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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030170862905920

             № 01-195/ო 11 / მაისი / 2020 წ.             

ბავშვთა  ადრეული  ინტერვენციის  მომსახურების  მინიმალური  სტანდარტების
დამტკიცების  შესახებ  

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის 
N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის „ს” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტარიციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად და ,,ბავშვთა განვითარებისკენ მიმართული
ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის
დადგენილებით დამტკიცებული კონცეფციის  VI თავის მე-3 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

ა) ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალური სტანდარტები (დანართი №1);

ბ) ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალურ სტანდარტებთან თანდართული შემდეგი
ფორმები:

დანართი  N2 - ბავშვისა და ოჯახის შეფასება;

დანართი   N3 - ოჯახის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმა; 

დანართი  N4 - ვიზიტების ჩანაწერი;

დანართი  N5 - ოჯახის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის გადასინჯვა;

დანართი N6 - ადრეული ჩარევის სპეციალისტის თვითშეფასების კითხვარი ბავშვის საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ან ალტერნატიულ სერვისში  ტრანზიციასთან დაკავშირებით;

დანართი N6.1   ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა;

დანართი N7 - ადრეული ინტერვენციის მომსახურების შეწყვეტის / მომსახურებიდან გასვლის გეგმა.

2. ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული სტანდარტები სავალდებულოა სოციალური
რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესაბამისი წლის სახელმწიფო პროგრამის ბავშვთა ადრეული
განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში რეგისტრირებული ყველა მომსახურების მიმწოდებლისათვის
(მიუხედავად ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმისა), ხოლო სარეკომენდაციო ბავშვთა
ადრეული ინტერვენციის განმახორციელებელი ყველა მომსახურების მიმწოდებლისათვის (მიუხედავად
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმისა).

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალური
სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2017 წლის 18 აგვისტოს №01-188/ო ბრძანება.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
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მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე



1. 1. ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მინიმალური სტანდარტი.doc
 hash: 88940e7d25fa4443a624aab18ade1425138f5a858b26dee952de4cdfee682ea3 , hash type: SHA3_256 , size: 144896

2. 2._ბავშვის_და_ოჯახის_შეფასება.docx
 hash: 3f5e9e7505e38ed518165f359a0ed8d978885ce6a0064fcbb7e3928b3e94641c , hash type: SHA3_256 , size: 102528

3. 3._ოჯახის_ინდივიდუალური_მომსახურების_გეგმა.docx
 hash: d25eed8fc9790b27321464fd323fffbc31c9bae2088534ee569be78ceab533ec , hash type: SHA3_256 , size: 33958

4. 4.ვიზიტების_ხელმოწერა.docx
 hash: a169b4fcfd549ed3327d84e893b7e7b6b0d40575bc26b57b76be9b52f065aa73 , hash type: SHA3_256 , size: 18694

5. 5.ოჯახის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის გადასინჯვა.docx
 hash: c6ea4d6c5831bb23f826b90bfebce2cc7e5810f266b783363591f28f21e9c93e , hash type: SHA3_256 , size: 18892

6. 6.1_ინდივიდუალური ტრანზიციის_გეგმა.docx
 hash: b43918f1547c8c95ea5f0f88462593c2e27993d061795395405be4b430663673 , hash type: SHA3_256 , size: 21079

7. 6.ადრეული ჩარევის სპეციალისტის თვითშეფასების კითხვარი ბავშვის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან ალტერნატიულ სერვისში  ტრანზიციასთან დაკავშირებით.docx
 hash: bdea94adf3988845aa129d178de9409ba98987a8357788a89b75d25b48222ab8 , hash type: SHA3_256 , size: 31131

8. 7. ადრეული ინტერვენციის მომსახურების შეწყვეტის  მომსახურებიდან გასვლის გეგმა.docx
 hash: 4c837599d5d2b6026c89b572cbc446a60e484f788e597d270295edc4aacabdac , hash type: SHA3_256 , size: 27429
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