
დანართი 2.2 

  

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 

  

მუხლი 1. ქვეპროგრამის ამოცანა 

1. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა „ბავშვის უფლებათა 

კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიებაა, რომლის მიზანია 

ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შეზღუდული შესაძლებლობების განვითარების და 

მიტოვების პრევენცია. 

2. ქვეპროგრამის ამოცანაა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით 

შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების 

განვითარების სტიმულირება, სკოლამდელ ან ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ან 

ალტერნატიულ მომსახურებებში ჩართვისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 

3. ადრეული ინტერვენციის პროცესი მოიცავს დაბადებიდან სამ წლამდე და საჭიროების 

შემთხვევაში, შვიდ წლამდე ასაკის განვითარების დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე 

ბავშვების შეფასებას, მომსახურების დაგეგმვასა და ბუნებრივ გარემოში მიწოდებას. მისი 

მიზანია იდენტიფიცირებული ბავშვების კოგნიტური, მოტორული, კომუნიკაციური და 

ემოციური განვითარების ხელშეწყობა, განვითარების შეფერხების პრევენცია, მიტოვების 

პრევენცია, ასევე, მათი მშობლების განათლება და გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების 

სფეროში. 

მუხლი 2. ქვეპროგრამის ღონისძიებები 

1. ქვეპროგრამის ძირითად ღონისძიებებში შედის:  

ა) მაძიებლის შესახებ ბაზისური ინფორმაციის (სახელი, გვარი, მშობლების ვინაობა, 

საქმიანობა, საცხოვრებელი მისამართი, სოციალური სტატუსი, მომსახურებებში ჩართულობა 

და ა.შ.) მოპოვება, შეფასება და ამ მომსახურებით სარგებლობის საჭიროების განსაზღვრა; 

ბ) ბავშვის კოგნიტური, მოტორული, სოციალური, ემოციური, შემეცნებითი, თვითმოვლისა და 

კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის ბავშვსა და ოჯახზე მორგებული 

ინდივიდუალური გეგმის მომზადება და გადასინჯვა სტანდარტით განსაზღვრულ ვადებში, 

რომელიც უნდა მოიცავდეს ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებებზე მორგებულ გრძელვადიან და 

მოკლევადიან გაზომვად მოსალოდნელ შედეგებსა და მიზნებს; 



გ) სპეციალისტთა გუნდის ერთი ან რამდენიმე პროფესიონალის (ადრეული განვითარების 

სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და 

სხვა) მიერ მომსახურების გაწევა, რომლის მიზანია ბავშვის განვითარების სფეროების 

(ფიზიკური, კოგნიტური, სოციალური, ემოციური, კომუნიკაცია, ადაპტური ქცევა) 

სტიმულირება, მშობელთა ცნობიერების და ინფორმირებულობის გაზრდა, მხარდაჭერა, 

ბავშვის განვითარების პროცესში ჩართვა/განათლება. საჭირო პროფესიონალების ჩართულობა 

და ჯერადობა განისაზღვრება შეფასებიდან გამომდინარე და ასახულია ბავშვისა და ოჯახის 

ინდივიდუალურ გეგმაში. 5 წლის შესრულების თვის ჩათვლით მომსახურებაში ჩართული 

ყველა ბენეფიციარისთვის,   დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური 

რაოდენობა თვეში შეადგენს 8-ს. 5-დან 7 წლის შესრულების თვის ჩათვლით 

ბენეფიციარებისთვის მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) ერთი წლის (თორმეტი თვის) 

განმავლობაში, დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში 

შეადგენს ასევე 8-ს, მომსახურებაში ჩართვიდან (დაწყებიდან) მეორე წლის (შემდეგი თორმეტი 

თვის) განმავლობაში – 6-ს.   ამასთან, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობები 

ვრცელდება ამ პროგრამის ამოქმედებამდე, მ.შ. წინა წლებში მომსახურებაში ჩართულ 

ბენეფიციარებზეც; 

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში გასაწევი მომსახურება გულისხმობს: 

ა) 3 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებთან/კანონიერ წაემომადგენლებთან/ძირითად 

მზრუნველებთან/ მინდობით აღმზრდელთან მუშაობას ბუნებრივ (უპირატესად სახლი ან/და 

ბაგა-ბაღი) გარემოში ინდივიდუალური ვიზიტების განხორციელებას და  ინდივიდუალური 

ვიზიტების ფარგლებში შემდეგ ღონისძიებებს: 

ა.ა) ინდივიდუალურ მომსახურებას ბუნებრივ გარემოში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ორგანიზაციას დაგეგმილი აქვს ბავშვებთან და მათ მშობლებთან ჯგუფური მუშაობა, 

არაუმეტეს 2 ჯგუფური მუშაობა თვეში;   

ა.ბ) მშობლობის უნარ–ჩვევების განვითარებას შემდეგ საკითხებში: ბავშვის მოვლა, ჰიგიენა, 

კვება, ძილი, თამაში და სხვა რუტინულ აქტივობებში, პოზიტიური მშობლობა (ორმხრივი 

ინტერაქცია, მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბება, მშობლის და ბავშვის ემოციური რეგულაცია), 

ბავშვის ჰოლისტური განვითარების ხელშეწყობას (განვითარების ყველა სფეროს თანაბარი და 

ფუქციური განვითარება), ოჯახის ჯანსაღი ფუნქციონირების ხელშეწყობას (ოჯახის წევრებს 

შორის პოზიტიური კომუნიკაცია, ერთმანეთის მხარდაჭერა); 

ა.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის დამატებითი დიაგნოსტირების საჭიროებაზე 

მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითადი მომვლელების/მინდობით 

აღმზრდელების ინფორმირებას და გადამისამართებას; 



ა.დ) საჭიროების შემთხვევაში სხვა ხელმისაწვდომ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობას 

(რეაბილიტაციის პროგრამა, აუტიზმის პროგრამა და ა. შ.); 

ა.ე) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითადი მომვლელების/მინდობით 

აღმზრდელების ინფორმირებას ძალადობის ფორმებსა და ბავშვთა უფლებებზე, საჭიროების 

შემთხვევაში დროული რეაგირების უზრუნველყოფას (მშობლების/კანონიერი 

წარმომადგენლების/ძირითადი მომვლელების/მინდობით აღმზრდელების და სპეციალისტის 

მხრიდან); 

ა.ვ) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითადი მომვლელების/მინდობით 

აღმზრდელების მხარდაჭერას  სტრესთან გამკლავებაში; დ.ბ.ზ) მშობიარობის შემდგომი 

სტრესის აღმოჩენას, ბავშვის დიაგნოზთან შეგუების მიღებაში მხარდაჭერასა და საჭიროების 

შემთხვევაში რეფერირებას  შესაბამის სერვისებში (გადამისამართება ფსიქოთერაპევტთან ან 

სხვ.);  

ა.ზ) ბავშვის  ბაგა - ბაღში შეყვანამდე 6 თვით ადრე ტრანზიციის პროცესის დაწყებას;  

ა.თ) ბავშვის ბაგა - ბაღში სრულფასოვანი  ჩართულობის და ინკლუზიის მხარდაჭერას 

სპეციალისტის ადგილზე ვიზიტების, ბავშვის ძლიერი მხარეებისა და საჭიროებების შესახებ 

აღმზრდელების ინფორმირებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში 

მონაწილეობასა და ბავშვის ჯგუფურ აქტივობებში ჩართულობის ხელშეწყობით, საჭიროების 

შემთხვევაში ბაღის პერსონალსა და მშობლებს/კანონიერი წარმომადგენლებს/ძირითადი 

მომვლელებს/მინდობით აღმზრდელებს შორის კომუნიკაციის ფასილიტაციას; 

ა.ი) იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი სხვადასხვა მომსახურებაშია ჩართული, სერვისებს შორის 

კომუნიკაციის უზრუნველყოფას; 

ა.კ) 3 წლამდე ასაკის ბავშვებთან ინდივიდუალური ბუნებრივ გარემოში ვიზიტების გარდა, 

შესაძლებელია საჭირეობის გათვალისწინებით დაგეგმილი პერიოდულობით, განხორცილდეს 

მცირე ჯგუფებში მუშაობა, სადაც მშობლის მონაწილეობა სავალდებულოა (არაუმეტეს 2 

ჯგუფური მუშაობა თვეში);  

ა.ლ) ჯგუფში ბავშვებისა და  მშობლების წყვილთა  მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს ხუთს, 

რომლებთანაც მუშაობს, სულ ცოტა, 2 პროფესიონალი ან პროფესიონალი და 

პარაპროფესიონალი, ჯგუფური ვიზიტების დაგეგმვისა და განხორციელებისას  აუცილებელია 

ბავშვის განვითარების და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება, თუმცა ჯგუფში 

ჩართული ბავშვების ასაკებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს; 

ბ) 3 წლიდან 5 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვების მშობლებთან/კანონიერ 

წაემომადგენლებთან/ძირითად მზრუნველებთან/ მინდობით აღმზრდელთან მუშაობას 



ბუნებრივ (უპირატესად სახლი ან/და ბაგა-ბაღი) გარემოში ინდივიდუალური ვიზიტების 

განხორციელებას და  ინდივიდუალური ვიზიტების ფარგლებში შემდეგ ღონისძიებებს:   

ბ.ა) 3 წლამდე განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას ბავშვის და ოჯახის  

საჭიროებებიდან გამომდინარე. ინდივიდუალური მომსახურება ხორციელდება ბუნებრივ 

გარემოში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ორგანიზაციას დაგეგმილი აქვს ბავშვებთან 

ჯგუფური მუშაობა. ჯგუფური მუშაობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 4 ვიზიტს; 

ბ.ბ.)მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითადი მომვლელების/მინდობით 

აღმზრდელების მხარდაჭერას ბავშვის პოზიტიური ქცევის ფორმირებაში, მისი  ასაკობრივი 

თავისებურებების გათვალისწინებით; 

ბ.გ) საჭიროებიდან გამომდინარე  შესაძლოა მცირე ჯგუფებში მუშაობას. ჯგუფური მუშაობის 

პროცესში მშობლის მონაწილეობა არ არის სავალდებულო, რათა მოხდეს ბავშვის 

დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა (არაუმეტეს 4 ჯგუფური მუშაობა თვეში);  

ბ.დ) ჯგუფში ბავშვებისა და  მშობლების წყვილთა  მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს ხუთს, 

რომლებთანაც მუშაობს, სულ ცოტა, 2 პროფესიონალი ან პროფესიონალი და 

პარაპროფესიონალი. ჯგუფური ვიზიტების დაგეგმვისა და განხორციელებისას  აუცილებელია 

ბავშვის განვითარების და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება, თუმცა ჯგუფში 

ჩართული ბავშვების ასაკებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. 

გ)  5 წლიდან 7 წელის თვის ჩათვლით ასაკის ბავშვების მშობლებთან/კანონიერ 

წაემომადგენლებთან/ძირითად მზრუნველებთან/ მინდობით აღმზრდელთან მუშაობას 

ბუნებრივ (უპირატესად სახლი ან/და ბაგა-ბაღი) გარემოში ინდივიდუალური ვიზიტების 

განხორციელებას და  ინდივიდუალური ვიზიტების ფარგლებში შემდეგ ღონისძიებებს:   

გ.ა) ინდივიდუალური მომსახურების განხორციელებას ბუნებრივ გარემოში, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც ორგანიზაციას დაგეგმილი აქვს ბავშვებთან ჯგუფური მუშაობა, 

ჯგუფური მუშაობა შეადგენს თვეში არაუმეტეს 4 ვიზიტს;  

გ.ბ) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითად მზრუნველის/მინდობით 

აღმზრდელის  საჭირო ცოდნითა და უნარ - ჩვევებით აღჭურვას, რომ მათ ხელი შუწყონ ბავშვის 

წინასასკოლო და აკადემიური მზაობას; 

გ.გ)მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების/ძირითად მზრუნველის/მინდობით 

აღმზრდელის  საჭირო ცოდნითა და უნარ - ჩვევებით აღჭურვას, რომ მათ ხელი შეუწყონ 

ბავშვის სოციალური და თვითორგანიზების  უნარების განვითარებას, სხვადასხვა წრეებში თუ 

სპორტულ აქტივობებში ჩართვას;  



გ.დ) საჭიროებიდან გამომდინარე  შესაძლოა განხორცილდეს მცირე ჯგუფებში მუშაობა. 

ჯგუფური მუშაობის პროცესში მშობლის მონაწილეობა არ არის სავალდებულო, რათა მოხდეს 

ბავშვის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა) (არაუმეტეს 4 ჯგუფური მუშაობა თვეში); 

გ.ე) ჯგუფური ვიზიტების დაგეგმვისა და განხორციელებისას  აუცილებელია ბავშვის 

განვითარების და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება, თუმცა ჯგუფში 

ჩართული ბავშვების ასაკებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. 

დ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განსახორციელებლად 

მშობლის/მინდობით აღმზრდელის მომზადებას (მათ შორის – შესაბამისი უნარ-ჩვევების 

განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება); 

ე) მომსახურების გაგრძელების, შეწყვეტის ან ბავშვის სხვა მომსახურებაში გადამისამართების 

მიზნით ბავშვისა და მისი გარემოს ხელახალ შეფასებას ადრეული ინტერვენციის 

სტანდარტით განსაზღვრულ ვადებში. შეფასებიდან გამომდინარე დასკვნას ინახება 

ბენეფიციარის პირად საქმეში; 

ვ) ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერას, რათა მათ მარტივად დატოვონ ადრეული განვითარების 

პროგრამა და ჩაერთონ სკოლამდელი აღზრდის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში  

ან სხვაალტერნატიულ სერვისში სტანდარტით განსაზღვრულ ვადაში. გადასვლის გეგმის 

შემუშავება უნდა განხორციელდეს ოჯახთან და ახალი მომსახურების წარმომადგენლებთან 

თანამშრომლობით; 

3. მომსახურებაში პროფესიული ზედამხედველის არსებობის შემთხვევაში, პროფესიულ  

ზედამხედველობას და მხარდაჭერას, რომელსაც ახორციელებს ბავშვთა ადრეული 

განვითარების ქვეპროგრამის მიმწოდებელ ორგანიზაციაში დასაქმებული ან/და მიწვეული 

პროფესიული ზედამხედველისათვის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი.  

4. პროფესიული ზედამხედველი უნდა აკმაყოფილებდეს   შემდეგ კრიტერიუმებს: 

ა) მაგისტრის ან ბაკალავრის ხარისხი ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ მიმართულებაში: 

ფსიქოლოგია, ბავშვის განვითარება, ოკუპაციური თერაპია, ენისა და მეტყველების თერაპია, 

განათლების მეცნიერებები (პედაგოგი, სპეციალური მასწავლებელი), სოციალური მუშაობა, 

რეაბილიტაცია/ ფიზიკური თერაპია, პედიატრია ან სამედიცინო ინსტიტუტის 5-წლიანი 

დიპლომი; 

ბ) ბავშვებთან პროფესიული მუშაობის, სულ მცირე, 5-წლიანი გამოცდილება, აქედან 

უწყვეტად უკანასკნელი 3 წელი ადრეული ინტერვენციის პროგრამაში; 

გ) ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის/განვითარების ადგილობრივი ან საერთაშორისო კურსის 

დასრულების ადგილობრივი ან საერთაშორისო სერტიფიკატი/დიპლომი (ადგილობრივი 



სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის 

კოალიციის მიერ, რომელიც შეთანხმებულია სამინისტროსთან); 

დ) ადგილობრივი ან საერთაშორისო სერტიფიკატი სუპერვიზიაში (ადგილობრივი 

სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც სატრენინგო მოდული 

შეთანხმებული აქვს სამინისტროსთან); 

5. პროფესიული ზედამხედველის სამუშაო მოიცავს: 

ა) ბავშვისთვის ბუნებრივ გარემოში მისი სუპერვიზიის ქვეშ მომუშავე სპეციალისტის 

მუშაობაზე დაკვირვებას, ჩანაწერის წარმოებასა და სპეციალისტისთვის უკუკავშირის მიცემას; 

ბ) ბენეფიციარის ინდივიდუალური შემთხვევის, პირადი საქმისა და მასში შემავალი 

დოკუმენტაციის შემოწმებასა და სწულყოფილად წარმოების ხელშეწყობას;  

გ) ბენეფიციარის ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამიდან გასვლის/სხვა სამედიცინო, 

სოციალურ ან/და საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვის საჭიროების დროული 

იდენტიფიკაციისხელშეწყობას; 

დ) მისი სუპერვიზიის ქვეშ მომუშავე სპეციალისტებთან ჯგუფური შეხვედრების ორგანიზებას 

შემთხვევების განხილვის, უკუკავშირის, პროფესიული ზრდისა და სერვისში დატრენირების 

მიზნით, ასევე, სპეციალისტებთან სატელეფონო კონსულტაციას; 

ე) ბენეფიციარის მშობლებთან შეხვედრების განხორციელების კონტროლს (ინდივიდუალური 

გეგმის შემუშავების/ცვლილების მიზნით, ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე, პირადი ან/და 

სატელეფონო კონსულტაციის განხორციელებას). 

 მუხლი 3. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი 

1. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნებიან დაბადებიდან შვიდ წლამდე ასაკის 

ბავშვები (შვიდი წლის შესრულების თვის ჩათვლით), რომლებსაც აქვთ ბავშვთა 

პედიატრის/ოჯახის ექიმის, ნევროლოგის ან სხვა ექიმ-სპეციალისტის მიერ გამოვლენილი 

განვითარების ეტაპების დაყოვნება (მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის, კომუნიკაციისა და 

მეტყველების, სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური სფეროების განვითარებისა და 

ადაპტური ქცევის პრობლემა), შეზღუდული შესაძლებლობა ან ამ მხრივ რისკი, რაც 

დადასტურებულია ამ პროგრამის №2.14 დანართში მოცემული ICD-10-ის დიაგნოზებით. 

ერთი თვის განმავლობაში ფინანსდება არაუმეტეს 16816 ვიზიტისა, ამ დანართის მე-2 მუხლის 

„გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ლიმიტების შესაბამისად, ბენეფიციარის საცხოვრებელი 

ადგილისა და ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით, თანდართული ცხრილის 

თანახმად. ამასთან, ბენეფიციარის/კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე, 

შესაძლებელია, ვაუჩერის ანაზღაურება იმ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, 



სადაც გაიცა ან/და რომელიც მითითებული აქვს მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას 

რეგისტრაციის დროს და წარმოდგენილი აქვს პროფესიონალის ფაქტობრივი საცხოვრებელი 

ადგილიდან ცნობა, რითაც დასტურდება, რომ მას მომსახურების მიწოდება შეუძლია 

რეგისტრაციის დროს მითითებულ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში  ბავშვთან 

ოჯახში ვიზიტით. ასევე, გეოგრაფიული არეალის მითითების შემთხვევაში, საჭიროა 

ორგანიზაციამ მიუთითოს ლიმიტი არამხოლოდ ბენეფიციართა საერთო რაოდენობის შესახებ, 

არამედ თითოეულ მუნიციპალიტეტში/სოფელში ბენეფიციარების რაოდენობის შესახებ, 

რომელებსაც ერთდროულად გაუწევენ მომსახურებას.  

 

ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეული 

ერთი თვის განმავლობაში 

განსაზღვრული ვიზიტების 

რაოდენობა 

ქ. თბილისი 7592 

ქ. ქუთაისი 2000 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 560 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 120 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 600 

ქ. ბათუმი 760 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 336 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 160 

გორის მუნიციპალიტეტი 880 



ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 320 

ქ. რუსთავი 800 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 320 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 368 

მესტიის მუნიციპალიტეტი 80 

თელავის მუნიციპალიტეტი 960 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 80 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 80 

ყვარელის მუნიციპალიტეტი 80 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 400 

 ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი 
160 

ქ. ფოთი 160 

სულ 16 816 

 

2. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად, ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით განსაზღვრული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს 

ზრუნვის სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს: 



ა) პირის კანონიერი წარმომადგენლისპირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

(საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 

ბ) კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში – წარმომადგენლობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი და მისი ასლი;  

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 

დ) ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა და ცნობის ასლი (სამედიცინო 

დოკუმენტაცია ფორმა №IV- 100/ა);   

ე) ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დამატებით, 

კანონიერი წარმომადგენლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა და ცნობის ასლი 

(სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა), რომლითაც დასტურდება, რომ 

მშობელი/მშობლები არის/არიან თანდაყოლილი სიყრუის მქონე პირ(ებ)ი და რომელიც 

გაცემულია განცხადების შეტანიდან არაუმეტეს ერთი წლისა (ცნობის დედანი უბრუნდება 

განცხადებელს). 

3. ქვეპროგრამის მომსახურების მიღების მაძიებლების რეესტრი (ამ ქვეპროგრამაში 

შემდგომში – მაძიებლების რეესტრი) არის ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურებაში 

მოთავსების მსურველ პირთა ერთიანი ცენტრალიზებული საინფორმაციო ბაზა, რომლის 

წარმოების წესს განსაზღვრავს ზრუნვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

4. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეთა შერჩევასა და 

შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს ზრუნვის სააგენტო. 

5. ზრუნვის სააგენტო შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს მაძიებლების რეესტრის 

რიგითობის მიხედვით, შემდეგი თანმიმდევრობით: 

ა) ბავშვები, რომელთა განცხადებები მომსახურებაში ჩართვის თაობაზე ზრუნვის სააგენტოში 

შემოსულია  2021 წლამდე; 

ბ) რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები; 

გ) მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ 

დაწესებულების მიერ არ ხდება ადრეული განვითარების მომსახურების მიწოდება; 

დ) ბავშვები, რომლებიც განცხადების შეტანის დროს ამ მომსახურებით სარგებლობდნენ 

გასული 12 თვის განმავლობაში (მიუხედავად მომსახურებით სარგებლობის ვადისა); 

ე) ბავშვები, რომელთა ასაკი განცხადების შეტანის დღისთვის არ აღემატება 3 წელს; 



ვ) იმპლანტირებული სასმენი (კოხლეარული) მოწყობილობის მქონე ბავშვები; 

ზ) ბავშვები, რომლებსაც ჰყავთ თანდაყოლილი სიყრუის მქონე მშობლები; 

თ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 100 

001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ბავშვები, რომელთა ოჯახებს სარეიტინგო ქულა 

ყველაზე უფრო დაბალი აქვთ განცხადების წარდგენის დღისთვის; 

ი) განცხადების თარიღის რიგითობის მიხედვით; 

კ) ამ პუნქტის ქვეპუნქტებში არსებული ერთი და იმავე პრიორიტეტული კატეგორიების 

არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმავე პუნქტში ჩამოთვლილ მომდევნო 

ქვეპუნქტს. 

მუხლი 4. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება 

1. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება   3 800 000 ლარით.  

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც განკუთვნილია მიწოდებული 

მომსახურების დაფინანსებისათვის და შედგება შესაბამისი თვეების ტალონებისაგან. 

3. ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

მიმწოდებელი ვალდებულია, მომსახურების გაწევის მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით (იმ 

შემთხვევაში თუ აღნიშნული ვადა ემთხვევა არასამუშაო დღეს, არაუგვიანეს მომდევნო 

სამუშაო დღისა),, ზრუნვის სააგენტოს წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი 

წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული 

დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ბენეფიციარის მიერ გასულ თვეში ქვეპროგრამით 

გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობის მონაცემები გასული თვის განმავლობაში 

მიღებული მომსახურების სახეობების, ჯერადობისა და მომსახურების ჩატარების ადგილის 

მითითებით, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ბენეფიციარის კანონიერი 

წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის ხელმოწერით. ასევე ზრუნვის სააგენტოს უნდა 

წარუდგინოს მომსახურების გაწევის თვის ტალონები.   ვაუჩერი ანაზღაურებას ექვემდებარება 

მომსახურების გაწევის მომდევნო თვის ამოწურვამდე. ამასთან, მომსახურების მიმწოდებლის 

მიერ ამ ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მაგრამ არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა, წარდგენილი 

ვაუჩერის ტალონების ანაზღაურებისას, ყოველ დაგვიანებულ კალენდარულ დღეზე 

ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობას გამოაკლდება ასანაზღაურებელი თანხის 10%. 5  სამუშაო 

დღეზე მეტი დღის დაგვიანების შემთხვევაში, წარდგენილი ვაუჩერის ტალონი დაფინანსებას 

არ ექვემდებარება.4. ვაუჩერის ტალონები გაიცემა ზრუნვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 

შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის მითითებით, გადაწყვეტილების 



მიღების მომდევნო თვიდან 12 თვეზე, მაგრამ არაუმეტეს ბავშვის 7 წლის ასაკის მიღწევის თვის 

ჩათვლით თვეებზე ან საჭიროებიდან გამომდინარე თვეებზე.  

5. ვაუჩერი გაიცემა მხოლოდ იმ რეგიონ(ებ)ში/მუნიციპალიტეტ(ებ)ში,  რომელ 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულზეც არის რეგისტრირებული მიმწოდებელი 

ორგანიზაცია. 

6. ვაუჩერი გაიცემა (არაუგვიანეს ზრუნვის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების თვის 

მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით) ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელზე/მინდობით 

აღმზრდელზე, რომელიც უზრუნველყოფს არაუგვიანეს მომსახურების მიღების მიმდინარე 

თვის 15 რიცხვის ჩათვლით მომსახურების მიმწოდებლისათვის ვაუჩერის შესაბამისი თვის 

ტალონის გადაცემას. 

7. ვაუჩერის ერთი თვის ტალონი ანაზღაურდება ზრუნვის სააგენტოს მიერ განსაზღვრული 

ფორმით წარდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, თვეში განხორციელებული 

მომსახურების (ვიზიტის) შესაბამისად, ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული პირობის 

გათვალისწინებით. ამასთან, ერთი მომსახურების (ვიზიტის) ღირებულებაა 19 ლარი. 

8. პროფესიული ზედამხედველობის კომპონენტი ანაზღაურდება ზრუნვის სააგენტოს მიერ 

განსაზღვრული ფორმით, მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ზრუნვის სააგენტოსთვის 

წარდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, ერთი თვის განმავლობაში 

განხორციელებული პროფესიული ზედამხედველობის შესაბამისად. ამასთან, ერთი 

ბენეფიციარისათვის პროფესიული ზედამხედველობა, რომელიც შეადგენს თვეში ერთ საათს 

და არ არის დამოკიდებული ბენეფიციარის მიერ თვის განმავლობაში განხორციელებული 

ვიზიტების რაოდენობაზე, ფინანსდება თვეში 20 ლარით. 

9. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურების დაფინანსების აუცილებელი 

დამატებითი პირობა შეიძლება იყოს მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის ზრუნვის სააგენტოში წარდგენა, ზრუნვის სააგენტოს მიერ 

მოთხოვნილი ფორმით. 

10. ზედიზედ 2 თვის ვაუჩერის ტალონის გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის ავტომატურად 

გაუქმებას, გარდა შესაბამისი დაწესებულების ფუნქციონირების დროებით შეჩერების 

შემთხვევებისა, რაზეც მიმწოდებელი მინიმუმ ერთი თვით ადრე წერილობით აცნობებს 

ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელს/მინდობით აღმზრდელს, ზრუნვის სააგენტოსა და 

სამინისტროს. ვაუჩერის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ზრუნვის სააგენტო. 

11. ამ მუხლის მე-5 პუნქტი არ ვრცელდება გასული 12 თვის მოსარგებლე ბენეფიციარებზე. 

მუხლი 5. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი 



ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელია სამინისტროში ამ 

დადგენილების №2 დანართის მე-3 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

რეგისტრირებული პირი.  

მუხლი 6. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  

ქვეპროგრამას განახორციელებს ზრუნვის სააგენტო. 

 

დანართი 2.3 

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამა 

მუხლი 1. ქვეპროგრამის ამოცანები 

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამა „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ 

განსაზღვრული ბავშვის სოციალური განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამაა, რომლის 

მიზანია ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ბავშვის ინკლუზიური განვითარების მხარდაჭერა, 

სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და 

ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება. 

მუხლი 2. ქვეპროგრამის ღონისძიებები 

1. ღონისძიებები ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის შემთხვევაში მოიცავს: 

ა) ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ქვეპროგრამის ღონისძიებებში შედის: 

ა.ა) ზრუნვის სააგენტოს მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

დამტკიცებული ფორმის მიხედვით, შესაბამის სპეციალისტთა ინტერდისციპლინური გუნდის 

მიერ ინდივიდუალური რეაბილიტაციაა/აბილიტაციის წლიური გეგმის შედგენა (წელიწადში 

ერთხელ, მიუხედავად მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლო ცვლილებისა), რომელიც 

ბენეფიციარის ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, მოიცავს ამ მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით განსაზღვრულ თერაპიულ ინტერვენციაში 

შემავალი სეანსების ტიპების/სახეებისა და მათი რაოდენობის განსაზღვრას ერთი ათდღიანი 

კურსის განმავლობაში. აღნიშნული წლიური გეგმა დასტურდება გუნდის ყველა 

სპეციალისტისა და ბენეფიციარის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერით; 

ა.ბ) თერაპიული ინტერვენცია, რომელიც მოიცავს ფიზიკური თერაპიის, ოკუპაციური 

თერაპიის, მეტყველებისა და ენის თერაპიის, ფსიქოლოგიური  დახმარების, ქცევითი 

თერაპიის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – ფიზიოთერაპიის, აქვათერაპიის, ხელოვნებითი 



თერაპიისა და სპეციალური პედაგოგის მომსახურებას. აგრეთვე, მშობელთა, მინდობით 

აღმზრდელთა, სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილ პირთა ან კანონიერ 

წარმომადგენელთა განათლებისა და ტრენინგის სეანსებს – „ცერებრული დამბლა“ – 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინი) კლინიკური მდგომარეობის 

მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 18 დეკემბრის 

№278/ო ბრძანების შესაბამისად. ამასთან, მიმწოდებელს ბენეფიციარის საჭიროებიდან 

გამომდინარე, უნდა შეეძლოს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ ამ პუნქტის შესაბამისად, 

თერაპიულ ინტერვენციაში შემავალი ყველა ტიპის თერაპიისა (მათ შორის, საჭიროების 

შემთხვევაში – ფიზიოთერაპიის, აქვათერაპიის, ხელოვნებითი თერაპიისა და სპეციალური 

პედაგოგის მომსახურებას) და სეანსის ჩატარება. 

ბ) ექიმის მეთვალყურეობა (სეანსი), რაც მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიურ გასინჯვას, 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებას, ინტერდისციპლინური გუნდის მუშაობის 

კოორდინაციას; 

გ) საჭიროების შემთხვევაში – ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური 

დახმარება (სეანსი). 

2. ამ დანართის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მიზნობრივი 

ჯგუფისათვის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს, რაც მოიცავს: 

შესაბამისი სპეციალისტის კონსულტაციას, სამკურნალო მასაჟს, ფიზიოთერაპიულ 

მანიპულაციებს, ფიზიკურ თერაპიას. 

მუხლი 3. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი 

1. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებია: 

ა) პროგრამის № 2.15 დანართში მოცემული დიაგნოზების მქონე 3 წლისა და მეტი ასაკის (მათ 

შორის, მინდობით აღზრდაში/სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი) შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, აგრეთვე ამავე მდგომარეობების მქონე 3 წლამდე 

ასაკის ბავშვები; 

ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც იღებდნენ 2020 წლის პროგრამის №1.3 დანართის 

(„ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა“) მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფისათვის განკუთვნილ მომსახურებას. 

2. ამ დანართის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი 

მომსახურების მიღების/მიწოდების მიზნებისათვის: 



ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის პირის 

კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი/სააღმზრდელო დაწესებულების 

უფლებამოსილი პირი განცხადებით მიმართავს ზრუნვის სააგენტოს. განცხადებას თან უნდა 

ერთოდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის: 

ა.ა) კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის/სააღმზრდელო დაწესებულების 

უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს 

მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 

ა.ბ) კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში – დამადასტურებელი საბუთი და მისი ასლი, 

მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში – მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი, 

სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის შემთხვევაში – დაწესებულების 

ხელმძღვანელის წერილობითი მიმართვა; 

ა.გ) დაბადების მოწმობის (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; 

ა.დ) ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-

100/ა); 

ა.ე) შშმ ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა და მისი ასლი, თუ პირი შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვია. 

ბ) პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის/სააღმზრდელო 

დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ ზრუნვის სააგენტოსადმი მიმართვისა და ყველა 

მოთხოვნილი დოკუმენტის ჩაბარებიდან არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის ვადაში, 

ზრუნვის სააგენტო დოკუმენტაციის საფუძველზე განსაზღვრავს პირის მომსახურებაში 

ჩართვის მიზანშეწონილობას და იღებს გადაწყვეტილებას პროგრამაში ჩართვის შესახებ, 

რეესტრის რიგითობის მიხედვით, რომლის წარმოების წესს განსაზღვრავს ზრუნვის სააგენტოს 

ხელმძღვანელი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. ამასთან, 

რეესტრში რჩება ყველა არსებული ინფორმაცია იმ მაძიებლების შესახებ, რომლებიც უკვე 

აღრიცხულნი არიან რეესტრში; 

გ) ზრუნვის სააგენტოშესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს მაძიებლების რეესტრის რიგითობის 

მიხედვით, შემდეგი თანმიმდევრობით: 

გ.ა) გადაუდებელი საჭიროების მქონე ბავშვები (ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომი 

პერიოდი, რომელიც არ უნდა სცდებოდეს 1 წელს); 

გ.ბ) რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები; 



გ.გ) მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ 

დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება; 

გ.დ) ბავშვები, რომლებიც ამ მომსახურებით სარგებლობდნენ 2020 წლის განმავლობაში 

(მიუხედავად მომსახურებით სარგებლობის ვადისა); 

გ.ე) ბავშვები, რომელთა ასაკი განცხადების შეტანის დღისთვის არ აღემატება 5 წელს; 

გ.ვ) განცხადების წარდგენის დღისთვის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ბავშვები; 

გ.ზ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განცხადების თარიღის რიგითობის 

მიხედვით, ხოლო ერთიდაიგივე თარიღის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა ყველაზე უფრო დაბალი აქვთ განცხადების წარდგენის 

დღისთვის; 

გ.თ) ამ პუნქტის „გ.ა“-„გ.ზ“ ქვეპუნქტებში მოცემული ერთი და იმავე პრიორიტეტული 

კატეგორიების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმავე პუნქტში ჩამოთვლილ 

მომდევნო ქვეპუნქტს. 

დ) ბენეფიციარმა მომსახურების მიმწოდებელს უნდა მიმართოს გადაწყვეტილების მიღების 

თარიღიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა. მომსახურების მიმწოდებელთან ამ ვადის 

დარღვევით გამოცხადების შემთხვევაში ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ 

გადაწყვეტილება უქმდება. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა უნდა 

მოხდეს ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით. 

ე) ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება ბენეფიციარის 

მიერ არასაპატიო მიზეზით (გარდა საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ 

სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნისა) დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30 კალენდარული 

დღის ვადაში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, ბენეფიციარის პროგრამაში 

ხელახლა ჩართვა უნდა მოხდეს ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით. აღნიშნული 

შეზღუდვის, ისევე, როგორც რეაბილიტაციის პროგრამაში მონაწილეობის სხვა პარამეტრებისა 

და ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის წლიური გეგმის შესახებ ბენეფიციარის 

მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი/სააღმზრდელო 

დაწესებულების უფლებამოსილი პირი ინფორმირებული უნდა იყოს მომსახურების 

მიმწოდებლის მიერ. 

მუხლი 4. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება 

1. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 3 000 000 ლარით. 



2. ამ დანართის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი 

მომსახურების (ათდღიანი კურსის) ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება 

არამატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც ანაზღაურდება ბენეფიციარის 18 წლის ასაკის 

მიღწევის თვის ჩათვლით, ზრუნვის სააგენტოს მიერ განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი 

შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. ათდღიანი კურსი უნდა შედგებოდეს ჯამში 22 

სეანსისგან, რომელიც უნდა მოიცავდეს ამ დანართის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის გეგმის 

შესაბამისად. 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს ერთი ათდღიანი კურსი 

და კურსებს შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 კალენდარული დღისა (გარდა 

გადაუდებელი საჭიროების მქონე შემთხვევისა (მაგალითად, პოსტოპერაციული პერიოდი ან 

ოპერაციის შემდგომი პირველადი მიმართვა, რომელიც არ უნდა სცდებოდეს ოპერაციის 

ჩატარების თარიღიდან 1 წელს, რაც დასტურდება ინტერდისციპლინური გუნდის დასკვნით 

და შესაბამისი დოკუმენტაციით – ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №IV-

100/ა). იმ შემთხვევაში, თუ კურსის დაწყებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ამ 

დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი მომსახურების 

მიმწოდებელი ორგანიზაციისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით არ ჩატარდა ერთი კურსით 

გათვალისწინებული 22 სეანსი, ჯამურად გადასარიცხი თანხის ოდენობა გამოიანგარიშება 

ჩატარებული სეანსების რაოდენობის ნამრავლით 15 ლარზე, მაგრამ არაუმეტეს 330 ლარისა. 

3. ვაუჩერი ფინანსდება არაუგვიანეს შესაბამისი კურსის დასრულების შემდგომი თვის 

ამოწურვამდე. ამასთან, დაფინანსების სავალდებულო პირობაა შესაბამისი მიმწოდებლის 

მიერ დასრულებული კურსის ფარგლებში გაწეული მომსახურების თაობაზე ბენეფიციარის 

კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის/სააღმზრდელო დაწესებულების 

უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი საანგარიშო ინფორმაციის არაუგვიანეს კურსის 

დასრულების მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით ზრუნვის სააგენტოში წარდგენა. 

ინფორმაციის წარდგენის ფორმას განსაზღვრავს ზრუნვის სააგენტო. ამასთან, მომსახურების 

მიმწოდებლის მიერ ამ ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ კალენდარულ 

დღეზე ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობას გამოაკლდება ასანაზღაურებელი თანხის 10%. 5 

კალენდარულ დღეზე მეტი დღის დაგვიანების შემთხვევაში, წარდგენილი ვაუჩერის ტალონი 

დაფინანსებას არ ექვემდებარება. 

4. წლის განმავლობაში ფინანსდება 11 000 კურსი. ამასთან, ერთ ბენეფიციარზე − არაუმეტეს 8 

კურსისა. ბენეფიციარს შეუძლია, მიიღოს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება 

ერთზე მეტ სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციაში. სერვისის მიმწოდებლებს შორის 

ბენეფიციართა რეფერირებისა და ინდივიდუალური რეაბილიტაციის/აბილიტაციის გეგმის 

ცვლილების წესი მტკიცდება ზრუნვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ბრძანებით. 

5. ამ დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი 

მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოიყენება არამატერიალიზებული ვაუჩერი. ამასთან: 



ა) გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ზრუნვის სააგენტოს მიერ განსაზღვრული ფორმით 

წარდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, არაუმეტეს თვეში 250 ლარის ოდენობით; 

ბ) მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების აუცილებელი პირობაა ამ დანართის მე-5 

მუხლით გათვალისწინებული მიმწოდებლის მიერ ზრუნვის სააგენტოში შესაბამისი 

ანგარიშის წარდგენა, რომლის ფორმასა და წარდგენის ვადებს განსაზღვრავს ზრუნვის 

სააგენტო. 

6. ამ დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებები ფინანსდება 

არაუგვიანეს შესაბამისი კურსის დასრულების შემდგომი თვის ამოწურვამდე. ამასთან, 

დაფინანსების სავალდებულო პირობაა შესაბამისი მიმწოდებლის მიერ დასრულებული 

კურსის ფარგლებში გაწეული მომსახურების თაობაზე ბენეფიციარის კანონიერი 

წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი საანგარიშო ინფორმაციის არაუგვიანეს კურსის 

დასრულების მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით ზრუნვის სააგენტოში წარდგენა. 

ინფორმაციის წარდგენის ფორმას განსაზღვრავს ზრუნვის სააგენტო. ამასთან, მომსახურების 

მიმწოდებლის მიერ ამ ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ კალენდარულ 

დღეზე ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობას გამოაკლდება ასანაზღაურებელი თანხის 10%. 5 

კალენდარულ დღეზე მეტი დღის დაგვიანების შემთხვევაში, წარდგენილი ვაუჩერის ტალონი 

დაფინანსებას არ ექვემდებარება. 

მუხლი 5. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი 

ამ დანართის მე-2 მუხლით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი მომსახურების 

მიმწოდებელია ზრუნვის სააგენტოში ამ დადგენილების №1 დანართის მე-3 მუხლის 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით რეგისტრირებული პირი. 

მუხლი 6. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 

ქვეპროგრამას განახორციელებს ზრუნვის სააგენტო. 

 

 


