ფორმა # 3.1

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

060503

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

2019 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

27 000

სულ ბიუჯეტი:

27 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა მათ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო,
პედაგოგიური და სარეაბილიტაციო მომსახურების კურსებით.
ქვეპროგრამის აღწერა:
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების საჭიროებების კვლევა, რეაბილიტაციის და სამედიცინო
მომსახურების ორგანიზება
სადღეღამისო ცენტრში, სადაც
15 დღიანი
კურსის განმავლობაში განხორციელდება შეზღუდული
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება, ფიზიკური
რეაბილიტაცია, 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. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღება შესაძლებელია
არაუმეტეს 2-ჯერ წელიწადში.
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:
- განცხადება;
- 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
(კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, ასევე კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი);
-ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში);
- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი ცნობის ასლი.
ქვეპროგრამით
გათვალისწინებული მომსახურებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2019 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით
და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე.

პროდუქტები
დასახელება
შშმ ბავშვებისათვის ადაპტაციის კურსების
დაფინანსება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

30

600

18 000

307

შშმ ბავშვების მშობლების ან ოჯახის წევრების
დაფინანსება

30

300

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

9 000
27 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

მომსახურების
მიმწოდებელი
დაწესებულებების
შერჩევა

X

X

X

X

მოქალაქეთა
განცხადებების
მიღება

X

X

X

X

წარმოდგენილი
განცხადებების
განხილვა

X

X

X

X

ვაუჩერის გაცემა

X

X

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

308

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების სოციალური ადაპტაციის
ამაღლება და საზოგადოებაში
ინტეგრაციის გაუმჯობესება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესში
მშობლების ან ოჯახის წევრების
ჩართულობა

ბენეფიციართა რაოდენობა

შედეგის
ინდიკატორები

რეაბილიტაციის
კურსის რაოდენობა

ჩართულობის
მაჩვენებელი

რაოდენობა

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

60

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

90%

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

30

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტროს
სოციალური დაცვის
დეპარტამენტი

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

წელიწადში
ერთხელ

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

წელიწადში
ერთხელ

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

წელიწადში
ერთხელ

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

