილი ასეთი ფაქტები რეფორმის სწორად წარმართვის დასტურია, რადგან მკვეთრად
გაიზარდა საზოგადოების როლი, ინფორმირება და ჩართულობა ასეთი შემთხვევების გამოვლენაში.
რაც შეეხება ბოლო პერიოდის სიახლეებს, განხორციელდა პროექტი “ჩემი მეგობარი”, რაც კორპორატიული
სოციალური პასუხიმგებლობის ფარგლებში, გულისხმობს მეგობრობას ბიზნეს სექტორსა და ყველა მცირე
საოჯახო ტიპის სახლს შორის. ასევე, აქტიურად ვმუშაობთ პროექტზე - “ქუჩის ბავშვები”.
აღნიშნული პროექტებით ვცდილობთ სახელმწიფო, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორთან ერთად,
მზრუნველობამოკლებული ბავშვისათვის

შევქმნათ ისეთი სერვისები, რომლებიც მოზარდს ამზადებს

დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და სთავაზობს მას სრულფასოვან ინტეგრაციას საზოგადოებაში,
სახელმწიფო ზრუნვიდან გასვლის შემდეგ.
ჩვენი მიზანია,

მოცემული გზამკვლევის საშუალებით,

გაგაცნოთ თითოეული პროგრამისა თუ

სერვისის არსი, სამიზნე ჯგუფი, უპირატესობები და ხელი შეგიწყოთ, აქტიურად ადევნოთ თვალი რეფორმის
მიმდინარეობას.
სოციალური

მომსახურების

სააგენტო

აქტიურად

მონაწილეობს

განხორციელებაში და ვიმედოვნებთ, მიღწეული წარმატებების მოზიარე,

ბავშვზე

ზრუნვის

რეფორმის

ძვირფასო მკითხველო, თქვენც

გახდებით.

keTili survilebiT,
irakli nadareiSvili
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სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის
სახელმწიფო პროგრამა

socialuri momsaxurebis saagento

2011

სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა1

პროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის
2011 წლის სახელმწიფო
პროგრამა.
პროგრამის
გან მა ხორციელებელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
(შშმ) პირთა (მათ შორის, ბავშვთა),
ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,
ძალადობის მსხვერპლ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში
ინტეგრაცია.

შშმ, ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლი და
მიუსაფარი ბავშვები

იხ. ქვეპროგრამები

იხ. ქვეპროგრამები

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)
იხ. ქვეპროგრამები

ქვეპროგრამები
ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

მიტოვების რისკის ქვეშ ბავშვთა ხელოვნური კვების პრო- 0-2 წლამდე ასაკის ბავშვი, რომლის
მყოფი
ბავშვების
კვე- დუქტებით უზრუნველყოფა
ოჯახი კვების ვაუჩერის გაცემის
ბით უზრუნველყოფის ქვე
შესახებ, გადაწყვეტილების მიღების
პროგრამა. ქვეპროგრამის
მომენტში რეგისტრირებულია „სოგან მახორციელებელი-სოციალურად დაუცველი ოჯახების
ციალური
მომსახურების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში” და
სააგენტო.
პროვაიდერი
მინიჭებული აქვს 57001-ზე ნაკორგანიზაციები
ლები სარეიტინგო ქულა
რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრი 0-დან 2
წლამდე ასაკის ბავშვები

1

სამიზნე ჯგუფის ბავშვების
მშობლებზე ან კანონიერ წარმომადგენლებზე კვების ვაუჩერის გაცემა

კვების
ვაუჩერის
გაცემის
შესახებ
გადაწყვეტილებას
იღებს,
რეგიონული
საბჭო.
ვაუჩერი გაიცემა მომდევნო
თვის, არაუგვიანეს 5 რიცხვისა.
მშობელი ან მისი კანონიერი
წარმომადგენელი
ვაუჩერთან
ერთად იღებს ინფორმაციას
საქონლისა და რეალიზაციის
პუნქტების შესახებ

ბიუჯეტი
(ლარი)
250 000

შშმ ბავშვზე ზრუნვის სერვისები გზამკვლევში მონიშნულია მწვანედ
socialuri momsaxurebis saagento

7

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
დღის
ცენტრების
ქვე_
პროგრამა. ქვეპროგრამის
გან მახორციელებელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

8

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

პილოტური,
ადმინისტრაციულტერიტორიულ ერთეულებში, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფისთვის,
დღის ცენტრის მომსახურების შეთავაზება

6-დან 18 წლამდე ასაკის მიტოვების
რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვები (შშმ
სტატუსის
გარეშე),
რომელთა
ოჯახები რეგისტრირებული არიან
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში”
და რომელთა სარეიტინგო ქულა
გადაწყვეტილების მიღების მომენტისათვის 100 001-ზე ნაკლებია
ამავე ასაკობრივი ჯგუფის იმ
ოჯახების წევრი ბავშვები (შშმ
სტატუსის გარეშე), რომლებიც იღებენ რეინტეგრაციის შემწეობას.
ერთდროულად ამ კატეგორიის
ბენეფიციართა
რაოდენობა
არ
უნდა აღემატებოდეს 500-ს.

socialuri momsaxurebis saagento

სერვისები/ღონისძიებები

ყოველდღიური (შაბათ-კვირისა
და უქმე დღეების გარდა) მომსახურება ორჯერადი კვებით,
რომელთაგან ერთ-ერთი უნდა
იყოს სამკომპონენტიანი სადილი. ბენეფიციართა ყოფითი,
აკადემიური და ფუნქციური
უნარების
განვითარებაზე
ზრუნვა, ინდივიდუალური ინტერესებისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით
ბენეფიციართა
საყოფაცხოვრებო
და სახელობო,
პროფესიული
უნარ-ჩვევების
განვითარების
ხელშეწყობა. ბენეფიციარების
კულტურულ და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში
6 წლისა და მეტი ასაკის შშმ ჩართვის უზრუნველყოფა.
პირები, ასევე 6 წლამდე ასაკის შშმ
ბავშვები, რომლებიც დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის დროის
მომსახურებით
სარგებლობდნენ სწორი ორგანიზების, ეფექტუ2009 წელს სახელმწიფო პროგრამის რი კომუნიკაციის, არჩევანის
გაკეთების, გადაწყვეტილების
ფარგლებში.
მიღების პროცესში მონაწილეამ
კატეგორიის
ბენეფიციართა ობისა და კონფლიქტების არაძარაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ლადობრივი გზით მოგვარების,
890-ს
უნარ-ჩვევების სწავლება. საჭიროების შემთხვევაში, ამბულატორიული სამედიცინო და
ფსიქოლოგიური მომსახურების
ორგანიზება.
შშმ
პირების
შემთხვევაში დღის ცენტრის
მომსახურება დამატებით მოიცავს
ბენეფიციართა
ცენტრებში მიყვანისა და შინ
დაბრუნების ორგანიზებას, ინდივიდუალური
აბილიტაციის
(რეაბილიტაციის)
პროგრამის
შედგენას და განხორციელებას.

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

ბენეფიციარი
და/ან
მისი 2 050 824
მეურვე
(კანონიერი
წარმომადგენელი), სოციალური მომსახურების
რაიონულ
ცენტრში,
წარადგენს
შემდეგ
დოკუმენტაციას:
მაძიებლის
პირადობის დამადასტურებელ
საბუთს (მოქალაქის პირადობის
მოწმობას ან პასპორტს) და
მის ასლს, ან დაბადების მოწმობას და მის ასლს _ თუ პირი
არასრულწლოვანია;
მაძიებლის
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ცნობას
(სამედიცინო
დოკუმენტაცია
ფორმას #IV-100/ა);
მაძიებლის ერთ ფოტოსურათს
(3X4); მაძიებლის, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირის
სტატუსის
დამადასტურებელ
დოკუმენტს და ასლს (ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში);.
განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელ საბუთს (მოქალაქის პირადობის მოწმობას
ან პასპორტს) და ასლს, თუ
განმცხადებელი,
მაძიებლის
კანონიერი წარმომადგენელია;
მაძიებლის
კანონიერი
წარმომადგენლობის
დამადასტურებელ საბუთს და
ასლს,
თუ განმცხადებელი, მაძიებლის
კანონიერი წარმომადგენელია;
დღის ცენტრში, ბენეფიციარის

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

თუ 18 წლამდე ასაკის ბავშვს, რომელზეც გაცემულია
ვაუჩერი და რომელიც იღებს
მომსახურებას
დღის
ცენტრში (მათ შორის, 18 წლამდე
ასაკის
შშმ
ბავშვთა),
ვაუჩერის
მოქმედების
ვადის
გასვლამდე შეუსრულდება 18
წელი, მას უფლება აქვს მიიღოს მომსახურება ამავე დღის
ცენტრში 18 წლის მიღწევის
თვეს

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

მოთავსების
შესახებ,
შესაბამისი განცხადებისა და თანდართული
დოკუმენტების,
სააგენტოში
(ტერიტორიულ
ორგანოში) წარდგენიდან არაუმეტეს ერთი თვის ვადაში,
რეგიონული საბჭოს უახლოეს
სხდომაზე წარსადგენად, სოციალური
მუშაკი
ამზადებს
დასკვნას პირის, დღის ცენტრში
მოთავსების, მიზანშეწონილობის
შესახებ. საბჭოზე სოც.მუშაკს
გააქვს დოკუმენტაცია, სიტყვიერად მოახსენებს ბავშვის
მდგომარეობას და სთავაზობს
რეკომენდაციას;
სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში,
პირის
მოთავსების
შესახებ
გადაწყვეტილების
თაობაზე, წერილობით ეცნობება,
დაინტერესებულ მხარეს, გადაწყვეტილების მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში. საბჭოს
გადაწყვეტილების საფუძველზე,
რაიონული განყოფილება ბეჭდავს
ვაუჩერს
(ტალონებს),
ასაკის და პერიოდის გათვალისწინებით — არაუგვიანეს
2011 წლის 31 დეკემბრამდე

socialuri momsaxurebis saagento

9

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
მზრუნველობა მოკლებულ
ბავშვთა,
საოჯახო
ტიპის
მომსახურებებით
უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის
გან მახორციელებელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო.
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

10

მიზანი/ამოცანა

მზრუნველობამოკლებული
ბავშვების, მცირე საოჯახო ტიპის
სახლებში განთავსება და მათი
ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ, პირობებში აღზრდა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

მინდობით აღზრდაში განთავსებას 24-საათიანი მომსახურების მიდაქვემდებარებული პირები.
წოდება, მცირე საოჯახო ტიპის
სახლში მინიმუმ 3-ჯერადი კვებავშვთა სააღმზრდელო დაწესე- ბით უზრუნველყოფა, რომელბულებაში მცხოვრები ან ჩასა- თაგან ერთ-ერთი უნდა იყოს
რიცხი 6-დან 18 წლამდე ასაკის სამკომპონენტიანი
სადილი.
მზრუნველობამოკლებული ბავშვე- მზრუნველობამოკლებული ბავშვე- ასაკის, სქესისა და სეზონის
ბის, მიმღებ ოჯახებში განთავსება ბი, რომელთა ბიოლოგიურ ოჯახში შესაბამისი ტანისამოსით და
(მინდობით აღზრდა)
დაბრუნება ან შვილად აყვანა ვერ პირადი
ჰიგიენისათვის
აუხერხდება
ცილებელი
ნივთებით
უზრუნველყოფა
ბავშვის
მომსახურების
ინდივიდუალური
გეგმის შემუშავება და მისი
შესრულებისა და პერიოდული
გადასინჯვის უზრუნველყოფა.
ყოველდღიური, ყოფითი უნარების სწავლება (თვითმოვლა,
საოჯახო აქტივობებში ჩართვა
და სხვა), პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახმარება, მათი
ინტერესების, მიდრეკილებებისა
და
შესაძლებლობის
გათვალისწინებით, აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების ხელშეწყობა და მისი თავისუფალი
დროის სწორი და მიზნობრივი
ორგანიზება
კულტურულ-საგანმანათლებლო
და
სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვა საჭიროების
შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური
მომსახურების
ორგანიზება
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში, ბავშვის დინამიური
მეთვალყურეობის
უზრუნველყოფა და, საჭიროებისამებრ,
პირველადი
სამედიცინო დახმარების გაწევა

socialuri momsaxurebis saagento

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დაინტერესებულმა მხარემ (გან- 3 542 365
მცხადებელმა), უნდა მიმართოს
სააგენტოს და შეავსოს განცხადების ფორმა. განცხადებისა
და თანდართული დოკუმენტების
(ბენეფიციარის
პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლის (პასპორტის პირადობის
მოწმობის, ცნობის სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტოდან პირის
რეგისტრაციისა და მისთვის
პირადი
ნომრის
მინიჭების
თაობაზე), სააგენტოში წარდგენიდან არაუმეტეს ერთი
თვის ვადაში, რეგიონული საბჭოს უახლოეს სხდომაზე წარსადგენად, სოციალური მუშაკი
ამზადებს
დასკვნას,
პირის
სპეციალიზებულ
დაწესებულებაში მოთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ. მაძიებლის, მცირე საოჯახო ტიპის
სახლში
განთავსებაზე,
გადაწყვეტილებას
იღებს
რეგიონული საბჭო

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

და სახელმწიფო პროგრამებით
გათვალისწინებული, აგრეთვე,
გაუთვალისწინებელი
ამბულატორიული
და
სტაციონარული
სამედიცინო
მომსახურების
ორგანიზება
ბავშვის, ოჯახურ გარემოსთან
მაქსიმალურად მიახლოვებულ
პირობებში
აღზრდის,
უზრუნველყოფა, სოციალური
მუშაკების მიერ პერიოდული
ვიზიტებითა
და შესაბამისი
მეთვალყურეობის
დაწესების
მეშვეობით. მინდობით აღზრდის შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ღონისძიებებში შედის:
ბავშვის, ოჯახურ გარემოსთან
მაქსიმალურად მიახლოვებულ
პირობებში აღზრდის, მდგომარეობის და განვითარების
უზრუნველყოფა, სოციალური
მუშაკების მიერ პერიოდული
ვიზიტებითა
და შესაბამისი
მეთვალყურეობის
დაწესების
მეშვეობით მინდობით აღზრდის
(მათ
შორის,
გადაუდებელი
მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების, შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა
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ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით
უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის განმახორცი ელებელი-სო ცი ალური
მომსახურების სააგენტოს
მიერ `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ კანონის
შესაბამისად
შერჩეული
ორგანიზაცია

12

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

18 წლამდე ასაკის მიუსაფარი
ბავშვებისთვის დროებითი, 24საათიანი თავშესაფრის ან დღის
მომსახურების მიწოდება

18
წლამდე
ასაკის
დღეში
ერთდროულად
არაუმეტეს
25
ბავშვის TavSesafris momsaxurebiT uzrunvelyofa;
ამასთან,
თავშესაფარში დამატებით ორი ადგილი განკუთვნილია გადაუდებელი
შემთხვევებისათვის,
რომლებიც
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება

თავშესაფრით უზრუნველყოფის
შემთხვევაში, ბენეფიციარების
სადღეღამისო მომსახურება მინიმუმ 3-ჯერადი კვებით, რომელთაგან
ერთ-ერთი
უნდა
იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; დღის მომსახურების შემთხვევაში,
ბენეფიციარების
ორჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელთაგან ერთერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; ბენეფიციარების
უზრუნველყოფა ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი
ტანისამოსით და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით; ბავშვის პირველადი
სამედიცინო
საჭიროებების
დადგენა.
საჭიროების შემთხვევაში, სახელმწიფო ჯანდაცვით პროგრამებში ჩართვის
უზრუნველყოფა,
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის
დადგენა
(თვითდაზიანებისა
და თვითმკვლელობისკენ მიდრეკილების პრევენცია) და მის
სტაბილიზაციაზე ზრუნვა;
მომსახურების ინდივიდუალური
გეგმის შედგენა და განხორციელება ინდივიდუალურ და
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ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბავშვის თავშესაფარში ჩარიცხვის
მიზნით,
თავშესაფარს
უნდა მიმართოს მეურვეობისა
და მზრუნველობის ორგანომ,
ბენეფიციარმა და მისმა მზრუნველმა, თავშესაფრის თანამშრომელმა, პატრულმა, კერძო პირმა, ასევე მშობელმა, თუ
ოჯახში შექმნილია კრიზისული
ვითარება.
მომართვის შემდეგ, პირველად
გასაუბრებას აწარმოებს ცენტრის
სოციალური
მუშაკი,
საჭიროების შემთხვევაში ექიმი ან ფსიქოლოგი და ისინი
ბავშვის შესახებ ინფორმაციას
აწვდიან ცენტრის დირექტორს.
ბავშვის თავშესაფარში ჩარიცხვის შემთხვევაში, ცენტრის
დირექტორი ხელს აწერს პირველადი მომართვის ბარათს და
ბავშვს ანაწილებს თავშესაფრის
შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში.
მომსახურების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა მიმართოს კავშირი “ბავშვი და გარემო”—ს,
მისამართი: ქ.თბილისი, ბესიკის
ქ. #5. ტ.2943734

ბიუჯეტი
(ლარი)

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

ჯგუფურ აქტივობებში ჩართვა: ქვეპროგრამით მოსარგებლეებისათვის,
საგანმანათლებლო
და
პროფესიული
სასწავლო პროგრამების შემუშავება
და
განხორციელება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
მოწყობა.
ბავშვის დღის განრიგის შემუშავება, ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების
გათვალისწინებით. სპორტულგამაჯანსაღებელ აქტივობებში
ჩაბმა.
ცხოვრებისეული
და
სოციალური
უნარ-ჩვევების
სწავლება.
საყოფაცხოვრებო
უნარ-ჩვევების სწავლება (საკუთარი ნივთების, ტანსაცმლის,
საძინებელი სივრცის მოვლა,
საერთო მოხმარების ოთახების
სისუფთავის დაცვა და სხვა)
შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციების
ქვეპროგ რამა.ქვეპ როგ რამის
გა ნ მახორ ცი ელე ბელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციის
მომსახურებით უზრუნველყოფის
გზით ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა
და სოციალური რეაბილიტაციის
ხელშეწყობა

შშმ ბავშვთა, სპეციალიზებულ სადღეღამისო დაწესებულებებში ან
შშმ პირთა პანსიონატში მცხოვრები, 16 წლისა და უფროსი ასაკის
შშმ ბავშვი ან შშმ პირი.
16 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვები,
რომლებიც სათემო ორგანიზაციის
მომსახურებით
სარგებლობდნენ
უწყვეტობის ბრძანების შესაბამისად. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული
მომსახურებით ერთდროულად მოსარგებლე პირთა
რაოდენობა, არ უნდა აღემატებოდე
60 პირს.

ბენეფიციართა
საცხოვრებლით, ყოველდღიური მომსახურებითა და სამჯერადი კვებით
უზრუნველყოფა, რომელთაგან
ერთ-ერთი უნდა იყოს, სამკომპონენტიანი სადილი, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, პირადი ჰიგიენისა და
ინდივიდუალური
მოხმარების
საგნებით უზრუნველყოფა
საზოგადოებაში ინტეგრაციის
ხელშემწყობი
ღონისძიებების
განხორციელება.

სათემო ორგანიზაციაში ჩა- 261 105
რიცხვისათვის, საჭიროა შემდეგი საბუთები: სათემო ორგანიზაციებში
მოთავსების
შესახებ განცხადება; პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი (პასპორტი, პირადობის
მოწმობა, ცნობა სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტოდან პირის
რეგისტრაციისა და მისთვის
პირადი ნომრის მინიჭების თაობაზე) შშმ პირის სტატუსის
დამადასტურებელი
საბუთის
ასლი;
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოში ზემოთ
ჩამოთვლილი დოკუმენტაციის
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ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

წარდგენიდან არაუმეტეს ერთი
თვის
ვადაში,
სოციალური
მუშაკი
ამზადებს
დასკვნას
პირის შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციაში მოთავსების შესახებ. პირის
სათემო ორგანიზაციაში ჩარიცხვის შესახებ
გადაწყვეტილებას იღებს, მეურვეობისა და მზრუნველობის
რეგიონული
საბჭო.
ჩარიცხვასთან
დაკავშირებით
დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საოქმო
გადაწყვეტილების
ამონაწერი
იგზავნება,
დაინტერესებულ
მხარესთან
გადაწყვეტილების
მიღებიდან 5 სამუშაო დღის
განმავლობაში
ბავშვთა ფსიქოსომატური
აბილიტაციის
(რეაბილიტაციის) ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის განმახორცი ელებელი-საციალური
მომსახურების სააგენტოს
მიერ “სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ”
კანონის შესაბამისად შერჩეული ორგანიზაცია ან
ორგანიზაციები

ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გაუმჯობესება, მათთვის ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) მომსახურების შეთავაზების მეშვეობით

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებს
მიეკუთვნება შემდეგი კატეგორიის
ბავშვი:
ბავშვთა
ცერებრული
დამბლის, კუნთების პირველადი
დაზიანების,
ცენტრალური
ნერვული სისტემის ანთებითი და
სისხლძარღვოვანი
დაავადებების
ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიისა
და მხრისა და მხრის სარტყლის
ნერვების
დაზიანების
მქონე
3 წლისა და მეტი ასაკის შშმ
ბავშვები;
სპინური კუნთოვანი ატროფიისა
და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების,
კუნთების სხვა (მათ შორის, დაუზუსტებელი) პირველადი დაზიანების,
ბავშვთა
ცერებრული
დამბლის, ჰემი-, პარა- და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის
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ბავშვის ინდივიდუალური ფსიქოსომატური
აბილიტაციის
(რეაბილიტაციის)
წლიური
გეგმის
შედგენა.
შესაბამის
სპეციალისტთა ინტერდისციპლინური გუნდისმიერ, სადაც
მითითებული
იქნება
აბილიტაციის
(რეაბილიტაციის)
კურსების
რეკომენდირებული
რაოდენობა,
ხანგრძლივობა,
ჩაბარების ვადები. ფიზიკური
თერაპია, რაც მოიცავს: მოტორული უნარ-ჩვევების განვითარებას (მსხვილ მოტორულ
ფუნქციებზე კონცენტრირებით),
ადაპტაციური
საშუალებების
გამოყენების სწავლებას, ორალურ-მოტორული
უნარ-ჩვევების
განვითარებას,
ჯდომისა
და
დგომის
პოზის
განვითარებას, სიარულის ტრენინგსა და ანალიზს, მოძრაობის
ამპლიტუდის გაფართოებას

ქვეპროგრამაში მომსახურების 656 700
მისაღებად
სამიზნე
ჯგუფის ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი
განცხადებით
მიმართავს მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციას თბილისში, ბათუმში ან ქუთაისში.
განცხადებას თან უნდა ერთოდეს:
ბავშვის
დაბადების
მოწმობა და მისი ასლი; შშმ პირის
სტატუსის დამადასტურებელი
დოკუმენტის
ასლი
(ასეთი
არსებობის
შემთხვევაში);
ამონაწერი
„სოციალურად
ოჯახების
მონადაუცველი
ცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირაციის და სარეიტინგო
ქულის შესახებ (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)
მომსახურების
დაწყების
დროისთვის;
მომსახურების
მისაღებად ბენეფიციარმა

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბავშვები,
ძვალ-სახსროვანი დაავადების მქონე
18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც 2011
წლის
28
თებერვლის
მდგომარეობით
იღებდნენ
მომსახურებას,
უწყვეტობის
ბრძანებით
გათვალისწინებული
„ძვალ-სახსროვანი
დაავადებების მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ შესაბამისად

(ძირითადად ქვემო კიდურების), სენსორულ
ინტეგრაციას,
ტკივილის
მენეჯმენტს
ოკუპაციური თერაპია, რაც მოიცავს:
მოტორული უნარ-ჩვევების განვითარებას
(ნატიფ მოტორულ ფუნქციებზე კონცენტრირებით),
ადაპტაციური
საშუალებების
გამოყენების
სწავლებას,
ჯდომისა და დგომის პოზის განვითარებას,
კვების
უნარ-ჩვევების
განვითარებას,
თვითმოვლის უნარ-ჩვევების განვითარებას,
მოძრაობის ამპლიტუდის გაფართოებას
(ძირითადად ზემო კიდურების), სენსორულ
ინტეგრაციას, კომუნიკაციას, ვიზუალურმოტორულ
აღქმას.
მეტყველებისა
და
ენის
თერაპია,
რაც
მოიცავს
კომუნიკაციური (მათ შორის, ენობრივი)
უნარ-ჩვევების განვითარებას, ჟესტებისა
და
ნიშნების
ენის
(არტიკულაციის)
სწავლებას,
კვების
უნარ-ჩვევების
განვითარებას,
ორალურ-მოტორული
უნარ-ჩვევების განვითარებას, სენსორულ
ინტეგრაციას, სწორი სუნთქვის უნარის
განვითარებას. ექიმის მეთვალყურეობა,
რაც მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიურ
გასინჯვას, სამედიცინო დოკუმენტაციის
წარმოებას, ინტერდისციპლინური გუნდის
მუშაობის
კოორდინაციას
საჭიროების
შემთხვევაში,
ბავშვის
ფსიქოლოგიური
დახმარება, რაც მოიცავს ფსიქოლოგიურ
ტესტირებას, კოგნიტიური უნარებისა და
გონებრივი განვითარების შეფასებასა და
ფსიქოლოგიურ კორექციას. საჭიროების
შემთხვევაში ბავშვის მშობლის ან კანონიერი
წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური დახმარება

ბიუჯეტი
(ლარი)

უნდა მიმართოს შპს “ბავშვთა
ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის
ცენტრს”
მის.
ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.#2/6.
ტ.:2527889.
ქუთაისის
სარეაბილიტაციო ცენტრი—თემიდა
97. ბათუმის შპს “ბათუმის რესპუბლიკური
კლინიკური
საავადმყოფო
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ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
გონებრივი და ფიზიკური
განვითარების შეფერხების
მქონე
ბავშვთა,
ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის
გან მახორ ცი ელებელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

16

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა (მათ შორის, დაუნის სინდრომი,
ცერებრული
დამბლა,
აუტიზმი და სხვ.) ადრეული რეაბილიტაცია და პრევენცია

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს
განეკუთვნება გონებრივი და ფიზიკური
განვითარების
შეფერხების მქონე 0-7 წლამდე ასაკის
ბავშვები

გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა, ადრეული განვითარების
დარღვევების
იდენტიფიკაცია, მათი სოციალური, მოტორული, შემეცნებითი,
თვითმოვლის
და
კომუნიკაციური
უნარების
განვითარება და სოციალურ
ინტეგრაციაში
ხელშეწყობა.
შეფასების
შესაბამისი
სისტემისა და მეთოდოლოგიის
დახმარებით, რომლიც ითვალისწინებს:
ჩვილის
სტიმულირებას, სოციალურ და თვითმოვლის უნარებს, შემეცნებას,
მოტორიკას და კომუნიკაციურ
უნარებზე მუშაობას, ბავშვის
განვითარების ინდივიდუალური
გეგმის
(გრძელვადიანი
და
მოკლევადიანი
გაზომვადი
მიზნებით) შედგენა, განხორციელება და ყოველთვიური
განახლება შემუშავებული ინდივიდუალური
გეგმის
განსახორციელებლად
მშობლის
მომზადება
ბავშვის
საჭიროებებიდან გამომდინარე,
სხვადასხვა
სპეციალისტის
(ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარების პედაგოგი, ოკუპაციური
თერაპევტი,
ფიზიოთერაპევტი, მეტყველების
თერაპევტი) არანაკლებ ცხრა
მომსახურება
თვეში.
მომსახურება
შესაძლებელია
ტარდებოდეს
სახლში,
მიმწოდებელთან, საბავშვო ბაღში ან სხვა ადგილას ბავშვის
ინდივიდუალური
საჭიროებებიდან გამომდინარე

ადრეული
განვითარების
ქვეპროგრამაში მომსახურების
მისაღებად,
სამიზნე
ჯგუფის ბავშვის, კანონიერი
წარმომადგენელი განცხადებით
მიმართავს,
სააგენტოს
შესაბამის
ტერიტორიულ
ორგანოს. განცხადებას თან
უნდა ერთვოდეს:
კანონიერი
წარმომადგენლის
პირადობის დამადასტურებელი
საბუთი (მოქალაქის პირადობის
მოწმობა ან პასპორტი) და
ასლი;
კანონიერი წარმომადგენლობის
დამადასტურებელი საბუთი;
ბავშვის დაბადების მოწმობა და
მისი ასლი;
ბენეფიციარის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ ცნობა
(სამედიცინო
დოკუმენტაცია
ფორმა
IV-100/ა),
სადაც
აღნიშნული
უნდა
იყოს,
ბავშვის
დიაგნოზი
(მათ
შორის,
დაუნის
სინდრომი,
ცერებრული დამბლა, აუტიზმი
და სხვ.) და რეკომენდაცია
მისთვის რეაბილიტაციისა და
პრევენციის
ღონისძიებების
გატარებაზე.
ქვეპროგრამაში
ჩართვის შესახებ, შესაბამისი
განცხადებისა და თანდართული
დოკუმენტების
სააგენტოში
(ტერიტორიულ
ორგანოში)
წარდგენიდან, არაუმეტეს 1
თვის ვადაში, რეგიონული საბჭოს უახლოეს სხდომაზე წარსადგენად, სოციალური მუშაკი
ამზადებს
დასკვნას
პირის
ქვეპროგრამაში მონაწილეობის
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ბიუჯეტი
(ლარი)

86 400

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე
ბავშვის დაბადებისას, მშობლისათვის მორალური და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა და დაბადების პირველი
თვეებიდანვე, ბავშვის ჩართვა
ადრეული განვითარების პროგრამაში..

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

მიზანშეწონილობის შესახებ.
საბჭოზე სოციალურ მუშაკს
გააქვს დოკუმენტაცია, სიტყვიერად მოახსენებს ბავშვის
მდგომარეობას და სთავაზობს
რეკომენდაციას.
რეგიონული
საბჭო
იღებს
გადაწყვეტილებას,
აღნიშნულ დაწესებულებაში, ბენეფიციარის
სრული
სახელმწიფო
დაფინანსებით
ან
თანადაფინანსებით
მოთავსების
თაობაზე.
საბჭოს
გადაწყვეტილების
საფუძველზე, რაიონული განყოფილება ბეჭდავს ვაუჩერს
(ტალონებს) (ასაკის და პერიოდის
გათვალისწინებით
—
არაუგვიანეს 2011 წლის 31
დეკემბრამდე).

socialuri momsaxurebis saagento
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ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
ბავშვთა
ასაკის
განვითარების
დარღვევების,
პრევენციისა
და
ადრეული
დიაგნოსტიკის
ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი, სოციალური მომსახურების
სააგენტოს
მიერ ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონის
შესაბამისად
შერჩეული
ორგანიზაცია

ქვეპროგრამის
დასახელება და
განმახორციელებელი
დამხმარე
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის
გან მახორ ციელებელი-სოციალური
მომსახურების
სააგენტო
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

18

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბავშვთა ასაკის მენტალური განვითარების მსუბუქი და საშუალო
ხარისხის დარღვევების ადრეული
დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და
პრევენცია.

მენტალური განვითარების მსუბუქი და საშუალო ხარისხის დარღვევების მქონე 1-დან 6 წლამდე
ასაკის ბავშვები

ბენეფიციართა იდენტიფიკაცია
(სკრინინგი), თვეში არანაკლებ
80
ბენეფიციარის
დიაგნოსტიკა, თვეში არანაკლებ
40 ბენეფიციართა რეგისტრაცია, ელექტრონული მონაცემთა
ბაზის
წარმოება
ნევროლოგის
კონსულტაცია,
ძილის დარღვევების კვლევა
კითხვარების
საშუალებით,
თვეში არანაკლებ 50 საჭიროების შემთხვევაში ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური
კვლევების
წარმოება, თვეში არანაკლებ
15
დიაგნოსტირებულ
ბავშვებში,
ინტერვენციისა
და
განვითარების,
ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება
მშობლების განათლება და კონსულტაცია
ინდივიდუალური
გეგმების
შედეგის
შესაფასებლად, ოჯახებთან კომუნიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში, გეგმის კორექცია

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიციართა, ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის
ხელშეწყობა

იხ. ქვეპროგრამის კომპონენტები

socialuri momsaxurebis saagento

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

ბავშვთა ასაკის განვითარების 108 000
პრევენციისა
და
ადრეული
განვითარების
მომსახურების
მისაღებად
საჭიროა შემდები
საბუთები: ბენეფიციარის საპასპორტო მონაცემები (საცხოვრებელი ადგილის, მისამართისა და ტელეფონის ნომრის
მითითებით)
მომსახურების მისაღებად ბენეფიციარმა
უნდა
მიმართოს
„ნევროლოგიისა
და
ნეიროფსიქოლოგიის
ინსტიტუტს” შემდეგ მისამართზე:
თბილისი, 0102, ი. ჯავახიშვილის
ქ. 51. ტელ: 291 29 47; 295 75
20

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

იხ. ქვეპროგრამის კომპონენ- დამხმარე საშუალებების მი- 2 728 600
ტები
ღების მიზნით, მოქალაქეები
განცხადებით მიმართავენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სადაც ამ განცხადებას განიხილავს და მის
დაკმაყოფილებაზე
გადაწყვეტილებას იღებს, სპეციალური
კომისია

ქვეპროგრამის კომპონენტები
კომპონენტის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

სავარძელ-ეტლებით
უზ- ინდივიდუალურად ადაპტირებადი სავარძელ-ეტლის საჭიროების მქო- სავარძელ-ეტლების
ბენეფირუნველყოფისა და შშმ სავარძელ-ეტლებით უზრუნველ- ნე შშმ პირები (მათ შორის, შშმ ციარზე გაცემა და ინდივიპირთა დასაქმების ხელ- ყოფა
დუალური საჭიროების გათბავშვები)
შეწყობის
კომპონენტი.
ვალისწინებით
მორგება
კომპონენტის
განმახორსაჭიროების შემთხვევაში, საცი ელებელი-სოციალური
ვარძელ-ეტლთან ერთად, ნამომსახურების
სააგენტო
წოლებისგან
დამცავი
სპეპროვაიდერი ორგანიზაციციალური ბალიშის გაცემა.
ები
სავარძელ-ეტლების გამოყენებასთან დაკავშირებული, სარე—
კომენდაციო-საკონსულტაციო
და
ტექნიკური
მომსახურების გაწევა. გაცემული სავარძელ-ეტლების
საგარანტიო მომსახურება მინიმუმ
24 თვის განმავლობაში საგარანტიო მომსახურების ვადის ამოწურვამდე. გაცემული
სავარძელ-ეტლის
მწყობრიდან
გამოსვლის
შემთხვევაში (რაც არ არის გამოწვეული
ბენეფიციარის
მიზეზით) მისი უფასო შეცვლა,
თუ
მისი
შეკეთება
ვერ ხერხდება, საგარანტიო
მომსახურების მიღების მოთხოვნით, მიმართვიდან შვიდი კალენდარული დღის განმავლობაში

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დამხმარე საშუალებების მი- 196 000
ღების მიზნით მოქალაქეები
განცხადებით მიმართავენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან მის რეგიონულ
განყოფილებას, სადაც ამ განცხადებას განიხილავს და მის
დაკმაყოფილებაზე
გადაწყვეტილებას
იღებს,
სპეციალური კომისია. კომისიის
დადებითი
გადაწყვეტილების
შემთხვევაში მოქალაქეს ეგზავნება ვაუჩერი.
განცხადებას
თან
უნდა
ერთვოდეს: პირის, კანონიერი
წარმომადგენლის
პირადობის
დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა
ან პასპორტი) და
ასლი,
თუ
განმცხადებელი
პირის,
კანონიერი წარმომადგენელია;
18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში - დაბადების მოწმობის
ასლი (პირადობის მოწმობის
არქონისას); შშმ ბავშვი) სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
პირზე
გაცემული
დამტკიცებული ფორმა IV-50/2-ის
ასლი, სადაც მითითებული იქნება სავარძელ-ეტლის საჭიროება

socialuri momsaxurebis saagento

19

კომპონენტის
დასახელება და
განმახორციელებელი
საპროთეზო-ორთოპედიული
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
კომპონენტი.კომპონენტის
განმახორციელებელისოციალური მომსახურების
სააგენტო
პროვაიდერი
ორგანიზაციები

20

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

ბენეფიციართა ფუნქციური და- საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმოუკიდებლობის ხარისხის გაუ- მის საჭიროების მქონე შშმ პირები
მჯობესება და მათი საზოგა- (მათ შორის, შშმ ბავშვები)
დოებაში ინტეგრაციის პროცესის
ხელშეწყობა

socialuri momsaxurebis saagento

სერვისები/ღონისძიებები

ქვედა კიდურის ყველა დონის
ამპუტირების შემთხვევაში ქვედა კიდურების პროთეზების
შერჩევა,
დამზადება
და
მორგება
ზედა
კიდურის
ყველა დონის ამპუტირების
შემთხვევაში
პროთეზის
შერჩევა,
დამზადება
და
მორგება ორთეზების შერჩევა,
დამზადება და მორგება საპროთეზო,
ორთოპედიული
ნაწარმის
მიღებიდან,
12
თვის
განმავლობაში
საგარანტიო
მომსახურება
მისი გამოცვლის ჩათვლით,
თუ
შესაბამისი
ნაწარმის
მწყობრიდან
გამოსვლა
არ
უკავშირდება ფიზიოლოგიურ
ცვლილებას, დაავადებას ან
ტრავმით გამოწვეულ ცვლილებას, წინასწარ განზრახულ
დაზიანებას ან არადანიშნულებისამებრ გამოყენებას ინდივიდუალური ტრეინინგებისა
და სპეციალური სწავლების
ჩატარება ბენეფიციართათვის
გადაცემული საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის უსაფრთხო და შეძლებისდაგვარად,
ხანგრძლივი
ექსპლუატაციის
მიზნით

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

დამხმარე საშუალებების მიღების მიზნით მოქალაქეები განცხადებით
მიმართავენ
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს ან მის რეგიონულ
განყოფილებას,
სადაც
ამ
განცხადებას განიხილავს და
მის
დაკმაყოფილებაზე
გადაწყვეტილებას იღებს სპეციალური კომისია
კომისიის
დადებითი
გადაწყვეტილების შემთხვევაში,
მოქალაქეს ეგზავნება ვაუჩერი
განცხადებას
თან
უნდა
ერთვოდეს: პირის კანონიერი
წარმომადგენლის
პირადობის
დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა
ან პასპორტი) და
ასლი, თუ
განმცხადებელი პირის კანონიერი წარმომადგენელია;
18
წლამდე
ასაკის
პირის
შემთხვევაში
დაბადების
მოწმობის ასლი (პირადობის
მოწმობის
არქონისას);
შშმ
ბავშვის
სტატუსის
დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
პირზე
გაცემული
დამტკიცებული ფორმა IV-50/2ის ასლი, სადაც მითითებული
იქნება
საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალების საჭიროება

ბიუჯეტი
(ლარი)

363 000

კომპონენტის
დასახელება და
განმახორციელებელი
სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი.
კომპონენტის განმახორციელებელი-საქართველოს
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შემსყიდველი ორგანიზაცია და სოციალური
მომსახურების სააგენტო

მიზანი/ამოცანა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

სმენის აპარატების უზრუნველყოფის გზით, ბენეფიციართა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი
საზოგადოებაში
ინტეგრაციის
პროცესის ხელშეწყობა

სმენის აპარატის საჭიროების მქონე არანაკლებ 1318 (მათ შორის,
1045 ანალოგური და 273 ციფრული) სმენადაქვეითებული შშმ
პირები, მათ შორის ბავშვები

სმენის
აპარატების
შეძენა და გაცემა, სმენის აპარატის მორგება, სმენის აპარატების
გამოყენებასთან
დაკავშირებით,
შესაბამისი
სარეკომენდაციო,
საკონსულტაციო
და
ტექნიკური
მომსახურების გაწევა გაცემული სმენის აპარატების, უფასო საგარანტიო მომსახურება,
არანაკლებ 12 თვის განმავლობაში

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ბიუჯეტი
(ლარი)

დამხმარე საშუალებების მიღების მიზნით მოქალაქეები
განცხადებით მიმართავენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან მის რეგიონულ
განყოფილებას, სადაც ამ განცხადებას განიხილავს და მის
დაკმაყოფილებაზე
გადაწყვეტილებას
იღებს
სპეციალური კომისია. განცხადებას
თან უნდა ერთვოდეს: პირის
კანონიერი
წარმომადგენლის
პირადობის დამადასტურებელი
საბუთი (მოქალაქის პირადობის
მოწმობა ან პასპორტი) და
ასლი, თუ განმცხადებელი პირის
კანონიერი წარმომადგენელია;

487 700

18
წლამდე
ასაკის
პირის
შემთხვევაში
დაბადების
მოწმობის ასლი (პირადობის
მოწმობის არქონისას);
შშმ ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი
საბუთის
ასლი;
პირზე გაცემული დამტკიცებული ფორმა IV-50/2-ის ასლი,
სადაც
მითითებული
იქნება
სმენის აპარატის საჭიროება

კოხლეარული იმპლანტით
უზრუნველყოფის
კომპონენტი
კომპონენტის
განმახორციელებელისაქართველოს
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო —
შემსყიდველი ორგანიზაცია

ბენეფიციართა ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის
ხელშეწყობა

აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ხარისხიანი კოხლეარული სმეყრუ-მუნჯი ექვს წლამდე ასაკის ნის აპარატების შეძენა და გაბავშვები, ასევე ამ ასაკის ზემოთ ცემა
მყოფი პირები, თუ
სამედიცინო
დასკვნის თანახმად, ნაჩვენებია
კოხლეარული იმპლანტის ოპერაცია

დამხმარე საშუალებების მი- 1 681 500
ღების მიზნით, მოქალაქეები
განცხადებით მიმართავენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან მის რეგიონულ
განყოფილებას, სადაც ამ განცხადებას განიხილავს და მის
დ ა კ მ ა ყ ო ფ ი ლ ე ბ ა ზ ე
გადაწყვეტი—
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კომპონენტის
დასახელება და
განმახორციელებელი

მიზანი/ამოცანა

და სოციალური მომსახურების სააგენტო

22
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სამიზნე ჯგუფი

სერვისები/ღონისძიებები

ბენეფიტის მიღების
პროცედურა

ლებას
იღებს
სპეციალური
კომისია განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:
პირის კანონიერი წარმომადგენლის, პირადობის
დამადასტურებელი
საბუთი (მოქალაქის პირადობის
მოწმობა ან პასპორტი) და
ასლი, თუ განმცხადებელი პირის
კანონიერი წარმომადგენელია;
18
წლამდე
ასაკის
პირის
შემთხვევაში
დაბადების
მოწმობის ასლი (პირადობის
მოწმობის არქონისას);
შშმ ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
პირზე
გაცემული
დამტკიცებული ფორმა IV-50/2-ის ასლი,
სადაც მითითებული იქნება,
კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის საჭიროება

ბიუჯეტი
(ლარი)

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამები და პროექტები,
რომლებსაც ახორციელებენ ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოები და

socialuri momsaxurebis saagento

2011

Tbilisi
1.1 თბილისის მერიის პროგრამები
მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

ქ. თბილისი

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
ბიუჯეტი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო
გადასახადების
თანადაფინანსების (დახმარების)
პროგრამა

6,704,500

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და
საკომუნიკაციო გადასახადების საფასურის
ნაწილობრივ
ანაზღაურებას
წელიწადში
ერთხელ

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18
წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე
ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

2,400,000

პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარი
მრავალშვილიანი ოჯახის 18 წლამდე ასაკის თითოეულზე
თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატე- ლარი
რიალური
დახმარების გაცემას 25 ლარის
ოდენობით

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და
მეტი შვილის დაბადებისათვის
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ,,ახალშობილთა” პროგრამა

110,000

პროგრამა
ითვალისწინებს
მატერიალური
დახმარების გაწევას მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც შეეძინათ მე-3, მე-4,
მე-5 და მეტი შვილი

ბენეფიციარი — 120 ბავშვი, მე-3
შვილის დაბადებისათვის - 600
ლარი, მე-4-ზე — 800 ლარი, მე-5ზე — 1000 ლარი, მე-6-ზე — 1200
ლარი და ა.შ.

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე ბავშვთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციის (დახმარების) პროგრამა

300,000

ქ. თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სოციალურად
დაუცველი ოჯახების 20 წლამდე ბავშვებისათვის მთისა და ზღვის კურორტების საგზურების შესყიდვა

ბენეფიციარები — 570 შშმ ბავშვი
და თანხლები პირები, საგზურის
საფასური 240-264 ლარი (12 კალენდარული დღე)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა
ბენეფიციარი — 36 000 ოჯახი:
ერთსულიანი ოჯახებისათვის 100
ლარის, ორსულიანი ოჯახებისათვის
110 ლარის, სამსულიანი 130 ლარის, ოთხსულიანი 140 ლარის,
ხუთსულიანი 150 ლარის, ექვსი და
მეტსულიანი ოჯახებისათვის 180
ლარის ოდენობით
— 8 000 ბავშვი,
გამოყოფილია
25
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მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
ბიუჯეტი

სოციალურად დაუცველი და სხვა
კატეგორიის მოსახლეობის სერვისების მიწოდების (დახმარების)
პროგრამა

3,381,600

სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა

38,000

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ყო- სახელფასო ფონდი, რომელიც გაველდღიური
შეხვედრები
მოქალაქეებთან, ნაწილებულია 4 სოცმუშაკზე
სხვადასხვა სახის კონსულტაციების გასაწევად

პროგრამა
ადვოკატი”

“თბილისელების

400,000

არ არის განსაზღვრული

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმანდაქტოლოგების
მომსახურებით
უზრუნველყოფის
(დახმარების)
პროგრამა

18,000

პროგრამა ითვალისწინებს თბილისში მოქმედი
4 ჟესტური ენის თარჯიმნის და 2 სოც. მუშაკის
დაფინანსებას, რომელთა მომსახურების ორგანიზებას განახორციელებს პროგრამის კოორდინატორი

სახელფასო ფონდი

სხვა სოციალური
პროგრამები

85,000

სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებზე ინდივიდუალური დახმარების გაწევა

85,000 ლარი

პროგრამის ბენეფიციარები

50%-იანი
შეღავათი
წყლისა
და
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიმდინარე გადასახადებზე, უფასო სკოლამდელი აღზრდა—
განათლება, სახელოვნებო და სპორტული
სექციები (18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის),
აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში
აკადემიური
განათლების
50
%—იანი
თანადაფინანსება

ბენეფიტის ოდენობა

ბენეფიციარი — 36 000 ოჯახი (წყალი
და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები),
2500 ბავშვი (სახელოვნებო სკოლები
), 600 ბავშვი (სპორტული სკოლები),
750 სტუდენტი

არ არის განსაზღვრული

ქ. თბილისი
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(დახმარების)

მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
ბიუჯეტი

“სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში”

510,000

სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები ა) 6 უკვე აშენებულ კოტეჯში მობინადრე 52 ოჯახის მომსახურება,
2 სოცმუშაკის და მებაღე—ხელოსნის სახელფასო ფონდი
კომუნალური
გადასახადების
თანაგადახდის ფონდი, კრიზისული
სიტუაციების მართვის ფონდი, თემის განვითარების ფონდი60,000
ლარი,
ბ) შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის ფონდთან
ერთობლივი
პროექტით
2011-2012 წლებში ასაშენებელი 1
სამ -სართულიანი კოტეჯის მშენებლობის ხარჯი 450, 000 ლარის
ოდენობით

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მშობიარობის დაფინანსების პროგრამა

160,000

თბილისში რეგისტრირებული
დაუცველი მშობიარეები

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა

სოციალურად ბენეფიციარი — 400 მშობიარე, თითოეულზე —400 ლარი

1.2 არასამთავობო ორგანიზაციები
ასოციაცია ”ანიკა”
პროგრამა/პროექტი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

შშმ და იძულებით გადაადგილებული
ახალგაზრდების,
პროფესიული
უნარების
განვითარება
(კარიერის დაგეგმვა შშმ
ბავშვთა და პირთა „დღის
ცენტრები“—თ მომსახურება „მიიღე ცოდნა შენი დასაქმებისათვის“

შშმ ბავშვებისა და ახალგაზრდების
საზოგადოებაში
ინტეგრირება;
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლება,
საგანმანათლებლო
პროგრამების წარმართვა, პროფესიული განათლებისა და დასაქმების
ხელშეწყობა,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
და იძულებით გაადგილებული პირების დახმარება მათი საზოგა—

შშმ ბავშვები და ახალგაზრდები;
იძულებით გადაადგილებული ბავშვები და ახალგაზრდები; შშმ
ბავშვთა მშობლები (მეურვეები);
შშმ ბავშვთა დედ-მამის შვილები.

• არაფორმალური განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• განaთლება
ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• პროფესიული განათლება
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით სპეციალისტების
კონსულტაციები
• კონსულტაციები

ხელმძღვანელი

ირინე ინასარიძე

საკონტაქტო
ინფორმაცია

ქ. თბილისი, ცოტნე
დადიანის ქ. #136
ტელ: 269 45 33/36/91
geo_anika@yahoo.com;
geoanika@hotmail.com
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პროგრამა/პროექტი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები
მშობლებისთვის
• ტრეინინგები ბავშვებისთვის
• პერსონალისთვის
• ჰიგიენის
საშუალებებით
მომარაგება

დოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად
ჩართვის,
თვითდამკვიდრების
მიზნით. მშობელთა ჩართვა და
მონაწილეობა, მათი შვილების
ცხოვრების
საგანმანათლებლო
და იურიდიულ ასპექტებში. განათლების
დონის
ამაღლება
და
სოციალური
მეწარმეობის
განვითარების ხელშეწყობა. მიზანი/ამოცანა

”ბავშვი და გარემო”
პროგრამა/პროექტი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• დღის ცენტრები-”ცი- ქუჩის ბავშვების, სადღეღამისო ქუჩისა და მიტოვების რისკის • არაფორმალური
განათსარტყელა” და ”იმედი” ფსიქო-სოციალური რეაბილიტა- ჯგუფის ბავშვები და მათი ოჯალება
(შშმ ბავშვებისთვის)
ცია
ხების წევრები
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება
დღის ცენტრების ფუნქციონირების
ინდივიდუალური გეგმების
უზრუნველყოფა
მიხედვით
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების
გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების
კონსულტაცია
• სოც. მუშაკების
კონსულტაცია
• დღის ცენტრი
• თავშესაფარი
• ოჯახის ტიპის სახლი
• ტრეინინგი
მშობლებისთვის
• ფსიქო—სოციალური
დახმარება
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ხელმძღვანელი
ნანა იაშვილი

საკონტაქტო
ინფორმაცია
ქ. თბილისი, ბესიკი ქ. #5
ტელ: 294 37 35 225 38 32
293 60 37
bavshvi@caucasus.net
www.childandenvironment.org.ge

პროგრამა/პროექტი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• რეაბილიტაცია
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური (გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით
უზრუნველყოფა
• სასკოლო
სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
• ინტსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა და საჭიროებების
შეფასება

საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“
პროექტი/პროგრამა

• ბავშვთა პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სოციალურად
დაუცველ
ბავ- სოციალურად დაუცველი
შვთა, ფსიქო—სოციალური რე- ბავშვები
აბილიტაცია, ადაპტირება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• არაფორმალური
განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• პროფესიული განათლება
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი

თამარ შარაშიძე

ქ. თბილისი, თ. ერისთავის
ქ. #2 ტელ: 5 91 22 97 01
tamar.sharashidze@caritas.ge
www.caritas.ge
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• თავშესაფარი
• ოჯახის ტიპის სახლი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• საკურორტო დასვენება
• დასაქმება
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• სურსათით მომარაგება
• ჰიგიენის
საშუალებებით
მომარაგება
• მედიკამენტებით მომარაგება
• ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია

”პირველი ნაბიჯი საქართველო”
პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• 2 დღის ცენტრი 3-დან • შშმ ბავშვების სამედიცინო და • 0-დან 18 წლამდე ასაკის • არაფორმალური
განათ- • მაგული
18 წლამდე ასაკის შშმ
ფსიქო—სოციალური
აბილიშშმ ბავშვები
ლება
ვილი
ბავშვებისთვის (2 თბიტაცია/რეაბილიტაცია,
არა• განათლება ინდივიდუალულისში და 1 ქუთაისში)
ფორმალური განათლება და სორი გეგმების მიხედვით
ციალური ინტეგრაცია
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შაღაშ- ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. #
21-ის მიმდებარე ტერიტორია
(ჟვანიას სახ. პედიატრულ
კლინიკასთან); ტელ: 260 36
04; 260 36 24

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

• ადრეული ჩარევის პრორამა 0-დან 6 წლამდე
ასაკის
შშმ
ბავშვებისთვის
• შინ მომსახურების პროგრამა 7-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვებისთვის
• მშობლების გაძლიერების პროგრამა

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია
• fsg@firststepgeorgia.org
• www.firststepgeorgia.org

• პროფესიული განათლება
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• პედიატრების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• სამედიცინო კონსულტაციები
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია

საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაცია
პროექტი/პროგრამა

• საქართველოში, ჰემოფილიით დაავადებულთა
სოციალური და სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

საქართველოში, ჰემოფილიით და- საქართველოში მცხოვრები, • სკოლამდელი განათლება
ავადებულთა, სოციალური და ჰემოფილიით დაავადებული • საშუალო განათლება
სამედიცინო მომსახურების გაუმ- ბავშვები და მოზრდილები • ფსიქოლოგების კონსულჯობესება
ტაციები
• პედიატრების კონსულტაციები

ხელმძღვანელი

რომანოზ
ხომასურიძე

საკონტაქტო
ინფორმაცია
ქ. თბილისი ალ. ყაზბეგის
გამზ #22 ტელ: 239 85 83
5 93 37 69 01
romanoz-@mail.ru
www.hemophilia.ge
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

ზურაბ
ფუტკარაძე

მაზნიაშვილის ქ.# 23
8 90 557-266, 8 22 235 95 24
hwngo@yahoo.com,
www.hwngo.org.ge

• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• საკურორტო დასვენება
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
• სწავლის დაფინანსება

”ჯანმრთლი სამყარო”
პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

• „მოქალაქეთა
ფორმი- პაციენტის უფლებების დაცვა, სოციალურად
რებულობა, პაციენტის ადამიანის უფლებების დაცვა
მოქალაქეები
უფლებების
დაცვის
მიზნით“
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სერვისები

დაუცველი • პედიატრების
კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• სამედიცინო კონსულტაციები

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• იურიდიული მომსახურება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• 24 საათიანი დახმარება
• სურსათით
უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

შშმ პირთა კავშირი ”ია”
პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

• შშმ პირთა უფლებების
დაცვა
• შშმ პირთა ოჯახების
მხარდაჭერა და უფლებების დაცვა

შშმ
პირთა
ინდივიდუალური
განვითარებისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის
ხელშეწყობა

შშმ პირები

• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• მშობლებისთვის ტრეინინგები
• ბავშვებისთვის ტრეინინგები
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• ცნობიერების ამაღლება

ნინო ჭაბუკიანი

ქ. თბილისი გლდანის მე-6
მკ/რ, 107 ბაგა-ბაგი
ტელ: 5 55 50 55 49
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება

რეგისტრირებულთა კავშირი შშმ პირთათვის “მშობელთა თანადგომა”
პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

• შშმ პირთა ფიზიკური, შშმ პირთა ფსიქო-სოციალური შშმ პირები, მათ შორის
ფსიქიკური,
სოცი- რეაბილიტაცია, მათი ოჯახების ბავშვები
ალური და მორალუ- წევრების მხარდაჭერა
რი მდგომარეობის გაუმჯობესება
• შშმ პირთა ოჯახების
გააქტიურება და სოციალური რეინტეგრაცია
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სერვისები

ხელმძღვანელი

• განათლება
ინდივიდუალური
გეგმების
მიხედვით
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• პედიატრების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი

ნათია კიკვაძე

საკონტაქტო
ინფორმაცია
ქ. თბილისი, რ. ლაღიძის ქ.
# 7 ტელ: 5 91 66 85 77
natia_kikvadze@yahoo.com

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო
ინფორმაცია

• სამედიცინო კონსულტაციები
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება
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კავშირი “მშობელთა ხიდი”
პროექტი/პროგრამა

• დღის
ცენტრი
პირებისთვის

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

შშმ პირები, მათ შორის
შშმ შშმ პირთა პროფესიული უნარ- ბავშვები
ჩვევების შეძენა და ფსიქო-რეაბილიტაცია

სერვისები

ხელმძღვანელი

• არაფორმალური
განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• დასაქმება
• ცნობიერების ამაღლება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება

თეონა
ყაჭეიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. თბილისი გოცირიძის #2,
ტელ: 230 93 21
5 77 47 34 40; 5 93 98 40 95

კავშირი „საქართველოს ბავშვები”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• ბავშვზე ზრუნვის სის- ბავშვების/მოზარდებისა და მა- • მიტოვების რისკის ქვეშ • სკოლამდელი განათლება
ტემისა და მომსახურე- თი ოჯახების კეთილდღეობის
მყოფი (0-დან 6-წლამდე) • ინკლუზიური განათლება
ბების გაძლიერება
ხელშეწყობა, დეინსტიტუციონაბავშვები და მათი ოჯა- • ფსიქოლოგების კონსულლიზაციის ხელშეწყობა და ინხები
ტაციები
სტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
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ხელმძღვანელი საკონტაქტო ინფორმაცია
ჯაბა ნაჭყებია

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის მე-2
პლატო, I კვარტალი, მე-7
კორპუსი, I სართული
ტელ: 221 85 14

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი საკონტაქტო ინფორმაცია

• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები/მოზარდები და მათი
ოჯახები
• სხვადასხვა
ფსიქოლოგიური
პრობლემების
მქონე ბავშვები, მოზარდები და მათი ოჯახები,
ამ ბავშვებთან და მოზარდებთან
მომუშავე
პირები

• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• პროფესიული ტრეინინგები
სოც. მუშაკებისთვის
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი დახმარება
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება

jaba.nachkebia@cog.ge
www. cog@cog.ge

საპროთეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

ფონდი
ახორციელებს შშმ პირების ფიზიკური რეაბი- შშმ პირები,
შშმ
პირთა
ფიზიკურ ლიტაცია
ბავშვები
რეაბილიტაციას,
პროტეზირებასა და ორთეზირებას

მათ

შორის

სერვისები
რეაბილიტაცია

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ირაკლი მებონია ქ. თბილისი, ლუბლიანის ქ.# 18/20
ტელ: 252 28 99 252 00 73
ortho@gefpor.ge
www.gefpor.ge
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ასოციაცია “მკურნალი”

პროექტი/პროგრამა
“შუალედური სახლი”

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

მიუსაფარი და სოციალურად და- 14-დან 25 წლამდე ახალ- • იურიდიული დახმარება
უცველი ახალგაზრდების საზო- გაზრდები და მიუსაფარი • პროფესიული განათგადოებრივი ინტეგრაცია
ბავშვები
ლება

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ჭუბაბრია

ქ. თბილისი ნუცუბიძის ქ. # 105
ტელ: 5 99 18 17 08

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• თავშესაფარი

საქართველოს ყრუთა კავშირი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

სურდო თარჯიმნის მომ- შშმ პირების ცხოვრების ხარისხის ყრუ და სმენადაქვეითებული • პროფესიული განათსახურება, ჟესტური ენის ამაღლება და საზოგადოებრივი პირები, მათ შორის ბავლება
სწავლება,
კონსულტა- ინტეგრაცია
შვები
• განათლება
სპეციციები, სპეციალური გაალური საჭიროებების
ნათლება
გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების
კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ოჯახის ტიპის სახლი
• პროფესიული
ტრეინინგები სოც. მუშაკებისთვის
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური
დახმარება
• დასაქმება
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ამირან
ბატატუნაშვილი

ქ. თბილისი მაიაკოვსკის ქ. #7
ტელ: 291 06 67, 234 16 21.
geodeaf@mail.ru

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ავთანდილ ჩუბინიძე

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის მე-4
მ/რ—ნი, ჰერმან მაინერის ქ. # 1
ტელ: 220 67 48 (ext. 201)
220 67 48 (ext.202)
avto.chubinidze@sos-kd.ge

• ცნობიერების ამაღლება
• იურიდიული
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება
• კვლევა, საჭიროებების
შეფასება
ასოციაცია “საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი”

პროექტი/პროგრამა
• 12
მცირე
ტიპის სახლი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

საოჯახო ბავშვების ოჯახთან მიახლოებულ მშობელთა მზრუნველობას ბავშვზე ალტერნატიული
გარემოში აღზრდა
მოკლებული
ბავშვები ზრუნვის ფორმა
6-დან 18 წლამდე

• საგანმანათლებლო
პროგრამა

ბავშვების საგანმანათლებლო
საჭიროებების უზრუნველყოფა,
ხარისხიანი განათლების
მიწოდების გზით

მიტოვების რისკის წინაშე • სკოლამდელი, ზოგადი
და პროფესიული გამყოფი და მცირე საოჯახო
ტიპის სახლში მცხოვრები,
ნათლების ხელშეწყობა,
მშობელთა მზრუნველობას
ინდივიდუალური საჭიმოკლებული ბავშვები
როებების გათვალისწინებით

ნინო ჩიტია

თბილისი, ალ. ყაზბეგის # 11ა
ტელ: 220 42 83 (ext.108)
nino.chitia@sos-kd.ge

• ოჯახის გაძლიერების
პროექტი

მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი
ბავშვებისა და მათი ოჯახების
დახმარება
ბიოლოგიურ
ოჯახებში, ბავშვების აღზრდისა და
სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით

მიტოვების რისკის წინაშე • სოციალური სამუშაოს
ინტერვენცია
მყოფი 0 -18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მათი • ფსიქოლოგიური დახმარება
მშობლები
• დასაქმებაში
ხელშეწყობა
• საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება
• სპეციალისტების
კონსულტაციები
• მშობელთა ტრეინინგები
• დედათა კლუბი

ნინო გიორგაძე

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლატო,
II მ/რ-ნი, ჟღენტის ქ.#2, 170-ე
საჯარო სკოლა, I სართული
ტელ: 242 18 38.
ninogiorgadze@caucasus.net
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

პროექტი „მხიარული ავ- სხვადასხვა ინტერაქტიული თატობუსი”
მაშებისა და გასართობი ღონისძიებების გზით, ბავშვების სოციალური, ინტელექტუალური და
ფიზიკური
ვითარება

უნარ-ჩვევების

მიტოვების
რისკის
წი- • mitovebis riskis wiნაშე მყოფი და მშობელთა
naSe da mzrunveloმზრუნველობას
მოკლეbamoklebul
bavSvTa
integraciisa
da
soბული 0-14 წლამდე ასაcializaciis xelSewგან- კის ბავშვები, თემის წარyoba
მომადგენლები
• bavSvTa uflebebTan,
Zaladobis prevenciasTan,
TviTSefasebis
amaRlebasTan
dakavSirebiT, specifikuri
programebis ganxorcieleba da cnobierebis amaRlebis kampaniis uzrunvelyofa

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნანა რუხაძე

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 11ა;
ტელ: 220 42 83 (ext. 111)
nana.rukhadze@sos-kd.ge

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს (Breath) საქართველო

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

მცირე საოჯახო ტიპის მშობელთა მზრუნველობამოკლე- მზრუნველობამოკლებული
სახლები ქუთაისში, თე- ბული ბავშვების აღზრდა
ბავშვები
ლავსა და ოზურგეთში
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სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• ოჯახური ტიპის სახლები
(დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ შესაბამისი რეგიონები)

ანა ჩაჩხუნაშვილი

სათაო ოფისი: ქ. თბილისი,
ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვარტალი,
მე-4 კორპუსი, ბ.46
5 99 27 40 17
annach@caucasus.net
www.stichtingbreath.nl

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
2.1 მუნიციპალური პროგრამები
მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის
ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

xuT da met Svilian bavSvTa
ojaxebze (18 wlamde bavSvebi)
erTjeradi materialuri daxmarebis programa

16,000

mravalSviliani ojaxebi

500 lari

epilefsiiT daavadebulTa specifikuri medikamentebiT uzrunvelyofis programa

14,600

epilefsiiT daavadebulebi

37 ბენეფიციარი

yovel mesame da momdevno axalSobilis SeZenaze erTjeradi
materialuri daxmareba

17,800

sam da met Sviliani ojaxebi

300, 400, 500, lari

mesame da momdevno axalSobilze erTjeradi materialuri
daxmarebis
ganxorcielebis
programa

17,100

ახალშობილთა ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

xuT an met Svilian bavSvTa
ojaxebze (18 wlamde bavSvebi)
erTjeradi materialuri daxmarebis ganxorcielebis proშუახევის მუნიციპალიტეტი
grama

20,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

ojaxze 500 lari

18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით
დაავადებულ ბავშვთა medikamenturi daxmarebis programa

11,500

18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვები

17 ლარი

ded-mamiT obol bavSvTa erTjeradi materialuri daxmarebis programa

7,200

დედ-მამით ობოლი ბავშვები

erT bavSvze 50 lari

qedis მუნიციპალიტეტი
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მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

yovel mesame da momdevno axalSobilze erTjeradi materialuri daxmarebis programa

45,700

139 ახალშობილი

მe-3 bavSvze -300 lari, me-4 bavSvze 400 lari, me-5-ზე - 500 lari.

5 da met Svilian bavSvTa
ojaxebze (18 wlamde bavSvebi)
erTjeradi materialuri daxmarebis programa

24,000

48 ოჯახი

TiToeul ojaxs weliwadSi ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის
ოდენობით

ded-mamiT obol bavSvTa yovelTviuri materialuri daxmareba

15,000

25 ბავშვი

TiToeul bavSvze yovelTviurad
daxmareba 50 laris odenobiT

qronikulad progresirebadi
daavadebebis, medikamentozuri
daxmarebis programa

34,000

67 ბავშვი

18 wlamde epilefsiiT daavadebuli bavSvebis, wlis ganmavlobaSi
specifikuri medikamentebiT uzrunvelyofa

მრავალშვილიანი და დედ-მამით
ობოლი ბავშვების ოჯახებისთვის,
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

138,000

მრავალშვილიანი ოჯახები და დედმამით ობოლი ბავშვები

სოციალურად
დაუცველი
და
მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური
დახმარების პროგრამა

811,335

0-დან 70000-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა,
მრავალშვილიანი
ოჯახები,
მარტოხელა
დედები,
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
ბრძოლაში
მონაწილეთა,
დაინვალიდებულთა და ომში დაღუპულთა
ოჯახის ბავშვები

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა ყოველ მესამე
და მომდევნო ახალშობილზე

138,500

ორივე ან ერთი მშობელი, რომლებიც 180 ლარი - მე-3 შვილზე, 50 ლარი
რეგისტრირებულია ქ. ბათუმის ად- - მე-4 შვილზე, 15 - მე-5 და მომმინისტრაციულ ტერიტორიაზე
დევნო შვილზე

ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის
აქტიური გამოვლენის პროგრამა

92,240

მე-8-ე - მე-12 კლასების
მოსწავლეები

qobuleTis municipaliteti

ბათუმის მუნიციპალიტეტი

44

პროგრამის
ბენეფიციარები
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59 მრავალშვილიანი ოჯახი, 20
დედ მამით ობოლი ბავშვი

11,980 ლარი

8,500 მოსწავლე

მუნიციპალიტეტი
ან თვითმმართველი
ქალაქი

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის
ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

ფსიქიკური პრობლემების მქონე
ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

73,360

ქ. ბათუმში მცხოვრები ფსიქიური
პრობლემების მქონე ბავშვები

35 ლარი

მენჯ-ბარძაყის სახსრის, დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგისა და
ამბულატორიული მკურნალობის
პროგრამა

19,200

1 წლამდე ასაკის ბავშვები

ქ. ბათუმში, ეპილეფსიით დაავადებულ
პაციენტთა,
სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

65,256

19 წლამდე ეპილეფსიით დაავადებული
ბავშვები,
შშმ
პირები,
ასაკით
პენსიონერები. 0- 100000 ქულის მქონე
სოციალურად დაუცველი პირები.

195 ლარი

ქ. ბათუმში მცხოვრები, ბრონქული
ასთმით
დაავადებული
პაციენტების,
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფის პროგრამა

31,074

19 წლამდე ბავშვები, შშმ პირები,
ასაკით პენსიონერები. 0- 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი
პირები.

200 ლარი

mravalSviliani da ded-mamiT
obol bavSvTa (18 wlamde asakis
bavSvebi) ojaxebisaTvis, materialuri daxmareba

29,200

mravalSviliani da ded-mamiT
obali bavSvebi

ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე
ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

35,000

მრავალშვილიანი ოჯახი

ერთჯერადი
დახმარება

მატერიალური

44,500

ოჯახები, რომელთაც 5 და
მცირეწლოვანი შვილი ჰყავთ

მეტი

89 ლარი

18 წლამდე დედ-მამით ობოლ
ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

16,200

18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები

23 ლარი

ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების და მოზარდების (20 წლის
ასაკის ჩათვლით) სპეციფიკური
მედიკამენტებით დახმარება

17,000

ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვები

23 ლარი

1000 ბავშვი

2700 beneficiari

102 ლარი
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2.2 არასამთავობო ორგანიზაციები
STEP FORWARD

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

ორგანიზაციის
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:
პირველადი
ჯანდაცვის
ხელმისაწვდომობის გაზრდა სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობისათვის;
შშმ პირთა, მათ შორის,
სმენის შეზღუდვის მქონე
ბავშვთა
ინტერესების
დაცვა; ინკლუზიური განათლების
ხელშეწყობა;
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება,
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობისთვის,
ჯანდაცვის სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
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სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

აჭარის
მაღალმთიანეთის • ინკლუზიური განათლემოწყვლადი მოსახლეობა,
ბა
შშმ პირები, სმენის დარ- • განათლება სპეციალური
ღვევის მქონე ბავშვები,
საჭიროებების
გათვამათი
მშობლები,
პედალისწინებით
გოგები, სამედიცინო პერ- • ფსიქოლოგების
კონსონალი
სულტაციები
• პედიატრების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დიაგნოსტიკა
• სამედიცინო კონსულტაციები
• სტაციონარული და ამბულატორიული
დახმარება
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები ბავშვებისთვის
• მედიკამენტები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მანანა ინაიშვილი

ქ. ბათუმი, ბარათაშვილის ქ.#
24,
manana_inaishvili@yahoo.com
manana@stepforward.org.ge
ტელ: 8 (422) 27 7623
ტელ/ფაქსი 8 (422) 27 55 47

სამედიცინო ასოციაცია “თანა”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

• ფსიქიური პრობლემების შშმ პირთა ფსიქო—სოციალური
მქონე პირთა ფსიქო- რეაბილიტაცია
სოციალური რეაბილიტაცია
• შშმ პირთა, დღის ცენტრების მომსახურეობით
უზრუნველყოფა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

შშმ პირები

• განათლება
ინდივიდუალური
გეგმების
მიხედვით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• პედიატრების
კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები
მშობლებისთვის
• ჰიგიენის საშუალებებით უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის საშუალებებით
უზრუნველყოფა

ნანა საყვარელიძე

ქ. ბათუმი გიორგი წერეთლის ქ.
#13. 5 99 58 69 88
tanabatumi@gmail.com
www.tana.ge
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იმერეთი
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2011

იმერეთი
3.1 მუნიციპალური პროგრამები

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

თვითმმართველი ქალაქი
ქუთაისი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

150,000

პროგრამის
ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

220 ოჯახზე - 600 ლარი
მრავალშვილიანი ოჯახები
მე-4 შვილის შეძენისას 400 ლარი,
მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის
მე-5 შვილის შეძენისას -500 ლარი
შეძენისას
მრავალშვილიანი
და ყოველი შემდეგის შეძენისას ოჯახები
100 ლარის დამატებით

სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

11,000

სოციალურად დაუცველი
ოჯახები

არაუმეტეს 100 ლარისა

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების მკურნალობის, გამოკვლევებისა და
საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა

20,000

სოციალურად დაუცველი
ოჯახები

არაუმეტეს 200 ლარისა

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრების, კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

1,000

სოციალურად დაუცველი ოჯახები

არაუმეტეს 100 ლარისა

მე—3 შვილის შეძენისას მატერიალური
დახმარება

2,100

მრავალშვილიანი ოჯახები

100 ლარი

მე—4 შვილის შეძენისას მატერიალური
დახმარება

1,400

მრავალშვილიანი ოჯახები

200 ლარი

მე—5 შვილის შეძენისას მატერიალური
დახმარება

1,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

250 ლარი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები

1,500 ლარი

144,000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები

300 ლარი

110000

ერთჯერადი
დახმარება
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

სოციალური

(ფულადი)

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა უფასო მედიკამენტური მომსახურება
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

ხონის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

52

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

45,000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები

220 ლარი

ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გამოკვლევა, დიაგნოსტიკა

4,900

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 715 კაცი

500 ლარი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და
მზრუნველობამოკლებული ბავშვების
სოციალური დაცვა.

5,000

მზრუნველობამოკლებული
ბავშვები, შშმ ბავშვები.

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

8,000

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის
ფილიალის ხარჯების დაფინანსება

15,000

საქართველოს ყრუთა კავშიწლიური ხარჯი 1 ბავშვზე - საშურის საჩხერის ფილიალის ბეალოდ 750 ლარი
ნეფიციარები

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური
დაცვა

5,000

მარჩენალდაკარგული ოჯახები
(დაახლოებით 100 ადამიანი)

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და
ბავშვების სოციალური დაცვა

15,000

სოციალურად დაუცველი ბავთითოეულ ადამიანზე საშუალოდ
შვები და ოჯახები (დაახლოებით
50 ლარი
300 ბენეფიციარი)

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე
ასაკის)ოჯახების დახმარება

4,200

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები (420
კაცი)

10 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების
პროგრამა (ყოველ მესამე შვილზე)

4,500

ახალშობილთა ოჯახები

100 ლარი ერთ ახალშობილზე

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური
დაცვა (დედ—მამით ობოლ ბავშვთა
დახმარება ახალი წლის დაწყებასთან
დაკავშირებით)

3000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 30 კაცი

100 ლარი

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი

პროგრამის
ბენეფიციარები
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შშმ პირები

არ არის განსაზღვრული

თითოეულ ადამიანზე საშუალოდ
50 ლარი

საშუალოდ 50 ლარი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

ახალშობილთა
პროგრამა

ოჯახების

დახმარების

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის
ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

50,000

ახალშობილთა ოჯახები

200 ლარი ერთ ახალშობილზე

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

120,000

მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად
დაუცველი ოჯახები

მაქსიმალური 200 ლარი

მედიკამენტებით
პროგრამა

15,000

მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები

არაუმეტეს 200 ლარისა

20,000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად
დაუცველი ოჯახები

არაუმეტეს 150 ლარისა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დახმარების

სურსათით დახმარების პროგრამა

150 ლარი
ბილზე

თითოეულ

ახალშო-

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

ახალშობილთა დახმარება

40,000

ახალშობილთა ოჯახები

ვანის მუნიციპალიტეტი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

35,000

ახალშობილთა ოჯახები

დაახლოებით 300 ოჯახი

87,000

ახალშობილთა ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესება

14,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

ახალშობილთა
ოჯახების დახმარება
სასაჩუქრე პაკეტით

4,900

ახალშობილთა ოჯახები

104 ლარი

სოციალურიად დაუცველი ოჯახების,
მკურნალობისა და დახმარების ხარჯი

103,300

სოციალურად დაუცველი ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი

ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი

ოჯახების
დაცვა

და

ბავშვების

სოციალური

4
შვილზე
500
და მეტ შვილზე
(ერთჯერადად)

ლარი,
5
700 ლარი
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3.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს (Breath) საქართველო
პროექტი/პროგრამა
მცირე საოჯახო
სახლი ქუთაისში

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ანა ჩაჩხუნაშვილი

ქ. ქუთაისი, კეკელიძის ქ. #26
5 99 27 40 17
annach@caucasus.net
www.stichtingbreath.nl

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• პედიატრების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით
უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

გიორგი მელქაძე

ტიპის მშობელთა მზრუნველობა მოკლე- მზრუნველობა მოკლებული • ოჯახური ტიპის სახლი
ბული ბავშვების აღზრდა
ბავშვები
• საკურორტო დასვენება
• მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით
უზრუნველყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

ეწერის დღის ცენტრი
პროექტი/პროგრამა
ეწერის დღის ცენტრი
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მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სოციალური მდგომარეობის გაუმ- სკოლის ასაკის ბავშვები
ჯობესება
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სამტრედიის რაიონი, სოფელი
ეწერი
5 55 20 07 80
5 77 18 27 79
etserichildren@moh.gov.ge

პედაგოგთა კავშირი `განათლება და სამყარო~

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

• „ნაბიჯი წინ”
- საგანმანათლებლო
შესაძლებლობების
განვითარება,
იძულებით
გადაადგილებული პირებისთვის
• „მართვა და გამჭვირვალობა”
• სკოლამდელი
განათლების ცენტრი, სოციალურად
დაუცველი
ბავშვებისათვის

მოსწავლე—ახალგაზრდობის განვითარება, სოციალურ და დემოკრატიულ პროცესებში, უფრო
აქტიური ჩართვა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

მოსწავლე —ახალგაზრდობა, • სკოლამდელი
განათსოციალურად დაუცველი
ლება
და იძულებით გადაად- • საშუალო განათლება
გილებული მოზარდები
• ფორმალური განათლება
• არაფორმალური განათლება
• პროფესიული
განათლება
• ფსიქოლოგების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის, სკოლამდელი
დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგთათვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური
დახმარება
• რეაბილიტაცია
• საზაფხულო სკოლა
• ცნობიერების ამაღლება
• ტრეინინგი დევნილებისათვის
• ტრეინინგი პედაგოგებისათვის
• ჰიგიენის საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

ხელმძღვანელი
ნანული რამიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ქუთაისი, . წერეთლის ქ. 52
ტელ: 8(431) 24 08 72
8(431) 25 31 15
uteu_ge@yahoo.com
nramishvili@mail.ru
www. uteu.ge
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ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი (ქუთაისი, თერჯოლა, სამტრედია)

პროექტი/პროგრამა
• შშმ
პირების
ცენტრი

მიზანი

სერვისები

დღის შშმ ბავშვების ინდივიდუალური 6—18 წლამდე შშმ ბავშვები • დღის მოვლა
განვითარებისა და საზოგადო• ფორმალური განათლება
ებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის
• არაფორმალური განათხელშეწყობა
ლება
•ი ნ კ ლ უ ზ ი უ რ ი
განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• სპეციალისტების
კონსულტაციები

• მცირე საოჯახო ტიპის
სახლი

სოციალურად
დაუცველი
მო- 6—18 წლამდე წლამდე მო- • ოჯახური ტიპის სახლი
ზარდების აღზრდა, ჰარმონიული ზარდები
• კვებით უზრუნველყოფა
განვითარება და საზოგადოებაში
• ჰიგიენის საშუალებებით
მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის
საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით
უზრუნველყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება

• ინკლუზიური და ინტეგ- შეზღუდული შესაძლებობების
რირებული განათლების მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში
მოდელი, შეზღუდული ინტეგრაციის ხელშეწყობა
შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის

56

სამიზნე ჯგუფი
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7 წლიდან 11 წლამდე
შშმ ბავშვები

• ფორმალური განათლება
• არაფორმალური განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ლია კილაძე

ქ. ქუთაისი, გრიშაშვილის მე-4
შესახ. #3
ტელ/ფაქსი: 8(431) 25 13 30,
5 99 15 73 15; 5 77 78 04 06,
kutaisi.youth@gmail.com
lika_kiladze@kedec.ge
civilprograms@gmail.com
www.kedec.ge

კავშირი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

`ორიონი~
სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• დღის სასწავლო ცენ- • შშმ ბავშვთა და მათი ოჯახების • შშმ ბავშვები და მათი • ი ნ კ ლ უ ზ ი უ რ ი შშმ ბავშვები და მათი ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ.# 4
მშობლები
orioni.orioni@gmail.com
ტრი
მხარდაჭერა
მშობლები
განათლება
5 99 13 31 81
• მობილური ჯგუფი
• შ.შ.მ.
ბავშვთა
სპეციალური
• განათლება ინდივიდუ• მშობელთა
მხარდამგანათლება
ალური გეგმების მიხედჭერთა კლუბი
• შ.შ.მ. ბავშვთა საზოგადოებაში
ვით
ინტეგრაცია
• განათლება სპეციალური
საჭიროებების
გათვალისწინებით
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა
სპეციალისტების
კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები ბავშვებისთვის
• რეაბილიტაცია
• ცნობიერების ამაღლება
• მობილური (გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
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ააიპ განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი „თაირისი” - ქუთაისი

პროექტი/პროგრამა
დღის ცენტრი

58

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• შეზღუდული
შესაძლებლობის • 6-დან 18 წლამდე შშმ • ფორმალური განათლება
ბავშვები
• არაფორმალური განათლება
მქონე პირთა (მ. შ. ბავშვთა),
• ინკლუზიური განათლება
ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ,
სოციალურად
და• განათლება ინდივიდუალური
უცველ, ძალადობის მსხვერპლ
გეგმების მიხედვით
• განათლება
სპეციალური
და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგოსაჭიროებების მიხედვით
მარეობის გაუმჯობესება და
• ფსიქოლოგების
კონსულტაციები
საზოგადოებაში ინტეგრაცია
• პედიატრების
კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• ბავშვთა
ნევროპათოლოგის
კონსულტაციები
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ხელმძღვანელი
ირინე აბდალაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის
გამზ. მე-3 შეს. #4
ტელ: 5 99 71 31 55.
irinaabd@yandex.ru

ასოციაცია “საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• მცირე საოჯახო ტიპის • ბავშვების, ოჯახურ გარემოს- • მშობელთა მზრუნველო- • ბავშვზე
ალტერნატიული
სახლი
თან მიახლოებული აღზრდა
ბას მოკლებული ბავზრუნვის ფორმა
შვები 6-დან 18 წლამდე

ლევან ბალიაშვილი

ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის
გამზირი მე—3 შესახვევი,
ტელ: 220 75 64 (ext.301)
levan.baliashvili@sos-kd.ge

• ს ა გ ა ნ მ ა ნ ა თ ლ ე ბ ლ ო • ბავშვების საგანმანათლებლო • მიტოვების რისკის წი- • სკოლამდელი, ზოგადი და
პროფესიული
განათლენაშე მყოფი და მცირე
პროგრამა
საჭიროებების
უზრუნველბის ხელშეწყობა, ინდისაოჯახო ტიპის სახლში
ყოფა, ხარისხიანი განათლევიდუალური საჭიროებების
ბის მიწოდების გზით
მცხოვრები, მშობელთა
გათვალისწინებით
მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები

ლევან ბალიაშვილი

ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის
გამზირი მე—3 შესახვევი,
ტელ: 220 75 64 (ext.301)
levan.baliashvili@sos-kd.ge
nino.chitia@sos-kd.ge

• ოჯახის
გაძლიერების • მიტოვების რისკის წინაშე • მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი 0—18 წლამპროექტი
მყოფი ბავშვებისა და მათი
ოჯახების დახმარება, ბიოლოდე ასაკის ბავშვები და
მათი მშობლები
გიურ ოჯახებში ბავშვების
აღზრდისა და
სოციალური
ფუნქციონირების
გაუმჯობესების მიზნით

• სოციალური სამუშაოს ინტერვენცია
•ფ ს ი ქ ო ლ ო გ ი უ რ ი
დახმარება
• დასაქმებაში ხელშეწყობა
• საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება
• სპეციალისტების კონსულტაციები
• მშობელთა ტრეინინგები
• დედათა კლუბი

ლელა ბარაბაძე

ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის
გამზირი #104
ტელ: 8 (431) 23 32 53
lela.barabadze@sos-kd.ge
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კახეთი
4.1 მუნიციპალური პროგრამები
მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)
30,000

მრავალშვილიანი დედები

ახალშობილთა დახმარება

50,000

მუნიციპალიტეტში დაბადებული ყველა ახალშობილი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

26,600

ახალშობილთა ოჯახები

100 ლარი

მარჩენალდაკარგულთა
დაცვა

2,000

მარჩენალდაკარგულთა
ოჯახები

1 ოჯახი

სოციალური

100-150 ლარი

150,000

შშმ პირთა ფულადი დახმარება

1,400

თოთხმეტიდან თექვსმეტ წლამდე ასაკის მწოლიარე ბენეფიციარები

100 ლარი

ერთჯერადი

85,000

ახალშობილთა ოჯახები

100 ლარი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

10,000

ოთხი და მეტი ბავშვი

კომისიური წესით

მშობიარეთა
პროგრამა

დახმარების

45,000

მუნიციპალურ
ნამშობიარებ
მარება

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
დახმარების ღონისძიებები/ერთჯერადი
ფულადი და სამედიცინო დახმარება

110,000

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელიც არ სარგებლობს „სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის
ერთიანი სოციალური დაცვის”
პროგრამით

ერთჯერადი

შეჭირვებული მოქალაქეები

100 ლარი

ა.ი.პ. „სათნოების სახლი”

ახალშობილთა ოჯახების
დახმარების პროგრამა

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის
ბენეფიციარები

სამშობიაროში
ქალთა
დახ-

200 ადამიანი

კომისიური წესით

100 ლარი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო
მომსახურება
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

თელავის მუნიციპალიტეტი
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პროგრამის
ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მოქალაქეები,
რომლებსაც
ესაჭიროებათ სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება

1000 ლარი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა

60,000

2011 წელს დაბადებული ბავშვები და მრავალშვილიანი (4
ან
მეტი
არასრულწლოვანი
შვილი) ოჯახი

100 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

36,000

ახალშობილთა ოჯახები

300 ლარი

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის) ოჯახების დახმარება

22,984

მრავალშვილიანი ოჯახები

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

9,600

ობოლ და მარჩენალდაკარგულ
ბავშვთა ოჯახები

8 ლარი ერთჯერადად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების დახმარება

2,880

შშმ ბავშვების ოჯახები

8 ლარი ერთჯერადად

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების
პროგრამა

41,000

ახალშობილთა ოჯახები, 820
ოჯახი

50 ლარი

ოჯახებში მე-3, მე-4 და მეტი შვილის
დაბადებისას დახმარების პროგრამა

16,000

ახალშობილთა ოჯახები, 96
ოჯახი

150 ლარი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

28,000

მრავალშვილიანი ოჯახები, 233
ბავშვი
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8-12 ლარი ყოველთვიურად

თითო ბავშვზე 10 ლარი

4.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს (Breath) საქართველო

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• მცირე საოჯახო ტიპის • მშობელთა
მზრუნველობა • მშობელთა მზრუნველო- • ოჯახური ტიპის სახლი
სახლი თელავში
მოკლებული ბავშვების, მციბას მოკლებული ბავ- • მედიკამენტებით უზრუნვერე საოჯახო ტიპის სახშვები
ლყოფა
ლის მომსახურებით უზრუნ• ტანსაცმლით უზრუნველველყოფა და აღზრდა
ყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება

ხელმძღვანელი
ანა ჩაჩხუნაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. თელავი, გრიგოლ
ორბელიანის ქ. # 6
ტელ: 5 99 27 40 17
annach@caucasus.net
www.stichtingbreath.nl

ასოციაცია ”ქომაგი”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• პროფესიული განათლე- ცერებრალური დამბლით და- ცერებრალური დამბლით • პროფესიული განათლება მთვარისა ქიტოშვილი ქ. თელავი, ქეთევან წამებულის
ქ. #3 ტელ: 8 (350) 211 58
ბის პროგრამა
ავადებული
მზრუნველობა- დაავადებული
მზრუნვეთემის
წევრებისთვის,
• თავშესაფარი
მოკლებული ბავშვების დახ- ლობამოკლებული ბავშვები
მათ შორის ახალგაზრდემარება
ბისთვის, მარტოხელა დედებისთვის
• შშმ ბავშვების თავშესაფარი
სამ ჯერადი კვებით,
• პირადი
ჰიგიენისა
და
ინდივიდუალური
მოხმარების საგნებით უზრუნველყოფა
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საქველმოქმედო კავშირი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

`თემი~
სერვისები

• სოციალურად
დაუც- • თავშესაფრების, სარეაბილი- • მზრ უნვ ე ლო ბა მო კ ლე - • პროფესიული
განათველთა საზოგადოებაში
ტაციო და სასწავლო ცენბული ბავშვები, შეზღულება თემის წევრებისინტეგრირება
ტრებისა შექმნა
დული შესაძლებლობების
თვის,
მათ
შორის
მქონე პირები,
მარახალგაზრდებისთვის, მარტოხელა დედები, დევტოხელა დედებისთვის
ნილები, უმუშევრები

• თავშესაფარი
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• მიუსაფართა, მათ შორის
ბავშვების,
თავშესაფარი
სამჯერადი
კვებით
და
პირადი
ჰიგიენისა
და
ინდივიდუალური
მოხმარების საგნებით უზრუნველყოფა

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნიკოლოზ კვაშალი

ყვარლის რაიონი სოფელი გრემი
5 99 92 76 23, 5 91 63 36 33,
5 99 55 87 00, 5 98 35 00 36
contact@temi-community.org

ქვემო ქართლი
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ქვემო ქართლი
5.1 მუნიციპალური პროგრამები
მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

I და II ჯგუფის უსინათლო
ინვალიდები და შშმ
არასრულწლოვნები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

შშმ პირების დახმარება

90,000

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის, სტაციონარული სამედიცინო
უზრუნველყოფა

150,000

დმანისის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ოპერაციების ხარჯები

45,000

მოსწავლეთა და პედაგოგების ტრანსპორტის ხარჯების დაფარვა

56,000

მოსწავლეები და პედაგოგები

165 ლარი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის დაფინანსება

35,000

საკონსულტაციო ცენტრი

30 ბავშვი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

moqalaqeTa operaciis daxmarebis
programa

100,000

socialurad daucveli ojaxebi
onkologiuri daavadebis mqone
pirebi (romelic saxelmwifo programiT ar finansdeba)

199 ლარი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

შშმ პირების დახმარება

10,000

შშმ პირები

მაქსიმალური 1000 ლარი

თვეში 30 ლარი

I-II ჯგუფის ინვალიდები,დევნილე მთლიანი ღირებულების 70%,
ბი,ვეტერანები,ონკ.ავადმყოფები, არაუმეტეს 700 ლარისა
დედ-მამით ობოლი ბავშვები,სოც.
დაუცველი ოჯახები 70000 დან
100000 ქულამდე
70 000 სარეიტინგო ქულიდან 100
000 სარეიტინგო ქულამდე

არაუმეტეს 500 ლარისა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

წალკის მუნიციპალიტეტი
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პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

ხუთ და მეტ შვილიანი ოჯახების
დახმარება თითოეულ არასრულწლოვან
(16 წლამდე) ბავშვზე

28,000

ხუთ და მეტ შვილიანი ოჯახები

დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვანი
(18 წლამდე ) ბავშვების დახმარება

2,000

დედ-მამით ობოლი
არასრულწლოვანი 5 ბავშვი

50 ლარი

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მდებარე, სამშობიარო
სახლებში მშობიარე ქალების თანადაფინანსება

10,000

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებნი

200 ლარი

სოციალურად
დაუცველი
ოჯახები,
მარტოხელა
პენსიონერები
და
მარტოხელა
პენსიონერებისაგან
შემდგარი
ოჯახები,
მარჩენალდაკარგულები,
მრავალშვილიანები, შშმ პირები, ობოლი
არასრულწლოვანი ბავშვები, უხუცესი
მოქალაქეები, ეპილეფსიის, შაქრიანი
დიაბეტისა და ონკოლოგიური დაავადებების მქონე
პირების ერთჯერადი დახმარება

50,000

გაჭირვებული ოჯახები, შშმ პირები,
მრავალშვილიანები
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59 ოჯახი
ლარი

223 ბავშვზე 10

მაქსიმალური -100 ლარი

5.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
„ინტეგრაციის ცენტრი”

პროექტი/პროგრამა
• შშმ
ბავშვთა
ცენტრი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დღის • შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის • შშმ ბავშვები
მომსახურება

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• განათლება ინდივიდუალუ- ინგა ულუმბელაშვილი ქარელის რაიონი სოფელი ბებნისი
ტელ: 5 99 56 40 54
რი გეგმების მიხედვით
inga@posta.ge
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოცმუშაკების
კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის
საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება

ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ევრიჩაილდი”-ს საქართველოს ფილიალი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

• რუსთავის მცირე სა- • ოჯახური
გარემოს
ოჯახო ტიპის სახლი
უზრნველყოფა
მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის, რომელთა განთავსებაც ზრუნვის სხვა

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

მომსახურების
სამიზნე • ფსიქოლოგების კონსულჯგუფს წარმოადგენს მზტაციები
რუნ ველობამოკლებული • ოჯახის ტიპის სახლი
ბავშვები
6-დან
18 • რეფერირება მსგავს ორგაწლამდე
ნიზაციებთან

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ანდრო დადიანი, „ევრიჩაილდი”
საქართველოს ფილიალის
დირექტორი

ქ. რუსთავი, მე-11 მიკრო რაიონი,
I კორპუსი, ბ.40 თბილისის ოფისი:
ქ. თბილისი, ირ. აბაშიძის ქ. # 37
ტელ: 222 40 07; 291 32 74
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• არაფორმალური განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც—მუშაკების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• თავშესაფარი
• ოჯახის ტიპის სახლი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება
• კვებით უზრუნველყოფა
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა

ნანა იაშვილი

ალტერნატიულ ფორმაში (ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება/
ცხოვრება, მინდობით აღზრდა,
შვილად აყვანა) მოცემული მომენტისათვის ვერ ხერხდება

ა/ო „ბავშვი და გარემო”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

• მცირე საოჯახო ტიპის • დღის ცენტრის ”საპოვნელა” ქუჩისა და რისკის ჯგუფის
სახლი რუსთავში. ასევე
(რუსთავი) საქმიანობის უზ- ბავშვები და მათი ოჯახის
მოგებულია
ტენდერი
რუნველყოფა და სახლის ბე- წევრები
მცირე საოჯახო სახნეფიციარებისთვის მრავალლებზე ნორიოსა და
მხრივი დახმარების გაწევა
ახალსოფელში
• მარნეულში თემზე დაფუძ• დღის ცენტრი „საპოვნებული დღის ცენტრის დანელა”
რუსთავში,
არსება სოციალურად და„მერცხალი”-მარნეულში
უცველი ბავშვებისთვის
• ოჯახურ გარემოში მცხოვრები, ყოფილი ქუჩისა და
რისკის ჯგუფის
8 ბავშვისთვის ოჯახურ გარემოში
ცხოვრების უზრუნვრლყოფა
და მრავალმხრივი დახმარების
გაწევა
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თბილისის ოფისი
ქ. თბილისი ბესიკის ქ. #5 ტელ.
294 37 35, 225 38 32, 293 60 37
bavshvi@caucasus.net, www.
childandenvironment.org.ge

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნანა ზერეკიძე

ქ.რუსთავი
მესხიშვილის II გასასვლელი 3
ტელ: 8(341) 22 28 16
centri7@gmail.com
Ekaterine.machavariani@yahoo.com

• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა სასკოლო სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
• კვლევა, საჭიროებების შეფასება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

• ადრეულ ასაკში, ფსი- • შშმ პირების განვითარების 2 წლიდან 28წლამდე შშმ • სკოლამდელი განათლება
ადრეულ ასაკში
ჩარევა- პირები
• ინკლუზიური განათლება
ქო-პედაგოგიური დიაგდახმარება, მათი ცხოვრების
• განათლება
ინდივიდუანოსტიკა
ხარისხის გაუმჯობესება და
ლური გეგმების მიხედვით
• შშმ ბავშვის უნარისა
სოციალურ
ინტეგრაციაში
• პროფესიული განათლება
და
შესაძლებლობის
ხელშეწყობა
• განათლება
სპეციალური
განსაზღვრა;
• ინდივიდუალური
სასსაჭიროებების მიხედვით
• ფსიქოლოგების კონსულწავლო
პროგრამების
ტაციები
მორგება;
• არტ-თერაპიის
პროგ• პედიატრების კონსულტაციები
რამა; სკოლამდელ ასაკ• სოც—მუშაკების კონსულში
ტაციები
• ინკლუზიური
განათ• სხვა სპეციალისტების კონლების დანერგვა და
სულტაციები
ხელშეწყობა;
• დღის ცენტრი
• პროფესიული უნარჩვე• საბავშვო ბაღი
ვების
გამომუშავების
• სამედიცინო კონსულტაციხელშეწყობა
ები
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• კვებით უზრუნველყოფა
• ტრანსპორტის
საშუალებებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
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ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გურია
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2011

6. გურია
6.1 მუნიციპალური პროგრამები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

• ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

86,600

ახალშობილთა ოჯახები

• მრავალშვილიანი (4 და მეტი
18 წლამდე ასაკის ) ოჯახების
დახმარება

140,000

oTx da met შვილიანი ოჯახები

• 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სამედიცინო მომსახურების
თანადაფინანსება

15,000

გადაუდებელი საჭიროების მქონე
მზრუნველობას მოკლებული პირები, სოციალურად დაუცველი
ოჯახები

• სოციალური პრობლემების
მქონე 18 წლამდე მოზარდების
კეთილდღეობის პროგრამა

56,000

სოციალური პრობლემების მქონე
18 წლამდე მოზარდები

• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების გადასახადისგან
გათავისუფლება

27,000

მრავალშვილიანი—32
ბავშვი,
დევნილები - 5 ბავშვი, რომლებიც სარგებლობენ 50% თანადაფინანსებით. ოჯახში 3 ბავშვის
შემთხვევაში
1
ბავშვი
გათავისუფლდება
გადასახადისაგან

231 ბავშვი

• სოციალურად დაუცველ
მოქალაქეთა, სამედიცინო
მომსახურების პროგრამა

111,700

ონკოლოგიური დაავადებების
მქონე,უმწეო ჯგუფის მოქალაქე
პენსიონერბი, ომის ვეტერანები,
ინვალიდები, მარტოხელა დედები,
მრავალშვილიანი ოჯახები

განსაზღვრული არ არის

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა
არ არის განსაზღვრული
120 ლარი

არ არის განსაზღვრული

118 ბავშვი, 21 ოჯახი
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ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

78

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ახალშობილთა ოჯახები

• ახალშობილTა ოჯახების
დახმარება

10,000

• მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18
წლამდე ასაკის) ოჯახების დახმარება

30,000

• დედ—მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,500

• შშმ bavSvebiს daxmareba
• სოციალურად დაუცველი ojaxebის
დახმარება (გaTbobis SeZenis xarjebiს დაფარვა)

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

დაახლოებით 50 ოჯახი

oTx da met შვილიანი ოჯახები

80 ojaxi

335 bavSvi

დედ—მამით ობოლი ბავშვები

4 ბავშვი

6,000

შშმ bavSvebi

4 ბავშვი

12,000

სოციალურად
ხები

დაუცვეელი

ოჯა-

66 ojaxi

3—დან 18 წლამდე ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70 000—ზე ნაკლებია

30 bavSvi

• 3-დან და 18 წლამდე ბავშვთა სასწრაფო სამედიცინო სტაციონარული
მომსახურება და მედიკამენტების
ხარჯების თანადაფინანსება.

10,000

• ინკლუზიური ბავშვების დახმარება

4,200

ინკლუზიური ბავშვები

• ახალშობილთა
ოჯახების
ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

35,000

ახალშობილთა ოჯახები

• მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

131,000

101 მრავალშვილიანი ოჯახი (4 და თითოეულ ბავშვზე 25 ლარი
მეტი)

• მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

15,000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მცხოვრებნი
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არ არის განსაზღვრული
არ არის განსაზღვრული

200 ლარი

6.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

• ბავშვთა და მშობელთა • ოზურგეთის
მუნიციპალისა კონ სულტაციო-სა ტეტში, ქალაქის ტერიატორეაბილიტაციო, საგანრიასა
და
ახლომდებარე
მანათლებლო
დღის
სოფლებში მცხოვრებ, სოცენტრი
ციალურად დაუცველი ოჯა• ლიდერთა სკოლა
ხებისთვის, დამხმარე მომსახურების გაწევა, 5 წლიდან
- 18 წლამდე ბავშვების ოჯახებში შენარჩუნების მიზნით

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

მოზარდები, პედაგოგები,
სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მქონე ოჯახები; შშმ პირები,
მოზარდები

• საშუალო განათლება
• ფორმალური განათლება
• არაფორმალური განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• თავშესაფარი
• ოჯახის ტიპის სახლი
• დიაგნოსტიკა
• სამედიცინო კონსულტაციები
• სტაციონარული და ამბულატორიული დახმარება
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები ბავშვებისთვის
• ფსიქო—სოციალური დახმარება
• რეაბილიტაცია
• საკურორტო დასვენება
• დასაქმება
• ცნობიერების ამაღლება
• იურიდიული მომსახურება
• მობილური
(გასვლითი)
მომსახურება

მარინა თოფურია

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ოზურგეთი, გაბრიელ
ეპისკოპოსის ქ. #3ა.
ტელ: 5 93 33 23 17;
8(496) 27 64 34
ypuozurgeti@yahoo.com
www.apk.ge
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

24 საათიანი დახმარება
კვებით უზრუნველყოფა
ჰიგიენის საშუალებები
მედიკამენტები
ტრანსპორტის საშუალებებით უზრუნველყოფა
ტანსაცმელი
სასკოლო სახელმძღვანელოები
ერთჯერადი დახმარება
სწავლის დაფინანსება
ბინის ქირის გადასახადი
მიკროსესხები
ინსტიტუციონალიზაციის
პრევენცია
კვლევა, საჭიროებების შეფასება
სხვადასხვა ტიპის პროგრამების მომზადება, ადვოკატირება, ლობირება.

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს (Breath) საქართველო

პროექტი/პროგრამა
მცირე
სახლი
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საოჯახო

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ტიპის მშობელთა მზრუნველობა მოკ- მზრუნველობასმოკ ლე ბუ- • ოჯახის ტიპის სახლი
ლებულ ბავშვების აღზრდა.
ლი ბავშვები
• საკურორტო დასვენება
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერილური
დახმარება
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ხელმძღვანელი
ანა ჩაჩხუნაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ოზურგეთი,
ტელ: 5 99 27 40 17
annach@caucasus.net
www.stichtingbreath.nl

ახალგაზრდული ცენტრი ,,პროგრესი”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

პროექტი-”ახალი გზა ახა- მოსახლეობის
სამოქალაქო
ლი ნაბიჯებით 2011”
ცნობიერების ამაღლება და სოციალურად დაუცველი ფენების
ინტერესების ადვოკატირება

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

ხელმძღვანელი

სკოლისა
და
სკოლის
შემდგომი ასაკის
მოქალაქეები, სოციალურად
დაუცველი მოსახლეობა,
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები.

• საშუალო განათლება
• არაფორმალური განათლება
• პროფესიული განათლება
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ტრეინინგები ბავშვებისთვის
• ცნობიერების ამაღლება
• იურიდიული მომსახურება

ზაზა ცინცაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
ჩოხატაური რუსთაველის ქ. #10
ტel: 8(219) 22 20 73; 5 93 35 34
15
zaza-vzu@ mail.ru;
progresi_office@mail.ru
www.youthprogresi.org
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სამცხე ჯავახეთი
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2011

7. სამცხე-ჯავახეთი
7.1 მუნიციპალური პროგრამები

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ადიგენის
მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების დახმარება

16,000

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახები

8 ლარი

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა,
ჩვილ ბავშვთა, საოპერაციო მკურნალობის ნაწილობრივი დაფინანსება

75,000

მშობიარეები, ჩვილი ბავშვები, პირები რომლებსაც მკურნალობა და
გადაუდებელი ოპერაცია სჭირდებათ

200 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი
დახმარების პროგრამა

12,000

ახალშობილთა ოჯახები

პირველ ახალშობილზე—50ლარი,
მეორე ახალშობილზე—
100ლარი,მესამე და ყოველ
მომდევნო ახალშობილზე—150
ლარი,ტყუპებზე 100-100 ლარი

“მრავალშვილიანი ოჯახების”(18 წლამდე ასაკის) ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა

8,750

მრავალშვლიანი ოჯახები

4 შვილიან ოჯახზე—100ლარი,
5 შვილიან ოჯახზე—150ლარი,
6 შვილიან ოჯახზე—200 ლარი,
7 და მეტ შვილიან ოჯახზე—
300ლარი)

ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება მ.შ. 500 ლარამდე
ღირებ.—30%,
501-1000
ლარამდე
ღირებ.—40%, 1001-1500 ლარამდე
ღირებ. —45%, 1501 ლარიდან ზევით
50% არაუმეტეს1000 ლარისა.

65,000

სოციალურად დაუცველი
გადახდის უუნარო მოსახლეობა

,,სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებაში ჩარიცხულ მრავალშვილიან
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის
სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება

1,100

მრავალშვილიან და შეზღუდული
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვთა ოჯახები

120-130 ლარი

11 თვის განმავლობაში
თითოეულზე —10 ლარი.
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ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

86

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით

6,800

ახალშობილთა ოჯახები

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

70,000

ინვალიდები,
მარტოხელა
პენსიონერები,
ობოლი
ბავშვები,
მრავალშვილიანი
ოჯახები
(4
და მეტი შვილი), იძულებით გადაადგილებული
პირები
და
რეპრესირებულები

50-დან-250 ლარამდე

სწავლების თანადაფინანსება

3,500

ბავშვები სოციალურად დაუცველი
ოჯახებიდან

220 ლარი

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.ი.პ. ახალციხის სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულების, ღირებულების თანადაფინანსება

19,920

საქართველოს
ტერიტორიული ერთ აღსაზრდელზე -20 ლარი
მთლიანობისათვის ომის მონაწილეთა, 9 აპრილს დაზარალებული
პირების, მრავალშვილიანი (4 და
მეტი შვილი) ოჯახები, იძულებით
გადაადგილებული
პირები,
I
ჯგუფის
ინვალიდთა
შვილები,
მარჩენალდაკარგული და ობოლი
ბავშვები

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.ი.პ. სტატუსის მქონე მუსიკალური, სამხატვრო და სასპორტო
სკოლებში დაწესებული გადასახადის
დაფინანსება

40,000

საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ომის მონაწილეთა, 9 აპრილს დაზარალებული
პირების, მრავალშვილიანი (4 და
მეტი შვილი) ოჯახები, იძულებით
გადაადგილებული
პირები,
I
ჯგუფის
ინვალიდთა
შვილები,
მარჩენალდაკარგული და ობოლი
ბავშვები

ახალციხის, ვალეს, აწყურის ა.ი.პ.
მუსიკალური
სკოლების
მე-4-5-6
კლასების მოსწავლეთა გადასახადის
40% იანი დახმარების პროგრამა

18000

ახალციხის, ვალეს, აწყურის ა.ი.პ. თითოეულ მოსწავლეზე-15 ლარი
მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 თვეში
კლასების მოსწავლეები
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68 ლარი

მუსიკალურ სკოლებში 25 ლარი თვეში ერთ მოსწავლეზე,
სამხატვრო სკოლაში-16 ლარი
ერთ მოსწავლეზე

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის გეგმიური ოპერაციის
ხარჯების 30% თანადაფინანსების
პროგრამა

მშობიარობის თანადაფინანსება

100,000

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

სოციალურად დაუცველი მოსახ- 70 000-დან 100,000-ის ჩათლეობა
ვლით სარეიტინგო ქულის ბენეფიციარის დაფინანსება შეადგენს
არა
უმეტეს
1000
ლარისა.
გადაუდებელი საოპერაციო ხარჯების 50 % იანი
თანადაფინანსება მოიცავს არაუმეტეს1500 ლარს

10000

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახები,
რომლის სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება 90 000-ს

50 ლარი

პროგ-

90,000

ჰემოდიალეზზე მყოფი პირები,
რომლებიც არ არიან ჰემოდიალიზის
პროგრამაში ჩართული და მათი
სარეიტინგო ქულა
70,000 დან
160, 000-მდე შეადგენს

200 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების
პროგრამა

30,000

ახალშობილთა ოჯახები

300 ლარი

16 წლამდე ასაკის ოთხ და მეტ
შვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

1,800

დედ - მამით ობოლი ბავშვები

3 ლარი

16 წლამდე ასაკის ოთხ და მეტ
შვილიანი ოჯახების დახმარების
პროგრამა

28,560

ოთხ და მეტ შვილიანი ოჯახები

40 ლარი

შშმ პირების დახმარება 50 ლარის
ოდენობით

5,000

შშმ პირები

100 ლარი

მრავალშვილიანი
რების პროგრამა

დახმა-

6,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი
დახმარების პროგრამა 100 ლარის
ოდენობით

45,000

ახალშობილთა ოჯახები

სტაციონარული
რამა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

დახმარების

ოჯახების

70 ლარი. მაქსიმალური თანხა
100 ლარი
450 ლარი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის დასახელება

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

პროგრამის ბენეფიციარები

მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

15,000

ნინოწმინდის
მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტის მაქსიმალური თანხა 100 ლარი

საბავშვო ბაღში და მუსიკალურ
სკოლაში, სოციალურად დაუცველი
ოჯახებიდან, ბავშვების გადასახადის
დაფინანსების პროგრამა

5,000

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მაქსიმალური თანხა 120 ლარი
ბავშვები
ერთ ბავშვზე

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)
დახმარების პროგრამა 30 ლარის
ოდენობით

6,000

გადაუდებელი საჭიროების მქონე
მზრუნველობას მოკლებული პირები, სოციალურად დაუცველი
ოჯახები

200 ლარი

7.2 არასამთავობო ორგანიზაციები
ასოციაცია ”ტოლერანტი”

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

ადამიანის უფლებების დაც- სამიზნე ჯგუფების ინტეგრირება
ვა,
რეგიონში
მცხოვრები ადგილობრივ მოსხლეობასთან
ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

სამიზნე ჯგუფი
მაჰმადიანი მესხები, აზერბაიჯანში მცხოვრები დეპორტირებული მოსახლეობა, მათ
შორის ბავშვები

სერვისები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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სკოლამდელი განათლება
არაფორმალური განათლება
პროფესიული განათლება
განათლება სპეციალური საჭიროებების გათვალისწინებით
ფსიქოლოგების
კონსულტაციები
პედიატრების კონსულტაციები
სოც. მუშაკების კონსულტაციები
სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
დიაგნოსტიკა
სამედიცინო კონსულტაციები
ტრეინინგები მშობლებისთვის
ტრეინინგები ბავშვებისთვის

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ # 47
asociacia.toleranti@gmail.com
tsirameskh@gmail.com
www.toleranti.ge
ტელ: 8 (365) 22 05 86
8 (90) 51 36 22

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

საკონტაქტო ინფორმაცია

ფსიქო—სოციალური დახმარება
ცნობიერების ამაღლება
იურიდიული მომსახურება
მობილური (გასვლითი) მომსახურება
24 საათიანი დახმარება
სასკოლო სახელმძღვანელოები
ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია
კვლევა, საჭიროებების შეფასება
პუბლიკაციების გამოშვება
საინფორმაციო მომსახურეობა
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მცხეთა მთიანეთი

socialuri momsaxurebis saagento

2011

8. მცხეთა-მთიანეთი
8.1 მუნიციპალური პროგრამები

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ახალგორის
მუნიციპალიტეტი

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

დაუცველი

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

მკურნალობისა და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების ანაზღაურება

341,000

სოციალურად
ლაქეები

მოქა- პროცენტული
თანადაფინანსება
(კომისიური წესით)

ერთდროული სახის ან ერთჯერადი
სოციალური დახმარება

50,000

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები

100 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი
დახმარების პროგრამა — ოჯახებისა
და ბავშვების სოციალური დაცვა

20,500

ახალშობილთა ოჯახები

200 ლარი

შშმ პირთა სოციალური დაცვა
(ერთჯერადი ფულადი დახმარება)

5,000

ახალგორის მუნიციპალიტეტის
მცხოვრებნი

300 ლარი

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის
დახმარება

5,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

200 ლარი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების
ერთჯერადი ფულადი დახმარება

60,000

სოციალურად დაუცველი ოჯახები

50-200 ლარი

ობოლ
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დახმარება

5,000

ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები

150 ლარი
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პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რიცხვი

თიანეთის
მუნიციპალიტეტი

ოჯახებისა და ახალშობილების სოციალური დაცვა

8,000

ახალშობილი ბავშვები

100 ლარი

ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი
დახმარების პროგრამა — ოჯახებისა
და ბავშვების სოციალური დაცვა

9,300

ახალშობილთა ოჯახები

1 ბავშვი-100 ლარი
2 ბავშვი-200 ლარი
3 ბავშვი-300 ლარი

პროგრამის დასახელება

8.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ევრიჩაილდ“-ის საქართველოს ფილიალი

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

დუშეთის მცირე საოჯახო ოჯახურ გარემოსთან მიახტიპის სახლი
ლოვებული პირობების უზრუნველყოფა,
მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის,
რომელთა განთავსება ზრუნვის სხვა ალტერნატიულ ფორმაში
(ბიოლოგიურ
ოჯახში
დაბრუნება/ცხოვრება,
მინდობით აღზრდა, შვილად
აყვანა) მოცემული მომენტისათვის ვერ ხერხდება

94

socialuri momsaxurebis saagento

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

მომსახურების
სამიზნე • ოჯახის ტიპის სახლი
ჯგუფს წარმოადგენს, მზ- • რეფერირება
შესაბამის
რუ ნ ველობამოკლებული
ორგანიზაციებთან
ბავშვები
6-დან
18
წლამდე

ხელმძღვანელი
ანდრო დადიანი, „ევრიჩაილდ“
საქართველოს ფილიალის
დირექტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. დუშეთი, სტალინის ქ.# 68
თბილისის ოფისი:
ირ. აბაშიძის ქ. 37, თბილისი
222 40 07; 291 32 74
info@everychild.gewww.
everychild.ge

სამეგრელო

-

ზემო სვანეთი

socialuri momsaxurebis saagento

2011

9. სამეგრელო-ზემო სვანეთი
9.1 მუნიციპალური პროგრამები
მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მრავალშვილიანი ოჯახები (4 4 შვილი — 200 ლარი,5 — 300 ლარი,
და მეტი 18 წლამდე ასაკის 6 — 400ლარი, 7—500 ლარი, 8 — 600
ბავშვები)
ლარი
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა

90,000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

სენაკის მუნიციპალიტეტი

დედ-მამით ობლები

100 ლარი

მესამე შვილის შეძენაზე

200 ლარი

ტყუპების შეძენაზე

500 ლარი

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დაცვის
და რეაბილიტაციის პროგრამა

100,000

პირველი და
ინვალიდები,
ავადმყოფები,
შვები

მეორე ჯგუფის
ონკოლოგიური
ინვალიდი ბავ-

100 ლარი

მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვა

30,000

მარჩენალდაკარგული
ოჯახები
(18 წლამდე ასაკის ბავშვები)

100 ლარი

Sobadobis waxalisebis programa

5000

me-3 da meti bavSvis dabadebis
SemTxvevaSi daxmarebis gaweva

900 ლარი

mravalSviliani (7 da meti Svili)
ojaxebi

4000

5 ojaxi

800 ლარი

ded-mamiT oblebi

3000

15 ded - mamiT oboli

1400 ლარი

invalid bavSvTa pansionati

2000

53 beneficiarisaTvis saaRdgomo da saaxalwlo saCuqrebis
SeZena

1000 ლარი

kompaqturad Casaxlebuli devnili bavSvebi

5000

saaxalwlo saCuqrebis SeZena

არ არის განსაზღვრული
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

აბაშის მუნიციპალიტეტი

მესტიის მუნიციპალიტეტი

foTis saqalaqo
municipaliteti

98

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

me-3 da momdevno axalSobilTa
ojaxebis daxmarebis programa

4,500

axalSobilTa mSoblebi

ded-mamiT oboli bavSvebis daxmarebis programa

1,600

ded-mamiT oboli bavSvebis
meurve

შშმ ბავშვების დახმარების პროგრამა (18 წლამდე)

4,500

შშმ ბავშვი

axalSobilTa ojaxebis erTjeradi daxmarebis programa

19,000

axalSobilTa
ojaxebi

marCenaldakarguli
ojaxebi

4,000

160 marCenaldakarguli
bavSvi

ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

80,000

სოციალურად დაუცველი ოჯახები

მრავალშვილიან ოჯახთა ყოველთვიური დახმარება (17 წლამდე)

2,100

287 მრავლაშვილიანი ოჯახი (3 3—შვილი—50 ლარი,4—შვილი—90 ლარი, 5
შვილი—120 ლარი, 6—შვილი—200 ლარი,7
და მეტი შვილი)
შვილი—250 ლარი, 8,9 და მეტი შვილი—
300 ლარი

ახალშობილთა მატერიალური დახმარება

4,000

ახალშობილთა ოჯახები

თითოეულ ოჯახს 100 ლარის
ოდენობით

მარტოხელა დედების
ყოველთვიური დახმარება

35,000

89 მარტოხელა დედა

თითოეულ ოჯახს 30 ლარის
ოდენობით

მიუსაფარ ბავშვთა რეაბილიტაცია

55,000

მიუსაფარი ბავშვები (სადღეღამისო მომსახურება)

მოსახლეობის
სტაციონარული
მკურნალობის პროგრამა

12,500

სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობა

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის
პროგრამა

10,000

მრავალშვილიან, მარტოხელა და
სოციალურად დაუცველ ქალთა
სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება
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200 lari/22 axalSobili

200 lari/8 ojaxi

145 ბავშვი

150 lari

TiToeul bavSvze
25 lari
წელიწადში ერთხელ

12 ბავშვი

მაქსიმალური 1000 ლარი

არ არის განსაზღვრული

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

gaWirvebul da
მრავალშვილიან
ოჯახTa erTjeradi დახმარების
პროგრამა
მრავალშვილიანი (4 და მეტი
18 წლამდე ასაკის) ოჯახების
walenjixis municipaliteti
დახმარება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

116,000

პროგრამის ბენეფიციარები

socialurad daucveli ojaxebi

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

525 ბენეფიციარი

2,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

ambulatoriebis, poliklinikebis
da saavadmyofoebis programebi(mSobiarobis, urgentuli, Sidsisa da hepatitis)

42,000

socialurad daucveli ojaxis
warmomadgenlebi (sareitingo
qula 57 000-100 000)

140 ოჯახი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

39,000

ახალშობილთა ოჯახები

140 ოჯახი

მრავალშვილიანი ოჯახების
მარების პროგრამა

10,000

85 mravalSviliani ojaxi (4 da
meti bavSvi)

ხობი
დახ-

80 ლარი

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

არ არის განსაზღვრული

ახალშობილთა ოჯახები

დაახლოებით 250 ოჯახი

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18
წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების
დახმარება

არ არის განსაზღვრული

oTx da met შვილიანი ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

დედ—მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

600

მარტვილის მუნიცეპალიტეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე bavSvebis daxmareba

დედ-მამით ობოლი ბავშვები

5 ბავშვი

არ არის განსაზღვრული

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე bavSvebi

არ არის განსაზღვრული

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარება

20,000

მრავალშვილიანი ოჯახი (5 და
მეტი ბავშვი)

76 ოჯახი

ინვალიდ ბავშვთა დახმარება

6,000

ინვალიდი ბავშვები

55 ბენეფიციარი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,000

დედ-მამით ობოლი ბავშვები

4 ბენეფიციარი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მშობიარეთა დახმარება

30,000

მარტვილის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებნი

არ არის განსაზღვრული

ტყუპი ბავშვების დახმარება

2,000

1 წლამდე ასაკის ტყუპები

არ არის განსაზღვრული

9.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია -

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

,,შეზღუდული
შესაძ- შშმ პირებისთვის, ცხოვრე- შშმ პირები, მათ შორის
ბავშვები, ახალგაზრდები
ლებლობის
მქონე
პირ- ბის ხარისხის ამაღლება
თა უფლებები და ადვოკატირება“ ,,საქართველოს
ეტლების
წარმოების
ეროვნული ქსელი“ - განმახორციელებელი
კოალიცია
,,დამოუკიდებელი
ცხოვრებისათვის”, პარტნიორები — ასოციაცია-,,დეა”
და გორის ინვალიდთა კლუბი

100
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`დეა~

სერვისები

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

• არაფორმალური
განათლება
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• კონსულტაციების
ჩატარება
• საბავშვო ბაღი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
• სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
• კვლევა, საჭირობების შეფასება

მადონა ხარებავა

ქ.ზუგდიდი, ლაზის ქ # 3
ტელ: 8 (415) 25 01 39
8 (415) 22 06 11
მობ: 5 77 45 45 88
madonnakharebava@yahoo.com
www.adw-dea.org.ge

ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია - `ჰანგი~

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სოციშშმ პირებისა და სხვა სო- შშმ პირებისა და სხვა სო- შშმ პირები და
ციალურად დაუცველი ფე- ციალურად დაუცველი ფე- ალურად დაუცველი ფენებისთვის დახმარება
ნებისთვის საჭირო და აუ- ნები
ცილებელი
სამედიცინო
მომსახურების
ხელმისაწვდომობა

სერვისები
•
•
•
•
•

არაფორმალური განათლება
პროფესიული განათლება
ფსიქოლოგების კონსულტაციები
ტრეინინგები
მშობლებისთვის
ტრეინინგები ბავშვებისთვის

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

რუსლან საჯაია

ქ. ზუგდიდი, კ. გამსახურდიას
211.
ტელ: 5 93 35 37 02
hangi2@rambler.ru

ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ზურაბ ფუტკარაძე

ქ. სენაკი ტელ: 8 (32) 235 95 24
(ცხელი ხაზი)
hwngo@yahoo.com
www.hwngo.org.ge

`ჯანმრთელი სამყარო~

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები

პროექტი „მოქალაქეთა ინ- პაციენტის უფლებების დაც- სოციალურად დაუცველი • პედიატრების კონსულტაფორმირებულობა პაციენტის ვა, ადამიანის უფლებების მოქალაქეები, მათ შორის
ციები
უფლებების დაცვის მიზნით“ დაცვა
ბავშვები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• სამედიცინო კონსულტაციები
• კვებით უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება
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ინვალიდ ბავშვთა და მოზარდთა რებილიტაციის ხელშემწყობთა კავშირი

პროექტი/პროგრამა
შშმ ბავშვთა დახმარება

102

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

შშმ
ბავშვთა განათლება, შშმ ბავშვები
ფსიქო—სოციალური
რეაბილიტაცია,
შესაძლებლობების
გამოვლენა-განვითარება

socialuri momsaxurebis saagento

სერვისები

`ნერგები~

ხელმძღვანელი

• არაფორმალური
განათ- იამზე ალფენიძე
ლება
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• პროფესიული განათლება
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის
• ტრეინინგები
ბავშვებისთვის
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ.
ზუგდიდი,
რუსთაველის
ქ.#186
ტელ: 5 79 34 44 23
zugdidi-sk@rambler.ru

შიდა ქართლი
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10. შიდა ქართლი
10.1 მუნიციპალური პროგრამები

მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი
კასპის მუნიციპალიტეტი

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და
მეტი ბავშვი) დახმარების პროგრამა

5,000

მრავალშვილიანი ოჯახები

არ არის განსაზღვრული

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

15,000

ქარელის მუნიციპალიტეტში მც- მესამე შვილზე 300 ლარი,
ხოვრები ოჯახები, რომელთაც შე- მეოთხე და ყოველ მომდევნო
ეძინათ მესამე და მომდევნო ახალ- ახალშობილზე 500 ლარი
შობილი

მოსახლეობის მკურნალობის დახმარების პროგრამა

119,300

სამედიცინო დახმარების გაწევა
ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახებზე, რომელთაც არა
აქვთ პოლისი, დაზღვევა და არ
ხვდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტით
დაფინანსებულ პროგრამებში. ამასთან სოციალური მომსახურების
სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ
70001 - დან - 250000 - mde ქულა

ოჯახების ჯანმრთელობის და
სოციალური თუ ყოფითი პირობების გაუმჯობესება დაახლოებით 30%-ით

მშობიარობის თანადაფინანსება

18,000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრები მშობიარეები, რომელთა
ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70
000-დან 100 000-მდეა

82 ბენეფიციარი

ქრონიკული დაავადებების მქონე ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

21,000

მუნიციპალიტეტის
პოლიკლინიკებში აღრიცხვაზე მყოფი
ქრონიკული დაავადების მქონე ავადმყოფები,
რომელთა
ოჯახების
სარეიტინგო ქულა 70 000-დან 100
000-მდეა

21 ბენეფიციარი

პროგრამის დასახელება

ქარელის მუნიციპალიტეტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

ხაშურის მუნიციპალიტეტი
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პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

ცერებრალური
დამბლითა
და
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება

1,400

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრები ცერებრალური დამბლითა
და
სქოლიოზით
დაავადებული ბავშვები, რომელთა
ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70
000-დან 100 000-მდეა

14 ბენეფიციარი

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დახმარება

1,800

ა) შშმპ I და II ჯგუფის უსინათლოები,
რომელთა
ოჯახის
სარეიტინგო ქულა 70 000-დან 100
000-მდეა
ბ) შშმპ, რომლებიც გადაადგილებას
ვერ ახერხებენ და მათი ოჯახის
სარეიტინგო ქულა 70 000-დან 100
000-მდეა

12 ბენეფიციარი

დედ-მამით ობოლი ბავშვები/მოზარდების დახმარება

1,200

დედ—მამით ობოლი ბავშვები 0-დან
18 წლამდე

12 ბენეფიციარი

ენდოკრინული დაავადებებით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება

2,400

ენდოკრინული (ჩიყვით დაავადებული) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70 000დან 100 000 - მდეა

არ არის განსაზღვრული

მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი
ბავშვი) დედების დახმარება

10,000

მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი
ბავშვი) დედები

25 ბენეფიციარი

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე მოსწავლეთა სოციალური
დახმარება

13,500

ინკლუზიური სწავლების ბავშვები

22 ბენეფიციარი

სახელოვნებო
სკოლებსა
და
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი
მოსწავლეებისა
და
აღსაზრდელების უფასო მომსახურება

29,750

ბავშვები, რომელთა ოჯახების
სარეიტინგო ქულა 0 - დან 57
000-მდეა

312 ბენეფიციარი
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მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა ან
ბენეფიციართა რაოდენობა

მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარების პროგრამა

20,000

5 da meti Svilis yolis SemTxvevaSi 18 wlis CaTvliT erTjeradi
daxmareba 300 laris odenobiT

67 ბენეფიციარი

მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

40,000

ქალები,
რომლთა
ოჯახებსაც
მინიჭებული აქვთ 0-dan 70 000 mde
sareitingo qula მიიღებენ 50%
- იან თანადაფინანსებას, magram
ara umetes 500 larის. ქაlebi,
romelTac gaaCniaT 0-dan 70 000 mde sareitingo qula, მაგრამ ar
aqvT miRebuli, an ganaxlebuli
sadazRveვo polisi, fiziologiuri mSobiarobis შემთხვევაში
მიReben 500 ლარს. da 70 000-dan
200 000 - მდე sareitingo qulis SemTxvevaSi – fiziologiurი
მშობიარობის da sakeisro operaciebis Tanadafinanseba შეადგენს
50% - ს, მაგრამ ara umetes 500
larისა

172 ბენეფიციარი

დედ - მამით ობოლი ბავშვების
დახმარება

5,600

ded-mamiT oboli 0-dan 18 wlamde
pacientis stacionaruli momsaxureba 50%-iT ara umetes 500
larisa da pirvel ivnisTan dakavSirebiT, erTjeradi daxmareba 50
laris odenobiT.

112 ბენეფიციარი

20,000

municipalur
sabavSvo
bagabaRebSi SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis momsaxurebis safasuris Tanadafinanseba

166 ბენეფიციარი

გორის მუნიციპალიტეტი

შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე bavSvebisadmi daxmareba
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10.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები
საზოგადოება „ბილიკი“

პროექტი/პროგრამა
დღის ცენტრი

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

14-18
წლის
იძულებით 14-18 წლის იძულებით
გადაადგილებული მოზარ- გადაადგილებული
დების სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლება და
ინტეგრაცია. დღის ცენტრი
`ბილიკის~ ფუნქციონირება

სერვისები
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიკა მღებრიშვილი ქ. გორი, რუსთაველის # ქ.19ა
სკოლამდელი განათლება
ტელ: 8(370)27 54 10
საშუალო განათლება
ფაქსი: 8 (370)27 72 91
ფორმალური განათლება
www.biliki.ge
არაფორმალური
განათhttp://sazogadoebabiliki.blogspot.
ლება
com
ინკლუზიური განათლება
Faecbook: societybiliki
განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
პროფესიული განათლება
განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
ფსიქოლოგების კონსულტაციები
პედიატრების კონსულტაციები
სოც. მუშაკების კონსულტაციები
ტრეინინგი მშობლებისთვის
ტრეინინგი ბავშვებისთვის
ფსიქო-სოციალური დახმარება
საკურორტო დასვენება
დღის ცენტრი
კვებით უზრუნველყოფა
ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება

ასოციაცია ,,გორის ინვალიდთა კლუბი“

პროექტი/პროგრამა
იძულებით გადაადგილებულ,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და ბავშვთა და მათი ოჯახების
სამოქალაქო
ინტერესების
დაცვა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

შეზღუდული
შესაძლებ- შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა, ლობების მქონე პირები,
ფსიქო—სოციალური რეაბი- მათ შორის ბავშვები
ლიტაცია, დასაქმების ხელშეწყობა

სერვისები

ხელმძღვანელი

• სკოლამდელი განათლება
• არაფორმალური
განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• განათლება ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით
• პროფესიული განათლება
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• დღის ცენტრი
• ტრეინინგები მშობლებისთვის

თინა ბრეგვაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ. გორი, თარხნიშვილის ქ.#20.
ტელ:8(599)79 25 72
tina-1@rambler.ru
www.goridc.ge

ასოციაცია „ქალი და განვითარება“

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

დედათა და ბავშვთა ჯან- დედათა და ბავშვთა ჯან- შიდა ქართლში იძულებით
მრთელობის დაცვა
მრთელობის დაცვა
გადაადგილებულ
პირთა
კომპაქტურ დასახლებებში
და
მასპინძელ
თემში,
კონფლიქტის
მომიჯნავე
სოფლებში,
ძნელად
მისადგომ და რაიონულ
ცენტრებთან დაშორებულ
სოფლებში
მცხოვრები
ქალები,
გოგონები
და
ბავშვები

სერვისები

ხელმძღვანელი

სკოლამდელი განათლება
საშუალო განათლება
ფორმალური განათლება
არაფორმალური
განათლება
• ინკლუზიური განათლება
• პროფესიული განათლება
• განათლება
სპეციალური
საჭიროებების გათვალისწინებით

ფატი ბუხრიკიძე

•
•
•
•

საკონტაქტო ინფორმაცია
ქ.გორი, აღმაშენებელის
#1.
wdevelopm@gmail.com
wmfoawd@yahoo.com
www.awed.org.ge
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პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

სერვისები
• ფსიქოლოგების კონსულტაციები
• პედიატრების კონსულტაციები
• სოც. მუშაკების კონსულტაციები
• სხვა სპეციალისტების კონსულტაციები
• სამედიცინო
კონსულტაციები
• ტრეინინგი მშობლებისთვის
• ტრეინინგი ბავშვებისთვის
• ჰიგიენის
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
• მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
• ტანსაცმლით უზრუნველყოფა
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ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

რაჭა ლეჩხუმი
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11. რაჭა-ლეჩხუმი2
11.1 მუნიციპალური პროგრამები

11.1 მუნიციპალური პროგრამები
მუნიციპალიტეტი ან
თვითმმართველი
ქალაქი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი
(ლარი)

პროგრამის ბენეფიციარები

ბენეფიტის ოდენობა
ან ბენეფიციართა
რაოდენობა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

ახალშობილთა ოჯახების
ჯერადი დახმარება

ერთ-

22,550

ახალშობილთა ოჯახები

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva

15,000

axalSobilebi mravalSviliani
ojaxebi

76 ლარი

ონის მუნიციპალიტეტი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18,000

ახალშობილები

30 ლარი

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

25,000

ახალშობილთა ოჯახები

2

არ არის განსაზღვრული

არ არის განსაზღვრული

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვთა ზრუნვის საკითხებზე, გამოვლენილი არ იყო.
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III. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები
ორგანიზაციის დასახელება

რეგიონი
თბილისი (მთავარი ოფისი), ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი

ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ევრიჩაილდ“-ის საქართველოს
ფილიალი
თბილისი, იმერეთი

SOS Kinderdorf
საქართველოს ეს ო ეს ბავშვთა სოფელი
ბავშვი და გარემო

თბილისი, იმერეთი, ქვემო ქართლი

First Step
პირველი ნაბიჯი

თბილისი, იმერეთი

Breath Georgia
ბრეს საქართველო

თბილისი (მთავარი ოფისი), იმერეთი, კახეთი, გურია

(დეტალური ინფრომაციისთვის იხ.შესაბამისი რეგიონები)

IV. მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, რომლთა ამოქმედება დაგეგმილია 2012 წელს

გურია

თბილისი

რეგიონი
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მისამართი
ბეჟანიშვილის შეს. #8

მომსახურების გამწევი ორგანიზაცია
საქველმოქმედო ფონდი `საქართველოს კარიტასი~
თამარ შარაშიძე
ტელ: 5 91 22 97 01

სოფ. გლდანი
ქ. ოზურგეთი აღმაშენებლის ქ.# 148
ლანჩხუთის რ-ნი სოფ. ლესა
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ორგანიზაცია `მომავლის სხივი~
ხათუნა ცერცვაძე
5 95 55 65 44

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი
და ქვ. სვანეთი

რეგიონი

მისამართი
ქ. ქუთაისი დადიანის #17
ჭიათურის რ-ნი სოფ. პერევისა
საჩხერის რ-ნი სოფ. ბაჯითი

ასოციაცია

ხონი იპ.ხვიჩიას ქ. #28

`საქართველოს

SOS ბავშვთა სოფელი~
თამარ ჭანტურია
ტელ: 5 77 17 22 44

ზესტაფონის რ-ნი სოფ. კვალითი
ამბროლაური წერეთლის ქ. #8
ლაგოდეხის რ-ნი

კახეთი

მომსახურების გამწევი ორგანიზაცია

თელავის რ-ნი

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი `აფხაზეთი~
ეკა გვასალია
ტელ: 5 93 19 60 11
ქალაქი: 2 35 60 80 (102; 108)

მცხეთა—
მთიანეთი

გარდაბნის რ-ნი სოფ. ახალსოფელი

სამეგრელო—ზემო
სვანეთი

მცხეთის რ-ნი სოფ.გალავანი

ვემო
ქართლი

თელავის რ-ნი

`Divaine

Child Georgia~
ირმა ბარბაქაძე
ტელ: 5 99 577 820

მცხეთის რ-ნი სოფ.წილკანი

კავშირი

`ბავშვი და გარემო~
ნანა იაშვილი
ტელ: 5 77 40 54 03

გარდაბნის რ-ნი სოფ. ნორიო

წალენჯიხის რ-ნი სოფ. ქვედა მაზანდარა
ასოციაცია
წალენჯიხის. დადიანის # 20

`საქართველოს

SOS ბავშვთა სოფელი~
თამარ ჭანტურია
ტელ: 5 77 17 22 44

ჩხოროწყუს რ-ნი შენგელიას # 24
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რეგიონი

მისამართი

მომსახურების გამწევი ორგანიზაცია

ქ. ხაშური პუშკინის ქ #9

შიდა ქართლი

ქ. ხაშური იმერეთის ქ.# 20
საზოგადოება `ბილიკი~
მარინა მღებრიშვილი
ტელ: 5 99 53 40 35

ქ. გორი თავზიშვილის ქ. # 20
ქ. ხაშური შოლას ქ. # 1
ხაშურის რ-ნი სოფ. ხცისი
კასპის რ-ნი სოფ. მეტეხი

V. საერთაშორისო ორგანიზაციები

გაეროს ბავშვთა ფონდი/ბავშვთა დაცვის განყოფილება
პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

ხელმძღვანელი

მისამართი

ბავშვზე ზრუნვის სისტემისა და საქართველოს მთავრობის მხარ- ბავშვები, ოჯახები, სერვისების როლანდ მონაში-წარმომადგენელი ქ. თბილისი, 0179 ერისთავის ქ.#3,
მომსახურებების გაძლიერება
დაჭერა ბავშვთა კეთილდღეობის მიმწოდებლები, ადგილობრივი აარონ
გრინბერგი
ბავშვთა გაეროს შენობა, IV სართული, ტელ:
რეფორმის განხორციელებაში
და ცენტრალური მთავრობა
დაცვის განყოფილების უფროსი
223 28 72 (225) ფაქსი: 225 12 36
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საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა

პროექტი/პროგრამა

მიზანი

სამიზნე ჯგუფი

შშმ
ბავშვების
უფლებების ბავშვთა უფლებების დაცვა
ბავშვები, მათ შორის შშმ
ადვოკატირება /ინვალიდ ქალთა
ოჯახები, სერვისების მიმწოდა ინვალიდ ბავშვთა დედათა ბავშვთა კეთილდღეობის რე- დებლები
ასოციაცია - დეა
ფორმის ხელშეწყობა
„ბავშვთა უფლებების დაცვის ბავშვთა
სერვისების
საკითხებში ჩართულობის ხელ- თარების ხელშეწყობა

ხელმძღვანელი

მისამართი

ნინო(ნიკა) კოჩიშვილი
პროექტის მენეჯერი

ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძეს ქ. 38
ტელ: 294 37 63
ფაქსი: 2 294 37 68

განვი-

შეწყობა~
/ბრიტანული
საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ევრიჩაილდ“-ის
საქართველოს
ფილიალი
Regional Children Action for Participation

VI .24 საათიანი მომსახურება

• gadaudebel, krizisul situaciaSi darekeT 122-ze
• q. Tbilisis miusafari bavSvebisa da axalgazrdebisTvis samarTlebrivi mxardaWera (advokati) krizisul situaciaSi:
5 99 18 17 08; nino Wubabria
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VII. ჩვილ ბავშვთა და ბავშვთა სახლები

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი
ქ.თბილისი, ნუცუბიძის ქ.#3
ტელ: 239 56 86

წყნეთის ბავშვთა სახლი
დაბა წყნეთი სტალინის ქ.#40
ტელ: 222 82 38; 222 83 93

ბავშვთა სახლი „მომავლის სახლი“
ქ.თბილისი, წურწუმიას ქ.#13
ტელ: 277 02 23

ბავშვთა სახლი „მომავლის სათნოება“
ქ.თბილისი, ცისკარიშვილის ქ.#3
ტელ: 270 20 09

კოჯრის ბავშვთა სახლი
დაბა კოჯორი
სტალინის ქ.#17
ტელ: 223 95 98

კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი
დაბა კოჯორი რუხაძის ქ.#10
ტელ: 236 98 58

რუსთავის ბავშვთა სახლი
ქ. რუსთავი ფალიაშვილის ქ.#24
ტელ: 17 84 86

წალენჯიხის ბავშვთა სახლი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წმ. ნინოს ქ.#62

სურამის ბავშვთა სახლი
დაბა სურამი დიმიტროვის ქ.# 15
ტელ: 22 24 28

ზუგდიდის ბავშვთა სახლი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ახალი აბასთუმანი

თელავის ბავშვთა სახლი
თელავის მუნიციპალიტეტი
რუსთაველის ქ.#93
ტელ: 23 20 43

ბათუმის ბავშვთა სახლი
ქ. ბათუმი მთის ძირის ქ.#74
ტელ: 22 26 95

ასპინძის ბავშვთა სახლი
დაბა ასპინძა
ვარძიის ქ.# 75
ტელ: 29 13 21

მახინჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი
დაბა მახინჯაური

ტაშისკარის ბავშვთა სახლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ტაშისკარი

წეროვანის ბავშვთა სახლი
სოფ. წეროვანი

მესტიის ბავშვთა სახლი
მესტიის მუნიციპალიტეტი
ერეკლე ფარჯიანის ქ.# 25
ტელ: 22 22 29

საგურამოს ბავშვთა სახლი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
სოფ.საგურამო
ტელ: 22 34 49

სენაკის შშმ ბავშვთა სახლი
სენაკი, კობახიძის ქ.#9
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VIII. საკონტაქტო ინფორმაცია რეგიონების მიხედვით

1.თბილისი
თბილისის სოციალური მომსახურების ცენტრები
გლდანი-ნაძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ირაკლი სორდია
მისამართი: ქ. თბილისი დ. სარაჯიშვილის გამზირი #1,
ტელ: 262 33 69
დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: მარი წერეთელი
მისამართი: ქ. თბილისი დ. აღმაშენებლის გამზირი #140ა,
ტელ: 294 24 98
ვაკე-საბურთალოს სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: გიორგი ეპიტაშვილი
მისამართი: მიცკევიჩის ქ. #23,
ტელ: 237 17 39;
ძველი თბილისის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ლილე ლიპარტელიანი
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. ტაბიძის ქ. #4, მე-2 სართული
ტელ: 293 37 16; 293 37 23
ისანი-სამგორის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: იური მაჭავარიანი
მისამართი: მოსკოვის გამზირი #25,
ტელ: (832) 271 01 26; 271 01 28
2. აჭარა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: გოჩა გაბრუშიძე
ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ნოდარ ფუტკარაძე
მისამართი: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. #2ა.
ტელ: 24 01 78; 240183; 240175; 240176
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ქობულეთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ირაკლი გორგილაძე
მისამართი: ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქ. #13
ტელ: 26 69 25; 26 67 18; 26 67 16
ქედის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ირაკლი ტაკიძე
მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. #1
ტელ: 25 00 24; 25 00 67
ხელვაჩაურის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ბადრი მამულაძე
მისამართი: დაბა ხელვაჩაური, აღმაშენებლის ქ. #21
ტელ: 25 83 50; 25 83 51
ხულოს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ოთარ კოჩალიძე
მისამართი: დაბა ხულო, ტბ. აბუსერიძის ქ. N7
ტელ: 27 00 66; 27 00 35
შუახევის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ჯემალ დიასამიძე
მისამართი: დ. შუახევი, რუსთაველის ქ. #25
ტელ: 26 00 18; 26 00 87
3. იმერეთი
იმერეთის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: არჩილ მუკბანიანი
ქუთაისის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: თამაზ ვაშაყმაძე
მისამართი: ქ. ქუთაისი, დუმბაძის ქ. #59/61
ტელ: (8 431) 24 04 43; 24 04 36
ტყიბულის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: რამაზ გაბრიაძე
მისამართი: ქ. ტყიბული, კ. ლომაძის მოედანი #3
ტელ: (8 497) 222692
წყალტუბოს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: კახაბერ ჯავახაძე
მისამართი: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ. #25
მობ: 591 91 92 40
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ჭიათურის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ლევან იაკობიძე
მისამართი: ქ. ჭიათურა, ე. ნინოშვილის ქ. #7
ტელ: (8 479) 25 25 64; 25 35 79
ბაღდათის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ავთანდილ ტაბეშიძე
მისამართი: ქ. ბაღდათი, წერეთელის ქ. #9
ტელ: (8 434) 22 28 67
ვანის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ლევან მაღლაკელიძე
მისამართი: ქ. ვანი, თავისუფლების #65
ტელ: (8 432) 22 28 03; 22 10 03
ზესტაფონის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გიორგი ჩუბინიძე
მისამართი: ქ. ზესტაფონი, გ. რობაქიძის ქ. #5
ტელ: (8 492) 25 29 59
სამტრედიის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გიორგი ნიკურაძე
მისამართი: ქ. სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. #6
ტელ: (8 411) 22 37 47
თერჯოლის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ვარლამ ბოჭორიშვილი
მისამართი: ქ. თერჯოლა, შოთაძის ქ. #3
ტელ: (8 491) 22 12 39; 22 15 68
საჩხერის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ნინო მაჭარაშვილი
მისამართი: ქ. საჩხერე, თავისუფლების ქ. #4
ტელ: (8 435) 22 15 36; 22 13 90
ხარაგაულის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: კიაზო გამრეკელაშვილი
მისამართი: ქ. ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ. #46
ტელ: (8 433) 22 18 13; 22 18 04; 22 11 50
ხონის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: აპოლონ ფოჩხუა
მისამართი: ქ. ხონი, პ. კაკაბაძის ქ. #17
მობ. 591 91 92 39
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4. კახეთი
კახეთის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ლევან ახალაური
მისამართი: ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #41
თელავის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: თამარ ნოღაშვილი
მისამართი: ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #42
მობ: 591 91 91 50
ახმეტის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: თამარ ონიაშვილი
მისამართი: ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. #49
ტელ: (8 349) 22 11 85; (8 349) 22 17 41
გურჯაანის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ლეილა მურაკაშვილი
მისამართი: ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის ქ. #17
ტელ: (8 356) 22 25 20
ყვარელის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ნოდარ ბადურაშვილი
მისამართი: ქ. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. #71
ტელ: (8 352) 22 17 80; 22 05 56
ლაგოდეხის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: თამაზ კაკიაშვილი
მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, თავისუფლების ქ. #11
ტელ: (8 354) 22 26 03; (8 354) 22 38 03
საგარეჯოს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მარინე ხატიაშვილი
მისამართი: ქ. საგარეჯო, აღმაშენებლის ქ. #15
ტელ: (8 351) 24 32 28; 24 30 08
დედოფლისწყაროს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ზურაბ ნატროშვილი
მისამართი: ქ. დედოფლისწყარო, მ. კოსტავას ქ. #44
ტელ: (8 356) 22 25 20
სიღნაღის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ზურაბ ზურაბაშვილი
მისამართი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, ქ. წნორი ევდოშვილის ქ. #21
ტელ: (8 355) 23 13 03; (8 355) 23 12 06
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5. ქვემო ქართლი
ქვემო ქართლის საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ნათია ნადირაშვილი
რუსთავის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ნოდარ ხიზანიშვილი
მისამართი: ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. 5ა
ტელ: (8 341) 22 06 08
ბოლნისის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ნინო მანაგაძე
მისამართი: ქ. ბოლნისი, გორგასალის ქ. 15
ტელ: (8 358) 22 26 27
გარდაბნის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ლალი სამხარაული
მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. 28
ტელ: (8 372) 22 28 85
დმანისის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ზურაბ ოქრიაშვილი
მისამართი: ქ. დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. 41
ტელ: (8 360) 22 19 60
თეთრიწყაროს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ვახტანგ ბურჯანაძე
მისამართი: ქ. თეთრი წყარო, რუსთაველის ქ. # 6
მობ: 591 91 91 85
მარნეულის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მამუკა დოკვაძე;
მისამართი: ქ. მარნეული, ლესელიძის ჩიხი # 1
ტელ: (8 357) 22 25 32
წალკის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: რომან სუბელიანი
მისამართი: ქ. წალკა, რუსთაველის ქ. # 66
ტელ: (8 263) 22 16 62
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6. გურია
გურიის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ვასილ ხომერიკი
ოზურგეთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ოთარ რევიშვილი
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, გოგებაშვილის ქ. N2
ტელ: (8 496) 27 43 33
ლანჩხუთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: თამარ ასკურავა
მისამართი: ქ. ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქ N82
ტელ: (8 496) 42 39 06
ჩოხატაურის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ზურაბ კალანდაძე
მისამართი: ქ. ჩოხატაური, დუმბაძის ქ. N19
მობ. 591 91 92 72
7. სამცხე-ჯავახეთი
სამცხე—ჯავახეთის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ზაალ ივანიძე
ახალციხის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: დავით გოგალაძე
მისამართი: ქ. ახალციხე, კეცხოველის ქ. N6
ტელ: (8 365) 22 01 40; 22 12 55
ბორჯომის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მანანა ჩხეიძე
მისამართი: ქ. ბორჯომი, შოთა რუსთაველის მოედანი N1
ტელ: (8 367) 22 37 36; 22 25 77; 22 22 45
ნინოწმინდის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ჯემალ ხმალაძე
მისამართი: ქ.ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. N43
ტელ: (8 361) 22 21 00; 22 27 13
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ახალქალაქის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: არტაშ პალანჯიანი
მისამართი: ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. N64
ტელ: (8 362) 22 29 66
ასპინძის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გულქან მელიქიძე
მისამართი: დაბა ასპინძა, თამარის ქ. N3
ტელ: (8 364) 29 12 63
ადიგენის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: პეტრე აფრიამაშვილი
მისამართი: დაბა ადიგენი, არტემ ბალახაშვილის ქ. N19
ტელ: (8 366) 29 12 49
8. მცხეთა — მთიანეთის
მცხეთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მარიამ ხამხაძე
მისამართი: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N13
ტელ: (832) 251 25 09
დუშეთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ვლადიმერ ჭონქაძე
მისამართი: ქ. დუშეთი, კოსტავას ქ. N31
ტელ: (8 346) 22 18 78
ახალგორის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მარინე ღამბაშიძე
მისამართი: მცხეთის რაიონი, სოფელი წეროვანი,
დევნილთა ახალი დასახლება, მე—11 რიგი, კოტეჯი 5/1629
მობ: 591 91 90 67
თიანეთის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ირმა იარაჯული
მისამართი: დაბა თიანეთი, 9 აპრილის ქ. N2
ტელ: (8 348) 29 15 70
ყაზბეგის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გივი ხუციშვილი
მისამართი: დაბა სტეფანწმინდა, აღმაშენებლის ქ. N9
ტელ: (8 345) 25 21 66
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9. სამეგრელო-ზემო სვანეთი
სამეგრელოს რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ზურაბ ეგუტია
ზუგდიდის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: ბესიკ თოდუა
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. N93
ტელ: (8 415) 25 23 91; 25 23 92
მარტვილის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გიორგი გოროზია
მისამართი: მარტვილი, თავისუფლების ქ. N10
ტელ: (8419) 22 12 38; 22 13 24
სენაკის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ბორის სოსელია
მისამართი: სენაკი, რუსთაველის ქ. N93
ტელ: (8 413) 27 86 20; 27 52 58
ფოთის საქალაქო განყოფილება
საქალაქო განყოფილების უფროსი: ინგა ღვინჯილია
მისამართი: ქ. ფოთი, 26 მაისის ქ. N7
ტელ: (8493) 22 23 25; 22 20 66
ხობის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ბადრი ჭითაშვილი
მისამართი: ხობი, ც.დადიანის ქ. N169
ტელ: (8 414) 22 24 78
წალენჯიხის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: როლანდ მიქავა
მისამართი: წალენჯიხა, თამარ მეფის ქ. N3
ტელ: (8 416) 22 20 60
ჩხოროწყუს რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ნიკოლოზ გახარია
მისამართი: ჩხოროწყუ, გობეჩიას ქ. N3
ტელ: (8 417) 22 24 78
აბაშის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ირაკლი იობაია
მისამართი: ქ. აბაშა, უჩა კაჭარავას ქ. N2
ტელ: (8 412) 29 13 35; 29 14 34
მესტიის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მირიან მარგიანი
მისამართი: მესტია, დ.აღმაშენებლის ქ. N17
მობ. 591 91 92 49
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10. შიდა ქართლი
შიდა ქართლის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: ზვიად დაბრუნდაშვილი
მისამართი: ქ. გორი, გელდიაშვილი ქ. N3
გორის სოციალური მომსახურების ცენტრი
ცენტრის უფროსი: გივი კობახიძე
მისამართი: ქ. გორი, გელდიაშვილი ქ. N3
ტელ: (8 370) 27-17-53
ხაშურის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: გოჩა ბარბაქაძე
მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2
ტელ: (8 368) 24-24-82
კასპის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: მარინე მეტრეველი
მისამართი: ქ. კასპი, კოსტავას ქ. N69
ტელ: (8 371) 22-21-28
ქარელის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ლევან აბაშვილი
მისამართი: ქ. ქარელი, სტალინის ქ. N24
მობ: 591 91 92 82

11.რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი
რაჭა—ლეჩხუმ—ქვემო სვანეთის რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი
რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი: გოჩა სუთიძე
ამბროლაურის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: თეა ბენდელიანი
მისამართი: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა რაჭის ქ. N11
მობ. 591 91 92 84
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ონის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: თამარ არჩვაძე
მისამართი: ქ. ონი, დ. აღმაშენებლის ქ.N1
მობ. 591 91 93 76
ცაგერის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ჯონი ხალიანი
მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. N59
მობ. 591 40 17 22
ლენტეხის რაიონული განყოფილება
განყოფილების უფროსი: ლალი ბენდელიანი
მისამართი: ქ. ლენტეხი, სტალინის ქ. N10
მობ. 591 40 17 24
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IX. სერვისების საძიებელი

IX. servisebis saZiebeli
skolamdeli ganaTleba 31; 36; 39; 55; 59; 73; 88; 108; 109
saSualo ganaTleba 31; 39; 55; 79; 81; 108; 109
araformaluri ganaTleba 27; 28; 29; 30; 36; 55; 56; 58; 72; 79; 81; 88; 100; 101; 102; 108; 109
inkluziuri ganaTleba 27; 28; 36; 56; 57; 58; 72; 73; 79; 102; 109
ganaTleba individualuri gegmebis mixedviT 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 39; 47; 54; 56; 57; 58; 71; 73; 79; 102; 108
profesiuli ganaTleba 27; 29; 31; 38; 55; 65; 66; 88; 101; 102; 108; 109
ganaTleba specialuri saWiroebebis gaTvaliswinebiT 27; 28; 31; 33; 34; 38; 46; 57; 58; 72; 73; 81; 88; 100; 102; 108; 109
fsiqologebis konsultaciebi 28; 29; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 47; 55; 58; 72; 73; 79; 88; 101; 102; 108; 109; 110
pediatrebis konsultaciebi 27; 31; 32; 34; 46; 47; 54; 58; 88; 108; 110
soc. muSakebis konsultaciebi 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 46; 47; 54; 57; 58; 59; 71; 73; 79; 88; 108; 110
sxva specialistebis konsultaciebi 27; 32; 33; 34; 36; 37; 46; 47; 54; 56; 58; 59; 71; 73; 79; 88; 101; 110
24-saaTiani momsaxureba: 80; 89
dRis centri 28; 29; 33; 36; 38; 47; 54; 55; 56; 57; 58; 71; 72; 73; 79; 102; 109
sabavSvo baRi 73; 100
TavSesafari 28; 30; 65; 66; 72; 79
ojaxis tipis saxli 28; 30; 38; 40; 54;56; 65; 71; 72; 79; 80
diagnostika 46; 79; 88
samedicino konsultaciebi 31; 32; 35; 46; 58; 79; 88; 101; 110
stacionaruli da ambulatoruli daxmareba 46; 79
fsiqosocialuri daxmareba 28; 30; 32; 33; 37; 38; 55; 59; 74; 79
reabilitacia 29; 31; 35; 37; 55; 57; 72; 74; 79
sakurorto dasveneba 30; 32
institucializaciis prevencia 29; 30; 34; 35; 36; 37; 40; 71; 80
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X. არასამთავრობო ორგანიზაციების საძიებელი
asociacia `anika~ 27

`bavSvi da garemo~

28; 72

saqvelmoqmedo fondi `saqarTvelos karitasi~
`pirveli nabiji saqarTvelo~ 30

29

saqarTvelos hemofiliisa da donorobis asociacia 31

`janmrTli samyaro~ 32
SSm pirTa kavSiri `ia~ 33
registrirebulTa kavSiri SSm pirTaTvis `mSobelTa Tanadgoma~ 34
kavSiri `mSobelTa xidi~ 36
kavSiri `saqarTvelos bavSvebi~ 37
saprotezo orTopediuli reabilitaciis qarTuli fondi 37
asociacia `mkurnali~ 38
saqarTvelos yruTa kavSiri 38
asociacia `saqarTvelos SOS bavSvTa sofeli~ 39; 59
saqvelmoqmedo humanitaruli fondi bres (Breath) saqarTvelo 40; 54; 65; 80
Step Forward 46
samedicino asociacia `Tana~ 47
eweris dRis centri 54
pedagogTa kavSiri `ganaTleba da samyaro~ 54
quTaisis ganaTlebis ganviTarebis da dasaqmebis centri 56
kavSiri `orioni~ 57
aaip ganviTarebisa da socialuri reabilitaciis centri `Tairisi~ 58
asociacia `qomagi~ 65
saqvelmoqmedo kavSiri `Temi~ 66
integraciis centri 71
britanuli saqvelmoqmedo organizacia `evriCaildi~-s saqarTvelos filiali 71; 94
a/o `bavSvi da garemo~ 72
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa centri 73, 79
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axalgazrduli centri `progresi~ 81
asociacia `toleranti~ 88
invalid qalTa da invalid bavSvTa dedaTa asociacia - `dea~ 100
invalidTa integraciisa da xelovnebis ganviTarebis asociacia `hangi~ 101
janmrTli samyaro 101
invalid bavSvTa da mozardTa rebilitaciis xelSemwyobTa kavSiri `nergebi~ 102
sazogadoeba `biliki~ 108
asociacia `goris invalidTa klubi~109
asociacia `qali da ganviTareba~ 109
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სოციალური მომსახურების სააგენტო
http://ssa.gov.ge
მისამართი: ქ. თბილისი 0119, აკაკი წერეთლის გამზირი 144
ცხელი ხაზი: 251 00 33
ელ-ფოსტა: info@ssa.gov.ge
ტელეფონი:
251 00 30/ 251 00 43
ავტორი: ნატალია კაკაბაძე ©

