პროგრამის განაცხადის ფორმა

ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
0608

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

სულ

2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 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

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
პროგრამის მიზანი:

2017-2020 წლები

მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიუსაფარი დედებისა და ბავშვების დროებითი 24-საათიანი თავშესაფრით
უზრუნველყოფა,
ბენეფიციარების სადღეღამისო მომსახურება სამჯერადი კვებით, რომელთაგან ერთ- ერთი უნდა იყოს
სამკომპონენტიანი სადილი (მათ შორის ბავშვის კვების პროდუქტებით მომარაგება), ბენეფიციართა
უზრუნველყოფა
ტანისამოსითა და პირადი ჰიგიენის ნივთებით, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული და არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობა, დასაქმებაში დახმარება, სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა, სოციალური უნარ-ჩვევების
სწავლება, რისთვისაც გათვალისწინებულია 17 ლარი დღეში.
მომსახურების მიღება განხორციელდება სოციალური ვაუჩერის (შემდეგ-ვაუჩერი) 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. ვაუჩერის მოქმედების ვადა
განისაზღვრა არაუმეტეს 6 თვისა, ვაუჩერით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია არაუმეტეს 2 ჯერ
წელიწადში.
პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უპირატესი უფლებით სარგებლობენ:
1. მარტოხელა დედები 10 წლამდე ასაკის ბავშვით (ბავშვებით) ან ორსული ქალები (26 კვირის და მეტი ვადის
ორსულობა), რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 70000- ის
ჩათვლით სარეიტინგო ქულით;
2. ორსული ქალები (26 კვირის და მეტი ვადის ორსულობა);
3. მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ 2 და მეტი 10 წლამდე ასაკის ბავშვი;
4. მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ 10 წლამდე ასაკის ბავშვი. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);
- საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის სოციალური მუშაკის დასკვნა.
პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2017 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე და არ არიან ჩართული ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში.

354

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა
დასახელება

სულ

2017 წელი

მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით
უზრუნველყოფა

496,400

სულ პროგრამა

496,400

124,100
124,100

2018 წელი
124,100
124,100

2019 წელი

2020 წელი

124,100
124,100

124,100
124,100

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
2016 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.

355

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი
2017 წელი 2018 წელი

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

დაკმაყოფილებულ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

20

20

2019 წელი

20

2020 წელი

20

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

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

