ფორმა # 1

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები
პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამულ
ი კოდი

დასახელება

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2015 წელი

ბიუჯეტიდან
მიღებული
დაფინანსება

საკუთარი
სახსრები

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

0705

სამედიცინო და სოციალური
რეაბილიტაცია

748,300

748,300

748,300

748,300

748,300

0706

მოსახლების გარკევული სოციალური
კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური
დახმარება

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

0707

შეზღუდული შესაძლებლობების
სტატუსის მქონე პირებთა და
ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე
საშუალებებით

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

0708

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა
თავშესაფრით უზრუნველყოფა

124,100

124,100

124,100

124,100

124,100

4,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

5,357,400

5,357,400

4,357,400

4,357,400

4,357,400

040104

სოციალური და სტიქიის შედეგად
დაზარალებული ოჯახებისათვის
საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფის პროგრამა

სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

144

-

ფორმა #2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
0705

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

სულ

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

2,993,200

748,300

748,300

748,300

748,300

სულ ბიუჯეტი:

2,993,200

748,300

748,300

748,300

748,300

2015-2018 წლები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ღონისძიებების
განხორციელება, სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია
პროგრამის აღწერა:
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა
ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია
- ბავშვთა
ცერებრალური დამბლის, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთების სხვადასხვა დაავადებების
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება.
სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია - სხვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე ბავშვებისათვის
რეაბილიტაციის კურსების დაფინანსება.
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია - შეზღუდული შესაძლებლობის
სტატუსის მქონე ბავშვების სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება,
მათი
ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით, სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება

სულ

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ
ბავშვთა ფსიქოსომატური

1,960,000

490,000

490,000

490,000

490,000

სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა
რეაბილიტაცია

907,200

222,300

228,300

228,300

228,300

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

126,000

36,000

30,000

30,000

30,000

აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

სულ პროგრამა

2,993,200

748,300

748,300

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
2014 წელს სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდა 3019 ბენეფიციარს.
მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის კურსები ჩაუტარდება 1678 ბენეფიციარს.
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
სამიზნე ჯგუფის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან სარეაბილიტაციო მომსახურებით.

145

748,300

748,300

ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

%

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში
შემოსული მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

3800

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
რაოდენობა სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში
შემოსული მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

90%

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში
შემოსული მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2015 წელი

მოსახლეობის
დაკმაყოფილების
მაჩვენებელი

85%

2016 წელი

88%

2017 წელი

92%

2018 წელი

95%

სამედიცინო და სოციალურ
რეაბილიტაციაზე
ბენეფიციართა მოთხოვნის
დაკმაყოფილება
რეაბილიტაციის
კურსის
რაოდენობა

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების რეაბილიტაციის
პროცესში მშობლების ან
ოჯახის წევრების
ჩართულობა

ჩართულობის
მაჩვენებელი

3428

90%

3500

90%

3600

90%

146

%

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
070501

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
ქვეპროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

490,000

სულ ბიუჯეტი:

490,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ცენტრალური
და
პერიფერიული
ნერვული
სისტემის,
კუნთთა
ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების მიწოდება.

სისტემის

დაავადებების

მქონე

ქვეპროგრამის აღწერა:
2014 წლისათვის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 400-მდე ცენტრალური და პერიფერიული
ნერვული სისტემის დაავადებების (ბავშვთა ცერებრალური დამბლისა და სხვა პარალიზური დაავადებები, გონებრივი
განვითარების ჩამორჩენა) მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. ქვეპროგრამა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის (შემდეგვაუჩერი) საშუალებით. სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული მომსახურება (1 კურსი - 10 დღე) ანაზღაურდება სარეაბილიტაციო
ღონისძიებების ტარიფით 233 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ
მომსახურების ღირებულების 100%-ით. პაციენტებს რეაბილიტაციის კურსით გათვალისწინებული ღონისძიებები ჩაუტარდებათ
პაციენტის ინდივიდუალური აბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომლის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სრული კურსის ტარიფს. წელიწადში 1 პაციენტს დაუფინანსდება არაუმეტეს 6 კურსისა.

იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი მოითხოვს რეაბილიტაციის დაფინანსებას დაწესებულებაში, სადაც მომსახურება მიეწოდება
განსხვავებული პირობებით და მისი ღირებულება აღემატება ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ტარიფს, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს მის დაფინანსებას ქვეპროგრამით
გათვალისწინებული ტარიფის შესაბამისად, ხოლო დარჩენილ ნაწილს დაფარავს ბენეფიციარი.
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებს მიეკუთვნება:
1. ბავშვთა ცერებრალური დამბლის, კუნთების
პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და
სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული
სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი)

პირველადი დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები;
2. გონებრივი განვითარების შეფერხების (დაუნის სინდრომი, მეტაბოლური დარღვევები, გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა)
მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვაუჩერის გაცემის მომენტში.
ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):
1. ბენეფიციარები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
2. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;

3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10
მიხედვით და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;
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- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი,
რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში).

პროდუქტები

დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

2,100

233.33

490,000

ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება
რეაბილიტაციის კურსით
გათვალისწინებული ღონისძიებები

სარეკომენდაციო
რაოდენობა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის ბავშვის
ინდივიდუალური ფსიქოსომატური
აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) წლიური
გეგმის შედგენა

1

ფიზიკური თერაპია (მოტორული უნარჩვევების განვითარება)

10

მეტყველების და ენის თერაპია
(კომინიკაციური უნარ-ჩვევების
განვითარება, კვების, სწორი სუნთქვის
უნარის განვითარება)

5

ექიმის მეთვალყურეობა (ნევროლოგის
კონსულტაცია, სამედიცინო
დოკუმენტაციის წარმოება)

2

ბავშვის ფსიქოლოგიური დახმარება
(ფსიქოლოგიური ტესტირება, გონებრივი
განვითარების შეფასება და კორექცია)

2

ბავშვის მშობლის ან კანონიერი
წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური
დახმარება

2

შესაბამისი სპეციალისტების მიერ
ბავშვის მშობლის ან კანონიერი
წარმომადგენლისათვის ფიზიკური
თერაპიის სახლის პირობებში ჩატარების
სწავლება

2

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის კურსით გათვალისწინებული
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით

490,000
ღონისძიებების

რაოდენობა შესაძლებელია

შეიცვალოს პაციენტის

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებელი სამედიცინო
დაწესებულებების შერჩევა

X

X

X

X

ბენეფიციართა განცხადებების მიღება

X

X

X

X

განცხადებების განხილვა

X

X

X

X

ვაუჩერის გაცემა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ბენეფიციართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის ნაწილობრივი
გაუმჯობესება.

შედეგის
ინდიკატორები

ბენეფიციართა
დაკმაყოფილების
მაჩვენებელი

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

85%-ზე მეტი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი
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სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
აჭარის
ჯანმრთელობისა და
ავტონომიური
სოციალური დაცვის
რესპუბლიკის
წელიწადში ერთხელ
სამინისტროში
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის შემოსული მოქალაქეთა
განცხადებების
სამინისტრო
ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070502

ქვეპროგრამის დასახელება:
სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

222,300

სულ ბიუჯეტი:

222,300

ქვეპროგრამის მიზანი:
სქოლიოზით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის რეაბილიტაციის კურსების მიწოდება.
ქვეპროგრამის აღწერა:
სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 2012-2014 წლებში ახორციელებდა სამიზნე
ჯგუფში (საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები და საჯარო სკოლების 1-8 კლასების მოსწავლეები) მოსახლეობის ავადობის აქტიური
გამოვლენის ქვეპროგრამას. 34 574 გამოკვლეულიდან 3000-მდე ბავშვს გამოუვლინდა სქოლიოზი. ამ ბავშვების დაახლოებით 85%-ს
ესაჭიროება სარეაბილიტაციო მკურნალობა.
სამიზნე ჯგუფისთვის გაწეული
მომსახურება
მოიცავს ექიმ-სპეციალისტის
კონსულტაციას,
სარეაბილიტაციო
ღონისძიებების ჩატარებას (არანაკლებ 15 წუთიანი მასაჟი -10, არანაკლებ 40 წუთიანი სამკურნალო ფიზკულტურა -20), ბავშვისა და
მშობლისათვის სამკურნალო ფიზკულტურის სახლის პირობებში ჩატარების სწავლებას. მომსახურების ღირებულება შეადგენს
178ლარს.
ქვეპროგრამით გაწეული მომსახურება ბენეფიციარებს დაუფინანსდებათ მომსახურების ღირებულების 100%-ით.
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებს მიეკუთვნება სხვადასხვა ხარისხის სქოლიოზის მქონე 18 წლამდე ასაკის

საქართველოს
მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 100 000
ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით და 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად
რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
ქვეპროგრამა
განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის
საშუალებით, ხოლო ბენეფიციართა ქვეპროგრამაში ჩართვა კი
მომართვიანობის მიხედვით.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100ა/ , სადაც მითითებული უნდა იყოს დიაგნოზი ICD-10 მიხედვით
და რეაბილიტაციის კურსის საჭიროება;

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია;
- მშობლის ან ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც
შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.
პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

რეაბილიტაციის კურსების ჩატარება
რეაბილიტაციის
კურსით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები

1248

სარეკომენდაციო რაოდენობა

ექიმ-სპეციალისტის
(ორთოპედის)
კონსულტაცია

1

სამკურნალო
ფიზკულტურა

20

150

ერთ. საშ. ფასი
178

სულ (ლარი)
222,300

მასაჟი

10

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

222,300

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
2 კვარტალი

1 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სამედიცინო
მომსახურების
მიმწოდებელი
სამედიცინო
დაწესებულებების
შერჩევა

X

X

X

X

ბენეფიციართა
განცხადებების მიღება

X

X

X

X

განცხადებების
განხილვა

X

X

X

X

ვაუჩერის გაცემა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
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მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური

ბენეფიციართა
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გაუმჯობესება.

რეაბილიტაციის კურსის
რაოდენობა

1248

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სოციალური
დაცვის დეპარტამენტი

152

წელიწადში
ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა
სამინისტრო
განცხადებების ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070503

ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

36,000

სულ ბიუჯეტი:

36,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო,
პედაგოგიური და სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 40 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვს
ესაჭიროება სხვადასხვა სახის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, რომლებიც მათთვის ხელმიუწვდომელია
მუნიციპალიტეტებში მსგავსი მომსახურების მიმწოდებლების არარსებობის გამო. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვების საჭიროებების კვლევის, რეაბილიტაციის და სამედიცინო მომსახურების
ორგანიზებისათვის მიზანშეწონილია სადღეღამისო
ცენტრის შექმნა, სადაც 15 დღიანი კურსის განმავლობაში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა
სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, ფსიქოლოგიური დახმარება, სადღეღამისო მომსახურება კვებით,
სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 20
ლარი დღეში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის ოჯახურთან მიახლოებული გარემოს შექმნის მიზნით ბავშვის ჩართვა
ქვეპროგრამაში განხორციელდება მშობელთან ან ოჯახის სრულწლოვან წევრთან ერთად.
მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის
მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს
შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით. ვაუჩერით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2-ჯერ
ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ (რიგითობის დაცვით):
1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი
ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვები,
რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი
ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70 000-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
3. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;
4. სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ადაპტაციის კურსის საჭიროება;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენბტი, რომლითაც შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიკაცია.
- მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);
- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

შშმ ბავშვებისათვის ადაპტაციის კურსების
დაფინანსება

40

600

24,000

შშმ ბავშვების მშობლების ან ოჯახის წევრების
დაფინანსება

40

300

12,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

36,000

153

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება

X

X

X

X

წარმოდგენილი
განცხადებების
განხილვა
კომისიურად

X

X

X

X

ვაუჩერის გაცემა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
შეზღუდული შესაძლებლობის
ინტეგრაციის გაუმჯობესება

მქონე ბავშვების

სოციალური

154

ადაპტაციის

ამაღლება

და საზოგადოებაში
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მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების სოციალური ადაპტაციის
ამაღლება და საზოგადოებაში
ინტეგრაციის გაუმჯობესება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესში
მშობლების ან ოჯახის წევრების
ჩართულობა

შედეგის ინდიკატორები

რეაბილიტაციის
კურსის რაოდენობა

ჩართულობის
მაჩვენებელი

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

80

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

90%

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

155

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
აჭარის ავტონომიური ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
რესპუბლიკის
სამინისტროში
ჯანმრთელობისა და
შემოსული
სოციალური დაცვის
მოქალაქეთა
სამინისტრო
განცხადებების
ანალიზი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
აჭარის ავტონომიური ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
რესპუბლიკის
სამინისტროში
ჯანმრთელობისა და
შემოსული
სოციალური დაცვის
მოქალაქეთა
სამინისტრო
განცხადებების
ანალიზი

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
0706

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

სულ

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

სულ ბიუჯეტი:

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2015-2018 წლები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
პროგრამის აღწერა:
- 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 100 წელს გადაცილებული
მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ( 1000 ლარი) გაცემა
- ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - ერთჯერადი მატერიალური დახმარების
გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი - 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის
ოდენობით (ტყუპისცალზე -1000 ლარი) და ა.შ.
- 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება - 2008
წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების და
2012 წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახზე
მატერიალური დახმარების გაწევა - დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური
დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების დედებსა და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო
აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა დაღუპული მეომრების ოჯახებს - თითოეულს 3000
ლარის ოდენობით.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება

2015 წელი

სულ

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე
ერთჯერადი დახმარება

280,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების
ერთჯერადი მატერიალური დახამრება

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012
წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების
დახმარება

320,000

80,000

80,000

80,000

80,000

სულ პროგრამა

1,200,000

300,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
2014 წელს მატერიალური დახმარება გაეწია 248-ზე მეტ მოქალაქეს
მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 262 მოქალაქეს
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების სოციალური დახმარება
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300,000

300,000

300,000
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

დაღუპულთა
ოჯახების
სოციალური
დახმარება

მოსახლეობის
გარკვეული
ჯგუფების
სოციალური
დახმარება

2015 წელი
დაღუპულთა
დედებისა და
მეუღლეების
დახმარება

დაღუპულთა
ოჯახების
დახმარება

ბენეფიციართა
რაოდენობა

23

19

220

2016 წელი

23

19

220

2017 წელი

23

19

220

2018 წელი

23

19

გაზომვის
ერთეული

157

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მუნიციპალიტეტები ს
და სოციალური დაცვის
ჯანმრთელობისა და სოციალური
გამგეობებიდან და თვითმმართველი
სამინისტროს სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ქალაქ ბათუმის მერიიდან
დაცვის დეპარტამენტი
ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მუნიციპალიტეტები ს
და სოციალური დაცვის
ჯანმრთელობისა და სოციალური
გამგეობებიდან და თვითმმართველი
სამინისტროს სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ქალაქ ბათუმის მერიიდან
დაცვის დეპარტამენტი
ბენეფიციართა სიების გამოთხოვა

რაოდენობა

220

მონაცემთა წყარო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
და სოციალური დაცვის
ჯანმრთელობისა და სოციალური
სამინისტროს სოციალური
დაცვის სამინისტრო
დაცვის დეპარტამენტი

სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა განცხადებების
ანალიზი; სსიპ საქართველოს
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს აჭარის ფილიალიდან,
აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის
მერიიდან ბენეფიციართა სიების
გამოთხოვა
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ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
070601

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
ქვეპროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

70,000

სულ ბიუჯეტი:

70,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების დამატებითი მატერიალური დახმარება
ქვეპროგრამის აღწერა:
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
მოქმედებს 2002 წლიდან, რაც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ 100 წელს
გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას. ქვეპროგრამა აქტუალურია იმითაც, რომ აღნიშნულ
მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს
და მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს მათ
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის
ფილიალიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან და თვითმმართველი ქალაქ
ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი სიების საფუძველზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 1000 ლარის ოდენობით ბენეფიციარს
გადაეცემა პირადობის მოწმობის (ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) საფუძველზე.
მატერიალური დახმარების
გაცემას უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული უფლებამისილი პირი შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის
წარმომადგენლის მონაწილეობით.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1
იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

პროდუქტები

დასახელება
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების
ერთჯერადი დახმარება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

70

1,000

70,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

70,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

მოქალაქეთა
სიების
გამოთხოვა
მუნიციპალიტეტების
გამგეობებიდან
და
მერიიდან

X

წარმოდგენილი
სიების გადამოწმება

X

X

X

X

თანხის გაცემა

X

X

X

X
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მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება.
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მოსალოდნელი შედეგი

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების
სოციალური დახმარება

შედეგის
ინდიკატორები

100 და მეტი
წლის
მოქალაქეების
რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

70

მონაცემთა წყარო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

160

სიხშირე

წელიწადში ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

სსიპ საქართველოს
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს აჭარის
ფილიალიდან, აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების
გამგეობებიდან და
თვითმმართველი ქალაქ
ბათუმის მერიიდან
გამოთხოვილი მოქალაქეთა
სიები

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
070602

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
150,000

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

150,000

სულ ბიუჯეტი:

150,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ახალშობილი ტყუპების ოჯახების მატერიალური დახმარება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა იმ
ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი - 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი - 3000 ლარის, 4 ბავშვი - 4000 ლარის
ოდენობით (ტყუპისცალზე 1000 ლარი) და ა.შ. დახმარების თანხა ჩაირიცხება მშობლის (დედის ან მამის) საბანკო ანგარიშზე.
ერთჯერადი დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
უნდა წარედგინოს დაინტერესებული პირის განცხადება,
ცნობა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, მშობლების პირადობის მოწმობების (ან სხვა დოკუმენტის,
რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) ასლები, ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები,
საბანკო რეკვიზიტები.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015
წლის 1 იანვრის მდგომარეობითა
და მატერიალური
დახმარების გაცემის პერიოდისათვის
უწყვეტად
რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
პროდუქტები

დასახელება
ახალშობილი ტყუპების ოჯახებისათვის

დახმარების გაწევა

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

150

1,000

150,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

წარმოდგენილი
განცხადებების

განხილვა
თანხის გაცემა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ტყუპების ოჯახების სოციალური დახმარება
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მოსალოდნელი შედეგი

ტყუპების ოჯახების სოციალური
დახმარება

შედეგის
ინდიკატორები

ბენეფიციართა
რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

150

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

162

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070603

ქვეპროგრამის დასახელება:
2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება

2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

80,000

სულ ბიუჯეტი:

80,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული საომარი მოქმედებისა და 2012 წელს
ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების სოციალური და
მორალური მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში განვითარებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 16 სამხედრო მოსამსახურის, ასევე, 2012
წელს ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შესრულების დროს დაღუპულ 3 მეომრის ოჯახზე მატერიალური
დახმარების გაწევას. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწევა
დაღუპული მეომრების დედებსა
და მეუღლეებს თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით, სულ 23 ბენეფიციარს, ხოლო
აგვისტოს თვეში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევა 19 მეომრის ოჯახს - თითოეულს 3000 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური
დაცვის სამინისტროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპლიტეტების გამგეობებიდან და
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერიიდან წარმოდგენილი უნდა იქნას დაღუპულთა და მათი ოჯახის წევრთაგან
მატერიალური დახმარების მიმღებ პირთა სია და საბანკო რეკვიზიტები. შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის
ერთეულის შუამდგომლობის საფუძველზე დასაშვებია ოჯახის დახმარების თანხის წილობრივი გაცემა მეუღლეზე,
მშობელზე, შვილზე ან შვილის კანონიერ წარმომადგენელზე.

პროდუქტები

დასახელება
დაღუპულთა დედებისა და მეუღლეების
დახმარება

დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

23

1,000

23,000

19

3,000

57,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

80,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

ბენეფიციართა
სიების გამოთხოვა
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობებიდან და
მერიიდან

X

X

თანხის გაცემა

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება.
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მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

დაღუპულთა
დედებისა და
მეუღლეების
დახმარება

გაზომვის
ერთეული

23

მონაცემთა წყარო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სოციალური
დაცვის დეპარტამენტი

სიხშირე

წელიწადში
ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
მუნიციპალიტეტები ს
გამგეობებიდან და
თვითმმართველი ქალაქ
ბათუმის მერიიდან
ბენეფიციართა სიების
გამოთხოვა

დაღუპულთა ოჯახების
სოციალური დახმარება
დაღუპულთა
ოჯახების
დახმარება

19 ოჯახი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს სოციალური
დაცვის დეპარტამენტი
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წელიწადში
ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
მუნიციპალიტეტები ს
გამგეობებიდან და
თვითმმართველი ქალაქ
ბათუმის მერიიდან
ბენეფიციართა სიების
გამოთხოვა

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
0707

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე
საშუალებებით
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები
სულ ბიუჯეტი:

სულ
740,000
740,000

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

185,000

2015-2018 წლები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა, ხანდაზმულ პირთა და უსინათლოთა დამხმარე
საშუალებებით უზრუნველყოფა
პროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით
უზრუნველყოფა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა,
მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების
გაწევა, საგარანტიო მოსახურება
- სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა - სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის
აპარატების გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და ტექნიკური
მომსახურების გაწევა, საგარანტიო მოსახურება.
- უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხებით.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

480,000

120,000

120,000

120,000

120,000

240,000

60,000

60,000

60,000

60,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

დასახელება

სულ

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის
აპარატებით უზრუნველყოფა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და
ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების
საშუალებებით უზრუნველყოფა
უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა
უსინათლოთა “თეთრი“ ხელჯოხებით

სულ პროგრამა

740,000

185,000

185,000

185,000

185,000

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
2014 წელს დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნა 520 ბენეფიციარი.
მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილი იქნება 600 ბენეფიციარი.
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სოციალური პირობები გაუმჯობესებულია,
მათი ცხოვრების ხარისხი ამაღლებულია.
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2015 წელი

შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე
პირთა და ხანდაზმულთა
სოციალური პირობები
გაუმჯობესებულია, მათი
ცხოვრების ხარისხი
ამაღლებულია.

მოსახლეობის
დაკმაყოფილების
მაჩვენებელი

85%

2016 წელი

88%

2017 წელი

92%

მონაცემთა წყარო

%

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
სოციალური
დაცვის
დეპარტამენტი

2018 წელი

95%
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გაზომვის
ერთეული

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში
შემოსული
მოქალაქეთა
განცხადებების
ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე
საშუალებებით
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070701

ქვეპროგრამის დასახელება:
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

120,000

სულ ბიუჯეტი:

120,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
სმენადაქვეითებულ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ამაღლება
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ III-IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის მქონე მოქალაქეების (18 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის ნებისმიერი
ხარისხის).
ქვეპროგრამის ფარგლებში
ციფრული სმენის აპარატებით
უზრუნველყოფა
განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით
მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს
შესაბამისი კომისია,
რომელიც
იქმნება
აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში სმენის აპარატების გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს სმენის აპარატის
საჭიროება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- სმენის აპარატის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის
გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად
რეგისტრირებულნი არიან აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

პროდუქტები

დასახელება
სმენადაქვეითებულ პირებზე სმენის
აპარატების გაცემა გაცემა, მორგება,
გამოყენებასთან დაკავშირებული
სარეკომენდაციო-საკონსულტაციო და
ტექნიკური მომსახურების გაწევა, საგარანტიო
მოსახურება.

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

300

400

120,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

120,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X
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წარმოდგენილი
განცხადებების
განხილვა
კომისიაზე

X

X

X

X

X

X

X

X

ვაუჩერების გაცემა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
სმენადაქვეითებულ
ამაღლება

მოქალაქეთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში

168

მათი ინტეგრაციის

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა ცხოვრების
ხარისხის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში
მათი ინტეგრაციის ამაღლება სმენის
აპარატების საშუალებით

შედეგის
ინდიკატორები

ბენეფიციარების
რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

300

მონაცემთა წყარო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი
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სიხშირე

წელიწადში ერთხელ

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისჯანმრთელო
ბისა დასოციალური
დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070702

ქვეპროგრამის დასახელება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2014 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

60,000

სულ ბიუჯეტი:

60,000

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა ცხოვრების ხარისხის და სოციალური ინტეგრაციის
გაუმჯობესება
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ
პირთა სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით. ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით
მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის დაფინანსების შესახებ ღებულობს
შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში
სავარძელ-ეტლის გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს სავარძელ-ეტლის
საჭიროება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- სავარძელ-ეტლის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის
გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად
რეგისტრირებულნი არიან აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

პროდუქტები

დასახელება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და
ხანდაზმულ პირებზე სავარძელ- ეტლების
გაცემა, მორგება, გამოყენებასთან
დაკავშირებული სარეკომენდაციოსაკონსულტაციო და ტექნიკური
მომსახურების გაწევა, საგარანტიო
მოსახურება.

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

200

300

60,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

60,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

170

წარმოდგენილი
განცხადებების
განხილვა
კომისიაზე

X

X

X

X

ვაუჩერების გაცემა

X

X

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის დაკმაყოფილება
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ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა სოციალური პირობების
ნაწილობრივი გაუმჯობესება,
გადაადგილების მოთხოვნის
დაკმაყოფილება სავარძელ-ეტლებით

შედეგის
ინდიკატორები

ბენეფიციარების
რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

200

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

172

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

ფორმა # 3.1

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

070703

ქვეპროგრამის დასახელება:
უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხებით
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:
2015 წელი

დასახელება
ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

5,000.0

სულ ბიუჯეტი:

5,000.0

ქვეპროგრამის მიზანი:
უსინათლო მოქალაქეების სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება, მათი ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
ქვეპროგრამის აღწერა:
უსინათლო პირთა სპეციალური ხელჯოხებით უზრუნველყოფა განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის მეშვეობით.
ქვეპროგრამაში ჩართვა განხორციელდება მომართვიანობის მიხედვით მომსახურების მიღების უპირატესი უფლების
დაცვით. გადაწყვეტილებას მოქალაქის
დაფინანსების შესახებ ღებულობს შესაბამისი კომისია, რომელიც იქმნება აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი
აქტით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში
უსინათლოთა „თეთრი“ ხელჯოხის გაცემისას უპირატესობა ენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის
ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს.
ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა №IV-100/ა, სადაც მითითებული უნდა იყოს ხელჯოხის საჭიროება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ხელჯოხის ღირებულების წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა;
-შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის
გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად
რეგისტრირებულნი არიან აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

პროდუქტები

დასახელება
უსინათლო პირებზე სპეციალური
უსინათლოთა ,,თეთრი"ხელჯოხების გაცემა

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

100

50

5,000

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება
წარმოდგენილი
განცხადებების
განხილვა
კომისიაზე

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

X

X

X

X

173

ვაუჩერების
გაცემა

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
ბენეფიციართა ხელჯოხებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

174

X

X

ფორმა # 3.2

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართა ,,თეთრ" ხელჯოხებზე
მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

შედეგის
ინდიკატორები

ბენეფიციარების
რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

100

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

175

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში ერთხელ

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროში შემოსული
მოქალაქეთა
განცხადებების ანალიზი

ფორმა # 2.1

პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
0708

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი:
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება

2015 წელი

სულ

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

496,400

124,100

124,100

124,100

124,100

სულ ბიუჯეტი:

496,400

124,100

124,100

124,100

124,100

2015-2018 წლები

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა:
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი
ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.
პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება

2015 წელი

სულ

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა
თავშესაფრით უზრუნველყოფა

496,400

124,100

124,100

124,100

124,100

სულ პროგრამა

496,400

124,100

124,100

124,100

124,100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
2014 წელს თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნა 20 ბენეფიციარი.
მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
თავშესაფრით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ბენეფიციარი.
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია, მათი სოციალური ინტეგრაციის ხარისხი
ამაღლებულია.
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პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2015 წელი

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა
საცხოვრებელი პირობები
გაუმჯობესებულია, მათი
სოციალური ინტეგრაციის ხარისხი
ამაღლებულია.

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

20

2016 წელი

20

2017 წელი

20

2018 წელი

20

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
აჭარის ავტონომიური
ჯანმრთელობისა და
რესპუბლიკის
სოციალური დაცვის
ჯანმრთელობისა და
სამინისტროში
სოციალური დაცვის შემოსული მოქალაქეთა
სამინისტრო
განცხადებების ანალიზი

