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კვლევის ძირითადი შედეგები

1. ოქმების ტიპები და ძირითადი რაოდენობრივი მონაცემები

კვლევის ფარგლებში ორი ტიპის ოქმი შევისწავლეთ: მეურვეობისა და მზრუნვე-
ლობის რეგიონული საბჭოს (შემდგომ, რეგიონული საბჭო) ყოველთვიური გეგმიური 
შეხვედრებისა და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახ-
ველი ოქმები. კერძოდ:
– იმერეთის ოქმები მოიცავდა გეგმიური შეხვედრის 3 (20.02.2015, 23.03.2015, 

27.04.2015) და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამ-
სახველ 9 ოქმს. განხილულ შემთხვევათა1 ჯამური რაოდენობაა 243, გეგმიური შეხ-
ვედრების ოქმებში -193 (თებერვალი, 2015 – 58, მარტი, 2015 – 66 და აპრილი, 
2015 – 69) და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში – 50.

– კახეთის ოქმები მოიცავდა გეგმიური შეხვედრის 3 (23.02.2015, 19.03.2015, 
21.04.2015) და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამ-
სახველ 13 ოქმს. შემთხვევათა ჯამური რაოდენობაა 161, გეგმიური შეხვედრების 
ოქმებში -127 (თებერვალი, 2015 – 37, მარტი, 2015 – 57 და აპრილი, 2015 – 33) და 
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში – 34.

– თბილისის ოქმები (მათი განსაკუთრებული სიდიდის გამო) მოიცავდა მხოლოდ ორი 
თვის (20-24.03.2014, 18-19.11.2014) გეგმიური შეხვედრების ამსახველ ოქმებს. შემ-
თხვევათა რაოდენობა: მარტში – 14132, ნოემბერში – 168, ჯამში 1581 შემთხვევა.

ყველა საბჭოს და განსაკუთრებით, თბილისის საბჭოს შემთხვევაში განსახილველ 
შემთხვევათა რიცხვი ძალიან დიდია. განსახილველი შემთხვევების რაოდენობის სიდი-
დე, სავარაუდოდ, დიდწილად იმოქმედებს რეგიონული საბჭოების გადაწყვეტილებათა 
ხარისხზე, რადგან შემთხვევის შესახებ მსჯელობისთვის დრო სხდომებზე საკმარისი 
არ იქნება.

ოქმებში განხილული შემთხვევები შემდეგ ტიპებს განეკუთვნება: 24-საათიან ზრუნ-
ვაში განთავსების პრევენცია (კვების ვაუჩერი, სხვადასხვა ტიპის დღის ცენტრი, ად-
რეული განვითარების ქვეპროგრამა), ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენცია, 
რეინტეგრაცია 24-საათიანი ზრუნვიდან, 24-საათიან ზრუნვაში ბავშვთა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა განთავსება, დედათა და ბავშვთა თავ-
შესაფრის მომსახურების მიწოდება და სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებული 
საკითხების განხილვა.

1. დათვლილია მომსახურების მომხმარებელი ბავშვების ან პირების რაოდენობის მიხედ-
ვით.

2. მარტის თვეში ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებების დიდი ნაწილი ისეთ შემთხვევებზე 
მოდის, რომელთა შესახებ ოქმში სოციალური მუშაკის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივი 
ინფორმაცია დაფიქსირებული არ არის (ასეთია, ჯამში, 1102 შემთხვევა, რომლებიც 
ეხება კვების ვაუჩერის, დღის ცენტრისა და ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის 
ვაუჩერების გაცემას). შესაბამისად, ფაქტობრივი მონაცემები ოქმში მოცემულია 311 
შემთხვევაზე. სავარაუდოდ, სწორედ ეს შემთხვევები განიხილა საბჭომ. ზემოაღნიშნულ 
1102 შემთხვევაზე მიღებული გადაწყვეტილებები ეფუძნება სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს N21650/04 და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს N21225/01 წერილებს.
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შესწავლილ შემთხვევათა უმრავლესობაში საბჭო ამტკიცებს სოციალური მუშა-
კის მიერ გაწეულ რეკომენდაციას, შემთხვევათა ძალიან მცირე ნაწილში (ჯამში 52 
შემთხვევა, ანუ სულ ოქმებში განხილულ შემთხვევათა 3%) კი სოციალური მუშაკის 
მიერ გაწეული რეკომენდაცია არ მტკიცდება. დამატებით შესწავლას საბჭო ითხოვს 
შემდეგი ტიპის შემთხვევებზე: სამეურვეო პირის ქონების გასხვისება და ხანდაზმულ 
პირთა თავშესაფარში ჩარიცხვა. საბჭო არ აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკო-
მენდაციას შემდეგი ტიპის შემთხვევებზე: რეინტეგრაციის დახმარების დანიშვნა, არა-
სამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების მიწოდება, მინდობით აღზრდის დახურვა, 
მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურების მიწოდება 
და კვების ვაუჩერის დანიშვნა. სამეურვეო პირის ქონების გასხვისების მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაში საბჭო არ იღებს გადაწყვეტილებას შემთხვევაზე, რადგან ეს მისი კომპე-
ტენციის ფარგლებში არ შედის (საუბარია სამეურვეო პირის საკუთრებაში არსებულ 
ბინაში ფასადის ცვლილებაზე). საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტი-
ლებებით სოციალური მუშაკების უკლებლივ ყველა რეკომენდაცია კმაყოფილდება.

ოქმებში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შემთხვევათა 82% ბავშვებს ეხება 
(42% 6 წლამდე, 40% კი 7-დან 18 წლამდე). ზრდასრულების შესახებ გადაწყვეტილე-
ბის მიღება შემთხვევათა 18%-ში ხდება (აქედან, ახალგაზრდებს (19-25 წელი) შემთხ-
ვევათა მხოლოდ 4% ეხება, 26-დან 60 წლამდე პირებს – 9%, 61-დან ზევით კი – 5%). 
რეინტეგრაციისა და 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის, ძალადობისა და უგულებელ-
ყოფის პრევენციის შემთხვევები (გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
დღის ცენტრის მომსახურების მიწოდების შემთხვევებისა) ყველა რეგიონში მხოლოდ 
ბავშვებს ეხება. ეს, სავარაუდოდ, დიდწილადაა განპირობებული იმ გარემოებით, რომ 
ზრდასრული პირის რეინტეგრაციის შემთხვევაში ანაზღაურება არ წესდება და არც 
შესაბამისი პროცედურებია კანონმდებლობით გაწერილი, არსებობს ისეთი სირთუ-
ლეები, როგორებიცაა პრევენციული რესურსების სიმწირე, სოციალური მუშაკების 
დიდისამუშაო დატვირთვა, განსაკუთრებით, დიდია ბავშვზე ზრუნვის შემთხვევების 
რაოდენობა და ა.შ.

განხილული შემთხვევებიდან 609-ში (შემთხვევათა 31%) მომსახურების მიმღებებს3 
შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ. ამას ემატება ადრეული განვითარების ქვეპროგრა-
მის 199 შემთხვევა, რომლებშიც არ არის დაფიქსირებული შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე ბავშვის სტატუსი, თუმცა ამ უკანასკნელთ განვითარების შეფერხება აქვთ, 
ზოგ შემთხვევაში, მკვეთრად გამოხატული ფორმით. ზემოაღნიშნული 609 შემთხვევა, 
ძირითადად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილ მომსახუ-
რებაზე მოდის (სპეციალიზებული დღის ცენტრები, 24-საათიანი ზრუნვა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირებზე).

კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა, რამდენად აქტიური იყო საბჭოს წევრების დასწ-
რება გეგმიურ სხდომებზე. გამოიკვეთა, რომ რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზა-
ციები, სამთავრობო უწყებებთან შედარებით, ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი. კა-
ხეთში სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უფრო ნაკლებად ესწრებიან 
შეხვედრებს, იმერეთსა და თბილისში კი – არასამთავრობო ორგანიზაციებისა. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ ეს დასკვნა მხოლოდ 3 თვის მონაცემებს ეყრდნობა.

3. დღესდღეობით, სისტემა იცნობს ტერმინს „მომსახურების მიმღები“, თუმცა ჩვენი 
რეკომენდაციაა, ეს ტერმინი შეიცვალოს ტერმინით „მომსახურების მომხმარებელი“, 
რომელიც უფრო აქტიურ როლს ანიჭებს ადამიანებს, რომლებიც სარგებლობენ ამა თუ 
იმ მომსახურებით.
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2. ოქმების ფორმატის ზოგადი მიმოხილვა

თბილისისა და კახეთის საბჭოების გეგმიური შეხვედრების და ასევე, იმერეთისა და 
კახეთის საბჭოების თავმჯდომარეთა მიერ მიღებული ერთპიროვნული გადაწყვეტილე-
ბების ამსახველ ოქმებში მოცემულ შემთხვევებთან მიმართებით წარმოდგენილია ძირი-
თადი ფაქტობრივი დეტალები, რომელთაც საბჭოს გადაწყვეტილება ეფუძნება. თუმცა 
რიგ შემთხვევებში გამოტოვებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორიცაა, 
მაგალითად, 24-საათიან ზრუნვაში მყოფი ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის მდგომარეობა, 
ძალადობის შემთხვევაზე საჭირო უწყებების ჩართვის შესახებ ინფორმაცია, 24-საათიან 
ზრუნვაში მყოფი ბავშვების შემთხვევაში სისტემაში ჩართვის თავდაპირველი მიზეზები 
(განსაკუთრებით, თუ მშობელს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რამდენად იყო მხო-
ლოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის მიზეზი და რა 
კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება ამ მიზეზების აღმოსაფხვრელად). იმერეთის რე-
გიონული საბჭოს გეგმიური სხდომების ოქმებში კი ყველა შემთხვევაზე, გარდა რამდე-
ნიმესი, ინფორმაცია ძალიან მწირია და მოიცავს მხოლოდ დემოგრაფიულ მონაცემებს. 
დამატებით, აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ იმერეთის რეგიონული საბჭოს სამიდან ორი 
გეგმიური სხდომისა და ამავე რეგიონის საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწ-
ყვეტილებების ამსახველ ოქმებშია მითითებული ის საკანონმდებლო ან კანონქვემდება-
რე აქტები, რომელთა საფუძველზეც შემუშავდა გადაწყვეტილებები.

საბჭოზე განსახილველი შემთხვევების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, შეხ-
ვედრების ოქმების მოცულობაც ძალიან დიდია (თბილისში რამდენიმე ასეულ გვერდს 
აღწევს). ოქმების მოცულობას დამატებით ზრდის ის ფაქტი, რომ ერთი და იმავე ოჯა-
ხიდან ბავშვების შემთხვევების განხილვისას ოჯახის შესახებ ინფორმაცია ყველა მათ-
განთან იდენტურად მეორდება მაშინ, როცა თავად ბავშვებთან დაკავშირებით ხშირად 
მეტი ინდივიდუალური ინფორმაციის დაფიქსირება იქნებოდა სასურველი.

ყველა ოქმში შემთხვევათა ძალიან მცირე ნაწილშია მოცემული რეგიონული საბ-
ჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაცია შემთხვევის მართვასა და საჭირო რესურსებთან 
გადამისამართებასთან დაკავშირებით, რაც რეგიონული საბჭოს დებულების მიხედვით 
ამ რგოლის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენს. აღნიშნულ რეკომენდაციებთანაა და-
კავშირებული შემთხვევაზე ინდივიდუალური განვითარების გეგმის განხილვაც, რაც, 
ზემოაღნიშნულის მსგავსად, ძალიან იშვიათად ხდება მიუხედავად იმისა, რომ ინდი-
ვიდუალური განვითარების გეგმის დამტკიცება რეგიონული საბჭოს ვალდებულებას 
წარმოადგენს სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყენებელი სპეციალური 
ფორმების შესახებ ინსტრუქციების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ რეგიონული საბ-
ჭოს წევრების მსჯელობა მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში ჩანს და ცალკეული წევ-
რების მოსაზრებებიც ამ შემთხვევებშია დაფიქსირებული. თუმცა, ამავდროულად, 
აღსანიშნავია კვლევის შეზღუდვაც იმ კუთხით, რომ მსჯელობა მხოლოდ ოქმებზე და 
არა საბჭოს შეხვედრებზე უშუალოდ დაკვირვების საფუძველზე გვიწევს. აღნიშნული 
შეზღუდვის არსებობის პირობებში, უცნობია, რამდენად შეიძლება ასახავდეს საბჭოს 
ოქმებში დაფიქსირებულ შემთხვევებში აღნიშნული ინფორმაციის სიმწირე (საბჭოს 
წევრების მსჯელობასა და სოციალური მუშაკის მიერ შემთხვევაზე წარმოდგენილ საკ-
ვანძო ინფორმაციასთან მიმართებით) საბჭოს სხდომაზე მიმდინარე გადაწყვეტილების 
შემუშავების პროცესს თუ საბჭოს ოქმის წარმოებასთან დაკავშირებულ ხარვეზს.

3. საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველი ოქმები მხოლოდ კახეთიდან და 
იმერეთიდან შევისწავლეთ. ასეთი გადაწყვეტილებები ყველა ტიპის შემთხვევებს ეხე-
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ბა, გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის მომსახურებისა, 
ბავშვთა კრიზისული ცენტრისა და 24-საათიანი ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვთა 
გამყვან და მნახველ პირად დარეგისტრირებისა. აღსანიშნავია, რომ ბავშვების 24-სა-
ათიან ზრუნვაში ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებათა უმეტესობის მიღება ერთპი-
როვნულად ხდება.

მხოლოდ თბილისის რეგიონული საბჭოს ერთ ოქმშია აღნიშნული, რომ საბჭოს თავ-
მჯდომარემ გააცნო წევრებს საბჭოს სხდომამდე ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყ-
ვეტილებები. ამ ვალდებულების აღსრულების შემთხვევაშიც, ასეთი გადაწყვეტილების 
მიღების დროს მეტია იმის რისკი, რომ ის საზიანო ან არასწორი აღმოჩნდეს. ასევე, 
ოქმებში შემთხვევათა გარკვეულ ნაწილზე საბჭომ გეგმიურ სხდომაზე საქმის დამა-
ტებითი შესწავლა მოითხოვა, შესწავლილ შემთხვევაზე საბოლოო გადაწყვეტილება კი 
საბჭოს თავმჯდომარემ ერთპიროვნულად მიიღო. საუკეთესო გამოსავალი ერთპიროვ-
ნული გადაწყვეტილებების მინიმუმამდე დაყვანა და საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს 
რიგგარეშე სხდომების მოწვევა იქნება. თუმცა როცა ერთპიროვნული გადაწყვეტილე-
ბის მიღება გარდაუვალია, განსაკუთრებით, ფორსმაჟორულ სიტუაციაში და ისეთ სენ-
სიტიურ შემთხვევებში, როგორებიცაა, მაგალითად, 24-საათიან ზრუნვაში განთავსება, 
რეინტეგრაცია ან ძალადობა, მნიშვნელოვანია, რეგიონულ საბჭოს გეგმიურ სხდომაზე 
საშუალება ჰქონდეს, არა მარტო გაეცნოს შემთხვევას, არამედ, მკვეთრად გამოხატუ-
ლი საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გა-
დაწყვეტილება.

4. ოქმებში განხილული შემთხვევების ანალიზი ტიპების მიხედვით

4.1. რეინტეგრაცია

რეინტეგრაციის შემთხვევები თითქმის ყველა რეგიონული საბჭოს გეგმიური სხდო-
მების ოქმებშია განხილული. ყველა ოქმში ერთად რეინტეგრაციის 78 შემთხვევაა და-
ფიქსირებული (სულ განხილული შემთხვევების 4%). რეინტეგრაციის ახალი შემთხვე-
ვები ძალიან მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი (სულ 8), ყველაზე მეტი მიმდინარე 
შემთხვევაა დაფიქსირებული (61), რეინტეგრაციის დახურვა კი 7 შემთხვევაში ხდება.

რეინტეგრაციასთან მიმართებით პოზიტიურადაა შესაფასებელი შემდეგი ფაქტები:
1. თბილისსა და იმერეთში რეინტეგრაციის შემთხვევაში ინდივიდუალური განვითა-

რების გეგმის გადასინჯვა 6 თვეში ერთხელ ხდება (სოციალური მომსახურების 
სააგენტოში გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების შესახებ ინსტრუქციების 
მიხედვით), თუმცა რეინტეგრაციის ხელშეკრულებები 3 წლით ან ბავშვის სრულწ-
ლოვანებამდეა დადებული. კახეთში შემთხვევების გადასინჯვა, უმეტესწილად, 1 
წლამდე პერიოდით ან სრულწლოვანებამდე ხდება, თუმცა 1 წლით გადასინჯვის 
შემთხვევებში არ ჩანს, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის გადასინჯვის ვადა 
ხელშეკრულების ვადას ემთხვევა თუ განსხვავებულია. არსებული კანონმდებლო-
ბით, რეინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულება 3 წლის ვადით ან არასრულწლოვანე-
ბის მიღწევამდე უნდა დაიდოს.

2.  რეგიონული საბჭოები (განსაკუთრებით, თბილისის) რიგ შემთხვევებზე გასცემენ 
რეკომენდაციებს მუშაობის კონკრეტული მიმართულებების მითითებისა თუ ამა თუ 
იმ მომსახურებასთან გადამისამართების გზით, განსაკუთრებით, შემდეგ ასპექტებ-
ზე: რეინტეგრაციის სტაბილურობასთან დაკავშირებული რისკები; ბავშვის საგან-
მანათლებლო საჭიროებები; ფსიქოლოგის კონსულტაცია; ბავშვის ქცევის მართვის 
მიზნით სხვა უწყებებთან გადამისამართება. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 
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რეინტეგრაციის რამდენიმე ახალ შემთხვევაში ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურების 
გამოყენებაც ხდება (დღის ცენტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერა).

3. რეინტეგრაციის შემთხვევათა უმეტესობა იხურება ბავშვების სრულწლოვანების 
მიღწევისას ან მშობლის განცხადების საფუძველზე (მაგალითად, ბავშვი საზღვარ-
გარეთ მიდის სამკურნალოდ).

4. დახურვის გარდა, თბილისსა და იმერეთში იყენებენ რეინტეგრაციის შეჩერების 
მექანიზმს, რომელიც კანონმდებლობითაა გაწერილი (მაგალითად, მშობელი გარ-
დაიცვალა და მზრუნველია მოსაძიებელი, რომელთანაც უნდა დაიდოს რეინტეგრა-
ციის ხელშეკრულება). რეინტეგრაციის შემთხვევათა შეჩერებისა და არა დახურვის 
პრაქტიკის გამოყენება უდავოდ მისასალმებელია, რადგან გარკვეული პერიოდის 
შემდეგ შესაძლებელი ხდება ფულადი დახმარების აღდგენა.

სირთულეები შემდეგ ასპექტებთან დაკავშირებით ვლინდება:
1. შემთხვევათა დიდ ნაწილში ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერებისთვის დამატებითი რე-

სურსებისა და მხარდაჭერის მობილიზება იქნებოდა სასურველი სხვადასხვა სამთავ-
რობო და არასამთავრობო მომსახურებასთან უფრო ეფექტური თანამშრომლობის 
გზით. აღნიშნული, განსაკუთრებით, შემდეგ ასპექტებს ეხება: ბავშვის ჯანმრთელო-
ბის პრობლემები (მაგალითად, მედიკამენტების საჭიროება, რომლებიც არ იფარე-
ბა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით); საცხოვრისის მომსახურება; მშობლების 
დასაქმება; მშობლობის უნარების განვითარება; ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე 
რეაგირების უფრო ეფექტური მექანიზმების გამოყენება მისივე უსაფრთხოების უზ-
რუნველსაყოფად; ალიმენტის დაკისრება მშობლისთვის, რომელიც არ არის ჩართუ-
ლი ბავშვის აღზრდაში; ოჯახის სხვა წევრებთან, განსაკუთრებით, შეზღუდული შე-
საძლებლობის მქონე ზრდასრულებთან მუშაობა; დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 
ბავშვების მომზადება, განსაკუთრებით, უფროსი ასაკისა და შეზღუდული შესაძლებ-
ლობის მქონე ბავშვების შემთხვევებში; ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 
განსაკუთრებით, იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახს ახალი წევრი ემატება.

2. ოქმებში განხილულ ერთ შემთხვევაში რეინტეგრაცია იხურება, რადგან ბავშვი სა-
ხელმწიფო ზრუნვაში ბრუნდება, კერძოდ კი, კრიზისულ ცენტრში გადადის გართუ-
ლებული ქცევის, თვითმკვლელობით დამუქრებისა და ოჯახის წევრებთან კონფლიქ-
ტის გამო. ეს რამდენიმდე წლის განმავლობაში მიმდინარე შემთხვევა იყო, რომელშიც 
ბევრი რესურსი იქნა ჩადებული ოჯახის მხარდაჭერის საქმეში. ამ ეტაპზე, რადგან 
სიტუაცია ძალიან დაიძაბა, ბავშვის გამოყვანა, სავარაუდოდ, გარდაუვალი იყო. თუმ-
ცა მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა კეთდებოდა ამ გამწვავების თავიდან ასა-
ცილებლად. ოქმში არ არის ინფორმაცია ფსიქოლოგის და/ან ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის სპეციალისტის/მომსახურების ჩართვის თაობაზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 
ეს რეგიონის შემთხვევაა და აღნიშნული რესურსების არსებობა კიდევ უფრო მეტად 
ბადებს კითხვებს. ასევე, მნიშვნელოვანია იმაზე დაფიქრება, თუ რამდენად შეესაბა-
მება კრიზისული ცენტრი ამ ბავშვის საჭიროებებს. რადგან მინდობით აღზრდა სა-
ხელმწიფო ზრუნვის ფორმებს შორის ყველაზე პრიორიტეტულია, სპეციალიზებული 
მინდობით აღზრდის განვითარების საჭიროება მწვავედ იკვეთება.

4.2. 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების, ძალადობისა  
და უგულებელყოფის პრევენცია

24-საათიან ზრუნვაში განთავსების, ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენ-
ციის მიზნით საბჭოზე გამოტანილი შემთხვევები შემდეგი ტიპისაა: ძალადობისა და 
უგულებელყოფის პრევენციაზე ორიენტირებული შემთხვევები, კვების ვაუჩერი, არა-
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სამთავრობო ორგანიზაციის ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურება („ვორლდ ვიჟენი“, 
„ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი“ „საქართველოს ბავშვები“), ბავშვთა დღის ცენტრი, მათ 
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, ადრეული განვითარების 
ქვეპროგრამა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირთა დღის ცენ-
ტრი. თბილისში სულ 1351 პრევენციული შემთხვევაა განხილული, კახეთში – 55 და 
იმერეთში – 138. აღსანიშნავია, რომ პრევენციულ შემთხვევებს შორის ყველაზე მეტი 
რაოდენობით კვების ვაუჩერის შემთხვევები განიხილება (სულ 477, ანუ პრევენციულ 
შემთხვევათა 31%). რაც შეეხება სხვა პრევენციულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა და 
წილი პრევენციული შემთხვევების საერთო რიცხვში შემდეგია: ძალადობისა და უგუ-
ლებელყოფის პრევენცია – 8 შემთხვევა (0.5%), არასამთავრობო ორგანიზაციის მომ-
სახურების მიწოდება – 75 (5%), ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა – 203 (13%), 
მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრი – 233 (15%), შეზღუდული 
შესაძებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი – 229 (15%) და შეზღუდული შესაძლებ-
ლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი – 319 (21%).

პრევენციულ შემთხვევებში იკვეთება შემდეგი პოზიტიური ტენდენციები:
1. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრევენციული შემთხვევების წილი ოქმებში განხი-

ლულ შემთხვევათა უმრავლესობას წარმოადგენს (78%).
2. უდავოდ მისასალმებელია, რომ დღის ცენტრი მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავ-

შვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის, ასევე, ადრეული 
განვითარების ქვეპროგრამა, ამჟამად სრულად ფინანსდება და ჩართვის კრიტერი-
უმი „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთიან ბაზაში“ მინიჭებულ ქულას 
აღარ მოიაზრებს.

3. ზოგ პრევენციულ შემთხვევაში, სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული სამუშაო 
და დაგეგმილი ღონისძიებები შთამბეჭდავად მაღალი ხარისხისაა. კომპლექსური სა-
ჭიროებების არსებობისას სოციალური მუშაკები ამ შემთხვევებში მრავალფეროვან 
მომსახურებას/მხარდაჭერის მექანიზმს იყენებენ როგორც სამთავრობო, ისე არა-
სამთავრობო უწყებებიდან.

სირთულეები შემდეგ ასპექტებთან მიმართებით გამოიკვეთა:
1. ზოგი მომსახურება/შემთხვევის ტიპი კონკრეტული რეგიონის შემთხვევაში საერ-

თოდ არ არის განხილული, ზოგი კი – ძალიან მცირე რაოდენობით. აღნიშნული, 
ძირითადად, კახეთისა და იმერეთის ოქმებს ეხება. ერთადერთი ტიპი, რომელსაც 
თბილისის რეგიონული საბჭო შესწავლილ ოქმებში არ განიხილავს, ძალადობის/
უგულებელყოფის პრევენციის შემთხვევებია, რომლებშიც რომელიმე პროგრამუ-
ლი მომსახურება ან საბჭოს მიერ დასამტკიცებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
მხარდაჭერა არ იქნებოდა გამოყენებული. კახეთისა და იმერეთის ოქმებში ყველა-
ზე მეტი რაოდენობით დაფიქსირებულია კვების ვაუჩერის შემთხვევები. კახეთში 
არ არის გამოყენებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერა 24-საათიან 
ზრუნვაში მოხვედრის პრევენციის მიზნით (ძალიან აქტუალურია ამ რეგიონში 
მსგავსი მომსახურების სიმწირის პრობლემა), მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავ-
შვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი. შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა მხოლოდ 
2 შემთხვევაში, ადრეული განვითარების მომსახურებაში კი მხოლოდ 1 შემთხვევა-
ში არის განხილული. იმერეთის საბჭო მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების 
დღის ცენტრის მომსახურებას მხოლოდ 2 შემთხვევაში განიხილავს და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის მომსახურებასაც – მხოლოდ 2 შემთ-
ხვევაში. პრევენციული მომსახურების მცირე რაოდენობით განხილვა რეგიონებში 
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შეიძლება დაკავშირებული იყოს როგორც ამ მომსახურების შედარებით შეზღუდუ-
ლი მასშტაბით ხელმისაწვდომობასთან, ისე მათ შესახებ მოსახლეობის ინფორმირე-
ბულობის დაბალ დონესთან.

2. ერთ შემთხვევაში კვების ვაუჩერი წყდება, რადგან ოჯახისთვის სოციალურად 
დაუცველი მოსახლეობის ერთიან ბაზაში მინიჭებული ქულა შეჩერებულია. რადგან 
კვების ვაუჩერი სასიცოცხლო მნიშვნელობის მომსახურებას წარმოადგენს, მნიშვ-
ნელოვანია, ეს ქვეპროგრამა უფრო მოქნილი გახდეს, რათა საუკეთესოდ მოერგოს 
მომსახურების მიმღებთა საჭიროებებს.

3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის ვაუჩერის დაფინანსება 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში მინიჭებულ ქულაზეა დამოკი-
დებული. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მრავალფეროვანი საჭირო-
ებებიდან და ასევე, იმ ფაქტიდან გამომდინარეც, რომ ამჟამად დღის ცენტრი ერთა-
დერთი პრევენციული მომსახურებაა ზრდასრულებისთვის, მნიშვნელოვანი იქნება, 
სამომავლოდ ამ მომსახურების ვაუჩერის დაფინანსება ზემოაღნიშნულ ქულაზე 
აღარ იყოს მიბმული.

4. როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნულია, სხვადასხვა პრევენციული მომსახურება საბ-
ჭოს მიერ განსახილველ საკითხთა შორის ძალიან დიდ ნაწილს შეადგენს. საბჭოს 
დიდი დატვირთვის გამო, განსაკუთრებით, თბილისში, უპრიანი იქნებოდა, საბჭოს 
არ განეხილა ვაუჩერული დაფინანსების შემთხვევები, რომელთა მიმდინარეობასაც 
კანონმდებლობა ცალსახად განსაზღვრავს (მაგალითად, კვების ვაუჩერის ან ადრე-
ული განვითარების ქვეპროგრამის დახურვა ზღვრული ასაკის მიღწევის გამო), რაც 
საბჭოს მნიშვნელოვან დროს დაუზოგავდა სხვა უფრო სენსიტიური შემთხვევების 
განსახილველად (24-საათიან ზრუნვასთან, ძალადობასთან, რეინტეგრაციასთან 
დაკავშირებული შემთხვევები). თუმცა თუ სოციალური მუშაკი და უფროსი სოცი-
ალური მუშაკი ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის ან 
ძალადობისა და უგულებელყოფის რისკს ხედავენ, მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვე-
ვების საბჭოზე განხილვა (მაგალითად, ერთ შემთხვევაში კვების ვაუჩერი წყდება 
არა ასაკის, არამედ ბავშვის ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის გამო მასზე მშობლის 
მხრიდან ძალადობის მიზეზით).

5. ოქმებში ფიქსირდება ტენდენცია, რომ თითოეული ზემოაღნიშნული მომსახურების 
მიწოდებისას აქცენტი, ძირითადად, მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მომსახურებაზეა 
და შედარებით იშვიათად ხდება შემთხვევის საერთო ჭრილში აღქმა, როგორც პრე-
ვენციული შემთხვევისა. ყველაზე ხშირად კვების ვაუჩერის მომსახურება და არა-
სამთავრობო ორგანიზაციების ოჯახის მხარდამჭერ მომსახურებაში ჩართვა არის 
ის რეკომენდაციები, რომელთაც სოციალური მუშაკი ერთდროულად სწევს, თუმცა 
შედარებით იშვიათია პრევენციულ შემთხვევებში ყველა შესაძლო მომსახურების 
მობილიზება, რისი საჭიროებაც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს 
და რაც, ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციასთან თანამშრომლობას საჭიროებს. აქვე ხაზგასასმელია, რომ ბევრ შემ-
თხვევაში, როდესაც ოჯახი ერთ კონკრეტულ მომსახურებას იღებს, მაგალითად, 
კვების ვაუჩერს ან დღის ცენტრის მომსახურებას და შემთხვევა იხურება, რადგან 
მომსახურების მიმღები აღარ აკმაყოფილებს მომსახურების მიღებისთვის დადგე-
ნილ კრიტერიუმებს, ოჯახთან მუშაობა ამით იწურება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი 
წევრები სხვა მომსახურებასაც შეიძლება საჭიროებდნენ და ამ უკანასკნელის მიღე-
ბის კრიტერიუმებსაც შეიძლება აკმაყოფილებდნენ.

6. შემთხვევათა ნაწილში იკვეთება რიგი პრობლემები 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედ-
რის ეფექტური პრევენციის თვალსაზრისით. ოქმში რამდენიმე კრიტიკული შემთ-
ხვევაა, რომლებშიც ოჯახსა და ბავშვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ესაჭიროებათ 
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ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად (მაგალითად, თუ მარტოხე-
ლა დედობა, მრავალშვილიანობა, საცხოვრისთან დაკავშირებული პრობლემები და 
მძიმე ეკონომიკური ფონია სახეზე), თუმცა მიწოდებული მხარდაჭერა (მაგალითად, 
მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერა და ინფორმაციის მიწოდება 
24-საათიანი ზრუნვის შესაძლებლობაზე) ეფექტური პრევენციისთვის საკმარისი 
არ არის. ასევე, შემთხვევათა ნაწილში გაურკვეველია ბავშვების ზრუნვის სისტე-
მაში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად არსებული მომსახურების (მაგალითად, 
დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის) გამოუყენებლობის მიზეზი. ამ რესურსების 
გამოუყენებლობის გამო, ოქმში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბავშვები 
ზრუნვის სისტემაში ხვდებიან.

7. მნიშვნელოვანი თემაა კონკრეტული მომსახურების მიღების გადავადება (პროგრა-
მული თუ ბიუჯეტური შეზღუდვების გამო). ერთ-ერთ შემთხვევაში დღის ცენტრის 
მომსახურების მიწოდება რამდენიმე თვით იგვიანებს და ბავშვი ზრუნვის სისტემაში 
ხვდება. ამავე შემთხვევაში იკვეთება სირთულეები იმ მიზეზთან დაკავშირებითაც, 
რომლის გამოც, ოქმის მიხედვით, ბავშვი ოჯახიდან გამოდის: ეკონომიკური სიდუხ-
ჭირე და დედის მიერ სხვა ქალაქში სამუშაოდ გამგზავრება. ერთი მხრივ, გეითქი-
ფინგის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო 
ბავშვების ზრუნვის სისტემაში ჩარიცხვა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანებოდეს, მეორე 
მხრივ კი, სამუშაოდ სხვა ქალაქში წასვლის მიზეზით ბავშვის ზრუნვის სისტემაში 
მოხვედრა გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული მსგავს სიტუაციაში მყოფი 
ოჯახებიდან ბავშვების სისტემაში დიდი ოდენობით შემოდინების თვალსაზრისით. 
ამ შემთხვევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, ოქმში იმ ფაქტორების დაფიქსირება, 
რომლებიც გახდა სისტემაში ჩარიცხვის მიზეზი დედის სხვა ქალაქში გადასვლას-
თან ერთად და რომლებიც ბავშვის ოჯახში აღზრდას შეუძლებელს გახდიდა.

8. ოქმებში აღნიშნული შემთხვევების მაგალითზე, ცხადია, რომ არასამთავრობო ორ-
განიზაციების მიერ მიწოდებული სხვადასხვა მომსახურება ძალიან მნიშვნელოვანი 
მხარდაჭერაა ოჯახების გაძლიერების მიმართულებით, რადგან ეს მომსახურება 
გაცილებით მრავალფეროვანი და მოქნილი შეიძლება იყოს, ვიდრე სახელმწიფო 
პროგრამით გაწერილი მხარდაჭერის ღონისძიებები. ხაზგასასმელია, სახელმწიფოს 
დაქვემდებარებაში მოქნილი ფონდის არსებობის აუცილებლობა, რომელიც ოპერა-
ტიულად მიაწვდის ოჯახს მისთვის საჭირო მომსახურებას და ამით საგრძნობლად 
გაზრდის მის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული მუშაობის ეფეტიანობას.

9. ძალადობის პრევენციის ერთ შემთხვევაში ბავშვზე სექსუალური ძალადობის ეჭვი 
არსებობს, ოქმში კი არ არის აღნიშნული, რომ პოლიციას ფაქტის შესახებ შეატ-
ყობინეს. ამავე შემთხვევაში იკვეთება სერიოზული ტექნიკური პრობლემები (მზად 
მყოფი ტრანსპორტის არყოლა) გადაუდებელ შემთხვევებზე რეაგირების კუთხით.

10. პრევენციული მომსახურების მიმღებ ზრდასრულ პირებთან დაკავშირებით განსა-
კუთრებით იკვეთება ქონებრივ საკითხებზე იურიდიული კონსულტაციის, განათ-
ლებისა და დასაქმების კუთხით მუშაობის საჭიროება, რაც არც ერთ განხილულ 
შემთხვევაში არ ხდება. ასევე, ძალიან აქტუალურია მამებისთვის შეზღუდული 
შესაძლებლობის ან მხარდაჭერის საჭიროების მქონე ზრდასრულ შვილებზე ალი-
მენტის დაწესება, რადგან ბევრ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ზრდასრულ პირზე მზრუნველობას მხოლოდ დედა სწევს.

4.3. 24-საათიანი ზრუნვა ბავშვებზე

შესწავლილ ოქმებში ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის ფორმებიდან განხილულია 
მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ბავშვთა კრიზისული ცენტრი და 
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24-საათიანი ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების მნახველ და გამყვან პირად რეგისტ-
რირების შემთხვევები. სულ 24-საათიან ზრუნვასთან დაკავშირებით განხილულია 299 
შემთხვევა, რომლებიც შესწავლილ ოქმებში დაფიქსირებული შემთხვევების 15%-ია.

პოზიტიური ტენდენციები:
1. ყველა ოქმში უმეტესი რაოდენობით განხილულია მინდობით აღზრდის შემთხვევები 

(სულ 236, რომლებიც ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევების 79%-ია). ეს 
პოზიტიურად შესაფასებელი ფაქტია, რადგან მინდობით აღზრდა ბავშვზე 24-სა-
ათიანი ზრუნვის ფორმებს შორის ყველაზე პრიორიტეტული ფორმაა „გეითქიფინ-
გის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების“ მიხედვით. მცირე საოჯახო ტიპის 
სახლი და კრიზისული ცენტრი გაცილებით იშვიათადაა გამოყენებული.

2. როდესაც ზრუნვის სისტემაში და-ძმები არიან განთავსებულნი, სოციალური მუშაკი 
მაქსიმალურად ცდილობს ბავშვების ერთად განთავსებას ან მათი დაცილების პრე-
ვენციას (თუ ეს მათი საუკეთესო ინტერესია).

3. მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონული საბჭო (განსაკუთრებით, თბილისის) რიგ შემთხ-
ვევაში გასცემს სრულიად ადეკვატურ და შემთხვევაზე მორგებულ რეკომენდაციებს 
მომსახურების მიმღების უფლებების დასაცავად და კეთილდღეობის დონის ასამაღ-
ლებლად, განსაკუთრებით, ისეთ ასპექტებთან მიმართებით, როგორებიცაა ბავშვების 
ჯანმრთელობა, ბავშვების სამართლებრივი სტატუსის დადგენა, ასევე, მშობლების სა-
მართლებრივი სტატუსის განსაზღვრა ბავშვთან მიმართებით, მშობლების მდგომარე-
ობისა და რეინტეგრაციის შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ა.შ.

4. უაღრესად დადებითად არის შესაფასებელი თბილისის საბჭოს მიერ მიღებული 
ზოგიერთი გადაწყვეტილება, რომლებიც არ არის თანხვედრილი ზრუნვის სისტე-
მაში მყოფი ბავშვებისთვის მიღებულ სტანდარტულ გადაწყვეტილებებთან, მაგრამ 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ითვალისწინებს. ერთ შემთხვევაში ბავშვი პირადი 
ნომრის არქონის გამო ვერ გადადის გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან რეგუ-
ლარულ მინდობით აღზრდაში (2014 წლის მარტში), მისი ფსიქოლოგიური სტრე-
სის თავიდან ასაცილებლად კი მიმღები მშობელი მზრუნველი ხდება და ბავშვზე 
ფულადი მხარდაჭერის გარეშე ზრუნვის პასუხისმგებლობას იღებს. მას შემდეგ, 
რაც ბავშვს პირადი ნომერი მიენიჭება, იგეგმება მინდობით აღზრდის გაგრძელე-
ბა. ასევე, ერთ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ნათესაურ 
მინდობით აღზრდაშია განთავსებული და ამავე ოჯახში ცხოვრობს ბავშვის მხარ-
დაჭერის საჭიროების მქონე დედაც, რომელზეც მინდობით აღმზრდელი ზრუნავს. 
ეს საუკეთესო გამოსავალი შეიძლება იყოს საქართველოს რეალობაში, როდესაც 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მითუმეტეს, მხარდაჭერის საჭიროების მქონე 
მშობლის შვილთან ყოფნის მხარდაჭერის მექანიზმები უკიდურესად მწირია. მინდო-
ბით აღზრდაში აღნიშნული პრაქტიკის გავრცობა სხვა მსგავს შემთხვევებზეც ძა-
ლიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა და ასევე, არასრულწლოვანი მშობლებისა და მათი 
შვილების მხარდასაჭერადაც (როდესაც მათ განშორება ემუქრებათ).

5. ბავშვების 24-საათიანი ზრუნვის სისტემაში ყოფნის შემთხვევებში, საკმაოდ პრობ-
ლემურია ოჯახის გაძლიერება ისე, რომ მან შეძლოს ბავშვის დაბრუნება. ამიტომ 
ძალიან პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის ერთეული შემთხვევები, რომლებშიც რეინ-
ტეგრაციის განხორციელების მიზნით ოჯახის გაძლიერების მექანიზმების გამოყე-
ნება აქტიურად ხდება. ასეთია, მაგალითად, კახეთში 3 და-ძმის მინდობით აღზრდის 
შემთხვევა, რომლის გადასინჯვა ხდება, რათა ორგანიზაციამ „ვორლდ ვიჟენი“ ოჯა-
ხის საცხოვრებლის შესაკეთებლად რესურსები გამოყოს.

6. მისასალმებელია, რომ რამდენიმე შემთხვევაში რეგულარული მინდობით აღზრდა 
ნათესაური მინდობით აღზრდით იცვლება. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ნათესავი 
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მოიძებნა, რომელიც ბავშვზე იზრუნებს მაშინ, როცა მშობლებთან რეინტეგრაცია, 
ფაქტიურად, შეუძლებელია.

გამოკვეთილი სირთულეები:
1. ძირითადი თემა, რომელიც, ზოგადად, 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების შემთხ-

ვევებს ეხება, ზრუნვაში მოხვედრის მიზეზებთანაა დაკავშირებული. ოქმებზე დაყ-
რდნობით, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ზრუნვის სისტემაში განთავსების მთავა-
რი მიზეზი რიგ შემთხვევებში მხოლოდ სიღარიბეა. თუმცა არის ბევრი შემთხვევა, 
რომლებშიც ეკონომიკურ ფონს სხვა პრობლემებიც ემატება (მშობლების მხრიდან 
ძალადობა, უგულებელყოფა, მშობლის ფუნქციებისა და მოვალეობების გააზრე-
ბისა ან შესრულების სირთულეები, მშობლის საზღვარგარეთ ყოფნა, მშობლების 
ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და/ან ნივთიერებაზე დამო-
კიდებულება (განსაკუთრებით, ალკოჰოლზე), ბავშვის რთული ქცევა, თანადგომის 
ქსელის არარსებობა, მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვება და ა.შ.). ყველაზე მნიშვ-
ნელოვანია ის, რომ მიუხედავად „გეითქიფინგის პოლიტიკის სახელმძღვანელო 
პრინციპებში“ (სამწუხაროდ, ეს დოკუმენტი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს 
ატარებს) გაცხადებული პრინციპისა (1.3.3.5.), რომ სიღარიბე, უსახლკარობა და 
განათლების ხელმიუწვდომლობა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში უნდა გახდეს 
ბავშვების ოჯახებიდან გამოყვანის წინაპირობა, ამ მიზეზების არსებობისას, ბავშ-
ვები, უმეტესწილად, თავსდებიან 24-საათიან ზრუნვაში. ასევე, ძალიან მნიშვნელო-
ვანია, რომ განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც უსახლკარობის ან განათ-
ლების ხელმიუწვდომლობის გამო ხდება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, ოქმებში არ 
ჩანს საბჭოს რეკომენდაციები ან სოციალური მუშაკის მიერ დაგეგმილი ღონისძი-
ებები ამ პრობლემებთან გასამკლავებლად და ოჯახის გასაძლიერებლად.

2. რაც შეეხება ზრუნვის სისტემაში უკვე მყოფი ბავშვების რეინტეგრაციის შესაძლებ-
ლობას, ბევრ შემთხვევაში ოქმი არაფერს ამბობს ზრუნვაში მყოფი ბავშვების ოჯახებ-
სა და იქ მათი რეინტეგრაციის შესაძლებლობებზე/პერსპექტივებზე, განსაკუთრებით, 
ეს ეხება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მყოფი ბავშვების შემთხვევების გადასინჯვას. 
ისეთი შემთხვევების რაოდენობა კი, რომლებშიც დასახულია გეგმა ოჯახის გაძლიერე-
ბისთვის, რათა რეინტეგრაცია შესაძლებელი გახდეს, ძალიან მცირეა.

3. ცალკეა გამოსაყოფი ის შემთხვევები, რომლებშიც მშობლებს შეზღუდული შესაძ-
ლებლობები და ამავდროულად, მხარდაჭერის საჭიროება აქვთ. ამ შემთხვევათა 
უმეტესობაში მშობლებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით კითხვები ან რეკო-
მენდაციებიც კი ნაკლებადაა და ფაქტობრივად, არანაირი სამუშაო არ იგეგმება 
ბავშვის მათთან ურთიერთობის აღსადგენად ან გასაძლიერებლად. მაშინ, როცა 
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 23-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, ბავშვების მშობლებისგან დაშორება ამ უკანასკ-
ნელთა შეზღუდული შესაძლებლობების გამო დაუშვებელია, სათანადო მხარდაჭე-
რის არარსებობის პირობებში, საბჭოს უწევს ბავშვის სიცოცხლისა და უსაფრთხო-
ების დაცვა და ამ გადაწყვეტილების მიღება.

4. 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევათა ნაწილში საბჭოს რეკომენდაციებში არ არის 
ასახული შემდეგი ფაქტორები: ბავშვების სამართლებრივი სტატუსი; სხვადასხვა 
ოჯახში/დაწესებულებაში მყოფი და-ძმის ერთად განთავსება, თუნდაც სამომავ-
ლოდ; ბავშვისთვის ფსიქოლოგის ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის 
საჭიროება; თანამშრომლობა სასჯელაღსრულებით სისტემასთან, რომელთან კონ-
ტაქტიც უწევთ ბავშვებს და ა.შ. აღნიშნული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო 
უწყებებთან თანამშრომლობა საჭირო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.
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5. ზოგ შემთხვევაში ბავშვები 4 და მეტ ადგილს იცვლიან ზრუნვის სისტემაში ყოფ-
ნის პერიოდში. უმეტეს შემთხვევებში, ბავშვის სამყოფელის ცვლილება სრულიად 
ადეკვატური არგუმენტებითაა გამყარებული (ბავშვის საჭიროებების უკეთ დაკ-
მაყოფილება მეტი მომსახურების მიწოდების ან მის საჭიროებებზე მეტად მორგე-
ბული 24-საათიანი ზრუნვის ფორმის შერჩევის მეშვეობით, ბიოლოგიურ ოჯახთან 
უფრო ახლოს ყოფნა და ა.შ.), მაგრამ, ზოგადად, ბავშვების კეთილდღეობისთვის 
ადგილმდებარეობის ამდენად ხშირი ცვლილება უარყოფითი ფაქტორია და მნიშვ-
ნელოვანია თავიდანვე ზრუნვის ისე დაგეგმვა, რომ ადგილის შეცვლა მინიმუმამდე 
იყოს დაყვანილი. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ზრუნვის სისტემაში ადგილის 
შეცვლა აქტუალურია იმ ბავშვების შემთხვევაშიც, რომელთაც სერიოზული სირ-
თულეები აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ან ქცევის თვალსაზრისით და მათთვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვეული რუტინის შენარჩუნება. თუმცა აღსანიშ-
ნავია, რომ ბავშვისთვის ადგილსამყოფლის შეუცვლელობის მცდელობა ხშირად 
გამოკვეთილად ჩანს. ამის ცხადი მაგალითია ის, რომ შემთხვევათა უმეტესობაში, 
ბავშვების გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან რეგულარულ მინდობით აღზრდა-
ში გადაყვანისას, ისინი ოჯახს არ იცვლიან.

6. ძალიან მწვავედ დგას სპეციალიზებული მინდობით აღმზრდელებისა და ასევე, სა-
რეაბილიტაციო მომსახურების საჭიროება, განსაკუთრებით, ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის პრობლემების, ქცევითი სირთულეების ან ძალადობრივი ქცევის მქონე 
ბავშვებისთვის. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მომსახურების რეგიონული და-
ფარვის გაუმჯობესება, რათა ბავშვებს არ მოუწიოთ სხვა რეგიონში გადასვლა.

7. ნათესაური მინდობით აღზრდის შემთხვევების რაოდენობა 43-ია (მინდობით აღზრ-
დის შემთხვევათა 18%), გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევებისა კი – 25 
(11%). მნიშვნელოვანია, მინდობით აღზრდის ამ ფორმების მეტად განვითარება.

8. ოჯახში ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში, გამოსავალი ხშირად არა მოძალადის 
ოჯახიდან გაყვანა, არამედ ბავშვის 24-საათიან ზრუნვაში განთავსებაა. რამდენიმე 
შემთხვევაში ბავშვებს, რომლებიც ზრუნვის სისტემაში მშობლის მხრიდან ძალა-
დობის ან უგულებელყოფის გამო მოხვდნენ, სხვა და-ძმებიც ჰყავთ ბიოლოგიურ 
ოჯახში, რომელთაც მათი მშობლები ზრდიან და არაფერი იგეგმება მათი უსაფ-
რთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. ასევე, არაფერია დაგეგმილი 
ოჯახის ზრდასრული წევრების დასახმარებლად, რომლებიც ოჯახური ძალადობის 
მსხვერპლები არიან (მინიმუმ, მათთვის არსებული სამართლებრივი დაცვის მექა-
ნიზმების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაც კი).

9. ზოგადად, მოზარდი (დაახლოებით 14 წლიდან ზემოთ) ბავშვების შემთხვევაში, 
საკმაოდ აქტუალურია ზრუნვიდან გასვლისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 
მზადების საკითხი. ბევრ შემთხვევაში სოციალური მუშაკის ნამუშევარი ამ კუთხით 
ძალიან კარგად ჩანს (ბავშვის მიერ უმაღლესი, პროფესიული განათლების მიღების, 
დასაქმების, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების შეძენის თვალ-
საზრისით), თუმცა მის წარმოდგენილ ან საბჭოს მიერ დამტკიცებულ რიგ შემთხ-
ვევებში ეს საკითხი ჯეროვან ყურადღებას არ იმსახურებს, განსაკუთრებით, შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევებში.

10. აღსანიშნავია, რომ კახეთში დაფიქსირებულ რამდენიმე შემთხვევაში ბავშვებსა 
და მინდობით აღმზრდელებს განსხვავებული ეთნიკური და რელიგიური მიკუთ-
ვნებულობა აქვთ. ამ შემთხვევაში, არ არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა 
იქნეს უზრუნველყოფილი ბავშვის რელიგიური და ეთნიკური მიკუთვნებულობის 
შენარჩუნება.

11. ოქმში დაფიქსირებულ რამდენიმე შემთხვევაში ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვებს 
არ აქვთ პირადი ნომერი (მაგალითად, ბავშვი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა), რომელ-
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საც რამდენიმე თვის განმავლობაში ვერ იღებენ და ამიტომაც არ აქვთ მათთვის 
საჭირო მომსახურება და მხარდაჭერაც.

12. გამყვან და მნახველ პირად დარეგისტრირების შემთხვევების ნაწილში, როცა ბავშვი ძა-
ლადობის მსხვერპლია მშობლის მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის შემზადება, 
განსაკუთრებით, ბავშვის გაყვანისთვის. მსგავსი შემთხვევების ნაწილში მშობელი გამყ-
ვან პირად ინიშნება მაშინვე, როგორც კი ბავშვი ირიცხება ზრუნვის სისტემაში.

13. ისევე, როგორც სხვა შემთხვევებში, გამყვან პირად დარეგისტრირების დროსაც 
მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, რამდენად უსაფრთხოა ბავშვისთვის, განსაკუთრე-
ბით, ოჯახის ახალი წევრი. ბავშვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, შეიძლება 
მნიშვნელოვანი იყოს ოჯახის ახალი წევრისგან ისეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნა, 
როგორებიცაა ცნობა ნასამართლობის შესახებ, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარე-
ობის შესახებ, მათ შორის, სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ.

4.4. დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი

სულ განხილულია 11 შემთხვევა4 დედათა და ბავშვთა თავშესაფართან დაკავშირე-
ბით.

პოზიტიურადაა შესაფასებელი შემდეგი ასპექტი:
1. დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის შემთხვევებში კიდევ უფრო აქტუალური ხდება 

დედის გაძლიერებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომლებიც, ოქმების მიხედ-
ვით, შემთხვევათა ნაწილში ფიგურირებს, თუმცა ნაწილში – ნაკლებად (საუბარია 
დედის პროფესიულ მომზადებასა და დასაქმებაზე, საცხოვრისით მხარდაჭერაზე, 
ფსიქოლოგის მხარდაჭერასა და სხვა მსგავს მომსახურებაზე).

გამოიკვეთა შემდეგი სირთულეები:
1. დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურების გამოყენება, რომელიც ძალიან 

მნიშვნელოვანია დედისა და შვილ(ებ)ის დაშორების პრევენციისთვის, თბილისსა და 
იმერეთში ხდება. კახეთში არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება აღნიშნული მომსახურე-
ბის მიწოდება, რაზეც, სავარაუდოდ, მოქმედებს ის ფაქტი, რომ კახეთში მსგავსი 
მომსახურება არ ფუნქციონირებს.

2. ამ ტიპის შემთხვევებში კიდევ უფრო აქტუალური ხდება მამებისთვის ალიმენტის 
დაწესებისა და მისი გადახდის აღსრულების საკითხი, რათა დედებს მინიმალური 
შემოსავალი მაინც ჰქონდეთ ბავშვების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად. ასევე, 
აქტუალურია დედისა და ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში მყოფი სხვა წევრებისთვის 
საჭირო მომსახურების მიწოდების თემაც. ერთ შემთხვევაში ოჯახში დედის არას-
რულწლოვანი და და დედ-მამა ცხოვრობენ, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლო-
ბები აქვთ (მათ შორის, დას დიაგნოზიც არ აქვს დასმული და შესაბამისი სტატუსიც 
არ აქვს მინიჭებული).

4.5. სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები

სულ ოქმებში სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებული 13 შემთხვევაა, რომ-
ლებიც ეხება ქონების გასხვისებას, იპოთეკით დატვირთვას, ფასადის ცვლილებასა და 
დაგროვებითი ანაბრიდან თანხის მოხსნას.

4.  შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვების რაოდენობით ითვლება.
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პოზიტიურადაა შესაფასებელი, რომ ყველა რეგიონული საბჭო დიდი სიფრთხილით 
უდგება სამეურვეო პირის ქონების გასხვისების საკითხს. გადაწყვეტილებათა უმეტე-
სობა დეტალურ იურიდიულ ანალიზს გადის და საბჭო სამეურვეო პირის უპირატესი 
ინტერესებით ხელმძღვანელობს. უმეტეს შემთხვევებში აღნიშნულია საბჭოს წევრე-
ბის, განსაკუთრებით, იურისტის მოსაზრებები ქონებრივ საკითხებთან მიმართებით. 
განსაკუთრებით სენსიტიურია ქონების გასხვისების თემა. ამ შემთხვევათა ნაწილში 
საბჭო არ აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას ან საქმის დამატებით 
შესწავლას ითხოვს (სულ 3 შემთხვევა).

სირთულე იკვეთება სამეურვეო პირის ფიქტიურად უკვე გასხვისებული ქონების 
კანონიერად გასხვისებაზე ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ შემთხ-
ვევაში საბჭოს დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ის არ იღებს გადაწყვეტილებას უკვე გასხ-
ვისებულ ქონებაზე, თუმცა რადგან ქონება ფიქტიურად გასხვისდა, თუ ეს გასხვისე-
ბა სამეურვეო პირის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა, მომდევნო განხილვაზე საბჭომ 
უნდა იმსჯელოს მეურვის მიმართ ქმედებების გატარებაზე, რათა ფიქტიურად გასხვი-
სებული ქონება სამეურვეო პირს დაუბრუნდეს. ასევე, ერთ შემთხვევაში საბჭოს სკო-
ლა მიმართავს ბავშვის დაგროვებით ანაბარზე არსებული თანხის კბილების სამკურნა-
ლოდ გამოყენების მიზნით. რადგან ბავშვის დედას მშობლის უფლება ჩამორთმეული 
აქვს, გაუგებარია, რატომ არ მოდის ეს მომართვა სოციალური მუშაკის ან დანიშნული 
მეურვის მხრიდან.

4.6. 24-საათიანი ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობის  
მქონე პირებსა და ხანდაზმულებზე

24-საათიანი ზრუნვის ფორმებს შორის განხილული შემთხვევები მოიცავს სათემო 
ორგანიზაციას, ხანდაზმულთა პანსიონატს, ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა 
თავშესაფარსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატს. ყველაზე 
ხშირად სათემო ორგანიზაცია (ზრდასრულებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევათა 
50%), ყველაზე იშვიათად კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფარი 
(4%) ფიგურირებს.

ზოგადი დეინსტიტუციონალიზაციის ხედვიდან გამომდინარე, პოზიტიურადაა შესა-
ფასებელი, რომ ყველა ოქმში მცირე რაოდენობითაა განხილული 24-საათიანი ზრუნვის 
შემთხვევები ზრდასრულ პირებზე (სულ 28, ანუ შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 
1%). მაგრამ პრობლემურია ის, რომ პრევენციული მომსახურება დღის ცენტრის გარ-
და არ არსებობს, 24-საათიანი ზრუნვის მომსახურებას კი მომლოდინეთა დიდი რიგი 
ჰყავს.

გამოიკვეთა შემდეგი სირთულეები:
1. თბილისში მხოლოდ ხანდაზმულთა პანსიონატსა და სათემო ორგანიზაციასთან და-

კავშირებული თითო-თითო შემთხვევაა განხილული. იმერეთში ყველა ტიპის შემთხ-
ვევა განიხილება, კახეთში კი მხოლოდ სათემო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული 
11 შემთხვევა. მოცემული მონაცემები ხაზს უსვამს სხვადასხვა მომსახურების არა-
თანაბარ განაწილებას რეგიონების მიხედვით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვა-
ნია, რადგან საჭირო მომსახურების მისაღებად მომსახურების მიმღებს საკუთარი 
საცხოვრებელი ადგილიდან შორს შეიძლება მოუწიოს გადასახლება, რაც შეგუების 
თვალსაზრისით სირთულეებს წარმოშობს.

2. დიდი ზომის 24-საათიანი ზრუნვის მომსახურებაში ჩარიცხვის ალტერნატივები 
დღესდღეობით, ფაქტობრივად, არ არსებობს (მაგალითად, სათემო მომსახუ-
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რება, მათ შორის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებისთ-
ვის), პრევენციული ტიპის მომსახურება კი მხოლოდ დღის ცენტრია. ჩარიცხვა, 
ძირითადად, შემდეგი მიზეზების გამო ხდება: მძიმე საცხოვრებელი პირობები, 
სიღარიბე, მომვლელის/მზრუნველის არყოლა, თანადგომის ქსელის სისუსტე, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და სხვა. შესწავლილი 
შემთხვევების დიდ ნაწილში, 24-საათიანი ზრუნვით მოსარგებლე ბევრი პირი, 
სათემო მომსახურების არსებობის პირობებში, დამოუკიდებლად ცხოვრებას 
შეძლებდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ისეთი მომსახურების მობილიზება, 
როგორიცაა, მაგალითად, ქონების საკითხზე იურიდიული კონსულტაცია (თუ 
ქონების სხვის მიერ მითვისება ხდება ან ამის რისკი არსებობს). ასევე, ჩარიცხ-
ვის შემთხვევებში აქტუალური საკითხია ის, რომ დღესდღეობით შვილისთვის 
ხანდაზმული მშობლის რჩენის ვალდებულების დაწესების იურიდიული მექანიზ-
მები და რეგულაციები დახვეწილი არ არის. დამატებით, მნიშვნელოვანი თემაა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მზრუნველთა და მეურვეთა მხარ-
დაჭერა იმაში, რომ მათ შეძლონ, წინასწარ დაგეგმონ სამეურვეო/სამზრუნვე-
ლო პირის მომავალი, რათა მეურვის/მზრუნველის გარდაცვალების შემთხვევაში 
პირი სრულიად უმწეო მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს.

3. ზრდასრულებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევების გადასინჯვა მხოლოდ კახეთ-
ში ხდება და ჩარიცხვის შემთხვევებში საბჭოს გადაწყვეტილების ვადაც ამ რეგიონ-
შია მითითებული. სხვა რეგიონებში მომსახურებაში ჩარიცხვისას ვადის მითითება 
და შესაბამისად, შემთხვევების გადასინჯვაც არ ხდება. თუმცა გადასინჯვის და-
ფიქსირებულ შემთხვევებში მხოლოდ ნახსენებია, რომ მომსახურების მიმღები თავს 
კარგად გრძნობს. არ არის მითითებული არც პირის მდგომარეობის შესახებ დეტა-
ლური ინფორმაცია და არც მისი თემში დაბრუნების შესაძლებლობები.

4. 24-საათიანი ზრუნვიდან ამორიცხვის შემთხვევები, ძირითადად, პირის ჯანმრთე-
ლობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ან მისი სურვილით ხდება. აღნიშნული 
მიზეზის გამო პირები სხვა დაწესებულებებში მიდიან სამკურნალოდ, თუმცა უცნო-
ბია, ფარავს თუ არა ამ ხარჯებს საყოველთაო დაზღვევა, აქვთ თუ არა საცხოვრე-
ბელი (თუ სამკურნალო დაწესებულებაში მუდმივად არ იმყოფებიან), ჰყავთ თუ არა 
თანადგომის ქსელი, რომელიც მათ მხარს დაუჭერს და ა.შ. როცა პირები საკუთარი 
სურვილით გადიან მომსახურებიდან და ოჯახში ბრუნდებიან, არაფერია ნათქვამი 
იმ გარემოზე, რომელშიც დაბრუნდა მომსახურების მიმღები. ასევე, არაფერია ნათ-
ქვამი იმაზე, თუ რატომ ჩაირიცხა ეს ადამიანი ამ დაწესებულებაში და თუ ოჯახსა 
და მის ფუნქციონირებაში იყო რაიმე პრობლემა, ეს უკანასკნელი თუ აღმოიფხვრა 
ან მინიმუმ, თუ იგეგმება დარჩენილ პრობლემებზე მუშაობა.

4.7. სხვა ტიპის შემთხვევები

ოქმებში ზემოაღნიშნულის გარდა განხილულია მცირე რაოდენობით შემთხვევები, 
რომლებიც არც ერთ ზემოთ მოცემულ კატეგორიაში არ ჯდება. მათი რაოდენობა სულ 
12-ია. ესენია: საბჭოს წინა გადაწყვეტილების შეცვლა/კორექტირება; მომსახურების 
მიმღების პირადი ინფორმაციის შეცვლის შესახებ საბჭოს ინფორმირება; გადაწყვე-
ტილება მომავალში საქმის სხვა რაიონისთვის გადაცემის შესახებ მომსახურების მიმ-
ღების მიერ საცხოვრებელი ადგილის ცვლილების გამო; ცვლილება მინდობით აღზრ-
დის ხელშეკრულებაში ბავშვის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიღების 
გამო; უარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის მინიჭებული ვაუჩერის 
დაფინანსების შეცვლაზე.
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კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი

წინამდებარე კვლევა ტარდება ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისა და სო-
ციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ და მისი მიზანია, თვისებრივად 
შეისწავლოს 3 რეგიონული საბჭოს შერჩეული თვეების სხდომების ოქმებში მოცემული 
შემთხვევები და მათზე საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების პრაქტიკა. აღნიშნუ-
ლი სამი რეგიონია: თბილისი, იმერეთი და კახეთი.

რეგიონებისა და ოქმების შერჩევა:

კვლევის ფარგლებში რეგიონების შერჩევა შემდეგ ფაქტორებს ეყრდნობოდა:

– თბილისის შერჩევა იმ ფაქტით იყო განპირობებული, რომ ყველაზე მეტი შემთხვევა 
საქართველოს მასშტაბით სწორედ დედაქალაქის რეგიონულ საბჭოზე გადის განსა-
ხილველად; ამასთან, თბილისის საბჭოს არასამთავრობო სექტორის ყველაზე დიდი 
წარმომადგენლობა ჰყავს. ასევე, დედაქალაქში მოქმედებს რაოდენობრივად ყვე-
ლაზე მეტი სოციალური მომსახურება, რომელთაც სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფი 
საჭიროებს;

– კახეთისა და იმერეთის შერჩევისას, გათვალისწინებული იყო ის გარემოება, რომ 
დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოდან, მინიმუმ, ერთი რეგიონი ყოფილიყო 
შერჩეული. გარდა ამისა, კახეთი და იმერეთი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართ-
ველოს ყველაზე დიდი რეგიონებია.

თითოეული რეგიონის ოქმებს შორის შევისწავლეთ კონკრეტულ თვეებში ჩატარე-
ბული სხდომების ოქმები:

– თბილისის შემთხვევაში შევისწავლეთ 2014 წლის მარტისა და ნოემბრის თვის სხდო-
მების ოქმები, რომლებიც შეარჩია სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტომ;

– კახეთისა და იმერეთის შემთხვევაში, გამოვითხოვეთ ჯამში 3-3 თვის ოქმები და 
შევისწავლეთ 2015 წლის თებერვლის, მარტისა და აპრილის საბჭოს ოქმები, რომ-
ლებიც, ასევე, მოგვაწოდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტომ.
დამატებით, წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, სააგენტოსგან გამოვითხოვეთ რე-

გიონული საბჭოების მიერ სააგენტოს ცენტრისთვის მიწოდებული რეკომენდაციები 
მუშაობის პროცესში გამოკვეთილ სირთულეებთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციის 
მიწოდება, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპი-
ური დებულების მიხედვით, საბჭოს ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენს. თუმცა საბ-
ჭოების მიერ გაწეული რეკომენდაციები სოციალური მომსახურების სააგენტოს არ 
მოუწოდებია. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს არ მოუწოდებია არც ინფორმაცია იმის 
თაობაზე, თუ რამდენად გაუწევია რომელიმე რეგიონულ საბჭოს მსგავსი რეკომენდა-
ციები. შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში ამ ინფორმაციის შესწავლაც არ მომხდარა.

შემთხვევების თვისებრივი ანალიზის ჩარჩო

კვლევის ფარგლებში ოქმებში მოცემული ინდივიდუალური შემთხვევები სპეციალუ-
რად შემუშავებული ჩარჩოს მიხედვით გაანალიზდა, რომელიც, შეგიძლიათ, იხილოთ 
დანართში #1. დანართში ჩამოთვლილია ის საკანონმდებლო აქტები და დოკუმენტები, 
რომლებიც შემთხვევების ანალიზის პროცესში გამოვიყენეთ.
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კონფიდენციალობის დაცვა

კვლევის ფარგლებში, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან მიღებულ 
ოქმებში მომსახურების მიმღებ/პოტენციურ პირთა, ასევე, საბჭოს წევრთა შესახებ 
ინფორმაცია დაფარული იყო. შესაბამისად, აღნიშნული ინფორმაცია წინამდებარე ან-
გარიშშიც დაფარულია. ამავდროულად, კონფიდენციალობის მაქსიმალურად დაცვის 
მიზნით, ანგარიშში ვეცადეთ, შეგვეცვალა მაგალითების სახით მოყვანილი შემთხვევე-
ბის ფაქტობრივი მონაცემები (მომსახურების მიმღებთა სქესი, ზუსტი ასაკი და ოჯახის 
მდგომარეობის ამსახველი ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც განხილვაზე გავლე-
ნას არ ახდენდა და ა.შ.).

კვლევის შეზღუდვები

კვლევის უმთავრესი შეზღუდვაა ის, რომ საბჭოს მიერ შემთხვევებზე გადაწყვეტი-
ლებების მიღების პრაქტიკის შეფასება ოქმების და არა საბჭოს შეხვედრებზე დაკვირ-
ვების საფუძველზე ხდება. შესაბამისად, არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ოქმები 
ზუსტად არ ასახავდეს საბჭოს შეხვედრის მიმდინარეობას.

ასევე, აღსანიშნავია, რომ შესწავლილი ოქმები საკმაოდ განსხვავდებოდა იმის მი-
ხედვით, თუ რამდენად ამომწურავად იყო მოცემული ინფორმაცია თითოეულ განსა-
ხილველ შემთხვევასთან დაკავშირებით. თბილისისა და კახეთის ოქმების შემთხვევათა 
უმეტესობაში, მეტნაკლებად დაფიქსირებული იყო გადაწყვეტილების მიღებისთვის 
აუცილებელი ინფორმაცია (პირისა და ოჯახის მდგომარეობა (უსაფრთხოება, ჯანმ-
რთელობა, ეკონომიკური მდგომარეობა), მეურვეობისა და მზრუნველობის სისტე-
მასთან ურთიერთობის ისტორია და სხვა), თუმცა შემთხვევათა ნაწილში საბჭოს გა-
დაწყვეტილების ადეკვატურობის სრულად შესაფასებლად საჭირო იყო დამატებითი 
ინფორმაციის ფლობა. რაც შეეხება იმერეთის ოქმებს, გეგმიური სხდომების ოქმებში 
შემთხვევათა უმეტესობის დეტალები დაფიქსირებული არ იყო. მოცემული იყო მხო-
ლოდ მომსახურების მიმღების შესახებ ბაზისური ინფორმაცია (შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე პირის სტატუსი (მისი არსებობის შემთხვევაში), ოჯახის სარეიტინ-
გო ქულა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და ა.შ.) და 
რეკომენდაცია, რომელსაც სწევდა სოციალური მუშაკი. ასევე, აღნიშნული იყო, რა 
გადაწყვეტილება და რა ვადით მიიღო რეგიონულმა საბჭომ. დანარჩენი დეტალები კი 
– მომსახურების მიწოდების/არმიწოდების საფუძველი, მომსახურების მიმღებისა და 
მისი ოჯახის მდგომარეობა, მიწოდებული ან დაგეგმილი მომსახურების ჩამონათვალი 
და ა.შ. – შემთხვევათა უმეტესობაში საერთოდ არ იყო დაფიქსირებული. ამიტომაც 
ამ შემთხვევებზე რეგიონული საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების პრაქტიკის 
შეფასება რთული ან შეუძლებელი იყო. აღნიშნული არ გამორიცხავს, რომ საბჭოს 
გადაწყვეტილებათა ადეკვატურობის შეფასებისთვის საჭირო დეტალები მოცემულია 
თავად სოციალური მუშაკების მიერ წარმოებულ და საბჭოსთვის წარდგენილ დოკუ-
მენტაციაში (პირის/ოჯახის შეფასების, დასკვნისა და ინდივიდუალური განვითარების 
გეგმის ფორმით).

აღსანიშნავია, რომ „სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყენებელი სპე-
ციალური ფორმების შესახებ ინსტრუქციების“ მიხედვით, ინდივიდუალური განვითა-
რების გეგმას რეგიონული საბჭო ამტკიცებს, თუმცა გეგმის მიმართულებები და მათ 
შესახებ საბჭოს წევრების მოსაზრებები შემთხვევათა მცირე ნაწილში იყო დაფიქსირე-
ბული. შესაბამისად, შემთხვევათა მცირე ნაწილში ჩანს საბჭოს წევრების მსჯელობაც. 
ვინაიდან ანალიზი ოქმების საფუძველზე ხდება, მათში კი მიმდინარე მსჯელობა, შე-
საძლოა, არ იყოს სრულად დაფიქსირებული, ამიტომ აღნიშნული მსჯელობის შეფასე-
ბაც, ზემოთ ნახსენები მიზეზის გამო, უმეტესწილად, შეუძლებელია.
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საბჭოს ოქმებში განხილული შემთხვევების ანალიზი

1. ოქმების ტიპები და ძირითადი რაოდენობრივი მონაცემები

კვლევის ფარგლებში ორი ტიპის ოქმი შევისწავლეთ: ყოველთვიური გეგმიური შეხ-
ვედრების და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველი 
ოქმები. კერძოდ:
– იმერეთის რეგიონის ოქმები მოიცავდა გეგმიური შეხვედრის ამსახველ 3 

(20.02.2015, 23.03.2015, 27.04.2015) და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნუ-
ლი გადაწყვეტილებების ამსახველ 9 ოქმს (06.02.2015, 16.02.2015, 25.02.2015, 
27.02.2015, 26.03.2015, 27.03.2015, 31.03.2015, 30.03.2015, 30.04.2015). გან-
ხილულ შემთხვევათა5 ჯამური რაოდენობაა 243, გეგმიური შეხვედრების ოქმებში 
193 (თებერვალი, 2015 – 58, მარტი, 2015 – 66 და აპრილი, 2015 – 69) და ერთპი-
როვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში – 50.

– კახეთის ოქმები მოიცავდა გეგმიური შეხვედრის ამსახველ 3 (23 თებერვალი, 19 
მარტი, 21 აპრილი, 2015) და საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვე-
ტილებების ამსახველ 13 ოქმს (5.02.2015, 10.02.2015, 16.02.2015, 20.02.2015, 
2.03.2015, 4.03.2015, 9.03.2015, 27.03.2015, 31.03.2015, 2.04.2015, 15.04.2015, 
21.04.2015, 26.02.2015). შემთხვევათა ჯამური რაოდენობა: 161, გეგმიური შეხ-
ვედრების ოქმებში 127 (თებერვალი, 2015 – 37, მარტი, 2015 – 57 და აპრილი, 2015 
– 33) და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში – 34.

– თბილისის ოქმები (მათი განსაკუთრებული სიდიდის გამო) მოიცავდა მხოლოდ ორი 
თვის (20-24 მარტი, 18-19 ნოემბერი, 2014 წ.) გეგმიური შეხვედრების ამსახველ 
ოქმებს. შემთხვევათა რაოდენობა: მარტში – 1413, ნოემბერში – 168, ჯამში 1581 
შემთხვევა.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, განსახილველი შემთხვევების რაოდენობა თითო-
ეულ ოქმში (განსაკუთრებით, თბილისის ოქმებში) დიდია. აღნიშნულის გათვალისწინე-
ბით, უდავოდ პოზიტიურად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ თბილისის ორივე განხი-
ლული ოქმის შემთხვევაში, სხდომა რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. თუმცა რამდენი-
მედღიანი შეხვედრების შემთხვევაშიც კი, განსახილველი შემთხვევების რაოდენობის 
სიდიდემ, სავარაუდოდ, დიდწილად შეიძლება იმოქმედოს საბჭოს წევრების მიერ გა-
დაწყვეტილებათა მიღების ხარისხზე, რადგან შემთხვევის შესახებ სრული ინფორმა-
ციის მისაღებად და საჭირო მსჯელობის გასამართად დრო სხდომებზე, სავარაუდოდ, 
საკმარისი არ იქნება. მართალია, წინამდებარე კვლევის ფარგლებში თავად სხდომებს 
არ დავკვირვებივართ მაგრამ საბჭოს წევრებთან გამართული ფოკუსური ჯგუფური 
განხილვებიც მიუთითებს საბჭოს ძალიან დიდ დატვირთვაზე, რაც, წევრების აზრით, 
მისი მუშაობის ხარისხზეც ახდენს გავლენას. აქედან გამომდინარე, საბჭოს არაგეგმი-
ური, დამატებითი სხდომების მოწვევა ისევე, როგორც საბჭოების რაოდენობის ზრდა, 
განსაკუთრებით, თბილისში, ძალიან მნიშვნელოვანია.

როგორც ზემოთ მოცემული მონაცემებიდან ჩანს, თბილისის ოქმებში ყველაზე 
დიდი რაოდენობით შემთხვევა იყო განხილული კახეთისა და იმერეთის რეგიონული 
საბჭოების ოქმებთან შედარებით. კერძოდ, 2014 წლის მარტში 1413 შემთხვევა, ნოემ-
ბერში კი – 168. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მარტის თვეში ოქმით მიღებული გადაწყ-
ვეტილებების დიდი ნაწილი ისეთ შემთხვევებზე მოდის, რომელთა შესახებ ოქმში სო-
ციალური მუშაკის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივი ინფორმაცია დაფიქსირებული 
არ არის (ასეთია ჯამში 1102 შემთხვევა, რომლებიც ეხება კვების, დღის ცენტრისა 

5. შემთხვევების რაოდენობა დათვლილია მომსახურების მომხმარებელი ბავშვების ან 
პირების რაოდენობის მიხედვით.
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და ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერების გაცემას). შესაბამისად, ფაქ-
ტობრივი მონაცემები ოქმში მოცემულია 311 შემთხვევაზე. სავარაუდოდ, სწორედ 
მათი განხილვა მოხდა საბჭოს მიერ. ზემოაღნიშნულ 1102 შემთხვევაზე მიღებული გა-
დაწყვეტილებები ეფუძნება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს N04/21650 
და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
N01/21225 წერილებს (რომლებიც წინამდებარე კვლევის ფარგლებში არ შეგვისწავ-
ლია). თუმცა 311 შემთხვევის განხილვაც ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ეს რიცხვი 
სხვა აღნიშნულ სხდომებზე განხილული შემთხვევების რიცხვს აღემატება.

ოქმებში განხილული შემთხვევები, ძირითადად, შემდეგ ტიპებს განეკუთვნება: 
24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრევენცია, ძალადობისა და უგულებელყოფის 
პრევენცია, რეინტეგრაცია 24-საათიანი ზრუნვიდან, 24-საათიან ზრუნვაში ბავშვთა, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა განთავსება, დედათა 
და ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურების მიწოდება და სამეურვეო პირის ქონებასთან 
დაკავშირებული საკითხების განხილვა.

24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრევენციის შემთხვევებს შორის რეგიონული 
საბჭოების სხდომების ოქმებში შემდეგი ტიპის შემთხვევებია განხილული: ძალადობისა 
და უგულებელყოფის პრევენციაზე ორიენტირებული შემთხვევები, მხარდაჭერა არა-
სამთავრობო ორგანიზაციების რესურსებით, კვების ვაუჩერი, დღის ცენტრი მიტოვე-
ბის რისკის წინაშე მყოფი ბავშვებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშ-
ვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და ადრეული განვითა-
რების ქვეპროგრამის მომსახურება6. ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის ტიპებს შორის 
განხილულია მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და იშვიათ შემთხვე-
ვებში, ბავშვთა კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, ასევე, ამ სხვადასხვა მომსახურე-
ბაში მყოფი ბავშვების მნახველ და გამყვან პირებად დარეგისტრირების შემთხვევები. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა 24-საათიანი ზრუნვის 
ტიპებს შორის განხილულია სათემო ორგანიზაციაში, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა პანსიონატში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა 
თავშესაფარსა და ხანდაზმულთა პანსიონატში ჩარიცხვა-ამორიცხვის შემთხვევები.

შესწავლილ შემთხვევათა უმრავლესობაში საბჭო ამტკიცებს სოციალური მუშაკის 
მიერ გაწეულ რეკომენდაციას. შემთხვევათა ძალიან მცირე ნაწილში (ჯამში 52 შემ-
თხვევა, ანუ შემთხვევათა 3%) სოციალური მუშაკის მიერ გაწეული რეკომენდაცია 
არ მტკიცდება. ამათგან საბჭო 3 საქმის დამატებით შესწავლას მოითხოვს (0.2%), 48 
შემთხვევაში უარს ეუბნება განმცხადებელს (2%), 1 შემთხვევაში კი არ იღებს გადაწ-
ყვეტილებას, რადგან შემთხვევა მისი კომპეტენციის ფარგლებში არ შედის (0.05%). 
დამატებით შესწავლას საბჭო ითხოვს შემდეგი ტიპის შემთხვევებზე: სამეურვეო პირის 
ქონების გასხვისება და ხანდაზმულ პირთა თავშესაფარში ჩარიცხვა (აქვე ხაზგასასმე-
ლია, რომ თავად მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების 
ტიპიური დებულების მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, საბჭოს ენიჭება უფლება-
მოსილება, მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტების წარმოდგენა, 
თუ წარმოდგენილი მასალები არ არის საკმარისი, რაც ამ შემთხვევებში ხდება). საბჭო 
არ აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას შემდეგი ტიპის შემთხვევებზე: 
რეინტეგრაციის შემწეობის დანიშვნა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების 

6. მართალია, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის მიხედვით, 
ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
და ზრდასრულთა დღის ცენტრები 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრევენციის 
მიზანს პირდაპირ არ ემსახურება, მაგრამ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის 
გაძლიერების საქმეში და მათ ყველაზე ხშირად სწორედ პრევენციულ შემთხვევებში 
იყენებენ. ამიტომაც, წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის, ისინი სხვადასხვა კლასიკურ 
პრევენციულ მომსახურებასთან არის დაჯგუფებული.
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მიწოდება, მინდობით აღზრდის დახურვა, მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების 
დღის ცენტრის მომსახურების მიწოდება და კვების ვაუჩერის დანიშვნა. სამეურვეო 
პირის ქონების გასხვისების მხოლოდ ერთ შემთხვევაში საბჭო არ იღებს გადაწყვეტი-
ლებას შემთხვევაზე, რადგან ეს მისი კომპეტენციის ფარგლებში არ შედის. შემთხვე-
ვათა ტიპების მიხედვით განხილვისას დეტალურადაა განხილული შემთხვევები, რომ-
ლებშიც საბჭო საქმის დამატებით შესწავლას ითხოვს ან არ ამტკიცებს სოციალური 
მუშაკის რეკომენდაციას. აღსანიშნავია, რომ საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებებით სოციალური მუშაკების უკლებლივ ყველა რეკომენდაცია კმაყო-
ფილდება.

ოქმებში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შემთხვევათა 82% ბავშვებს ეხება 
(42% 6 წლამდე, 40% კი 7-დან 18 წლამდე). ზრდასრულების შესახებ გადაწყვეტილე-
ბის მიღება შემთხვევათა 18%-ში ხდება (აქედან, ახალგაზრდებს (19-25 წელი) შემთხ-
ვევათა მხოლოდ 4% ეხება, 26-დან 60 წლამდე პირებს – 9%, 61-დან ზევით კი – 5%). 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მი-
ღება 18 წლამდე ბავშვების შესახებ ხდება. მნიშვნელოვანი განსხვავება არ იკვეთება 
0-დან 6 წლამდე და 7-დან 18 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფებს შორის. ზრდასრულ პირებ-
თან (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან ხანდაზმული, რომლებიც, ასევე, სააგენ-
ტოს სამიზნე ჯგუფებში შედიან) დაკავშირებული შემთხვევები, როგორც ზემოთ იყო 
ნაჩვენები, გაცილებით მცირეა. ასევე, აღსანიშნავია, რომ რეინტეგრაციის, 24-საათიან 
ზრუნვაში მოხვედრისა და ძალადობის პრევენციის შემთხვევები (გარდა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის მომსახურების მიწოდების შემთხვევები-
სა) ყველა რეგიონში მხოლოდ ბავშვებს ეხება. აღნიშნული პირდაპირ დაკავშირებულია 
იმ ფაქტთან, რომ სოციალური მუშაკების სამუშაო დატვირთვაში მსგავსი შემთხვევე-
ბი არ არის, რაც, სავარაუდოდ, დიდწილადაა განპირობებული იმ გარემოებით, რომ 
ზრდასრული პირის რეინტეგრაციის შემთხვევაში ანაზღაურება არ წესდება და არც 
შესაბამისი პროცედურებია კანონმდებლობით გაწერილი, სახეზეა პრევენციული რე-
სურსების სიმწირე (ამ ეტაპზე, მხოლოდ დღის ცენტრის მომსახურება არსებობს, რო-
მელიც 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრევენციისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ), 
სოციალური მუშაკების სამუშაო დატვირთვა და განსაკუთრებით, ბავშვზე ზრუნვის 
შემთხვევების რაოდენობა ძალიან დიდია, სახელმწიფო პროგრამის ძირითადი ფოკუსი 
ბავშვთა კეთილდღეობაზეა და ა.შ.

განხილული შემთხვევებიდან 609-ში (შემთხვევათა 31%) მომსახურების მიმღებებს 
შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ. ასევე, ოქმებში დაფიქსირებულია ადრეული გან-
ვითარების ქვეპროგრამის 199 შემთხვევა, რომლებშიც ბავშვებს განვითარების შეფერ-
ხება, ზოგჯერ მკვეთრად გამოხატული ფორმით აქვთ. აღნიშნული 609 შემთხვევიდან 
უმეტესობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ან პირთათვის განკუთვ-
ნილ მომსახურებაზე მოდის (სპეციალიზებული დღის ცენტრები, 24-საათიანი ზრუნ-
ვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირებზე და ა.შ.). შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა განსაკუთრებული მოწყვლადობის გამო, 
მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მათი ჩართულობა, განსაკუთრებით, პრევენციულ და 
რეინტეგრაციის მომსახურებაში, და ასევე, 24-საათიანი ზრუნვის გარდაუვალი საჭი-
როების შემთხვევაში, მინდობით აღზრდის მომსახურებაში, რომელიც „გეითქიფინგის 
პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების“ მიხედვით, 24-საათიანი ზრუნვის უპირა-
ტეს ფორმას წარმოადგენს.

რაც შეეხება საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ვადებს, საშუალო ვადები 
შემთხვევათა ტიპების მიხედვით საკმაოდ განსხვავდება და განხილულია ამ უკანასკ-
ნელთა თითოეულ ტიპთან. აღსანიშნავია, რომ რიგ შემთხვევებში საბჭოს გადაწყვეტი-
ლებას ვადა არ ახლავს. ეს, განსაკუთრებით ეხება ზრდასრული პირების 24-საათიან 
მომსახურებაში ჩარიცხვას. ასევე, ძალიან იშვიათად ხდება ზრდასრული პირების 
24-საათიან მომსახურებაში ჩარიცხვის შემთხვევების გადასინჯვა. აღნიშნულის მიზე-
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ზი ამ ეტაპზე ის ფაქტია, რომ ზრდასრულებისთვის ალტერნატიული მომსახურების 
უკიდურესი სიმწირის გამო, ჩარიცხვა 24-საათიან მომსახურებაში, ძირითადად, წლის 
ბოლომდე ხდება, ხოლო ახალი წლიდან კი შემთხვევა საბჭოზე გამოსვლის გარეშე ავ-
ტომატურად ისინჯება.

კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა, რამდენად აქტიური იყო საბჭოს წევრების დასწ-
რება გეგმიურ სხდომებზე. კახეთში სულ 9 წევრია, მათგან 4 სოციალური მომსახურე-
ბის სააგენტოს წარმომადგენელია, 3 – სხვა სამთავრობო უწყებების (2 ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და 1 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურს ცენ-
ტრის) და 2 – არასამთავრობო ორგანიზაციების (ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
და სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია). ყველა სხდომას (შესწავლილი 3 სხდომის ოქმზე 
დაყრდნობით) სოციალური მომსახურების სააგენტოს 4-დან 3 წევრი ესწრებოდა; სხვა 
სამთავრობო ორგანიზაციებიდან მხოლოდ 1 წევრი იმყოფებოდა ყველა შეხვედრაზე, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან კი ორივე წევრი ესწრებოდა 2015 წლის თებერ-
ვალსა და მარტში, აპრილში კი – მხოლოდ 1 წევრი. იმერეთში სულ 8 წევრია, მათგან 
3 სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელია, 4 – სხვა სამთავრობო 
უწყებების (მერია, პოლიკლინიკა, ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი და განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურს ცენტრი) და 1 – არასამთავრობო ორგანი-
ზაციის (ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი). შესწავლილ სხდომებს სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა 2015 წლის თებერვალსა და მარტში, 
აპრილში კი – 2 წარმომადგენელი; სამთავრობო ორგანიზაციები 2 თვის განმავლობაში 
სრულად მონაწილეობდნენ, აპრილის თვეში კი 4-დან 2 წევრი ესწრებოდა; არასამთავ-
რობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მხოლოდ აპრილის თვის სხდომას ესწრებოდა. 
2015 წლის აპრილის მონაცემებით, თბილისის საბჭოში 11 წევრია, მათგან 3 სოციალუ-
რი მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელია, 2 სხვა სამთავრობო უწყებების, 6 კი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების. რადგან შესწავლილი ოქმები 2014 წლის მარტისა 
და ნოემბრის თვეების გეგმიურ სხდომებს ასახავს, ამ პერიოდში, როგორც ოქმებიდან 
ჩანს, საბჭოს შემადგენლობა ოდნავ განსხვავებული იყო. მარტის თვეში სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს 2 წარმომადგენელი ესწრებოდა სხდომას, ნოემბერში კი – 
3; სხვა სამთავრობო უწყებების 2 წარმომადგენელი მონაწილეობდა ორივე სხდომაში; 
არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან კი 3 წევრი ესწრებოდა მარტში და 2 ნოემბერში.

2. ოქმების ფორმატის ზოგადი მიმოხილვა

სხვადასხვა რეგიონის ოქმები საკმაოდ განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რამდე-
ნად ამომწურავადაა მათში დაფიქსირებული ინფორმაცია განხილული შემთხვევების 
შესახებ. თბილისისა (გარდა 2014 წლის ნოემბრის ოქმში დაფიქსირებული ზემოაღნიშ-
ნული შემთხვევებისა, რომელთა შესახებ გადაწყვეტილებას საბჭო სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 წერილების საფუძველზე იღებს) და კა-
ხეთის გეგმიური შეხვედრების ოქმებში და ასევე, იმერეთისა და კახეთის საბჭოების 
თავმჯდომარეთა მიერ მიღებული ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქ-
მებში დაფიქსირებულ შემთხვევებთან მიმართებით მოცემულია ძირითადი ფაქტობრი-
ვი დეტალები, რომელთაც ეფუძნება საბჭოს გადაწყვეტილება. განსაკუთრებით, თბი-
ლისის საბჭოს ოქმებში განხილულ შემთხვევებში შედარებით ვრცელი ინფორმაციაა 
მოცემული ოჯახთან მუშაობისა და მისი გაძლიერების მიზნით სოციალური მუშაკის 
მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. იმერეთის რეგიონუ-
ლი საბჭოს გეგმიური სხდომების ოქმებში კი ყველა შემთხვევაზე, გარდა რამდენიმესი, 
ინფორმაცია ძალიან მწირია და მოიცავს მხოლოდ მომსახურების მიმღების პირად ინ-
ფორმაციას, სარეიტინგო ქულას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 
(არსებობის შემთხვევაში), ჯანმრთელობის სტატუსს (შეზღუდული შესაძლებლობის 
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სტატუსის არსებობის შემთხვევაში), საბჭოს გადაწყვეტილებასა და მის ვადას (საჭი-
როების შემთხვევაში). საგულისხმოა, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე 
მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების მიხედვით, წერილობითი ფორმით გამოცემული ინ-
დივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელსაც წარმოადგენს 
საბჭოს შეხვედრის ოქმი, უნდა შეიცავდეს წერილობით დასაბუთებას, რომელიც წინ 
უძღვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სარეზოლუციო ნაწილს (თუმცა, 
აქვე ხაზგასასმელია, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტი, რომელშიც მითითებულია, რომ „წე-
რილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებ-
რივი აქტი არ საჭიროებს დასაბუთებას, თუ: ა) ის გამოცემულია დაინტერესებული 
მხარის მოთხოვნის საფუძველზე და არ ზღუდავს მესამე პირების კანონიერ უფლე-
ბებსა და ინტერესებს; ბ) დაინტერესებული მხარისათვის ცნობილია ის ფაქტობრივი 
და სამართლებრივი წინაპირობები, რომელთა საფუძველზედაც გამოიცა ეს ინდივი-
დუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი; გ) კანონი ითვალისწინებს მისი 
დასაბუთების გარეშე გამოცემის შესაძლებლობას“). როგორც აღვნიშნეთ, იმერეთის 
გეგმიური სხდომების ოქმებში არც ერთ შემთხვევაზე ფაქტობრივი ინფორმაცია ან 
სხვა საფუძველი გადაწყვეტილებათა მიღებისთვის მითითებული არ არის. ასევე, ზო-
გადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, ადმინისტ-
რაციულ-სამართლებრივ აქტში უნდა მიეთითოს ის საკანონმდებლო ან კანონქვემდე-
ბარე ნორმატიული აქტი ან მისი შესაბამისი ნორმა, რომლის საფუძველზეც გამოიცა 
ეს აქტი. აღნიშნული მხოლოდ იმერეთის რეგიონული საბჭოს სამიდან ორი გეგმიური 
სხდომისა და ასევე, ამავე რეგიონის საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყ-
ვეტილებების ამსახველ ოქმებშია მითითებული.

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ზემოაღნიშნული მუხლი, ასევე, ეხება იმ შემ-
თხვევებსაც, რომლებშიც არ არის საკმარისი ინფორმაცია შემთხვევის მიმდინარეობის 
შესახებ იმისთვის, რათა საბჭომ ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღოს. ამ მუხლის 
მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ-სამარ-
თლებრივი აქტის გამოცემისას მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების ფარ-
გლებში, წერილობით დასაბუთებაში მიეთითება ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, 
რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემისას. შემთხვევები, რომლებშიც მეტი ინფორმაცია იქნებოდა აუცილებელი 
საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად, ყველა რეგიონული საბჭოს ოქმებში ფიქ-
სირდება, განსაკუთრებით კი, იმერეთის რეგიონული საბჭოს ოქმებში. თბილისისა და 
კახეთის რეგიონული საბჭოების ოქმებშიც არის შემთხვევათა მნიშვნელოვანი რაოდე-
ნობა, რომლებშიც დამატებითი ინფორმაცია აუცილებელი იქნებოდა საბჭოს მიერ გა-
დაწყვეტილების მიღებისთვის; მაგალითად, როდესაც ბავშვები არიან სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში და ოქმში დაფიქსირებული სოციალური მუშაკის მიერ წარმოდგენი-
ლი ინფორმაცია, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად არის მიჩნეული, 
არ შეიცავს ცნობებს, სულ მცირე, ბავშვის ოჯახის მდგომარეობისა და რეინტეგრაციის 
მიზანშეწონილობის შესახებ; ასევე, როდესაც სათემო მომსახურებაში ან ხანდაზმულ-
თა პანსიონატში ირიცხება პირი და არ არის საუბარი იმაზე, თუ რა შესაძლებლობები 
არსებობს მისი თემში შენარჩუნებისთვის.

საბჭოზე განსახილველი შემთხვევების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, შეხვედ-
რების ოქმების მოცულობაც ძალიან ვრცელია (თბილისში რამდენიმე ასეულ გვერდ-
საც აღწევს). ოქმების მოცულობას დამატებით ზრდის ის ფაქტი, რომ ერთი და იმავე 
ოჯახიდან ბავშვების შემთხვევების განხილვისას ოჯახის შესახებ ინფორმაცია ყველა 
ბავშვთან იდენტურად მეორდება. რეკომენდებულია, ოჯახის შესახებ ინფორმაცია ერ-
თხელ იყოს დაფიქსირებული, თითოეული ბავშვის შესახებ კი მეტი ინდივიდუალური 
ინფორმაცია იყოს გადმოცემული.

ყველა ოქმში შემთხვევათა ძალიან მცირე ნაწილშია მოცემული რეგიონული საბჭოს 
მიერ გაცემული მოკლე რეკომენდაცია შემთხვევის მართვასა და საჭირო რესურსებ-
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თან გადამისამართებასთან დაკავშირებით. მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში ჩანს რე-
გიონული საბჭოს წევრების მსჯელობა შემთხვევასთან დაკავშირებით და მათში საბ-
ჭოს ცალკეული წევრების მოსაზრებებია დაფიქსირებული. თბილისის ოქმებში საბჭოს 
რეკომენდაციები შედარებით მეტად არის წარმოდგენილი სხვა რეგიონების ოქმებთან 
შედარებით, თუმცა ყველა რეგიონში ასეთი შემთხვევების რაოდენობა საკმაოდ მცი-
რეა. აქვე აღსანიშნავია, რომ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული 
საბჭოების ტიპიური დებულების მიხედვით, შემთხვევის მართვისთვის აუცილებელი 
რესურსების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და რეკომენდაციების მიწოდება საბჭოს 
ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა (მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის გ) ქვეპუნქტი). თუმცა, 
აქაც ვიმეორებთ კვლევის ზემოაღნიშნულ შეზღუდვას იმ კუთხით, რომ ჩვენი ანალი-
ზი მხოლოდ ოქმებს ეყრდნობა და არა საბჭოს შეხვედრებზე უშუალო დაკვირვებას, 
რაც ნიშნავს, რომ საბჭოს წევრების მსჯელობა, რესურსების შესახებ მიწოდებული ინ-
ფორმაცია და შემთხვევის მართვასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები შეიძლება 
არ იყოს დაფიქსირებული ოქმში. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ საბჭოს დებულების 
მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, რომელიც საბჭოს სხდომის ოქმის წარმოების 
წესს განსაზღვრავს, დაფიქსირებულია, რომ საბჭოს ოქმი უნდა მოიცავდეს განსახილ-
ველ და განხილულ საკითხებს (თუმცა არ არის დაკონკრეტებული, რამდენად დეტა-
ლურად), მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და საბჭოს წევრების განსაკუთრებულ მოსაზ-
რებებს (მათი არსებობის შემთხვევაში). ამ მუხლში არ არის მითითებული, რომ საბჭოს 
სხდომის ოქმი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ყველა შემთხვევაზე საბჭოს მიერ გაცე-
მულ რეკომენდაციებს, თუმცა ეს უკანასკნელნი შეიძლება ჩავთვალოთ საბჭოს წევ-
რების განსაკუთრებულ მოსაზრებებად, როგორც ხდება ხოლმე ოქმების ნაწილში და 
შესაბამისად, მათთან მიმართებით საბჭოს მოსაზრებები/რეკომენდაციები დაფიქსირე-
ბულია. დამატებით, საგულისხმოა ისიც, რომ „სოციალური მომსახურების სააგენტოში 
გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების შესახებ ინსტრუქციებში“ გაწერილია, რომ 
საბჭო განიხილავს და ამტკიცებს შემთხვევაზე ინდივიდუალური განვითარების გეგ-
მას, რომელიც რიგ შემთხვევებში საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციებიდან ჩანს, 
თუმცა შემთხვევათა უმეტესობაში არ არის დაფიქსირებული, რამდენად ხდება საბჭოს 
მიერ გეგმის განხილვა. თუმცა, აქაც უნდა აღვნიშნოთ კვლევის შეზღუდვა იმ კუთხით, 
რომ წინამდებარე კვლევაში მსჯელობა მხოლოდ ოქმებზე დაყრდნობით გვიწევს, რომ-
ლებშიც საბჭოს მდივანმა შეიძლება ასახოს ან არა საბჭოს წევრების მიერ გამოთქმუ-
ლი მოსაზრებები და რეკომენდაციები ინდივიდუალური განვითარების გეგმასთან ან 
შემთხვევაზე მუშაობის მიმართულებებთან დაკავშირებით.

3. საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველი ოქმები მხოლოდ კახეთიდან და 
იმერეთიდან შევისწავლეთ. ამ ოქმებში გეგმიური შეხვედრების ოქმებთან შედარებით 
მცირე რაოდენობით შემთხვევაა განხილული (2015 წლის თებერვლის, მარტისა და აპ-
რილის თვეებში იმერეთში ერთპიროვნულად განხილულია 50, კახეთში კი 34 შემთხ-
ვევა). აღსანიშნავია, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ოქმებში შემთხვევების 
შესახებ ინფორმაცია, უმეტესწილად, ვრცლადაა დაფიქსირებული. იმერეთში ერთპი-
როვნული გადაწყვეტილებები ყველა ტიპის შემთხვევებს ეხება, გარდა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის მომსახურებისა, ბავშვთა კრიზისული 
ცენტრისა და 24-საათიანი ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშვთა გამყვან და მნახველ პი-
რად დარეგისტრირებისა. კახეთში კი საბჭოს თავმჯდომარე ერთპიროვნულ გადაწყვე-
ტილებებს მხოლოდ შემდეგი ტიპის შემთხვევებზე იღებს: რეინტეგრაცია, ძალადობისა 
და უგულებელყოფის პრევენცია, კვების ვაუჩერი და 24-საათიანი ზრუნვა ბავშვებსა 
(მინდობით აღზრდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) და ზრდასრულებზე (სათემო 
ორგანიზაცია).
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მნიშვნელოვანია, აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ თბილისის რეგიონული საბჭოს ერთ 
ოქმშია დაფიქსირებული, რომ მისმა თავმჯდომარემ გააცნო წევრებს საბჭოს სხდო-
მამდე ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილებები. აღნიშნულ ვალდებულებას 
საბჭოს ტიპიური დებულების მე-10 მუხლის 1-ლი პუნქტი აწესებს. ამ ვალდებულე-
ბის აღსრულება მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, იმ გარემოების გათვალისწინებით, 
რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები ხშირად ყველაზე მოწყვლად და კრიზისულ 
მდგომარეობაში მყოფ მომსახურების მიმღებებს ეხება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, 
საბჭო იყოს ინფორმირებული ამ შემთხვევების შესახებ და აუცილებლობის შემთხვე-
ვაში, გადახედოს შემთხვევაზე მუშაობის ძირითად მიმართულებებსაც მისი მართვის 
მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, 
რომ ამ შემთხვევაშიც კი ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს თან დიდი რისკი ახლავს, 
რადგან მათი მიღება ერთპიროვნულად და ფორსმაჟორულ სიტუაციაში ხდება, რის 
გამოც არასწორი გადაწყვეტილების მიღების რისკი კიდევ უფრო იზრდება. ასევე, 
ამჟამინდელი მდგომარეობით, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების შესახებ საბჭოს 
გეგმიურ სხდომას მხოლოდ ინფორმაცია უნდა წარედგინოს, რაც გულისხმობს, რომ 
ასეთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანა შეუძლებელია. საუკეთესო გამოსავალი 
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მინიმუმამდე დაყვანა და საჭიროების შემთხვე-
ვაში, საბჭოს რიგგარეშე სხდომების მოწვევა იქნება. თუმცა როცა ერთპიროვნული გა-
დაწყვეტილების მიღება გარდაუვალია, განსაკუთრებით, ფორსმაჟორულ სიტუაციაში 
და ისეთ სენსიტიურ შემთხვევებში, როგორებიცაა, მაგალითად, 24-საათიან ზრუნვაში 
განთავსება, რეინტეგრაცია და ძალადობა, მნიშვნელოვანია, გეგმიურ სხდომაზე საბ-
ჭოს საშუალება ჰქონდეს, არა მარტო გაეცნოს შემთხვევას, არამედ, მწვავედ გამოკ-
ვეთილი საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებაც. ეს დამატებით შეამცირებს ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების 
მიღებასთან დაკავშირებულ რისკებს.

4. ოქმებში განხილული შემთხვევების ანალიზი ტიპების მიხედვით

 4.1. რეინტეგრაცია

რეინტეგრაციის შემთხვევები თითქმის ყველა რეგიონული საბჭოს გეგმიური სხდო-
მების ოქმებშია განხილული. აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევათა რაოდენობა სხვებთან 
(განსაკუთრებით, ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევებთან) შედარებით საკ-
მაოდ მცირეა (ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევათა საერთო წილი 15%-ია, 
რეინტეგრაციის შემთხვევათა კი – 4%). სულ ოქმებში რეინტეგრაციის 78 შემთხვე-
ვაა განხილული. თბილისში რეინტეგრაციათა ჯამური რაოდენობა ორივე თვეში 56-
ია (თბილისის შემთხვევათა 4%), იმერეთში – სულ 9 (იმერეთში გეგმიურ სხდომებზე 
განხილულ შემთხვევათა 5%) და კახეთში – სულ 7 (კახეთში გეგმიურ სხდომებზე გან-
ხილულ შემთხვევათა 6%). რაც შეეხება ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს, იმერეთში 
რეინტეგრაციის შესახებ 1 შემთხვევაში ხდება გადაწყვეტილების მიღება (იმერეთში 
ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილებების 2%), კახეთში კი – 4 შემთხვევაში 
(კახეთში ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილებების 12%).

რეინტეგრაციის ახალ ან მიმდინარე შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადა განსხ-
ვავდება რეგიონის მიხედვით. თბილისსა და იმერეთში ინდივიდუალური განვითარების 
გეგმა განსაზღვრავს 6 თვის ვადას (სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოსაყე-
ნებელი სპეციალური ფორმების შესახებ ინსტრუქციების მიხედვით), შესაბამისად, გა-
დაისინჯება დროის ამ შუალედში, თუმცა რეინტეგრაციის ხელშეკრულებები 3 წლით 
ან ბავშვის სრულწლოვანებამდეა დადებული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელო-
ბისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების №01-20/ნ შესაბამისად (3 წლით 
ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე მხოლოდ თბილისის 2014 წლის ნოემბრის 
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ოქმშია მითითებული, რადგან 2014 წლის მარტის რეგიონული სხდომის ჩატარება აღ-
ნიშნული ბრძანების მიღებამდე მოხდა). კახეთში შემთხვევათა გადასინჯვა, უმეტესწი-
ლად, წლამდე პერიოდით ან სრულწლოვანებამდე ხდება. თუმცა უცნობია, ეს აღნიშნუ-
ლი პერიოდი ხელშეკრულების ვადას ემთხვევა თუ განსხვავებულია.

რეინტეგრირებულ ბავშვთა შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
რიცხვი ძალიან მცირეა (სულ 2 მხოლოდ თბილისში), რაც, შესაძლოა, დაკავშირებუ-
ლი იყოს მეტი მხარდამჭერი მომსახურების საჭიროებასთან ოჯახებისთვის, რათა მათ 
ადეკვატურად შეძლონ ზრუნვის სისტემიდან რეინტეგრირებულ შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვზე ზრუნვა.

აღსანიშნავია, რომ რეინტეგრაციის ახალი შემთხვევები ძალიან მცირე რაოდენობი-
თაა წარმოდგენილი ოქმებში. სულ დაფიქსირებულია 8 ახალი შემთხვევა (რეინტეგრა-
ციის ჯამურ შემთხვევათა 10%): 3 თბილისში, 3 იმერეთში და 2 კახეთში. აღსანიშნავია, 
რომ იმერეთშიც და კახეთშიც ერთპიროვნულად რეინტეგრაციის თითო ახალ შემთხ-
ვევაზეა მიღებული გადაწყვეტილება. რეინტეგრაციის ახალი შემთხვევების რაოდენო-
ბის სიმცირე დიდწილად მიუთითებს იმაზე, რომ ზრუნვაში მყოფ ბავშვებსა და მათს 
ბიოლოგიურ ოჯახებს ძალიან მნიშვნელოვანი, მწვავე საჭიროებები აქვთ, რომელთა 
დასაკმაყოფილებლად არსებული რესურსები ბევრ შემთხვევაში საკმარისი არ არის. 
აღსანიშნავია, რომ იმერეთის რეინტეგრაციის ორი ახალი შემთხვევიდან ერთ-ერთში 
ხდება, ასევე, ბავშვის „ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ ოჯახის გაძლიერების პროგრამაში 
ჩართვა, რაც ძალიან მისასალმებელია, რადგან რეინტეგრაციის შემთხვევაში ოჯახის 
გაძლიერების მომსახურების გამოყენება შემთხვევის წარმატებისთვის ძალიან მნიშვ-
ნელოვანია. ასევე, რეინტეგრაციის ერთ-ერთ მიმდინარე შემთხვევაში რეინტეგრირე-
ბული ბავშვი ერთვება დღის ცენტრის მომსახურებაში. რეინტეგრაციის ახალ შემთ-
ხვევებში წარმატების ალბათობა დიდია, რადგან ბავშვების ჭეშმარიტი ინტერესები 
მაქსიმალურადაა დაცული და რისკები მინიმუმამდეა შემცირებული.

რეინტეგრაციის მიმდინარე შემთხვევების გადასინჯვა ამ შემთხვევებს შორის ყველა-
ზე ხშირად ხდება. ჯამში ასეთი 61 შემთხვევაა, ანუ სულ რეინტეგრაციის შემთხვევათა 
78%: თბილისში 49, იმერეთში 5 და კახეთში – 7. ერთპიროვნული გადაწყვეტილებე-
ბის ამსახველ ოქმებში რეინტეგრაციის გადასინჯვის შემთხვევები დაფიქსირებული არ 
არის. ამ უკანასკნელებში ყველაზე მეტი სირთულე საჭირო რესურსებთან დაკავშირე-
ბით ვლინდება. აღსანიშნავია, რომ თბილისის საბჭო რიგ შემთხვევებზე გასცემს რე-
კომენდაციებს ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სოციალური 
მუშაკისთვის მუშაობის კონკრეტული მიმართულებების მითითებისა თუ განსაზღვრულ 
მომსახურებასთან გადამისამართების გზით. აღნიშნული განსაკუთრებით ეხება შემდეგ 
ასპექტებს: რეინტეგრაციის სტაბილურობასთან დაკავშირებული რისკები; ბავშვის სა-
განმანათლებლო საჭიროებები; ფსიქოლოგის კონსულტაცია; ბავშვის ქცევის მართვის 
მიზნით სხვა უწყებებთან გადამისამართება (მაგალითად, მანდატურის სამსახურთან 
არსებული ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში). თუმცა შემთხვევათა დიდ ნაწილში 
ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერებისთვის დამატებითი რესურსებისა და მხარდაჭერის მო-
ბილიზება იქნებოდა სასურველი, განსაკუთრებით, შემდეგ ასპექტებთან მიმართებით:
– ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა (მაგალითად, მედიკამენტების საჭიროება, 

რომლებიც არ იფარება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით);
– საცხოვრისის მომსახურება ან გადამისამართება სამთავრობო/არასამთავრობო უწ-

ყებებში საცხოვრისის უზრულველყოფის მიზნით;
– მშობლების დასაქმება (მართალია, სოციალური მუშაკები საკმაოდ ხშირად რთავენ 

მშობლებს არასამთავრობო ორგანიზაციების („ვორლდ ვიჟენი“, „ეს-ო-ეს ბავშვთა 
სოფელი“) მომსახურებაში მათი დასაქმების მიზნით, თუმცა ყველა შემთხვევაში 
სოციალური მუშაკის მხრიდან დასაქმების საჭიროებაზე რეაგირება არ ხდება. ასე-
ვე, საბჭოს რეკომენდაციებში ამ მიმართულებით არც ერთ შემთხვევაში არაფერია 
დაფიქსირებული);
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– მშობლობის უნარების განვითარება (ერთ შემთხვევაში დედის განცხადების საფუძ-
ველზე ბავშვი სკოლიდან გამოირიცხა და ახლა იქ ვეღარ რიცხავენ; ასევე, საჭირო 
დოკუმენტების ვერ წარდგენის გამო იგივე ბავშვი ვერ იღებს დღის ცენტრის მომ-
სახურებას);

– ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების უფრო ეფექტური მექანიზმების გა-
მოყენება (ერთ შემთხვევაში მამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რეინტეგრი-
რებულ შვილზე ძალადობს. ბავშვს საბჭო დღის ცენტრში რიცხავს, თუმცა არაფე-
რია ნათქვამი მამის მიმართ კონკრეტული ქმედებების გატარებაზე ბავშვის უსაფრ-
თხოების უზრუნველსაყოფად. ოქმში მხოლოდ აღნიშნულია, რომ დედა ცდილობს, 
მამას დაშორდეს, თუმცა არ არის საუბარი, სულ მცირე, დედისთვის ოჯახური ძა-
ლადობის ფაქტის შემთხვევაში მის ხელთ არსებული სამართლებრივი მექანიზმების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ან მამისთვის ალიმენტის დაწესების თაობაზე);

– დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ბავშვის მომზადება, განსაკუთრებით, უფროსი 
ასაკისა და სრულწლოვანებას მიღწეული მომსახურების მიმღებებისთვის. ამ შემ-
თხვევათა ნაწილში საუბარია ისეთ ასპექტებზე, როგორებიცაა ბავშვების მხარდა-
ჭერა პროფესიული განათლების მიღების, დასაქმების და სხვა კუთხით, თუმცა ნა-
წილში აღნიშნული საკითხების თაობაზე სოციალური მუშაკის მიერ წარმოდგენილი 
ინფორმაცია ან საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაცია ოქმში დაფიქსირებული არ 
არის. განსაკუთრებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევა-
ში, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება ან მშობლის მიერ ბავშვის სრულწ-
ლოვანების შემდეგ მისი დამოუკიდებლობის მაქსიმალური ხარისხისთვის მხარდა-
ჭერა მნიშვნელოვანი თემა ხდება;

– რეინტეგრაციის მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებშია დაფიქსირებული სოციალური 
მუშაკის მიერ გაწეული ან დაგეგმილი სამუშაო ოჯახის სხვა წევრებთან, განსაკუთ-
რებით, ზრდასრულ წევრებთან. ამ შემთხვევებში, ძირითადად, აღწერილია მუშაობა 
ან საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაცია მშობლების გაძლიერების მიმართულე-
ბით (დასაქმება, მშობლისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა). ძალიან იშვიათ შემ-
თხვევებშია საუბარი სრულწლოვანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდას-
რული პირისთვის რაიმე სამუშაოს განხორციელების ან რომელიმე მომსახურებაში 
(თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრში) ჩართვის თა-
ობაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებით არც ერთ შემთხვევაში საბჭოს მიერ 
გაცემული რეკომენდაცია არ არის დაფიქსირებული;

– რეინტეგრაციის (და სხვა ტიპის) შემთხვევათა ნაწილში იკვეთება, რომ ბავშვს მხო-
ლოდ ერთი მშობელი ზრდის, თუმცა ინფორმაცია ალიმენტის დაწესების თაობაზე 
მეორე მშობლისთვის მხოლოდ ერთ შემთხვევაშია დაფიქსირებული. სხვა შემთხ-
ვევებში არც სოციალური მუშაკის მიერ დაგეგმილ ან განხორციელებულ ღონისძი-
ებებში და არც საბჭოს რეკომენდაციებში არ არის საუბარი მამისთვის ალიმენტის 
მოთხოვნაზე და/ან ამ საკითხზე დედისთვის კონსულტაციის გაწევის თაობაზე;

– რეინტეგრაციის და სხვა შემთხვევების წარმატებისთვის, მნიშვნელოვანია, მეტი და 
უფრო ეფექტური თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო 
მომსახურებასთან. მაგალითად, რამდენიმე შემთხვევაში ბავშვის მშობელი (მშობ-
ლები) სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში იმყოფებიან ან უკვე გათავისუფლ-
დნენ და რეინტეგრაცია მათთანაა განხორციელებული. ამ შემთხვევებში, ოჯახე-
ბისთვის დამატებითი მხარდაჭერის გასაწევად, შესაძლებელია თანამშრომლობა 
პრობაციის სამსახურთან ან დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან, რომლიდანაც 
მოხდებოდა საჭირო რესურსებისა და მომსახურების მობილიზება (განათლება, და-
საქმება, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და ა.შ.);

– მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს რეინტეგრაციის (და სხვა) შემთხვე-
ვებში ბავშვების უსაფრთხოებაზე, თუ ოჯახს ახალი წევრი ემატება. მაგალითად, 
რეინტეგრაციის ერთ შემთხვევაში ბავშვის დედა დაქორწინდა და ოქმში ან საბჭოს 
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კომენტარებში/რეკომენდაციებში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა ურთიერთობა 
აქვს ბავშვს ოჯახის ახალ წევრთან და რამდენად უსაფრთხოა მისთვის ამ ადამიან-
თან ურთიერთობა.
რაც შეეხება რეინტეგრაციათა დახურვას ან შეწყვეტას, ასეთი შემთხვევების რა-

ოდენობა ძალიან ცოტაა – ჯამში 7 (სულ რეინტეგრაციის შემთხვევებს შორის 12%). 
თბილისში რეინტეგრაციის 2 შემთხვევა იხურება 18 წლის ასაკის მიღწევის გამო, ერთი 
შემთხვევა კი წყდება საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ვადაზე ადრე მშობლის განცხადე-
ბით, რადგან ბავშვი სამკურნალოდ მიემგზავრება და საქართველოში არ იმყოფება. 
იმერეთში შემთხვევათა დახურვის მიზეზი უცნობია. კახეთში 1 შემთხვევა იხურება 
სრულწლოვანების გამო, მეორე კი იმიტომ, რომ რეინტეგრირებული ბავშვი სახელმ-
წიფო ზრუნვაში ბრუნდება, კერძოდ კი, კრიზისულ ცენტრში გადადის. ეს რამდენიმ-
დე წლის განმავლობაში მიმდინარე შემთხვევა იყო, რომელშიც ბევრი რესურსი იქნა 
ჩადებული ოჯახის მხარდაჭერის საქმეში. ოჯახისთვის მხარდაჭერის გაწევა გაეროს 
ბავშვთა ფონდის პრევენციისა და რეინტეგრაციის ფონდიდანაც მოხდა. მაგრამ პრობ-
ლემები ბავშვის ქცევის მართვასთან დაკავშირებით ვლინდება. იგი 14 წლისაა. სახლში 
დაბრუნების შემთხვევაში, ამბობს, რომ თავს მოიკლავს, რადგან მწვავე კონფლიქტი 
აქვს დასა და დედასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, შეფასდეს მისი ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის მდგომარეობა და სავარაუდოდ, ფსიქოლოგის და/ან ფსიქიკური ჯანმრთე-
ლობის სპეციალისტის ჩართულობაც საჭირო იქნება. საგულისხმოა ისიც, რომ და, რო-
მელიც ასევე, არასრულწლოვანია და რეინტეგრირებულია, ძმასთან კონფლიქტის გამო 
მთელ დღეს ქუჩაში ატარებს. ამ ეტაპზე, რადგან სიტუაცია ძალიან დაიძაბა, ბავშვის 
გამოყვანა, სავარაუდოდ, გარდაუვალი იყო. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ 
რა კეთდებოდა ამ გამწვავების თავიდან ასაცილებლად. ოქმში არ არის ინფორმაცია 
ფსიქოლოგის და/ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტის/მომსახურების ჩართ-
ვის თაობაზე. ასევე, მნიშვნელოვანია, იმაზე დაფიქრება, თუ რამდენად შეესაბამება 
კრიზისული ცენტრი ამ ბავშვის საჭიროებებს. რადგან მინდობით აღზრდა ზრუნვის 
ფორმებს შორის ყველაზე პრიორიტეტულია, კიდევ ერთხელ მწვავედ დგება სპეცი-
ალიზებული მინდობით აღზრდის არსებობის საჭიროება.

შემთხვევათა დახურვის გარდა, თბილისსა და იმერეთში იყენებენ რეინტეგრა-
ციის შეჩერების მექანიზმს, რომელიც განსაზღვრულია არსებული კანონმდებლობით 
(შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 20 მარტის 
#01-20/მ ბრძანება „რეინტეგრაციის შემწეობის დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა 
და შეწყვეტის წესისა და პირობების, აგრეთვე მის გაცემასთან დაკავშირებული სხვა 
ურთიერთობების განსაზღვრის შესახებ“). ასე ხდება სულ თითო შემთხვევაში ორივე 
რეგიონში (ჯამში 2 შემთხვევა). ამ შემთხვევებში რეინტეგრაციის შეჩერება ხდება ბავ-
შვის მიერ საცხოვრებლად მეორე მშობელთან გადასვლის, ასევე, მშობლის გარდაც-
ვალების გამო. რეინტეგრაციის შემთხვევათა შეჩერების და არა დახურვის პრაქტიკის 
გამოყენება მსგავს შემთხვევებში, უდავოდ, მისასალმებელია, რადგან გარკვეული პე-
რიოდის შემდეგ შესაძლებელია რეინტეგრაციის ფულადი ბენეფიტის აღდგენა.

ოქმებში მოცემულია მხოლოდ ერთი შემთხვევა, რომელშიც მშობელი გამოთქვამს 
შვილის რეინტეგრაციის სურვილს, მაგრამ სოციალური მუშაკი არ აძლევს რეკომენ-
დაციას, ვინაიდან მისი ფინანსური მდგომარეობა არასტაბილურია (ის უსახლკაროა 
და თავშესაფარში ცხოვრობს) და არც მისი რეინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილე-
ბა არის მდგრადი. ამ ეტაპზე სოციალური მუშაკი მშობელს აძლევს რეკომენდაციას 
გამყვან და მნახველ პირად დარეგისტრირებაზე, თუმცა სამომავლო პერსპექტივაში 
რეინტეგრაციაზე მუშაობა იგეგმება. საბჭო ამტკიცებს სოციალური მუშაკის რეკომენ-
დაციას და ავალებს რაიონულ ცენტრს, მშობლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, 
შეისწავლოს რეინტეგრაციის მიზანშეწონილობა. ამ ეტაპზე, ოჯახის აღნიშნული სა-
ჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო რესურსების უმეტესობა სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს არ გააჩნია. შესაბამისად, აღნიშნული რესურსების არქონის 
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პირობებში, სოციალური მუშაკის რეკომენდაცია და საბჭოს გადაწყვეტილება რეინ-
ტეგრაციაზე უარის თქმის შესახებ სრულიად ადეკვატურია. თუმცა აღნიშნული შემთ-
ხვევა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის გაძლი-
ერების მომსახურებათა გამრავალფეროვნება და მასშტაბის ზრდა.

რეგიონული საბჭო სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას ბავშვის ოჯახში რეინტეგ-
რაციის შესახებ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს და საქმის დამატებით 
შესწავლას მოითხოვს. ეს შემთხვევა კახეთის გეგმიური სხდომის ამსახველ ოქმშია 
აღნიშნული. მასში ორი სოციალური მუშაკი (სავარაუდოდ, ეს ორი სოციალური მუ-
შაკი ორი განსხვავებული რაიონის წარმომადგენელია) განსხვავებულ ინფორმაციას 
აწვდის საბჭოს ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახის შესახებ. ბავშვი მინდობით აღზრდიდან 
თავისი სურვილით დაბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახში დედასთან და მინდობით აღზრ-
დაში აღარ ბრუნდება. ერთი სოციალური მუშაკი აცხადებს, რომ დედა მზრუნველია, 
მეორე კი ამბობს, რომ მას არასტაბილური მდგომარეობა აქვს და მოძალადეა. საბჭო 
არ იღებს გადაწყვეტილებას და ავალებს სოციალურ მუშაკს, დამატებით შეისწავლოს 
შემთხვევა და ასევე, მშობლის უფლების აღდგენასთან დაკავშირებით სასამართლოს 
გადაწყვეტილებაც წარმოადგინოს. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ორი სოცი-
ალური მუშაკის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ერთმანეთს არ ემთხვევა. თუმცა 
მოგვიანებით იმავე შემთხვევას საბჭოს თავმჯდომარე ერთპიროვნულად განიხილავს 
და ამტკიცებს, რადგან სოციალური მუშაკი დედის მშობლობის ადეკვატური უნარების 
შესახებ ინფორმაციასა და სასამართლოს მიერ მშობლის უფლების აღდგენის შესახებ 
გადაწყვეტილებას წარადგენს. რადგან ეს შემთხვევა საბჭოს გეგმიურ სხდომაზე არ 
დამტკიცდა, მნიშვნელოვანი იქნებოდა მისი კვლავ გეგმიურ სხდომაზე განხილვა ან, 
მინიმუმ, ინფორმაციის გაცნობა შემდგომი გეგმის დახვეწის მიზნით. მაგრამ მომდევ-
ნო თვის გეგმიურ სხდომაზე, რომლის ოქმიც კვლევის ფარგლებში იყო შესწავლილი, 
ეს შემთხვევა არ განუხილავთ და საბჭოს წევრებისთვის მის შესახებ ინფორმაცია არ 
წარუდგენიათ.

 4.2. 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების, ძალადობისა 
და უგულებელყოფის პრევენცია

ზოგადი მიმოხილვა
24-საათიან ზრუნვაში განთავსების, ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის 

მიზნით საბჭოზე გამოტანილი შემთხვევები შემდეგი ტიპისაა: ძალადობისა და უგულე-
ბელყოფის პრევენციაზე ორიენტირებული შემთხვევები, კვების ვაუჩერი, არასამთავ-
რობო ორგანიზაციის ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურება („ვორლდ ვიჟენი“, „ეს-ო-ეს 
ბავშვთა სოფელი“ „საქართველოს ბავშვები“), ბავშვთა დღის ცენტრი, მათ შორის, შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, ადრეული განვითარების ქვეპროგ-
რამა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირთა დღის ცენტრი.

ყველა ტიპის პრევენციული შემთხვევა ერთად განხილული შემთხვევების 78%-ს 
შეადგენს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური ტენდენციაა. თბილისში გაცილე-
ბით მეტი პრევენციული მომსახურების შესახებ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ვიდ-
რე რეგიონებში. დედაქალაქში სულ 1351 პრევენციული შემთხვევაა განხილული (თბი-
ლისის შემთხვევათა 85%), კახეთში – 42 (კახეთის გეგმიურ შეხვედრებზე განხილული 
შემთხვევების 33%) და იმერეთში 107 (იმერეთის გეგმიურ შეხვედრებზე განხილული 
შემთხვევების 55%). იმერეთის საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტი-
ლებების ამსახველ ოქმებში 31 პრევენციული შემთხვევაა (სულ იმერეთის ერთპიროვ-
ნული გადაწყვეტილებების ოქმებში დაფიქსირებული შემთხვევების 62%), კახეთში კი 
13 (სულ კახეთის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ოქმებში დაფიქსირებული შემ-
თხვევების 38%). აღსანიშნავია, რომ პრევენციულ შემთხვევებს შორის ყველაზე მეტი 
რაოდენობით კვების ვაუჩერის შემთხვევები განიხილება (სულ 477, ანუ პრევენციულ 
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შემთხვევათა 31%). რაც შეეხება სხვა პრევენციულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა და 
წილი პრევენციული შემთხვევების საერთო რაოდენობაში შემდეგია: ძალადობისა და 
უგულებელყოფის პრევენცია – 8 შემთხვევა (0.5%), არასამთავრობო ორგანიზაციის 
მომსახურების მიწოდება – 75 შემთხვევა (5%), ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა 
– 203 შემთხვევა (13%), მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრი – 
233 (15%), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დღის ცენტრი – 229 (15%), 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი – 319 (21%).

ზოგი მომსახურება/შემთხვევის ტიპი კონკრეტული რეგიონის შემთხვევაში საერ-
თოდ არ არის განხილული, ზოგი კი – ძალიან მცირე რაოდენობით. აღნიშნული, ძირი-
თადად, კახეთისა და იმერეთის ოქმებს ეხება. ერთადერთი ტიპის შემთხვევა, რომელ-
საც თბილისის საბჭო საერთოდ არ განიხილავს, ძალადობის/უგულებელყოფის პრე-
ვენციის შემთხვევებია, რომლებშიც რომელიმე პროგრამული მომსახურება ან საბჭოს 
მიერ დამტკიცებადი არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერა არ იყო გამოყენებუ-
ლი. თუმცა ბევრი პრევენციული შემთხვევა, რომელთაც თბილისის საბჭო განიხილავს, 
სწორედ ბავშვზე ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის მიზანს ემსახურება. 
თბილისში შესწავლილ თვეებში სხვა პრევენციული მომსახურება დიდი რაოდენობითაა 
გამოყენებული (არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერა: 41 (თბილისის შემთხ-
ვევათა 3%), კვების ვაუჩერი: 377 (თბილისის შემთხვევათა 24%), ადრეული განვითა-
რების ქვეპროგრამა: 189 (თბილისის შემთხვევათა 12%), მიტოვების რისკის წინაშე 
მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრი – 231 (15%), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშ-
ვთა დღის ცენტრი – 196 (12%), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის 
ცენტრი – 317 (20%)). ამ მომსახურებათა დიდი ნაწილი კახეთისა და იმერეთის შემთხ-
ვევაში ძალიან მცირედ ან საერთოდ არ არის გამოყენებული. კახეთის ოქმებში ყველა-
ზე მეტი რაოდენობით დაფიქსირებულია კვების ვაუჩერის შემთხვევები (სულ 46, მათ 
შორის, 12 ერთპიროვნულ ოქმებში). საერთოდ არ არის გამოყენებული არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციის მხარდაჭერა 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის პრევენციის მიზნით; 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერას საბჭო მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ამტ-
კიცებს (3 ბავშვი) მინდობით აღზრდის შემთხვევის გადასინჯვისა და რეინტეგრაციის-
თვის ოჯახის მომზადების მიზნით. მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვებისა და 
ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრები კახეთის არცერთ 
შემთხვევაში არ არის გამოყენებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
დღის ცენტრი – მხოლოდ 2 შემთხვევაში, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა კი – 
მხოლოდ 1 შემთხვევაში. ასევე, კახეთის ოქმებში დაფიქსირებულია ძალადობისა და 
უგულებელყოფის პრევენციის 6 შემთხვევა (მათ შორის, 1 ერთპიროვნულ ოქმებში). 
იმერეთშიც ყველაზე მეტი რაოდენობით კვების ვაუჩერის შემთხვევებია დაფიქსირე-
ბული (54, მათ შორის, 11 ერთპიროვნულ ოქმებში). არასამთავრობო ორგანიზაციის 
(„ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“) ოჯახის მხარდამჭერ მომსახურებას ეხება 34 შემთხვევა 
(მათ შორის, 2 – ერთპიროვნულ ოქმებში). მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების 
დღის ცენტრის მომსახურებას იმერეთის საბჭო მხოლოდ 2 შემთხვევაში განიხილავს 
(მათ შორის, 1 ერთპიროვნულ ოქმებში), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
დღის ცენტრის მომსახურებასაც – მხოლოდ 2 შემთხვევაში. ადრეული განვითარების 
ქვეპროგრამის ვაუჩერთან დაკავშირებით განხილულია 11 შემთხვევა (მათ შორის, 4 
ერთპიროვნულ ოქმებში), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტ-
რთან დაკავშირებით კი – 31 (მათ შორის, 13 ერთპიროვნულ ოქმებში). ასევე, იმერე-
თის საბჭო 2 შემთხვევას განიხილავს, რომლებიც ძალადობისა და უგულებელყოფის 
პრევენციას ეხება. პრევენციული მომსახურების მცირე რაოდენობით განხილვა რეაგი-
ონებში (განსაკუთრებით, კახეთის საბჭოს მიერ) შეიძლება იყოს დაკავშირებული რო-
გორც ამ მომსახურების შედარებით შეზღუდული მასშტაბით ხელმისაწვდომობასთან, 
ისე მის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დაბალ დონესთან. 24-საათიან 
ზრუნვაში მოხვედრის, ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის მიზნებისთვის, 
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მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს როგორც ამ მომსახურების მიწოდების მასშტაბი, ისე 
მათ შესახებ ინფორმირებულობის დონეც, რაშიც სოციალურ მუშაკებს დიდი როლი 
ეკისრებათ, უპირველესად, მომსახურების უკვე მიმღებთა შორის ინფორმაციის გავრ-
ცელების თვალსაზრისით.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პრევენციული შემთხვევა, გარდა ზრდასრულ 
პირთა დღის ცენტრის მომსახურებისა, ბავშვებს ეხება. რეგიონებში ძალიან იშვიათად 
ხდება ამ მომსახურების გამოყენებაც, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნებოდა შესა-
ბამისი საჭიროების მქონე ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა 
და ხანდაზმულების კეთილდღეობის ასამაღლებლად.

ოქმებში ფიქსირდება ტენდენცია, რომ თითოეული ზემოაღნიშნული მომსახურების 
მიწოდებისას აქცენტი, ძირითადად, მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მომსახურებაზეა და 
შედარებით იშვიათად ხდება შემთხვევის საერთო ჭრილში აღქმა, როგორც პრევენცი-
ულისა. ყველაზე ხშირად კვების ვაუჩერის მომსახურება და არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების ოჯახის მხარდამჭერ მომსახურებაში ჩართვა არის ის რეკომენდაციები, 
რომელთაც სოციალური მუშაკი ერთდროულად სწევს, თუმცა შედარებით იშვიათია 
პრევენციულ შემთხვევებში ყველა იმ შესაძლო მომსახურების მობილიზება, რომელ-
თა საჭიროებაც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს. აღნიშნული, გარ-
კვეულწილად, იმითაცაა განპირობებული, რომ საბჭოზე პრევენციული შემთხვევები 
კონკრეტულ მომსახურებაში ჩართვის, ამ მომსახურების გაგრძელების ან დახურვის 
მიზნით გამოდის და არა როგორც ზოგადად, 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრე-
ვენციაზე ორიენტირებული შემთხვევები, რომლებშიც სხვადასხვა მომსახურება შეიძ-
ლება გამოვიყენოთ. აქვე ხაზგასასმელია, რომ ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი 
ერთ კონკრეტულ მომსახურებას იღებს, მაგალითად, კვების ვაუჩერს ან დღის ცენტ-
რის მომსახურებას და შემთხვევა იხურება, რადგან მომსახურების მიმღები აღარ აკმა-
ყოფილებს მომსახურების მიღებისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, ოჯახთან მუშაობა 
ამით იწურება, მაშინ, როცა იგი სხვა მომსახურებასაც შეიძლება საჭიროებდეს და ამ 
უკანასკნელის მიღების კრიტერიუმებსაც შეიძლება აკმაყოფილებდეს.

შემთხვევათა ნაწილში იკვეთება რიგი პრობლემები 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედ-
რის ეფექტური პრევენციის თვალსაზრისით. ერთ-ერთ ოქმში განხილულია შემთხვევა, 
როდესაც დედა 4 შვილით ცხოვრობს ძალიან რთულ პირობებში საცხოვრებლად გამო-
უყენებელ შენობაში (ფართი ოჯახის საკუთრება არაა). მამა, რომლის მამობაც სამარ-
თლებრივად დაუდგენელია, ფიზიკურად ძალადობს დედაზე, მოიხმარს ალკოჰოლს, 
ამასთან, მამის პირადობის მოწმობის არქონის გამო ვერ ფასდება ოჯახის სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობა. ოქმში არ ფიგურირებს ინფორმაცია არც თანადგომის 
ქსელზე, რომელიც დედას მხარდაჭერას გაუწევდა. მოცემული ინფორმაციის მიხედ-
ვით, სიტუაცია კრიტიკულია და ბავშვების ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის რისკიც 
შეიძლება საკმაოდ დიდი იყოს. ამ შემთხვევაში ოქმში დაფიქსირებული ინფორმაციის 
მიხედვით, სოციალური მუშაკი დედას ესაუბრება მინდობით აღზრდაში ბავშვების 
განთავსების შესაძლებლობაზე და შემდეგ ამისამართებს „ვორლდ ვიჟენის“ ოჯახის 
მხარდამჭერ მომსახურებაში. „ვორლდ ვიჟენის“ ოჯახის მხარდამჭერ მომსახურებაში 
გადამისამართება უდავოდ პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 
არც სოციალური მუშაკის დასკვნაში და არც საბჭოს რეკომენდაციებში (რომლებიც 
ამ შემთხვევაზე საერთოდ არ არის გაცემული) არ არის საუბარი სხვა ღონისძიებებზე, 
რომელთა გატარება ბავშვების ოჯახში შენარჩუნებისთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი, 
მაგალითად, ოჯახური ძალადობის თაობაზე დედასთან გასაუბრება და მისთვის მოქმე-
დი სამართლებრივი მექანიზმების გაცნობა, ოჯახური ძალადობის გავლენა ბავშვებზე 
და სათანადო ზომების მიღება მათ დასაცავად, საცხოვრებლის საკითხზე რესურსების 
მოძიება და ა.შ.

ოქმებში ბევრია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში მხოლოდ ერთი ბავშვი ერთვება 
რომელიმე პრევენციულ მომსახურებაში (ჩართვა განპირობებულია იმ გარემოებით, 
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რომ მშობელს შემოტანილი აქვს განაცხადი მხოლოდ ამ ბავშვზე), ამ დროს კი ოჯახში 
მცხოვრები სხვა ბავშვები არ ხდებიან ამ მომსახურების მიმღებნი, რადგან ამ კონკ-
რეტულ მომსახურებაში ჩართვის კრიტერიუმებს ისინი ვერ აკმაყოფილებენ, თუმცა, 
შესაძლოა, სხვა მომსახურებაში ჩართვის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდნენ და ამ მომ-
სახურებას საჭიროებდნენ კიდეც. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში დედა მარტოხელაა, 
სტაბილური თავშესაფარი არ აქვს, 3 მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს და მის მხოლოდ 
ყველაზე უმცროს შვილზე ხდება კვების ვაუჩერის გაცემა. მნიშვნელოვანი იქნებოდა 
სხვა მომსახურების მობილიზებაც დანარჩენი ბავშებისთვის (მინიმუმ, დღის ცენტრის 
მომსახურებისა).

შემთხვევათა ნაწილში, გაურკვეველია, ბავშვების ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის 
თავიდან ასაცილებლად არსებული მომსახურების არგამოყენების მიზეზი. ამ რესურ-
სების გამოუყენებლობის გამო, ოქმში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბავშვე-
ბი ზრუნვის სისტემაში ხვდებიან. მაგალითად, თბილისში თავშესაფრის არქონის გამო 
3 და-ძმა წაიყვანეს მინდობით აღზრდაში, დედა კი თბილისის ერთ-ერთ თავშესაფარში 
ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები 10 წლამდე ასაკის იყვნენ (რაც დედათა 
და ბავშვთა თავშესაფარში ჩარიცხვის კრიტერიუმია), მათთვის არ მოხდა ამ მომსა-
ხურების შეთავაზება, რისი მიზეზიც უცნობია. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ბავშვების 
ზრუნვის სისტემაში მოხვედრისთვის ოქმიდან არანაირი სხვა მიზეზი, გარდა თავშე-
საფრის არარსებობისა, არ იკვეთებოდა.

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუ-
შაკის მიერ ხორციელდება მომსახურების მიმღების გადამისამართება ამა თუ იმ მომ-
სახურებაში მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ მომსახურებაში არ არის 
საკმარისი რესურსი ან ადგილი მომსახურების მიმღების მხარდასაჭერად. მაგალითად, 
ერთ-ერთი ოჯახი სოციალურმა მუშაკმა გადაამისამართა „ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ 
ოჯახის მხარდამჭერ მომსახურებაში, მაგრამ იქ ოჯახისთვის რესურსი ვერ გამოჰყვეს 
(მიზეზი ოქმში არ არის დაფიქსირებული, თუმცა, სავარაუდოდ, საჭირო რესურსი ამო-
წურული იყო). გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურება სხვადას-
ხვა რეგიონში განსხვავებული მასშტააბითაა ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, ძალიან 
მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, რეგიონებში, არასამთავრობო სექტორში არსებუ-
ლი მომსახურების გამრავალფეროვნება, რეგიონული დაფარვის გაუმჯობესება და 
ასევე, მომსახურებაში ადგილების/რესურსების ზრდა სახელმწიფო მომსახურებასთან 
ერთად, არსებული მოთხოვნის უკეთ დასაკმაყოფილებლად.

უდავოდ მისასალმებელია, რომ მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვებისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის დღის ცენტრი, ასევე, ადრეული 
განვითარების ქვეპროგრამა ამჟამად სრულად ფინანსდება და ჩართვის ერთ-ერთი 
კრიტერიუმი „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთიან ბაზაში“ მინიჭებული 
ქულა აღარ არის. თუმცა ოქმებიდან იკვეთება, რომ მნიშვნელოვანი თემაა კონკრეტუ-
ლი მომსახურების მიღების გადავადება (პროგრამული თუ ბიუჯეტური შეზღუდვების 
გამო), რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ბავშვების 24-საათიან ზრუნვა-
ში მოხვედრის პრევენციის თვალსაზრისით. ოქმებში ერთი ძალიან საყურადღებო შემ-
თხვევა დაფიქსირდა: ბავშვზე იყო მომართვა დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა-
ზე და სანამ იგი ელოდებოდა ერთიან რეესტრში მოქმედი რეგულაციით განსაზღვრულ 
რიგს, დედამ მიიღო გადაწყვეტილება მისი სახელმწიფო 24-საათიან ზრუნვაში განთავ-
სების თაობაზე (მცირე საოჯახო ტიპის სახლში). ამასთანავე, ძირითად პრობლემად 
ეკონომიკური სიდუხჭირე და დედის მიერ სხვა ქალაქში სამუშაოდ წასვლა ფიქსირდე-
ბა. ერთი მხრივ, გეითქიფინგის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, ეკონომი-
კური სიდუხჭირის გამო ბავშვების ზრუნვის სისტემაში ჩარიცხვა მინიმუმამდე უნდა 
იყოს დაყვანილი, მეორე მხრივ კი, სამუშაოდ სხვა ქალაქში წასვლის მიზეზით ბავშვის 
ზრუნვის სისტემაში მოხვედრა გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, მსგავს 
სიტუაციაში მყოფი ოჯახებიდან ბავშვების სისტემაში დიდი ოდენობით შემოდინების 
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თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, ოქმში იმ ფაქტორების და-
ფიქსირება, რომლებიც გახდა სისტემაში ჩარიცხვის მიზეზი დედის სხვა ქალაქში გა-
დასვლასთან ერთად (და რომლებიც ბავშვის ოჯახში აღზრდას შეუძლებელს გახდიდა). 
როგორც ჩანს, მსგავს შემთხვევაში, 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის პრევენციისთ-
ვის დღის ცენტრისა და სხვა პრევენციული მომსახურების დროულად მიწოდება უდი-
დესი მნიშვნელობის შეიძლება იყოს. ამისთვის კი აუცილებელია კონკრეტულ მომსა-
ხურებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტის ზრდა და სხვადასხვა მომსახურების დაფინანსების 
უფრო მოქნილი სისტემის შემუშავება (გადაუდებელ შემთხვევებზე რეაგირებისთვის 
სპეციალური, მოქნილი ფონდის ჩათვლით, რომელზეც დაწვრილებით ქვემოთ, არასამ-
თავრობო ორგანიზაციების მომსახურების განხილვისას ვისაუბრებთ).

პრევენციულ შემთხვევებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა 
სხვა სახელმწიფო უწყებებთან თუ არასამთავრობო სექტორთან ოჯახის გაძლიერე-
ბისა და ბავშვის ოჯახში შენარჩუნების მიზნით. მაგალითად, რამდენიმე პრევენციულ 
შემთხვევაში ბავშვს არ იღებენ ბაღში (მაგალითად, თბილისის ერთ შემთხვევაში იმი-
ტომ, რომ ბავშვს გულის მანკი აქვს, ასევე, მსგავსი პრობლემები შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაშიც ფიქსირდება). ამ და სხვა მსგავს შემთხვე-
ვებში, არ ჩანს თანამშრომლობა სსიპ საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთან 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა მიღების კუთხით. გარდა იმისა, რომ აღნიშნული დაწე-
სებულება ბავშვის განვითარების, სოციალიზაციისა და სკოლისთვის მომზადებისთვის 
უმნიშვნელოვანეს რგოლს წარმოადგენს, ეს არის ოჯახის მხარდამჭერი რესურსიც, 
ვინაიდან, საშუალებას აძლევს მშობლებს, დასაქმდნენ. ასევე, რამდენიმე პრევენციულ 
შემთხვევაში, ბავშვის მშობელი/მზრუნველი სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში 
იმყოფებოდა. მათთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტა-
ციის მისაღებად დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამებში 
ჩართვა, შესაბამისად, იკვეთება აღნიშნულ უწყებასთან თანამშრომლობის აუცილებ-
ლობაც. ამათგან მხოლოდ ერთ ასეთ შემთხვევაში ფიქსირდება სოციალური მუშაკის 
მიერ ბავშვის მშობლის დანაშაულის პრევენციის ცენტრში გადამისამართება (ეს შემთ-
ხვევა ქვემოთაა განხილული).

ზოგ პრევენციულ შემთხვევაში, სოციალური მუშაკის მიერ შესრულებული სამუშაო 
და დაგეგმილი ღონისძიებები შთამბეჭდავად მაღალი ხარისხისაა. ერთ შემთხვევაში 
სახეზე გვაქვს დევნილობა, მძიმე ავადმყოფობის გამო ოჯახის წევრის გარდაცვალე-
ბის ფაქტი, რის გამოც ოჯახმა გაყიდა სახელმწიფოსგან მიღებული საცხოვრებელი და 
ცხოვრობს გაუსაძლის პირობებში, ბავშვის ერთ-ერთი მშობელი კი სასჯელაღსრულე-
ბით დაწესებულებაშია ნამყოფი. ეს ოჯახი არ არის რეგისტრირებული „სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მასში ცხოვრობს რამდენიმე თვის 
ბავშვი, რომლისთვისაც შემოსავლის არქონის გამო მშობლები საკვებსაც ვერ ყიდუ-
ლობენ. სოციალური მუშაკი ამისამართებს მათ სიღარიბის დაძლევის პროგრამაში, 
ხოლო სანამ ქულა განისაზღვრება, ამისამართებს მათ სამ არასამთავრობო ორგანი-
ზაციაში, რომლებიდანაც ოჯახი იღებს საკვებს, ჰიგიენური ნივთებს, ფსიქოლოგის 
მომსახურებასა და მხარდაჭერას დასაქმების კუთხით, ხოლო დამატებით, მშობელი, 
რომელიც სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში იმყოფებოდა, გადამისამართდა და-
ნაშაულის პრევენციის ცენტრში ამ უკანასკნელის მიერ შეთავაზებული სარეაბილიტა-
ციო და რესოციალიზაციის მომსახურების (დასაქმება, დამატებითი ფსიქოლოგიური 
მხარდაჭერა და ა.შ.) მისაღებად.

ქვემოთ მოცემულია პრევენციული შემთხვევების ანალიზი შემთხვევათა ტიპების 
მიხედვით.
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კვების ვაუჩერი

კვების ვაუჩერის გაცემის შემთხვევები ყველაზე მრავალრიცხოვანია პრევენციულ 
შემთხვევებს შორის: 477 შემთხვევა (პრევენციულ შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 
31%). ოქმებში კვების ვაუჩერთან დაკავშირებული შემთხვევების რაოდენობა რეგი-
ონების მიხედვით ზემოთ არის მოცემული (პრევენციული შემთხვევების ზოგად მიმო-
ხილვაში). პრევენციულ შემთხვევებს შორის ახალი შემთხვევების საერთო რაოდენო-
ბაა 100, შემთხვევის გადასინჯვა ხდება 106 შემთხვევაში, დახურვა კი 73-ში. ასევე, 
თბილისის 2014 წლის მარტის ოქმში დაფიქსირებულ 198 შემთხვევაში, რომლებიც 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართველოს შრომის, ჯანმრ-
თელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 წერილების საფუძველზე 
მტკიცდება, არ ჩანს, ეს ახალი შემთხვევებია თუ გადაწყვეტილება მათი გადასინჯვის 
შესახებაა მიღებული.

თბილისის გარდა, იმერეთისა და კახეთის ოქმებში დაფიქსირებულ შემთხვევებში, 
საბჭო ამტკიცებს ყველა წარდგენილ რეკომენდაციას, ანუ ახალ შემთხვევას კვების ვა-
უჩერის დანიშვნის შესახებ. თბილისში კი კვების ვაუჩერის შემთხვევების წარდგენა არ 
ხდება ან წარდგენილი რეკომენდაციების დიდი ნაწილი არ კმაყოფილდება მიუხედავად 
იმისა, რომ მომსახურების მიმღებები მომსახურების მიღების კრიტერიუმებს აკმაყო-
ფილებენ. აღნიშნული, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ამ თვეებში 
ამოწურულია კვების ვაუჩერისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი. მაგალითად, 2014 წლის 
მარტის ოქმში წარმოდგენილია კვების ვაუჩერის 34 ახალი შემთხვევა, რომელთაგან 
მხოლოდ ერთ მათგანზე იღებს საბჭო დადებით გადაწყვეტილებას. დანარჩენ 33 შემთ-
ხვევაში, საბჭო უარს ეუბნება კვების ვაუჩერზე განმცხადებლებს, თუმცა უარის თქმის 
მიზეზი ოქმში მითითებული არ არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უმეტეს შემთ-
ხვევაში, ბავშვები მომსახურების მიღების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ და მომსახუ-
რების მიღების მწვავე საჭიროება აქვთ (უკიდურესი სიღარიბე, მწვავე ჯანმრთელობის 
პრობლემები და ა.შ.). ასევე, თბილისის 2014 წლის ნოემბრის ოქმში კვების ვაუჩერის 
დანიშვნის თაობაზე სოციალური მუშაკი რეკომენდაციას სულ რამდენიმე შემთხვევა-
ში იძლევა არასამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურებასთან ერთად. მიუხედავად 
ამისა, ამ რეკომენდაციების დაკმაყოფილების/არდაკმაყოფილების თაობაზე ოქმში 
არაფერია ნათქვამი.

ისევე, როგორც სხვა პრევენციულ შემთხვევებში, კვების ვაუჩერის მომსახურების 
რიგ შემთხვევებშიც აშკარაა სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახთან დამატებითი მუშა-
ობის საჭიროება. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში, ბავშვი ადრე სარგებლობდა კვების 
ვაუჩერით, მაგრამ ოჯახმა არ მომართა დროულად სააგენტოს მისი გაგრძელების 
მიზნით, რის გამოც ახალი ვაუჩერი აღარ გაცემულა. ოჯახმა გვიან მომართა სააგენ-
ტოს და ახლა უკვე ბავშვი კვების ვაუჩერის მიღების ასაკობრივ კრიტერიუმებს აღარ 
აკმაყოფილებს. ოქმში არ არის მოცემული ოჯახის მხრიდან არმომართვის მიზეზები, 
მაგრამ შედეგად ბავშვის ინტერესები დაზარალდა. შესაბამისად, სოციალური მუშაკის 
მუშაობის მნიშვნელოვანი ასპექტი უნდა ყოფილიყო ამ ოჯახთან უფრო ინტენსიური 
მუშაობა და ასევე, ოჯახის მიერ სააგენტოში განაცხადის დროულად შემოტანა, მაშინ, 
როცა კვების ვაუჩერის დახურვაზე გამოდიოდა საქმე საბჭოზე. თუმცა, უნდა აღინიშ-
ნოს ისიც, რომ ამ შემთხვევაში, ბავშვი „ვორლდ ვიჟენის“ ოჯახის გაძლიერების პროგ-
რამაში ჩაერთო, რათა საკვები და სხვა მხარდაჭერა მიეღო.

მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე შემთხვევაში, კვების ვაუჩერთან ერთად სხვა პრე-
ვენციულ/ოჯახის გაძლიერებაზე ორიენტირებულ მომსახურებაში ჩართვაზეც მიიღება 
გადაწყვეტილება. მაგალითად, ოქმებში არის აღნიშნული რამდენიმე შემთხვევა, რომ-
ლებშიც ბავშვების ასაკიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული როგორც 
კვების ვაუჩერის მიღებაზე, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციის ოჯახის გაძლიერების 
პროგრამის მომსახურებაში ჩართვაზე, რაც მისასალმებელია, რადგან ჩანს მცდელობა, 
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შემთხვევები ერთიან პრევენციულ ჭრილში იმართებოდეს. თუმცა აღნიშნული პრაქტი-
კის გავრცელება გაცილებით მეტ შემთხვევაზე იქნებოდა სასურველი, განსაკუთრებით 
კი იმ შემთხვევებზე, რომლებშიც მწვავე საჭიროებები იკვეთება. მაგალითად, კვების 
ვაუჩერის დანიშვნის ერთ შემთხვევაში მშობლებს 6 შვილი უკვე ჰყავთ მინდობით აღზ-
რდაში, აქვთ არასტაბილური საცხოვრისი და მათ მხოლოდ კვების ვაუჩერი ენიშნებათ. 
ოქმში არ არის აღნიშნული დანარჩენი ბავშვების ზრუნვის სისტემაში განთავსების მი-
ზეზი. ამის ცოდნა მნიშვნელოვანი იქნება, რათა კვების ვაუჩერის გარდა სხვა საჭირო 
მხარდაჭერაც მიეწოდოს ოჯახს და კვების ვაუჩერის მიმღები ბავშვის სისტემაში გან-
თავსების პრევენცია უფრო ეფექტურად მოხდეს.

რაც შეეხება ვაუჩერების დანიშვნის/გაგრძელების ვადას, ეს მომსახურება, უმეტეს-
წილად, კალენდარული წლის ბოლომდე (ახალი პროგრამის დამტკიცებამდე) ან ბავ-
შვის მიერ წლინახევრის ან წლის ასაკის (სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე 
ზრუნვის შესაბამისი წლის პროგრამის მიხედვით) შესრულებამდე გაიცემა, ამ წლოვა-
ნებისთვის კი ვაუჩერი კანონმდებლობით იხურება. კვების ვაუჩერის დახურვა, ძირი-
თადად, ქვეპროგრამაში ჩართვის ზღვრული ასაკის მიღწევის გამო ხდება. როდესაც 
სოციალური მუშაკი და უფროსი სოციალური მუშაკი კვების ვაუჩერის მომსახურების 
გარდა არანაირი სხვა მომსახურებისა ან დამატებითი კონსულტირების მომსახურების 
მიწოდების საჭიროებას არ ხედავენ, მსგავსი შემთხვევების განხილვა ძალიან ზრდის 
საბჭოს დატვირთვას. თუმცა თუ სოციალური მუშაკი და უფროსი სოციალური მუშაკი 
კვების ვაუჩერის დახურვის დროისთვის ხედავენ რისკებს ოჯახში ბავშვის უფლებების 
დარღვევის და/ან ბავშვის ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის კუთხით, ძალიან მნიშვნე-
ლოვანი იქნება, ამ შემთხვევების საბჭოზე გატანა და საბჭოს მიერ სოციალური მუშა-
კისთვის მათზე მუშაობის შემდგომი ნაბიჯების განხილვა. ამასთან დაკავშირებითაც, 
ძალიან ნიშანდობლივია, კვების ვაუჩერის დახურვებს შორის იშვიათი შემთხვევა, რო-
დესაც ვაუჩერი იხურება არა ასაკის, არამედ იმის გამო, რომ ბავშვი გადადის სახელმ-
წიფო ზრუნვის სისტემაში დედის მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო უფროს 
ძმაზე, რისი მოწმეც ხდებოდა უმცროსი ბავშვიც. კვების ვაუჩერის დახურვამდე ბავშ-
ვი ვაუჩერს 1 წლის განმავლობაში იღებდა. შესაბამისად, კვების ვაუჩერის საჭიროება 
შეიძლება, დიდწილად იყოს დაკავშირებული ბავშვისა და ოჯახის სხვა მნიშვნელოვან 
საჭიროებებთან, რომელთა დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ბავშვის უფლებები 
შეიძლება დაირღვეს ან იგი ზრუნვის სისტემაში შეიძლება მოხვდეს. ამ შემთხვევაშიც, 
ისევე, როგორც ზემოთაც იყო აღნიშნული, მნიშვნელოვანი იქნებოდა შემთხვევის ერ-
თიან ჭრილში აღქმა, როგორც პრევენციულისა, რომლის დროსაც განსაკუთრებული 
ყურადღება გამახვილდებოდა მშობლობის უნარებსა და მშობლის მხრიდან ძალადობის 
პრევენციაზე. ამას კი განსხვავებული შედეგის დადგომა შეიძლება გამოეწვია ბავშ-
ვისთვის.

საბჭოს მიერ დამტკიცებული ვადის ამოწურვისას ვაუჩერის დახურვისგან განსხ-
ვავებით, გამოსაყოფია კვების ვაუჩერის შეწყვეტის რამდენიმე შემთხვევაც. ერთ შემ-
თხვევაში ვაუჩერი წყდება მშობლის განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმადაც 
ოჯახს ვაუჩერი აღარ სჭირდება, თუმცა მიზეზი დაკონკრეტებული არ არის. ერთ 
შემთხვევაში ბავშვს ერთი თვით შუწყდა კვების ვაუჩერი და ახლა აღუდგა, რადგან 
ოჯახმა შეიცვალა საცხოვრებელი და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში“ ახალი ქულა დათვლილი არ იყო. ქულის დათვლის პროცესის გაჭიანუ-
რების გამო კი ბავშვი ამ სასიცოცხლო მომსახურების გარეშე რჩება. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, რადგან კვების ვაუჩერის მომსახურება სრულიად სასიცოცხლო მნიშვ-
ნელობისაა, აუცილებლობაცაა, ეს მომსახურება გაცილებით უფრო მოქნილი გახდეს, 
რათა საუკეთესოდ მოერგოს მომსახურების მიმღებთა საჭიროებებს.

აღსანიშნავია, რომ კვების ვაუჩერის არც ერთ შემთხვევაში არ არის აღნიშნული, 
რომ ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. რადგან შეზღუდული შესაძლებლობები 
დამატებით საჭიროებებთან საკმაოდ ხშირად ასოცირდება, ამიტომ ამ შემთხვევებში 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა კვების ვაუჩერის, როგორც პრევენციული 
მომსახურების მიწოდება შესაბამისი საჭიროების შემთხვევაში.

სერიოზული პრობლემა ვლინდება რამდენიმე შემთხვევაში კვების ვაუჩერის მომ-
სახურების ძალიან გვიან მიწოდების თვალსაზრისით. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში 
ოჯახმა 8 თვის დაგვიანებით მიიღო ვაუჩერი, მეორე შემთხვევაში კი 3 თვის დაგვი-
ანებით და ორივე შემთხვევაში მხოლოდ 1 თვის განმავლობაში შეძლო ვაუჩერით სარ-
გებლობა, რადგან ბავშვს პროგრამაში მონაწილეობის ზღვრული ასაკი შეუსრულდა. 
ძალიან სასიხარულოა, რომ ბავშვს ამ პერიოდში ოჯახის თანადგომის ქსელმა გაუწია 
მხარდაჭერა საკვებით, თუმცა სხვა შემთხვევაში სერიოზულ რისკებთან შეიძლება 
გვქონოდა საქმე.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურების მიწოდება

პრევენციულ შემთხვევებში არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების მიწო-
დება ხდება თბილისსა და იმერეთში. კახეთში არც ერთ შემთხვევაში პრევენციის მიზ-
ნით მსგავს მომსახურებას არ იყენებენ. ოქმებში არასამთავრობო ორგანიზაციის მომ-
სახურების მიწოდების შემთხვევების რაოდენობა მოცემულია ზემოთ, პრევენციული 
შემთხვევების ზოგად მიმოხილვაში. აღსანიშნავია, რომ საბჭოზე განიხილება მხოლოდ 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების დანიშვნის შემთხვევები. ამ მომსახუ-
რების დანიშვნის ვადა არ არის მითითებული და შესაბამისად, არც შემთხვევათა გადა-
სინჯვა ან დახურვა ხდება, რაც, როგორც ჩანს, კონკრეტული არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციის პრეროგატივაა.

თბილისსა და იმერეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული 
მომსახურება თვისებრივად საკმაოდ განსხვავდება. თბილისში სამი ორგანიზაციის – 
„ვორლდ ვიჟენი“, „ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი“ და „საქართველოს ბავშვები“ – მომსახუ-
რება მტკიცდება („ვორლდ ვიჟენის“ მომსახურება, მათ შორის, შემთხვევათა უმეტესო-
ბას წარმოადგენს), იმერეთში კი მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის – „ეს-ო-ეს ბავშვთა სო-
ფელი“. თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მომსახურება 
საკმაოდ მრავალფეროვანია – საკვები პროდუქტები, ჩვილ ბავშვთა დღის ცენტრი, 
ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, მშობლების დასაქმება, ბინის ქირის დაფარვა და ა.შ., 
იმერეთში კი „ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ მიერ მიწოდებული მომსახურება, ძირითადად, 
ავეჯითა და საკვები პროდუქტებით შემოიფარგლება.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მომსახურების დანიშვნის უმრავლეს შემთხვე-
ვებში საბჭო აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას, თუმცა რამდენიმე 
შემთხვევაში განმცხადებელს უარს ეუბნება მომსახურებაზე. თბილისის 2014 წლის 
ნოემბრის ოქმში საბჭო ორ შემთხვევაში უარს ეუბნება განმცხადებელს, თუმცა მიზეზი 
არ არის მითითებული. ასევე, იმერეთში საბჭო ერთ შემთხვევას არ ამტკიცებს, რადგან 
ბავშვს არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი „ეს-ო-ეს ბავშ-
ვთა სოფლის“ საკვები პროდუქტით დახმარების მისაღებად, თუმცა ბავშვი გადამისა-
მართდა, ამავე ორგანიზაციის ოჯახის გაძლიერების პროგრამის ფარგლებში შესაძლო 
ბენეფიტებით სარგებლობისთვის. რადგან სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და 
„ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული მემორანდუმი კვლევის ფარგლებში 
მოწოდებული არ ყოფილა, ვერ ვიმსჯელებთ ამ შემთხვევაში მომსახურებაში ჩართვის 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაზე.

აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურების დანიშვნის არც 
ერთ შემთხვევაში არ არის დაფიქსირებული, რომ მომსახურების მიმღები ბავშვი შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის მქონეა მაშინ, როცა ეს მომსახურება შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა.

როგორც ზემოთ არის (კვების ვაუჩერის შემთხვევების განხილვისას) აღნიშნული, 
არის რამდენიმე შემთხვევა, რომლებშიც ბავშვების ასაკიდან გამომდინარე დამტკიც-
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და როგორც კვების ვაუჩერი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციის მომსახურებაც, რაც 
უდავოდ მისასალმებელია და ჩანს მცდელობა, ეს შემთხვევები ერთიან პრევენციულ 
ჭრილში იმართებოდეს.

ოქმებში დაფიქსირებული შემთხვევების მაგალითზე, ცხადია, რომ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული სხვადასხვა მომსახურება ძალიან მნიშვნელოვანი 
მხარდაჭერაა ოჯახების გაძლიერების მიმართულებით, რადგან ეს მომსახურება გაცი-
ლებით მრავალფეროვანი და მოქნილი შეიძლება იყოს, ვიდრე სახელმწიფო პროგრამით 
გაწერილი მხარდაჭერის ღონისძიებები. ამიტომაც მსგავსი მხარდაჭერა კრიზისულ სი-
ტუაციაში გაცილებით ეფექტურია, რაც მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ 
მომსახურების მიმღებთა დიდი ნაწილი სწორედ კრიზისულ მდგომარეობაში ხვდება სო-
ციალურ მუშაკთან. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში „საქართველოს ბავშვებმა“ ოჯახს 
რამდენიმე თვის ბინის ქირა დაუფარა ძალიან მოკლე ვადაში და ეს ამ ოჯახისა და მათი 
შვილებისთვის სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობის იყო, რადგან ოჯახი ქუჩაში 
დარჩენასა და ბავშვებთან განშორებას (სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრას) 
ასცდა. ამ და მსგავსი შემთხვევების მაგალითზე, კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუს-
ვათ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მოქნილი ფონდის არსებობის აუცილებლობას, 
რომელიც ოპერატიულად მიაწვდის ოჯახს მათთვის საჭირო მომსახურებას და ამით 
საგრძნობლად გაზრდის ამ უკანასკნელის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული მუშაობის 
ეფეტიანობას. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ მომსახურებასაც, რომელსაც ამჟამად აწ-
ვდის სახელმწიფო, თუმცა რიგი მიზეზების გამო ამ ეტაპზე რესურსი ამოწურულია. 
მაგალითად, თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მომსა-
ხურების შეთავაზება ოჯახური დავის შემთხვევაშიც ხდება. არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციის, „საქართველოს ბავშვები“, ფსიქოლოგის მომსახურებაში გადამისამართება-
ზე საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს იმიტომ, რომ ბავშვსა და მშობლებს ფსიქოლოგის 
მხარდაჭერა ესაჭიროებათ, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისში კი 
ამ ეტაპზე ფსიქოლოგი არ ჰყავს. ზემოაღნიშნული მოქნილი ფონდის დაარსების შემთ-
ხვევაში, მნიშვნელოვანი იქნება, შესაძლებელი გახდეს მსგავს შემთხვევებზე რეაგირე-
ბაც. მისასალმებელია, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა-
ში კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების 
ქვეპროგრამის შეტანა, თუმცა ეს უკანასკნელი, ძირითადად, პირველად საჭიროებებ-
ზეა ორიენტირებული. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს კი ძალიან ხშირად 
მრავალფეროვანი დამატებითი საჭიროება აქვთ, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშე 
ბავშვის ოჯახში შენარჩუნება ძალიან რთული ხდება.

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერთან დაკავშირებული შემთხვევე-
ბის რაოდენობა პრევენციული შემთხვევების ზოგად მიმოხილვაშია დაფიქსირებული. 
ახალი შემთხვევების ჯამური რაოდენობაა 34, გადასინჯვის – 49, დახურვის კი – 11. 
ასევე, თბილისის 2014 წლის მარტში დაფიქსირებულ 109 შემთხვევაში, რომლებიც 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართველოს შრომის, ჯანმრ-
თელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 წერილების საფუძველზე 
მტკიცდება, არ ჩანს, ისინი ახალია თუ მიმდინარე (და მათი გადასინჯვა ხდება).

რადგან საბჭოები (განსაკუთრებით, თბილისის) ძალიან გადატვირთულია, ადრე-
ული განვითარების ქვეპროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმებს კი საქართველოს მთავ-
რობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილება „სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცალსა-
ხად განსაზღვრავს, აქაც იმავე კომენტარის გაკეთება შეგვიძლია, როგორიც კვების 
ვაუჩერის დახურვის შემთხვევებშია. თუ სოციალური მუშაკი და უფროსი სოციალუ-
რი მუშაკი ბავშვის 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის ან მისი უფლებების დარღვევის 
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კუთხით რისკებს არ ხედავენ, შესაძლებელია, ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის 
ვაუჩერთან დაკავშირებული შემთხვევები საბჭოზე განხილვის გარეშეც დამტკიცდეს, 
რაც მნიშვნელოვნად დაუზოგავდა საბჭოს დროს სხვა უფრო სენსიტიური შემთხვე-
ვების (24-საათიანი ზრუნვა, ძალადობის პრევენცია, რეინტეგრაცია) განხილვისთვის. 
თუმცა ოქმებში განხილულ რიგ შემთხვევებში, ოჯახებს აქვთ საჭიროებები, რომლე-
ბიც მხოლოდ ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერით ვერ მოგვარდება (გა-
უსაძლისი და შეუსაბამო საცხოვრებელი პირობები, სახელმწიფო დახმარების პროგრა-
მებში ჩაურთველობა და სხვა) და აქ მნიშვნელოვანია შემთხვევის ერთიან პრევენციულ 
ჭრილში განხილვა, რაც ამ შემთხვევათა დიდ ნაწილში არ ხდება. თუმცა არის გამონაკ-
ლისებიც. ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში ჩართვაზე მომართვის ერთ შემთხ-
ვევაში სოციალური მუშაკი მეორე ბავშვს ოჯახში დღის ცენტრს სთავაზობს, დედას კი 
არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამისამართებს დასაქმების მიზნით.

ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ვაუჩერის მიმღებ ბავშვებს, ძირითადად, 
განვითარების შეფერხება ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი 
აქვთ. ოქმებში დაფიქსირებულ ახალ ან გადასინჯვის შემთხვევებში მომსახურება, ძი-
რითადად, კალენდარული წლის ბოლომდე (და ახალი პროგრამის დამტკიცებამდე) ან 
ბავშვის 7 წლის ასაკის მიღწევამდე ინიშნება. რაც შეეხება ადრეული განვითარების 
ქვეპროგრამის შემთხვევათა დახურვას, მათს უმრავლესობაში ქვეპროგრამის ვაუჩერი 
იხურება 7 წლის ასაკის მიღწევის გამო, რაც ქვეპროგრამაში ჩართვის ზღვრულ ასაკს 
წარმოადგენს. თუმცა არის ვაუჩერების უფრო ადრე დახურვის ფაქტებიც, რომელთა 
თაობაზეც მშობელს/მეურვეს ახალი განაცხადი არ შემოუტანია და მათი მოქმედების 
ვადაც უკვე ამოწურულია. ბავშვის მიერ პროგრამაში მონაწილეობის ზღვრული ასაკის 
მიღწევისას ქვეპროგრამიდან ამორიცხვის არც ერთ შემთხვევაში არ ჩანს, რომ საბჭო 
იძლევა რეკომენდაციას, ოჯახს გაეწიოს კონსულტაცია სხვა მომსახურების (სააგენ-
ტოსა და სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან) შესახებ, რომელ-
შიც ბავშვი შესაძლებელია ჩაერთოს 7 წლის შემდეგაც.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირთა დღის ცენტრი

24-საათიან ზრუნვაში განთავსების პრევენციის მიზნით ზრდასრული პირებისთვის 
მხოლოდ დღის ცენტრის მომსახურების გამოყენება ხდება. თბილისში შემთხვევათა 
რაოდენობა დიდად აღემატება მათს რაოდენობას იმერეთსა და კახეთში. რაოდენო-
ბები მითითებულია ზემოთ, პრევენციული შემთხვევების ზოგად მიმოხილვაში. ახალი 
შემთხვევა სულ 41-ია, გადასინჯვა სულ 57 შემთხვევაში ხდება, დახურვა კი 3 შემთხ-
ვევაში. ასევე, თბილისის 2014 წლის მარტის ოქმში დაფიქსირებულ 217 შემთხვევაში, 
რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართველოს შრო-
მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 წერილების 
საფუძველზე მტკიცდება, არ ჩანს, ეს ახალი შემთხვევებია თუ მათი გადასინჯვა ხდება.

ოქმებში დაფიქსირებულ ყველა შემთხვევაში სოციალური მუშაკის რეკომენდაცია 
მტკიცდება, 1 შემთხვევაში კი თავად სოციალური მუშაკი უარყოფით რეკომენდაციას 
იძლევა მომსახურების გაწევაზე და საბჭო მის რეკომენდაციას ეთანხმება. ამ გადაწყ-
ვეტილების მიზეზია ის, რომ პირს არ ჰყავს დანიშნული კანონიერი წარმომადგენელი. 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანე-
ბის N52/ნ მიხედვით, „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ 
დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების” შესახებ, განმ-
ცხადებელი შეიძლება იყოს თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ან მისი 
კანონიერი წარმომადგენელი. ამ ბრძანების მე-2 მუხლის მე-14 პუნქტი კანონიერ წარ-
მომადგენელს განმარტავს, როგორც „ქმედუნარიანი მაძიებლის ან ბენეფიციარის შემ-
თხვევაში – მისი მხრიდან სათანადო უფლებამოსილებით (რწმუნებულება) აღჭურვილ 
პირს“. ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში განმცხადებელი იყო შეზღუდული შესაძლებლო-
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ბის მქონე პირის დედა, რომელსაც არ ჰქონდა კანონიერი წარმომადგენლობის დამა-
დასტურებელი საბუთი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირთა დღის ცენტრის მომსახუ-
რების ვაუჩერი, ძირითადად, ახალი კალენდარული წლის ბოლომდე ან ახალი პროგრა-
მის დამტკიცებამდე გაიცემა , თუმცა ზოგ შემთხვევაში ვაუჩერის გაცემა უფრო მცირე 
ვადითაც ხდება, რისი მიზეზიც ოქმებში არ არის მოცემული. შეზღუდული შესაძლებ-
ლობის მქონე ზრდასრულ პირთა დღის ცენტრების ვაუჩერების შემთხვევებთან დაკავ-
შირებითაც იმავე კომენტარის გაკეთება შეგვიძლია, რაც სხვა ვაუჩერულ შემთხვევებ-
ზეა: რადგან აქაც კანონმდებლობა (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის 
№138 დადგენილება „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და საქართველოს შრომის, ჯანმრთე-
ლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძა-
ნება „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან 
მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“) მკაფიოდ ადგენს დღის 
ცენტრში ჩარიცხვა-ამორიცხვის კრიტერიუმებს. საბჭოზე განსახილველად მხოლოდ 
ის შემთხვევები უნდა გამოდიოდეს, რომლებშიც 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის ან 
პირის უფლებების დარღვევის რისკები იკვეთება. ეს საბჭოზე განსახილველი შემთხვე-
ვების რაოდენობას საგრძნობლად შეამცირებდა. თუმცა ოქმებში დაფიქსირებულ რიგ 
შემთხვევებში მომსახურების მიმღებ პირებს მრავალფეროვანი საჭიროებები აქვთ, 
რომელთა დაკმაყოფილება მნიშვნელოვანია მათი კეთილდღეობისა და უსაფრთხო-
ებისთვის. სხვა პრევენციულ შემთხვევებთან შედარებით კი, განსაკუთრებით ამ შემთ-
ხვევებში, არანაირი სხვა მომსახურებისა თუ შემთხვევაზე მუშაობის მიმართულების 
თაობაზე არც საბჭოს რეკომენდაციებში და არც სოციალური მუშაკის მიერ წარმოდ-
გენილ ინფორმაციაში არაფერია ნახსენები. ამ კუთხით, განსაკუთრებით აღსანიშნა-
ვია, შემდეგი პრობლემური ასპექტები:
– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის მომსახურების მიმ-

ღებებისთვის მხოლოდ ამ მომსახურების შეთავაზება ხდება და დასაქმებაზე, გა-
ნათლებაზე ან სხვა საჭიროებებზე, რომლებიც პირის დამოუკიდებლობის დონის 
ზრდას უკეთ შეუწყობდა ხელს, არც ერთ შემთხვევაში საუბარი არაა. მართალია, 
ზოგი დღის ცენტრი ცდილობს კომპლექსური მომსახურება შესთავაზოს საკუთარ 
მომსახურების მიმღებს (მათ შორის, განათლებისა და დასაქმების შესაძლებლო-
ბები), მაგრამ მათ ხელთ არსებული მწირი ადამიანური და ფინანსური რესურსები 
მომსახურების ბევრ მიმწოდებელს ამ კუთხით ეფექტური მუშაობის საშუალებას 
ნაკლებად აძლევს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი ხდება ამ ფაქტორებზე სოციალუ-
რი მუშაკის მიერ შემთხვევის მართვის პროცესში ყურადღების გამახვილება.

- დღის ცენტრის მომსახურების მიმღებთა შორის არიან ხანდაზმული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებიც. მათგან რამდენიმეს ოჯახის წევრებმა გაუყიდეს 
ან მოტყუებით გაუსხვისეს ქონება, რის გამოც მათ აღარ აქვთ საკუთარი საცხოვ-
რებელი და ქირით ცხოვრობენ. ოქმში არ არის დაფიქსირებული ამ შემთხვევებში 
აღნიშნული ფაქტების დეტალები, მაგრამ ოქმში მოცემული ინფორმაციიდან გა-
მომდინარე, შეიძლება იმაზე საუბარი, რომ მომსახურების მიმღებებისთვის, სულ 
მცირე, სააგენტოს იურისტთან სამართლებრივი კონსულტაციის უზრუნველყოფა 
და/ან სხვა სამთავრობო/არასამთავრობო უწყებებთან ამ მიზნით გადამისამართება 
მოხდეს.

- ძალიან ბევრ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ პირზე 
მზრუნველობას დედა სწევს. მამები იშვიათად ფიგურირებენ და უფრო ხშირად ოქ-
მში დაფიქსირებულია, რომ ისინი ოჯახებიდან დიდი ხნის წინ წავიდნენ. შესაბამი-
სად, შეზღუდული შესაძლებლობის ან მხარდაჭერის საჭიროების მქონე ზრდასრულ 
შვილებზე მთელი მზრუნველობა დედებზე გადადის. აღსანიშნავია, რომ სამოქა-
ლაქო კოდექსის 1212-ე მუხლის მიხედვით, მშობლები მოვალენი არიან, არჩინონ 
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არასრულწლოვანი და აგრეთვე, შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას 
საჭიროებენ. სამოქალაქო კოდექსის 1214-ე მუხლი კი ადგენს, რომ ორივე მშობელს 
შეუძლია, მიმართოს სასამართლოს ალიმენტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით 
არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის; შესაბამი-
სად, მშობლისთვის ფინანსური ვალდებულების დაკისრება სასამართლოს გზითაა 
შესაძლებელი. განხილულ ოქმებში ამ კანონის გამოყენების პრეცედენტი არ ფიქ-
სირდება. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს სოციალური მუშაკებისა და იურისტე-
ბის ჩართულობა და როლი ზემოაღნიშნული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელე-
ბისთვის.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის შემთხვევები ყველა 
რეგიონში ფიქსირდება, თუმცა რაოდენობა ძალიან განსხვავდება. თბილისში შემთხვე-
ვათა რაოდენობა ყველაზე მეტია, იმერეთში კი განსაკუთრებით ცოტა. ამ შემთხვევათა 
რაოდენობები მოცემულია ზემოთ, პრევენციული შემთხვევების ზოგად მიმოხილვაში. 
ახალი შემთხვევა მათ შორის 46-ია, გადასინჯვა – 66, დახურვა კი – 9. ასევე, თბილისის 
2014 წლის მარტის ოქმში დაფიქსირებულ 108 შემთხვევაში, რომლებიც სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 წერილების საფუძველზე მტკიცდება, 
არ ჩანს, ეს ახალი შემთხვევებია თუ მიმდინარე, რომელთა გადასინჯვაც ხდება.

ოქმებში აღნიშნულ მხოლოდ 1 შემთხვევაში საბჭომ არ დააკმაყოფილა სოციალური 
მუშაკის რეკომენდაცია ბავშვის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის არქო-
ნის გამო. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ვაუჩერები, ძირითადად, ახალი წლისა და პროგრა-
მის დამტკიცებამდე ინიშნება, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ვაუჩერი განსხვავებუ-
ლი (უფრო ხშირად, უფრო მოკლე) ვადით ინიშნება, რისი მიზეზიც ოქმებში აღნიშნული 
არ არის.

ძირითადი სირთულეები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენ-
ტრის ვაუჩერებთან დაკავშირებით კვლავ იმ კუთხით ვლინდება, თუ რამდენად სთა-
ვაზობენ ყველა საჭირო მომსახურებას და/ან საჭირო მიმართულებებით მუშაობენ 
მომსახურების მიმღების კეთილდღეობის დონის ასამაღლებლად. ქვემოთ მოცემულია 
აღნიშნულის კონკრეტული ასპექტები და მაგალითები:
– ბევრ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე გაიცე-

მა დღის ცენტრის ვაუჩერი, არ არის საუბარი იმაზე, რომ ბავშვი პარალელურად 
სკოლაშიც დადის ან არ არის სამომავლო გეგმა დასახული იმ მიმართულებით, რომ 
გარკვეული პერიოდის შემდეგ მაინც ბავშვი სკოლაში წავიდეს. სკოლა სოციალიზა-
ციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაცილებით მეტ შესაძლებლობას იძლევა, 
ვიდრე დღის ცენტრი, რომელიც მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავ-
შვებისთვისაა განკუთვნილი. შესაბამისად, ამ კუთხით სოციალური მუშაკისთვის 
რეკომენდაციების გაცემა საბჭოს მხრიდან უსათოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა.

– კვლავ თავს იჩენს სხვადასხვა მომსახურების კომპლექსურად მიწოდების პრობ-
ლემა. ბევრ ბავშვს/ოჯახს დღის ცენტრის გარდა სხვა მომსახურებაც ესაჭიროება: 
მშობლების ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მშობლების დასაქმება, სა-
ხელმწიფო დახმარების სისტემაში ჩართვა და სხვა.

– იმ შემთხვევებში, რომლებშიც ბავშვები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშ-
ვთა დღის ცენტრიდან სრულწლოვანების გამო ირიცხებიან, არ გაიცემა რეკომენ-
დაცია იმის თაობაზე, რომ ამ პირებისთვის დამატებითი მომსახურების (მინიმუმ, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრის) შეთავაზება მოხდეს.
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მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრი

მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი ბავშვების დღის ცენტრის მომსახურების გამოყე-
ნება თბილისში საკმაოდ ბევრ შემთხვევაში ხდება, რასაც ვერ ვიტყვით იმერეთსა და 
კახეთზე. შემთხვევათა რაოდენობები დაფიქსირებულია ზემოთ პრევენციული შემთხ-
ვევების ზოგად მიმოხილვაში. ახალი შემთხვევა მათ შორის 23-ია, გადასინჯვა – 66 და 
დახურვა – 8. ასევე, თბილისის 2014 წლის მარტის ოქმში დაფიქსირებულ 134 შემთ-
ხვევაში, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს N04/21650 და საქართ-
ველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს N01/21225 
წერილების საფუძველზე მტკიცდება, არ ჩანს, ეს ახალი შემთხვევებია თუ მიმდინარე, 
რომელთა გადასინჯვაც მიმდინარეობს.

დღის ცენტრის მომსახურებაზე უარს მხოლოდ თბილისის საბჭო ამბობს 8 შემთხვე-
ვაში. 1 შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს დღის ცენტრით სარგებლობის რიგმა მოუწია, იგი 
უკვე მცირე საოჯახო ტიპის სახლში იყო ჩარიცხული. ამ შემთხვევის შესახებ დეტალუ-
რად პრევენციული შემთხვევების ზოგად მიმოხილვაშია საუბარი. ასევე, დღის ცენტრის 
მომსახურების გაწევაზე დამატებით 7 განმცხადებელს ეთქვა უარი 2014 წლის მარტში. 
აქედან 5 შემთხვევაში სოციალური მუშაკი სწევს რეკომენდაციას დღის ცენტრის ვა-
უჩერის გაცემაზე, მაგრამ საბჭო რეკომენდაციას არ აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევებში 
ოჯახის ქულა 57001-ზე მაღალია (მაგრამ 70000-ზე დაბალია), ან საბჭოს სხდომის ჩატა-
რების მომენტისთვის ქულა კონტროლზეა ან არ აქვს მინიჭებული. ძირითადად, ოჯახებ-
ში მოწყვლადობის დონე საკმაოდ მაღალია – მრავალშვილიანობა, მრავალსულიანობა, 
უმუშევრობა, თანადგომის ქსელის არყოლა, მშობლის შეზღუდული შესაძლებლობები, 
მძიმე ეკონომიკური პრობლემები (ერთ შემთხვევაში, ოჯახი უფასო სასადილოს საკ-
ვებით იკვებება), ბავშვისთვის აკადემიური თვალსაზრისით მხარდაჭერის საჭიროება, 
მასზე ზედამხედველობის პრობლემა სკოლის შემდგომ პერიოდში და ა.შ. არ არის და-
ფიქსირებული ვაუჩერზე უარის თქმის მიზეზები, რაც, შესაძლოა, იმასთან იყოს დაკავ-
შირებული, რომ ახალი პროგრამა ჯერ არ დამტკიცებულა და შესაბამისად, ამოწურუ-
ლია ბიუჯეტი, ან ასევე, განმცხადებლების შედარებით მაღალ ქულებთან სოციალურად 
დაუცველი მოსახლეობის ერთიან ბაზაში ან მოქმედი ქულის არარსებობასთან. უდაოდ 
მისასალმებელია, რომ ამჟამად ქულა არ წარმოადგენს მიტოვების რისკის წინაშე მყოფი 
ბავშვების დღის ცენტრში ჩარიცხვის კრიტერიუმს. მხოლოდ ორ შემთხვევაში სოციალუ-
რი მუშაკი ორ ბავშვს ერთი ოჯახიდან (სოციალური დახმარების მიმღებნი არიან) არ აძ-
ლევს რეკომენდაციას დღის ცენტრის მომსახურების მიღებაზე, რადგან ოჯახში ეკონო-
მიკური პრობლემები არ არის ძალიან მძიმე (საზღვარგარეთიდან ნათესავი ეხმარებათ 
ფინანსურად). ამასთანავე, ბავშვებს მხოლოდ კვირაში ერთხელ უწევთ სკოლის შემდეგ 
დედის გარეშე ყოფნა (დედა კვირაში ერთხელ მუშაობს, მამა კი არ მუშაობს), ასევე, რაც 
ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბავშვების მიტოვების რისკი არ იკვეთება. 

თბილისში დაფიქსირებულ ერთ შემთხვევაში საბჭო მხოლოდ ერთი თვის ვადით 
გასცემს დღის ცენტრის ვაუჩერს, რისი მიზეზიც უცნობია. თუმცა სხვა მსგავს შემთხ-
ვევებში ვაუჩერი, უმეტესწილად, კალენდარული წლის ბოლომდე გაიცემა. რაც შეეხე-
ბა დღის ცენტრის შემთხვევათა დახურვას, მათი ნაწილი სრულწლოვანების, ნაწილი კი 
მშობლის სურვილით იხურება (რისი მიზეზიც ზოგ შემთხვევაში მითითებული არ არის, 
ზოგში კი ეს მიზეზი ბავშვის მიერ სხვა ღონისძიებაში ჩართვა და შესაბამისად, დღის 
ცენტრში სიარულისთვის დროის არქონაა).

ისევე, როგორც სხვა პრევენციულ შემთხვევებში, ბავშვთა დღის ცენტრის ვაუჩე-
რის შემთხვევებშიც, ძალიან მნიშნველოვანია, შემთხვევის ერთიან ჭრილში აღქმა, 
როგორც პრევენციულისა და დღის ცენტრის გარდა სხვა საჭიროებების დაკმაყოფი-
ლებაც (ან მინიმუმ, ამ საჭიროებების აღიარება და მსჯელობა მათი დაკმაყოფილების 
თაობაზე): მშობლების დასაქმება, საცხოვრებელი, ბავშვებისა და მშობლების ჯანმრ-
თელობის პრობლემები (ძირითადად, მედიკამენტები) და ა.შ.
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აღსანიშნავია, რომ დღის ცენტრის მომსახურება მხოლოდ წმინდა პრევენციულ 
შემთხვევებში არ გამოიყენება. ერთ შემთხვევაში, ბავშვი ნათესაურ მინდობით აღზ-
რდაშია და ირიცხება დღის ცენტრში. ეს მომსახურება მისი ბიოლოგიურ გარემოში 
შენარჩუნებისთვის და ამ გარემოსთან დაშორების პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნე-
ლოვანია.

ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენცია

ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები განიხილება იმერეთისა და კახეთის საბ-
ჭოს სხდომებზე, თუმცა თბილისის საბჭოს სხდომების შესწავლილ ოქმებში მსგავსი 
შემთხვევები არ გვხვდება. მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭოს ტიპიური დებუ-
ლების მიხედვით, საბჭოს ფუნქციებში შედის ბავშვისა და ზრდასრული პირის მიმართ 
ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის შემთხვევების განხილვა და სათანადო 
მხარდაჭერის თაობაზე გადაწყვეტილებათა მიღება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ თბი-
ლისში ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენცია სხვა მომსახურებასთან დაკავში-
რებულ ბევრ განხილულ შემთხვევაში მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. უცნობია, 
განხილულ თვეებში მსგავსი შემთხვევები სოციალური მუშაკების დატვირთვაში არ 
იყო თუ საკითხთა დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო იმ შემთხ-
ვევების განხილვა, რომლებიც ფორმალურად არც ერთ მომსახურებაში ჩართვას/გა-
დასინჯვას/ამორიცხვას არ ეხებოდა, როგორც ეს ძალადობისა და უგულებელყოფის 
პრევენციის შემთხვევებში ხდება. ამ შემთხვევების განსაკუთრებული სენსიტიურობი-
დან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი საბჭოს გეგმიურ სხდომებზე განხილ-
ვა (მათი არსებობის შემთხვევაში), რათა ბავშვისა და ზრდასრული პირის ინტერესები 
მაქსიმალურად იყოს დაცული.

იმერეთისა და კახეთის ოქმებშიც ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის 
მიზნით ძალიან ცოტა შემთხვევაა განხილული, ჯამში 8 შემთხვევა, 2 იმერეთში და 6 
– კახეთში. ამ შემთხვევებიდან 4 ახალი შემთხვევაა, 3 – გადასინჯვა, 1 კი – დახურვა. 
ახალ ან გადასინჯვის შემთხვევებში იმერეთში ვადა მითითებული არ არის, კახეთში კი 
6 ან 4 თვის ვადით ხდება საბჭოს მიერ საქმის დამტკიცება.

მსგავს შემთხვევებში, რომლებიც გეგმიური სხდომების ოქმებშია განხილული, 
სოციალური მუშაკის კონსულტირება არის ძირითადი მომსახურება, რომელსაც ბავ-
შვი და ოჯახი იღებენ. ასევე, ერთეულ შემთხვევებში ბავშვსა და ოჯახთან მუშაობს 
ფსიქოლოგი. ყველა შემთხვევაში ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის ან უგულე-
ბელყოფის რისკი არსებობს, რომელზეც სოციალური მუშაკი მუშაობს (განათლების 
საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, სოციალიზაციის უფლების მიუცემლობა, ჯანმ-
რთელობის საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა). თუმცა არც ერთ შემთხვევაში არ 
არის დაკონკრეტებული, რას გულისხმობს სოციალური მუშაკის მხარდაჭერა და რა 
კონკრეტული გეგმაა დასახული ოჯახის გასაძლიერებლად და ბავშვზე ძალადობისა და 
უგულებელყოფის პრევენციისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ძალადობისა და უგულებელყოფის პრევენციის 2 შემთხვევა ერ-
თპიროვნულადაც განიხილება. ორივე შემთხვევაში ბავშვზე ძალადობის (მათ შორის, 
სექსუალური ძალადობის) ეჭვი არსებობს. ერთ-ერთი შემთხვევა იხურება, თუმცა აღ-
ნიშნულია, რომ ფსიქოლოგის 3-თვიანი მომსახურების მიუხედავად, ბავშვსა და ოჯახს 
ხანგრძლივი კონსულტაცია ესაჭიროებათ. მეორე შემთხვევაში კი შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვი (ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან დაკავში-
რებული ერთადერთი შემთხვევაა), რომელზეც ძალადობენ და მას სუიციდის მცდე-
ლობა ჰქონდა, სამკურნალო დაწესებულებაში გადაჰყავთ. თუმცა არაფერია ნათქვამი 
იმაზე, დაუკავშირდნენ თუ არა პოლიციას მოძალადის მიმართ (რომელიც ოჯახის წევ-
რი არაა) შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მიზნით და ასევე, დაუჭერენ თუ არა 
მხარს რაიმე სახით ბავშვის მშობლებს, რომლებიც თავად არიან შეზღუდული შესაძ-
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ლებლობის მქონენი და სჭირდებათ თანადგომა შვილის აღზრდის საქმეში. ამ შემთხვე-
ვების განსაკუთრებული სირთულიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ისინი 
საბჭოს გეგმიურ სხდომაზე გადიოდეს განსახილველად. ასევე, ოქმში დაფიქსირებუ-
ლია ერთი პატარა დეტალი, რომელიც სააგენტოში არაადეკვატურ მატერიალურ რე-
სურსებზე მიუთითებს – ამ ბავშვის გადაყვანის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია 
იმ პირობით, რომ იგი სააგენტოს მიერ მანქანის გამოყოფისთანავე უნდა გადაიყვანონ 
საავადმყოფოში. მართალია, არ ვიცით, რამდენად სწრაფად გამოყვეს მანქანა, მაგრამ 
ძალიან მნიშვნელოვანია, ის მყისიერად იყოს ხელმისაწვდომი და არა საძიებელი, რათა 
ბავშვის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას მეტი ზიანი არ მიადგეს.

4.3. 24-საათიანი ზრუნვა ბავშვებზე

ზოგადი მიმოხილვა
შესწავლილ ოქმებში ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის ფორმებიდან განხილულია 

მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ბავშვთა კრიზისული ცენტრი და 
სათემო ორგანიზაცია. ასევე, კვლევის მიზნებისთვის აქვე ვაჯგუფებთ 24-საათიანი 
ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების მნახველ და გამყვან პირად რეგისტრირების შემ-
თხვევებსაც. სულ 24-საათიან ზრუნვასთან დაკავშირებით განხილულია 299 შემთხ-
ვევა, რაც შესწავლილ ოქმებში სულ განხილული შემთხვევების 15%-ია. აღსანიშნა-
ვია, რომ ყველა ოქმში ყველაზე მეტი რაოდენობით განხილულია მინდობით აღზრდის 
შემთხვევები (სულ 236, რაც ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევების 79%-ია). 
ეს პოზიტიურად შესაფასებელი ფაქტია, რადგან მინდობით აღზრდა ბავშვზე 24-სა-
ათიანი ზრუნვის ფორმებს შორის ყველაზე პრიორიტეტულია „გეითქიფინგის პოლიტი-
კის სახელმძღვანელო პრინციპების“ მიხედვით. მინდობით აღზრდასთან შედარებით, 
მცირე საოჯახო ტიპის სახლი შედარებით ნაკლებადაა გამოყენებული, კრიზისული 
ინტერვენციის ცენტრი კი – კიდევ უფრო იშვიათად (მცირე საოჯახო ტიპის სახლი – 
სულ 33 შემთხვევა, ანუ ბავშვებზე 24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევათა 11%, ბავშვთა 
კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი – 2 შემთხვევა, ანუ 0.7%). ასევე, ყველა რეგიონში 
საბჭო განიხილავს 24-საათიან ზრუნვაში მყოფი ბავშვების გამყვან და მნახველ პირე-
ბად დარეგისტრირების შემთხვევებსაც (სულ 28 შემთხვევა, ანუ 9%).

როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, ყველაზე მეტი რაოდენობით ყველა რეგიონში 
განხილულია მინდობით აღზრდის შემთხვევები: თბილისში 114 შემთხვევა (მათ შორის, 
4 გადაუდებელი მინდობით აღზრდის და 8 – ნათესაური მინდობით აღზრდის), იმერეთ-
ში – 51, 6 ნათესაური მინდობით აღზრდის და 6 გადაუდებელი მინდობით აღზრდის 
ჩათვლით (მათ შორის, 5 ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში) და 
კახეთში – 58, 15 გადაუდებელი და 3 ნათესაური მინდობით აღზრდის ჩათვლით (მათ 
შორის, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში 13). მცირე საოჯა-
ხო ტიპის სახლთან დაკავშირებული შემთხვევების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 
შემდეგია: კახეთში 5 (მათ შორის, 1 ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ოქმებში), 
იმერეთში 12, თბილისში კი 16. ბავშვთა კრიზისული ინტერვენციის ცენტრთან დაკავ-
შირებული შემთხვევების რაოდენობაა 2 (მხოლოდ თბილისში). გამყვან და მნახველ 
პირად დარეგისტრირების შემთხვევების რაოდენობაა: 5 კახეთში, 4 იმერეთსა და 19 
თბილისში.

ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, რომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებე-
ბი ზრუნვის სისტემაში მოხვედრისა და იქიდან ამორიცხვის შესახებ მინიმუმამდე იყოს 
დაყვანილი ან უახლოეს საბჭოზევე იყოს შესაძლებელი მათი განხილვა, რათა გეით-
ქიფინგის პრინციპების დაცვა მაქსიმალურად მოხდეს და ასევე, შესაძლებელი იყოს 
ბავშვისთვის ყველა საჭირო მომსახურების მიწოდება. ერთპიროვნულად მიღებულ გა-
დაწყვეტილებებს, ზოგადად, მეტი რისკი ახლავს არასწორი ან საზიანო გადაწყვეტი-
ლების მიღების მხრივ ან იმ კუთხით, რომ შემთხვევაზე საჭირო ყველა მიმართულებით 
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მუშაობა არ იყოს დაგეგმილი. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ბავშვი გადაუდებელი 
მინდობით აღზრდიდან რეგულარულ მინდობით აღზრდაში გადადის იმავე ოჯახში. 
ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის მიზეზი მშობლების გარდაცვალებაა, თუმცა ოქმში 
არაფერია ნათქვამი ფსიქოლოგის მომსახურებაზე, რომელიც ბავშვს დიდი ალბათო-
ბით სჭირდება. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ერთ შემთხვევაში ბავშვი არა გადაუდებელ, 
არამედ პირდაპირ რეგულარულ მინდობით აღზრდაში თავსდება, რაც შეიძლება მეტი 
სტაბილურობის გარანტი იყოს. თუმცა გადაწყვეტილება ერთპიროვნულადაა მიღებუ-
ლი, არასწორი ან საზიანო გადაწყვეტილების მიღების რისკები კი იმატებს მაშინ, როცა 
რეგულარული მინდობით აღზრდა მეტი ვადით მტკიცდება, ვიდრე გადაუდებელი და 
შესაბამისად, საბჭოს გეგმიურ სხდომაზე შემთხვევის განხილვა უფრო გვიან მოხდება.

ძირითადი თემა, რომელიც, ზოგადად, 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების შემთხ-
ვევებს ეხება, დაკავშირებულია 24-საათიან ზრუნვაში მოხვედრის მიზეზებთან. მარ-
თალია, ოქმებში ხშირად მწირი ინფორმაციაა (სოციალური მუშაკების მიერ წარმოებუ-
ლი შემთხვევის შეფასების დოკუმენტებში ეს ინფორმაცია, სავარაუდოდ, გაცილებით 
ვრცლად იქნება წარმოდგენილი), მაგრამ მასზე დაყრდნობით, შეგვიძლია, დავასკვ-
ნათ, რომ ზრუნვის სისტემაში განთავსების მიზეზი რიგ შემთხვევებში მხოლოდ სიღა-
რიბეა. თუმცა არის ბევრი შემთხვევა, რომელშიც ეკონომიკურ ფონს სხვა პრობლე-
მებიც ემატება (მაგ.: მშობლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ნივთიერე-
ბაზე დამოკიდებულება, ძალადობა, უგულებელყოფა, მშობლის უნარების ნაკლებობა, 
ოჯახის წევრების ნეგატიური დამოკიდებულება და ა.შ.). ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, 
რომ მიუხედავად „გეითქიფინგის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპებში“ (ძალიან 
დასანანია, რომ ეს დოკუმენტი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა) გაცხადებუ-
ლი პრინციპისა (1.3.3.5.), რომ სიღარიბე, უსახლკარობა და განათლების ხელმიუწვ-
დომლობა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში უნდა გახდეს ბავშვების ოჯახებიდან 
გამოყვანის მიზეზი, ამ მიზეზების არსებობისას, ბავშვები, უმეტესწილად, თავსდებიან 
24-საათიან ზრუნვაში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით იმ შემთ-
ხვევებში, როდესაც უსახლკარობის ან განათლების ხელმიუწვდომლობის გამო ხდება 
ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, ოქმებში არ ჩანს საბჭოს რეკომენდაციები ან სოციალუ-
რი მუშაკის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები ამ პრობლემებთან გასამკლავებლად და 
ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დასაბრუნებლად.

რაც შეეხება ზრუნვის სისტემაში უკვე მყოფი ბავშვების რეინტეგრაციის შესაძლებ-
ლობას, ბევრ შემთხვევაში ოქმი არაფერს ამბობს ზრუნვაში მყოფი ბავშვების ოჯახებ-
ზე და იქ მათი რეინტეგრაციის შესაძლებლობებზე/პერეპექტივებზე, განსაკუთრებით, 
ეს ეხება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მყოფი ბავშვების შემთხვევების გადასინჯვას. 
იმ შემთხვევათა რაოდენობა კი, რომლებშიც დასახულია გეგმა ოჯახის გაძლიერების-
თვის, რათა რეინტეგრაცია შესაძლებელი გახდეს, ძალიან მცირეა. ზრუნვის სისტემა-
ში განთავსებული ბავშვების შემთხვევებში, საბჭო, ძირითადად, ინტერესდება, რამდე-
ნად იკვეთება რეინტეგრაციის შესაძლებლობა, თუ სოციალური მუშაკი ამ საკითხზე 
ინფორმაციას არ წარადგენს. ასევე, განსაკუთრებით, თბილისში ბევრ შემთხვევაში 
საბჭოს წევრები რეკომენდაციას სწევენ, რომ სოციალურმა მუშაკმა მოიძიოს ინფორ-
მაცია რეინტეგრაციის მიზანშეწონილობის შესახებ ან ოჯახის წევრებთან ბავშვის 
ურთიერთობას ხელი შეუწყოს. თუმცა რეკომენდაციებში შედარებით ნაკლებად არის 
აქცენტი იმაზე, თუ რა უნდა დაიგეგმოს ამ ოჯახების გასაძლიერებლად, რათა მათ ბავ-
შვების დაბრუნება შეძლონ. ასევე, აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევათა დიდ ნაწილში, 
როდესაც არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ბიოლოგიური ოჯახის შესახებ, ბავშ-
ვი და მისი ბიოლოგიური ოჯახი სხვადასხვა რეგიონში/რაიონში იმყოფებიან. როგორც 
ჩანს, მსგავს შემთხვევებში პრობლემას წარმოადგენს, ასევე, მუშაობის კოორდინირება 
სხვადასხვა რეგიონის/რაიონის სოციალურ მუშაკებს შორის.

ცალკეა გამოსაყოფი ის შემთხვევები, როდესაც მშობლებს შეზღუდული შესაძლებ-
ლობები და ამავდროულად, მხარდაჭერის საჭიროება აქვთ. ამ შემთხვევაში მათთან, 
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მინიმუმ, ურთიერთობასთან დაკავშირებით კითხვები ან რეკომენდაციებიც კი ნაკლე-
ბადაა და ფაქტობრივად, არანაირი სამუშაო არ იგეგმება ბავშვის მათთან ურთიერთო-
ბის აღსადგენად ან გასაძლიერებლად. მაშინ, როცა გაეროს შეზღუდული შესაძლებ-
ლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, 
ბავშვების მშობლებისგან დაშორება მშობლების შეზღუდული შესაძლებლობების გამო 
დაუშვებელია, სათანადო მხარდაჭერის არარსებობის პირობებში, საბჭოს უწევს ბავშ-
ვის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დაცვა და ამ გადაწყვეტილების მიღება.

როდესაც ზრუნვის სისტემაში და-ძმები არიან განთავსებულნი, სოციალური მუშაკი 
მაქსიმალურად ცდილობს ბავშვების ერთად განთავსებას ან მათი დაცილების პრევენ-
ციას (თუ ეს მათ საუკეთესო ინტერესებშია (მაგალითად, ერთ შემთხვევაში ძმა ძალა-
დობს დაზე და ამიტომ მათი განთავსება სხვადასხვა მომსახურებაში ხდება). როდესაც 
და-ძმა სხვადასხვა რეგიონში/რაიონშია განთავსებული, ამ შემთხვევებში, როგორც 
ჩანს, კიდევ უფრო რთული ხდება კოორდინაცია ბავშვების ერთად ყოფნისა და ზოგა-
დად, მათი კეთილდღეობის ამაღლების მიმართულებით, განსაკუთრებით, ბიოლოგიურ 
ოჯახთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.

მნიშვნელოვანია, რომ საბჭო (განსაკუთრებით, თბილისის) ბევრ შემთხვევაში გას-
ცემს სრულიად ადეკვატურ და შემთხვევაზე მორგებულ რეკომენდაციებს მომსახუ-
რების მიმღების უფლებების დასაცავად და კეთილდღეობის დონის ასამაღლებლად, 
განსაკუთრებით, ისეთ ასპექტებთან მიმართებით, როგორებიცაა ბავშვების ჯანმრთე-
ლობა, მათი სამართლებრივი სტატუსის დადგენა (უმეტეს შემთხვევებში), ასევე, მშობ-
ლების სამართლებრივი სტატუსი ბავშვთან მიმართებით, მშობლების მდგომარეობისა 
და რეინტეგრაციის შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის დადგენა, მშობლებთან, 
და-ძმებსა და სხვა ნათესავებთან ურთიერთობის შესაძლებლობის შესახებ ინფორმა-
ციის მოპოვება და ა.შ.

თუმცა, ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ 24-საათიან ზრუნვაში განთავსების 
ან შემთხვევათა გადასინჯვის დროს საბჭოს რეკომენდაციებში ნაკლებადაა ან საერ-
თოდ არ არის ასახული შემდეგი ფაქტორები: ბიოლოგიური მშობლებისა და ოჯახის 
გაძლიერებაზე მიმართული ღონისძიებები, მშობლების ჯანმრთელობის (ფიზიკური 
და/ან ფსიქიკური) მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მშობლების ეკო-
ნომიკური პრობლემები (უბინაობა, უმუშევრობა და ა.შ.), მშობლობის უნარ-ჩვევების 
გაუმჯობესება, ზოგ შემთხვევაში ბავშვების სამართლებრივი სტატუსიც. ასევე, რიგ 
შემთხვევებში და-ძმა სხვადასხვა მინდობით აღმზრდელ ოჯახში ან ზრუნვის სხვადას-
ხვა ფორმაში იმყოფება და არ გვაქვს რეკომენდაცია, რომელიც სამომავლოდ მაინც 
ბავშვების ერთად განთავსებისკენ იქნება მიმართული. დამატებით, უნდა აღვნიშნოთ, 
რომ ბავშვების განვითარების საჭიროებებს ზოგ შემთხვევაში სათანადო ყურადღება 
არ ექცევა. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში მინდობით აღზრდაში მყოფ ბავშვს მეტყ-
ველების შეფერხების ნიშნები აქვს, მაგრამ არაფერია ნათქვამი არც დასკვნაში და არც 
საბჭოს რეკომენდაციებში იმაზე, თუ რა ღონისძიებებს ვგეგმავთ იმისთვის, რათა ბავ-
შვმა საჭირო რეაბილიტაციის/მხარდაჭერის მომსახურება მიიღოს (თუნდაც ადრეული 
განვითარების ქვეპროგრამაში მონაწილეობა).

შემთხვევათა ნაწილში მინდობით აღზრდაში ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მყოფ 
ბავშვებს მინიჭებული აქვთ გასაშვილებლის სტატუსი. თუ არსებობს ამგვარი სტატუ-
სის მინიჭების საფუძველი, შემთხვევათა უმეტესობაში საბჭო გასცემს რეკომენდაციას 
ბავშვის სამართლებრივი სტატუსის დადგენასთან დაკავშირებით. ასევე, ერთ შემთ-
ხვევაში მინდობით აღმზრდელმა უნდა აიყვანოს შვილად მინდობით აღსაზრდელი, 
რომელიც მასთან იზრდება. ბავშვს უკვე აქვს მინიჭებული გასაშვილებლის სტატუსი. 
ეს, მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, საუკეთესო ალტერნატივაა, რადგან ბავშვი ამ 
ოჯახში წლების განმავლობაში იმყოფება. სხვა შემთხვევაში, ბავშვს შეზღუდული შე-
საძლებლობები, ამავდროულად, გასაშვილებლის სტატუსიც აქვს და მინდობით აღზ-
რდაშია, თუმცა ბიოლოგიური დედა მას გარკვეული პერიოდულობით ნახულობს (არ 
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არის დაზუსტებული, არის თუ არა იგი მნახველ პირად დარეგისტრირებული). ოქმში 
არ არის საუბარი იმაზე, თუ იგეგმება რაიმე სახის ღონისძიება ბიოლოგიური დედის 
უფლების აღდგენასთან დაკავშირებით, რადგან ბავშვი გასაშვილებელთა რეესტრში 
უკვე წლებია დარეგისტრირებულია და მისი გაშვილება ჯერ არ მომხდარა. მართალია, 
ოქმში არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია დედის ვიზიტებისა და მისი გეგმების შესა-
ხებ, მაგრამ, სულ მცირე, ეს შეიძლება განხილვის თემა იყოს საბჭოსა და სოციალური 
მუშაკისთვის.

ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი და ასევე, სოციალური მუშაკისა და საბჭოს ბავშ-
ვის მიმართ ეთიკური ვალდებულება, რომელიც შემთხვევათა დიდ ნაწილში ირღვევა, 
არის ზრუნვის განგრძობადობა. ზოგ შემთხვევაში ბავშვები 4 და მეტ ადგილს იცვლიან 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში ყოფნის პერიოდში. უმეტეს შემთხვევებში, ბავშვის 
სამყოფელის ცვლილება სრულიად ადეკვატური არგუმენტებითაა გამყარებული (ბავშ-
ვის საჭიროებების დაკმაყოფილება მეტი მომსახურების მიწოდების ან მის საჭიროებებ-
ზე უკეთ მორგებული 24-საათიანი ზრუნვის ფორმის შერჩევის მეშვეობით, ბიოლო-
გიურ ოჯახთან უფრო ახლოს ყოფნა და ა.შ.), თუმცა ბავშვების კეთილდღეობისთვის 
ადგილმდებარეობის ამდენად ხშირი ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი 
ფაქტორია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბავშვისთვის ადგილსამყოფელის შეუცვლელო-
ბის მცდელობა ხშირად გამოკვეთილად ჩანს. ამის ცხადი მაგალითია ის, რომ შემთხ-
ვევათა უმეტესობაში, ბავშვების გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან რეგულარულ 
მინდობით აღზრდაში გადაყვანისას ისინი ოჯახს არ იცვლიან.

რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ზრუნვის სისტემაში ადგილის შეცვლა აქტუ-
ალურია იმ ბავშვების შემთხვევაშიც, რომელთაც სერიოზული სირთულეები აქვთ ფსი-
ქიკური ჯანმრთელობის ან ქცევის თვალსაზრისით. მაგალითად, ერთ-ერთ ასეთ შემთ-
ხვევაში ბავშვს ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომის დიაგნოზი 
აქვს, როდესაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვეული რუტინის შენარჩუნება. ერ-
თმა მიმღებმა მშობელმა უარი თქვა ბავშვის მასთან დატოვებაზე, რადგან მას გაუმწ-
ვავდა მდგომარეობა და სუიციდისკენ მიმართული აზრები ჰქონდა. თუმცა მცირეხნი-
ანი ჰოსპიტალიზაციის შემდეგ სხვა მიმღებ მშობელთან გაცილებით უკეთ წავიდა მისი 
რეაბილიტაცია, მაგრამ სირთულეები კვლავაც რჩება. აქ შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე, 
რომ საბჭოს შეეძლო სოციალური მუშაკისთვის მიეცა რეკომენდაცია, მეტად დაეჭირა 
მხარი პირველი მიმღები მშობლისთვის, მაგრამ როგორც შემთხვევიდან ჩანს, ბავშვი 
არცთუ კარგად გრძნობდა თავს ოჯახში, საკმაოდ დიდი მხარდაჭერის მიუხედავად 
(ფსიქოლოგთა და სხვა პროფესიონალთა ჯგუფი ოჯახში მიდიოდა ბავშვისა და ოჯა-
ხის დასახმარებლად). ამიტომაც, სავარაუდოდ, საბჭოს ეს გადაწყვეტილება მინდობით 
აღმზრდელის შეცვლის შესახებ გარდაუვალი და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინა-
რე იყო. მსგავსი შემთხვევები კიდევ უფრო მეტად უსვამს ხაზს იმას, თუ რამდენად 
რთულია ბავშვების ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის შემთხვევაში დავაკმაყოფილოთ, 
განსაკუთრებით, სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების საჭიროებები და რამ-
დენად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურების განვითა-
რება, რომლის მეშვეობითაც ბავშვები შეძლებენ ოჯახებში დარჩენას (საცხოვრებლით 
დახმარება, მშობლობის უნარ-ჩვევების განვითარება, დასაქმებით მხარდაჭერის მეტი 
მომსახურება, ფსიქოლოგიური და სხვა პროფესიონალების გუნდური მხარდაჭერა 
(რაც, ხშირად, შინაა საჭირო)). ბავშვის და განსაკუთრებით, სპეციალური საჭიროების 
მქონე ბავშვისთვის ოჯახში მისი აღზრდის მაქსიმალურ ხელშეწყობას იმიტომ აქვს 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომ 18 წლის შემდეგ მომსახურება ძალიან მწირია 
და მხარდაჭერა კიდევ უფრო იკლებს. შესაბამისად, თუ სრულწლოვნობის მიღწევი-
სას, ბავშვები საკუთარ ოჯახებში დაბრუნდებიან (ბევრის შემთხვევაში ასეც ხდება), 
ოჯახი უფრო მოუმზადებელი შეხვდება ბავშვის საჭიროებებს, ვიდრე იმ შემთხვევაში, 
თუ ოჯახს თავიდანვე გავუწევთ საჭირო მხარდაჭერას. ასევე, როდესაც ბავშვის ოჯახ-
ში შენარჩუნება სრულიად შეუძლებელია, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება სათანადოდ 
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მომზადებული და კვალიფიცირებული, სპეციალიზებული მინდობით აღმზრდელების 
ყოლა, რაც, შესაძლოა, პრობლემა ყოფილიყო ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში.

რამდენიმე შემთხვევაში, ბავშვებს, რომლებიც ზრუნვის სისტემაში მშობლის/მშობ-
ლების მხრიდან ძალადობის ან უგულებელყოფის გამო მოხვდნენ, სხვა და-ძმებიც 
ჰყავთ ბიოლოგიურ ოჯახში, რომელთაც მათი მშობლები ზრდიან და არაფერი იგეგ-
მება მათი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად – მშობლობის 
უნარ-ჩვევების გასაძლიერებლად, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის შესათავაზებლად, 
ეკონომიკური რესურსების მობილიზებისთვის, თუ უკიდურეს შემთხვევაში, ბავშვების 
ოჯახიდან გამოსაყვანად.

ზოგადად, ყველა მოზარდი (დაახლოებით 14 წლიდან ზემოთ) ბავშვის შემთხვევა-
ში, საკმაოდ აქტუალურია ზრუნვიდან გასვლის და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 
მზადების საკითხი. ბევრ შემთხვევაში ამ კუთხით სოციალური მუშაკის ნამუშევარი 
ძალიან კარგად ჩანს (ბავშვის მიერ უმაღლესი, პროფესიული განათლების მიღების, 
დასაქმების, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების შეძენის თვალსაზრი-
სით). თუმცა არის შემთხვევები, როცა სოციალური მუშაკის წარმოდგენილ ან საბჭოს 
მიერ დამტკიცებულ შემთხვევებში ეს საკითხი ჯეროვან ყურადღებას არ იმსახურებს, 
განსაკუთრებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევებში.

როგორც სხვა, ასევე, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების შემთხ-
ვევაშიც აქტუალურია მეტი თანამშრომლობა სხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო 
უწყებებთან. ამ კუთხით, განსაკუთრებით, მისასალმებელია, რომ ზრუნვის სისტემა-
ში მყოფი რამდენიმე ბავშვის შემთხვევაში, ფიქსირდება დედასთან ვიზიტები ციხეში. 
ასევე, ერთ-ერთ შემთხვევაში მშობელმა ციხიდან აღიდგინა მშობლის უფლება ბავშვის 
მიმართ, რომელიც ზრუნვის სისტემაში იყო (თუმცა არ არის დაკონკრეტებული, რითი 
გამოიხატებოდა ეს უფლების აღდგენა) და შეძლო ბავშვთან ურთიერთობის განახლე-
ბა.

მინდობით აღზრდა

როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, მინდობით აღზრდის შემთხვევები ყველაზე მრა-
ვალრიცხოვანია 24-საათიანი ზრუნვის ფორმებს შორის, რაც მისასალმებელი ფაქტია. 
ნათესაური მინდობით აღზრდის შემთხვევების რაოდენობა 43-ია, ანუ მინდობით აღზ-
რდის შემთხვევათა 18%. მნიშვნელოვანია, მინდობით აღზრდის ფორმებს შორის ამ 
ყველაზე პრიორიტეტული ფორმის მეტად გავრცობა. გადაუდებელი მინდობით აღ-
ზრდის შემთხვევების რაოდენობაა სულ 25, რაც მინდობით აღზრდის შემთხვევათა 
11%-ია. ზოგადად, სისტემისთვის გადაუდებელი მინდობით აღმზრდელების ნაკლებო-
ბა სერიოზული პრობლემაა. მნიშვნელოვანია ამ მომსახურების მეტად განვითარებაც. 
აღსანიშნავია, რომ გეგმიურ სხდომებზე მხოლოდ გადაუდებელი მინდობით აღზრდის 
დახურვისა და ძირითადად, ბავშვის რეგულარულ მინდობით აღზრდაში გადასვლის 
შემთხვევები განიხილება, ჩარიცხვის შემთხვევები კი ერთპიროვნული გადაწყვეტილე-
ბების ოქმებშია დაფიქსირებული.

მინდობით აღზრდის შემთხვევებს შორის სულ 15 ახალი შემთხვევაა დაფიქსირებუ-
ლი, 195 გადასინჯვა, 26 კი – დახურვა (მათ შორის, მინდობით აღზრდის ერთი ფორმის 
დახურვის ან ერთი მინდობით აღმზრდელი ოჯახიდან სხვაში გადასვლის შემთხვევები).

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს შორის შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონეთა რიცხვი მცირეა. კახეთსა და იმერეთში ასეთი მხოლოდ თითო ბავშვია, თბი-
ლისში კი 20. ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდობით აღზრდის მომსახურება მეტად ხელ-
მისაწვდომი გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, რაშიც მათი 
მიმღები მშობლების რიცხვის ზრდა უპირველესი მნიშვნელობისაა.

რაც შეეხება ხელშეკრულებათა ვადებს, თბილისსა და იმერეთში მინდობით აღზ-
რდის შემთხვევები გადაისინჯება, ძირითადად, ყოველ 6 თვეში (ზოგ შემთხვევაში 
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უფრო ადრეც). ხოლო კახეთში მინდობით აღზრდის ხელშეკრულებები, ძირითადად, 
12 თვით ფორმდება. გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევებში კი, დადგენილი 
წესის (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2010 წლის 26 თებერვლის №51/ნ ბრძანებას „მინდობით აღზრდის პროცედურებისა 
და ფორმების დამტკიცების შესახებ“, მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი ) თანახმად, ხელშეკ-
რულება 3 თვემდე ვადით იდება.

რეგიონული საბჭო სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას ყველა შემთხვევაში აკ-
მაყოფილებს მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებით, გარდა ერთი შემთხვევისა, რო-
დესაც იმერეთში საბჭოზე ნათესაური მინდობით აღზრდის დახურვის რეკომენდაცია 
გამოდის, რადგან მინდობით აღმზრდელმა დროულად არ აცნობა სოციალურ მუშაკს 
ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ. თუმცა საბჭო არ ეთანხმება სოციალუ-
რი მუშაკის რეკომენდაციას და 3 თვით აგრძელებს ხელშეკრულებას. ეს ადეკვატური 
გადაწყვეტილება ჩანს, განსაკუთრებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ნათესაური 
მინდობით აღმზრდელია და ბავშვის ნათესაურ გარემოში შესანარჩუნებლად მაქსიმა-
ლური მცდელობის დემონსტრირება მნიშვნელოვანია.

აღსანიშნავია, რომ მინდობით აღზრდაში ბავშვის გადაყვანის ახალი შემთხვევა გეგ-
მიურ ოქმშები არ არის მოცემული. თუმცა ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებში ასა-
ხულია როგორც გადაუდებელ, ისე გეგმიურ მინდობით აღზრდაში განთავსების შემთ-
ხვევები. მინდობით აღზრდის ახალ შემთხვევებში ბავშვები, ძირითადად, გადაუდებელ 
მინდობით აღზრდაში ერთვებიან. ბავშვების ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის მიზეზი, 
უმეტეს შემთხვევებში, სიღარიბე, უსახლკარობა და თანდართული სირთულეებია, რო-
გორებიცაა: მშობლების მხრიდან ძალადობა, უგულებელყოფა, მშობლის ფუნქციებისა 
და მოვალეობების გააზრებისა ან შესრულების სირთულეები, მშობლის საზღვარგარეთ 
ყოფნა, მშობლების ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და/ან ნივთი-
ერებაზე დამოკიდებულება (განსაკუთრებით, ალკოჰოლზე), ბავშვის რთული ქცევა, თა-
ნადგომის ქსელის არარსებობა, მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვება და ა.შ. მინდობით აღზ-
რდის დახურვის ბევრ შემთხვევაში ბავშვები გადაუდებლიდან რეგულარულ მინდობით 
აღზრდაში გადადიან. ასევე, არის რეგულარულ მინდობით აღზრდაში ოჯახის შეცვლის 
რამდენიმე შემთხვევა, რაც ბავშვის ინტერესებიდან (მაგალითად, ბავშვი ვერ შეეგუა 
მინდობით აღმზრდელ ოჯახს ან მისი ბიოლოგიური ოჯახი სხვა რაიონშია და იქ გადადის 
მინდობით აღზრდაში) ან მიმღები მშობლის მდგომარეობიდან (მაგალითად, მინდობით 
აღმზრდელის ავადმყოფობა, ოჯახური კრიზისი და სხვა) გამომდინარე ხდება.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამდენიმე შემთხვევაში ბავშვების განთავსება მინ-
დობით აღზრდაში იმის მიუხედავად ხდება, რომ მანამდე ოჯახთან მნიშვნელოვანი 
პრევენციული მუშაობა მიმდინარეობდა. მაგალითად, ერთ ასეთ ოჯახთან არასამთავ-
რობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რესურსების მობილი-
ზება მოხერხდა, მაგრამ თანადგომის ქსელის არარსებობამ გადამწყვეტი როლი ითამა-
შა, როდესაც ძირითად მზრუნველს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა შეექმნა. 
ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თანადგომის ქსე-
ლის გაძლიერებაზე მუშაობა, განსაკუთრებით, პრევენციულ შემთხვევებში.

უაღრესად დადებითად არის შესაფასებელი თბილისის საბჭოს მიერ მიღებული 
ზოგიერთი გადაწყვეტილება, რომლებიც არ არის თანხვედრილი ზრუნვის სისტემაში 
მყოფი ბავშვებისთვის მიღებულ სტანდარტულ გადაწყვეტილებებთან, მაგრამ ბავშ-
ვის საუკეთესო ინტერესს წარმოადგენს, განსაკუთრებით, ზრუნვის განგრძობადობის 
პრინციპთან დაკავშირებით. ერთ შემთხვევაში ბავშვი პირადი ნომრის არქონის გამო 
ვერ გადადის გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან რეგულარულ მინდობით აღზრდა-
ში, მისთვის ფსიქოლოგიური სტრესის თავიდან ასაცილებლად კი მიმღები მშობელი 
მზრუნველი ხდება და ბავშვისთვის ფულადი მხარდაჭერის გარეშე ზრუნვის პასუხისმ-
გებლობას იღებს. მას შემდეგ, რაც ბავშვს ექნება პირადი ნომერი, იგეგმება მინდობით 
აღზრდის გაგრძელება. ეს საუკეთესო გამოსავალია ბავშვის ინტერესებიდან გამომდი-
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ნარე და ამ შემთხვევაში გამონაკლისის დაშვება ბავშვის ინტერესს შეადგენს. აღსანიშ-
ნავია, რომ კახეთის ოქმებში 2015 წელს უკვე შესაძლებელია პირადი ნომრის გარეშეც 
რეგულარული მინდობით აღზრდის მომსახურებით სარგებლობა, რაც, უდავოდ, ძა-
ლიან პოზიტიურად შესაფასებელი ფაქტია, განსაკუთრებით, იმის გათვალისწინებით, 
რომ პირადი ნომრის მინიჭება საქართველოს რეალობაში ძალიან ხანგრძლივი პროცე-
დურაა.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, განსაკუთრებით მისასალმებელია, ნათესაურ 
მინდობით აღზრდაში ბავშვების განთავსება, რადგან მათთვის ბიოლოგიური გარემოა 
შენარჩუნებული. ამ შემთხვევებს შორის ერთი განსაკუთრებით აღსანიშნავია, როცა 
ნათესაურ მინდობით აღზრდაშია განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვი და ამავე ოჯახში ცხოვრობს მისი მხარდაჭერის საჭიროების მქონე დედაც, რო-
მელზეც მინდობით აღმზრდელი ზრუნავს. ეს საუკეთესო გამოსავალი შეიძლება იყოს 
საქართველოს რეალობაში, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მითუმე-
ტეს, მხარდაჭერის საჭიროების მქონე მშობლის შვილთან ყოფნის მხარდაჭერის მექა-
ნიზმები უკიდურესად მწირია. მინდობით აღზრდაში აღნიშნული პრაქტიკის გავრცობა 
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სხვა მსგავს შემთხვევებზეც და ასევე, არასრულწ-
ლოვანი მშობლებისა და მათი შვილების მხარდასაჭერადაც (როდესაც მათ განშორება 
ემუქრებათ).

თუმცა სხვა შემთხვევებში, როცა ბავშვის მშობლებს აქვთ შეზღუდული შესაძლებ-
ლობები და ისინი სათანადოდ ვერ ახორციელებენ ზრუნვას მასზე (თუმცა მხოლოდ 
ერთ შემთხვევაშია საუბარი ძალადობრივ ქცევაზე), უმეტეს შემთხვევებში არაფერი 
იგეგმება ბავშვების ოჯახში დაბრუნების თვალსაზრისით. ძალიან მნიშვნელოვანია, 
როცა მშობელი არ ძალადობს, ბავშვების ოჯახებიდან გამოყვანის ნაცვლად, მშობ-
ლებს შევთავაზოთ საჭირო მხარდაჭერა შინ და თემში, რათა შვილს საფრთხე არ და-
ემუქროს. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენ-
ციის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, ბავშვების მშობლებისგან დაშორება მშობ-
ლების შეზღუდული შესაძლებლობების გამო დაუშვებელია. აღნიშნულ შემთხვევებში 
შეზღუდულ შესაძლებლობებს სხვა ფაქტორებიც ემატება, მაგრამ ისინი მშობლის მი-
ზანმიმართულ ძალადობასთან არ არის დაკავშირებული. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ 
მშობლების გაძლიერებისთვის, მინიმუმ, მათთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირის სტატუსის დანიშვნა მოხდეს, რათა მათ თუნდაც არსებული მცირე ბენეფიტე-
ბით სარგებლობა შეძლონ.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ძალიან პრობლემურია მინდობით აღზრდის და 
ზოგადად, ბავშვის 24-საათიანი ზრუნვის სისტემაში ყოფნის შემთხვევებში, ოჯახის 
გაძლიერება ისე, რომ მან შეძლოს ბავშვის დაბრუნება. ამიტომ ძალიან პოზიტიურად 
უნდა შეფასდეს ის ერთეული შემთხვევები, რომლებშიც ოჯახის გაძლიერების მექა-
ნიზმები აქტიურად გამოიყენება რეინტეგრაციის განხორციელების მიზნით. ასეთია 
კახეთში 3 და-ძმის მინდობით აღზრდის შემთხვევა, რომლის გადასინჯვაც განიხილება 
საბჭოზე, რათა „ვორლდ ვიჟენმა“ გამოყოს რესურსები ოჯახის საცხოვრებლის შესა-
კეთებლად.

აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონული საბჭოს ოქმებში აღნიშნულ რამდენიმე 
შემთხვევაში ბავშვებსა და მინდობით აღმზრდელებს განსხვავებული ეთნიკური და 
რელიგიური მიკუთვნებულობა აქვთ. ერთ შემთხვევაში ბავშვი მუსლიმია, მინდობით 
აღმზრდელი კი ქრისტიანი. გვარიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ, ბავშვი ეთნიკურად 
ქართველი არ არის (თუმცა ეს დაზუსტებული არ არის ოქმში). ამ შემთხვევაში არ არის 
საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა შეუნარჩუნდეს ბავშვს რელიგიური და ეთნიკური 
მიკუთვნებულობა. მართალია, სოციალური მუშაკი აკონკრეტებს, რომ ბავშვი კარგად 
ინტეგრირდა, მისი ეთნიკური და რელიგიური განსხვავებულობის მიუხედავად, მაგრამ 
არ არის საუბარი იმაზე, თუ რას აკეთებს მინდობით აღმზრდელი ბავშვის წარმომავ-
ლობისა და რელიგიის, ასევე, თანმდევი ტრადიციების შესანარჩუნებლად. მინდობით 
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აღზრდის პროცედურების მიხედვით, მნიშვნელოვანი პირობა ბავშვის მინდობით აღზ-
რდაში განსათავსებლად არის ეთნიკური და რელიგიური თანხვედრა მინდობით აღმ-
ზრდელთან. თუმცა თუ სხვა გამოსავალი არ არის და იმის გამო, რომ არ არსებობს 
ბავშვის რელიგიური აღმსარებლობის მინდობით აღზრდელი, ბავშვი ზრუნვის სხვა, 
ნაკლებად უპირატეს ფორმაში უნდა წავიდეს (სადაც, ასევე, სათუოა, რამდენად იქნე-
ბა დაცული მისი რელიგიური და ეთნიკური ტრადიციები და შეხედულებები), გამონაკ-
ლისის დაშვება შეიძლება ბავშვის ინტერესს წარმოადგენდეს. თუმცა, სისტემურად, 
აუცილებელია მინდობით აღმზრდელი მშობლების მოძიება, რომლებიც თავად მრა-
ვალფეროვანი ეთნიკური და რელიგიური წარმომავლობის იქნებიან.

მინდობით აღზრდაში მყოფი მოზარდი (განსაკუთრებით, 14 წლის ზემოთ) ბავშვე-
ბის შემთხვევათა უმეტესობაში, არ არის დაგეგმილი ან საბჭოს მიერ გაცემული რეკო-
მენდაციები მათი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მოსამზადებლად. მინდობით აღზ-
რდის შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ბავშვის დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისთვის მომზადება, როცა მას არ ჰყავს ოჯახი და უარს აცხადებს გაშვილება-
ზე. ამ დროს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება მასთან ამ კუთხით ფსიქოლოგის 
მუშაობაც. არის შემთხვევები, როცა ბავშვებს აქვთ გასაშვილებლის სტატუსი და თა-
ვადაც გაშვილებაზე თანახმა არიან. თუმცა დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზა-
დება ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია.

სერიოზული პრობლემა, რომელიც ერთ შემთხვევაში ვლინდება, არის ის, რომ 3 და-
ძმა გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან კახეთში სხვა რეგიონში გადადის რეგულა-
რულ მინდობით აღზრდაში, რადგან ეს ერთადერთი ოჯახი აღმოჩნდა, რომელიც მათ 
ერთად წაიყვანდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემური შეზღუდვა – რეგიონული ან 
რაიონული მასშტაბით არ არის საკმარისი რაოდენობით მინდობით აღმზრდელი, რო-
მელიც ერთდროულად რამდენიმე და-ძმის მიღებას შეძლებდა. ამასთან, აბსოლუტუ-
რად არაფერია ნათქვამი მათს ბიოლოგიურ ოჯახზე. თუ ვფიქრობთ რეინტეგრაციაზე 
თუნდაც სამომავლოდ, ძალიან საგულისხმოა, როგორი ურთიერთობა ექნება ოჯახს 
ბავშვებთან.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ბავშვები საკმაოდ ხშირად იცვლიან ზრუნვის 
ფორმას, რაც უარყოფითად მოქმედებს მათს კეთილდღეობაზე, თუმცა რამდენიმე 
შემთხვევაში ზრუნვის ფორმის ცვლილება ბავშვების ინტერესს წარმოადენს. ერთ შემ-
თხვევაში ბავშვი მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან გადმოდის მინდობით აღზრდაში, 
რომელიც უპირატესი ფორმაა და ეს იმიტომაც ხდება, რომ დედასთან ახლოს იყოს 
ტერიტორიულად. მეორე შემთხვევაში კი გადაუდებელი მინდობით აღზრდიდან რეგუ-
ლარულში გადადის იმ რაიონში, რომელშიც მას ნათესავები ჰყავს. მიუხედავად იმისა, 
რომ მოძრაობა ერთი ოჯახიდან ან ადგილიდან მეორეში, ზოგადად, არ არის მისასალ-
მებელი, ოჯახთან ურთიერთობა უპირატესი მნიშვნელობისაა ბავშვისთვის. ამიტომაც 
ძალიან მნიშვნელოვანია, თავიდანვე ისე დაიგეგმოს, რომ შესაძლებლობის შემთხვევა-
ში, ბავშვი განთავსდეს მაქსიმალურად ოჯახის სიახლოვეს, თუმცა გადაუდებელ შემთ-
ხვევებში სააგენტოს ბევრი რესურსი და არჩევანი, სამწუხაროდ, ხშირად არ გააჩნია.

ძალიან მისასალმებელია, რომ რამდენიმე შემთხვევაში რეგულარული მინდობით 
აღზრდა ნათესაური მინდობით აღზრდით იცვლება. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში 
ნათესავი მოიძებნა, რომელიც ბავშვზე იზრუნებს მაშინ, როცა მშობლებს ზრუნვა არ 
შეუძლიათ და მათთან რეინტეგრაცია, ფაქტობრივად, შეუძლებელია.

სხვა ტიპის შემთხვევების მსგავსად, მინდობით აღზრდის შემთხვევებშიც დგება სა-
კითხი, რომ ბავშვები ვერ იღებენ ყველა საჭირო მომსახურებას, რაც საჭირო სამთავ-
რობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასაც მოიცავს. მაგალი-
თად, ერთ შემთხვევაში ბავშვს აქვს აკადემიური ჩამორჩენა და რეკომენდაციებში არა-
ფერია ნათქვამი სკოლასთან თანამშრომლობაზე, ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე 
ან მსგავსზე. ბავშვი ახლა მე-6-ის ნაცვლად მე-3 კლასში სწავლობს.
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მცირე საოჯახო ტიპის სახლი

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მცირე საოჯახო ტიპის სახლთან დაკავშირებული 
შემთხვეევები ყველა ოქმში მცირე რაოდენობითაა. სულ განხილული 33 შემთხვევი-
დან მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ჩარიცხვა 5 შემთხვევაში ხდება, ამორიცხვა – 6 
შემთხვევაში, გადასინჯვა კი – 22 შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში მხოლოდ ერთი შემთხვევაა, რომელშიც ბავშვი 
ერთი მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან მეორეში გადადის. ძალიან მნიშვნელოვანია, 
რომ 24-საათიან ზრუნვასთან და განსაკუთრებით, მცირე საოჯახო ტიპის სახლთან 
(რომელიც მცირე ზომის დაწესებულებაა) დაკავშირებით ერთპიროვნული გადაწყვე-
ტილებების რიცხვი მაქსიმალურად მცირე დარჩეს.

მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ჩარიცხვის შემთხვევებში, ძირითადად, სახეზეა ძა-
ლადობა ოჯახის წევრების მხრიდან ბავშვებზე ან ოჯახური ძალადობა ზრდასრულ წევ-
რებს შორის, რისი მოწმენიც ბავშვები ხდებიან. ძალადობის ზოგ შემთხვევაში, როდე-
საც ძალადობენ არა მხოლოდ ბავშვებზე, არამედ ოჯახის სხვა წევრზეც, გამოსავლად 
ბავშვების გამოყვანა ისახება ოჯახიდან. ერთ-ერთ შემთხვევაში მამა ძალადობს დედა-
ზე წლების განმავლობაში, დედას შედეგად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები 
აქვს, ბავშვები დედაზე ძალადობენ, რადგან მამის ქცევის გადმოღებას ახდენენ, გამო-
სავლად კი ბავშვების ოჯახიდან გაყვანა მტკიცდება. ამასთანავე, არ ხდება დედისთვის 
რამე მხარდაჭერის გაწევა (თუნდაც ინფორმაციის მიწოდების დონეზე მის ხელთ არ-
სებული სამართლებრივი მექანიზმების, თავშესაფრის და ა.შ. შესახებ), მამა კი რჩება 
საკუთარ სახლში და მის მიმართ არანაირი ღონისძიება არ ტარდება. მხარდაჭერა, რა 
თქმა უნდა, მამასაც სჭირდება, მაგრამ ამ უკანასკნელის ძალადობრივი ქცევით დაზა-
რალდა დედა და ორი მცირეწლოვანი შვილი, შესაბამისად, მათი კეთილდღეობა, მწირი 
რესურსების პირობებში, პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევა 
რეგიონულ ცენტრშია, სადაც რესურსიც მეტია, თუმცა არც ერთი აღნიშნული მიმარ-
თულებით ამ შემთხვევაში მუშაობა, ოქმის მიხედვით, არ მიმდინარეობს.

აღსანიშნავია, რომ ერთ შემთხვევაში მცირეწლოვანი და-ძმა (6 და 9 წლის) თავსდება 
მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, რისი მიზეზიც უცნობია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, 
ბავშვების მცირე ასაკი და აქედან გამომდინარე, მათი მინდობით აღზრდაში განთავსე-
ბის უპირატესობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ოქმში, საყურადღებოა, მიეთითოს ის 
ობიექტური მიზეზები, რომელთა გამოც მინდობით აღმზრდელის მოძიება ვერ მოხერხ-
და (მინდობით აღმზრდელების ნაკლებობა/არარსებობა, დროის სიმწირე და ა.შ.).

უნდა აღინიშნოს, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ჩარიცხვის ზოგ შემთხვევაში 
ოქმებში არ არის მოცემული ინფორმაცია უშუალოდ ბავშვების საჭიროებების დაკმა-
ყოფილების კუთხით. მაგალითად, ერთ-ერთ შემთხვევაში ბავშვებს ფსიქო-მოტორული 
განვითარების შეფერხება აქვთ. მართალია, რაიონში, რომელშიც არიან ბავშვები, არ 
ფუნქციონირებს ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა (ერთ-ერთი ბავშვი 6 წლისაა), 
მაგრამ მნიშვნელოვანია, ფსიქოლოგის მოძიება მოხდეს ან რეგიონული ცენტრის მომ-
სახურებით სარგებლობა მაინც დაევალოს მცირე საოჯახო ტიპის სახლს. თუმცა არის 
შემთხვევები, რომლებშიც საბჭო თავად სწევს რეკომენდაციას ბავშვის გამოკვეთილი 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. მაგალითად, ჩარიცხვის ერთ შემთხვევაში საბჭო 
გასცემს რეკომენდაციას, ბავშვთან იმუშაოს ფსიქოლოგმა და ბავშვის ნევროლოგი-
ური სტატუსი გადამოწმდეს.

ოქმში დაფიქსირებულ რამდენიმე შემთხვევაში ზრუნვის სისტემაში მყოფ ბავშ-
ვებს არ აქვთ პირადი ნომერი (ერთ შემთხვევაში, ბავშვი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა). ამ 
შემთხვევებში ბავშვები რამდენიმე თვის განმავლობაში ვერ იღებენ პირად ნომერს და 
ამიტომაც მათთვის ხელმიუწვდომელია საჭირო მომსახურება და მხარდაჭერა. მცირე 
საოჯახო ტიპის სახლში ერთ შემთხვევაში ბავშვი პირადი ნომრის არქონის გამო სკო-
ლაში ვერ დადის და აღმზრდელები სახლში ამეცადინებენ მაშინ, როდესაც ბავშვი 13 
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წლისაა და სრული სასკოლო პროგრამის ათვისებაში დახმარება (რათა ექსტერნატის 
საშუალებით მიიღოს შემდგომ კლასში გადასვლის უფლება) აღმზრდელებს, სავარა-
უდოდ, გაუჭირდებათ. ასეთ შემთხვევებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, იუსტიციის სა-
მინისტროს შესაბამისი უწყებების მხრიდან უფრო ოპერატიული ღონისძიებების გა-
ტარება და პირადი ნომრის მინიჭებამდე, სხვა უწყებებთან, მაგალითად, სკოლასთან 
თანამშრომლობა, რათა ბავშვი თავისუფალი მსმენელის სტატუსით მაინც ჩაირიცხოს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და არ გააცდინოს სასწავლო პროცესი.

ხაზგასმითაა აღსანიშნავი სარეაბილიტაციო მომსახურების არსებობის აუცილებ-
ლობა, რომელშიც ბავშვი პირველად რეაბილიტაციას გაივლიდა მანამ, სანამ მცირე 
საოჯახო ტიპის სახლში მოხვდებოდა, თუ მას ძალადობის მძიმე ფორმის (განსაკუთ-
რებით, სექსუალური ძალადობის) მსხვერპლობის ან განხორციელების გამოცდილე-
ბა აქვს. ოქმში მოყვანილი ერთ-ერთი შემთხვევა განსაკუთრებით ნათლად ცხადყოფს 
იმას, თუ რამდენად არაადეკვატური მომსახურებაა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ამ 
ტიპის (განსაკუთრებით, თავად სექსუალური ძალადობის განხორციელების) გამოცდი-
ლების მქონე ბავშვისთვის, რადგან მისი საშუალებით იგი საჭირო რეაბილიტაციას ვერ 
გადის და სხვა ბავშვების უსაფრთხოებაც შეიძლება რისკის ქვეშ დადგეს. ასევე, აღსა-
ნიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში ბავშვი კრიზისულ ცენტრში მიჰყავთ. ძალიან მნიშვნე-
ლოვანია, თუ იყო განხილული მინდობით აღზრდის ან სამტრედიის სკოლა-პანსიონის 
ვარიანტი (ბავშვი ბიჭია). თუმცა, ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ძალიან უნდა 
თბილისში ცხოვრება და სხვა ადგილებიდან, რომლებშიც ათავსებდნენ, დედაქალაქში 
გამორბოდა. შესაბამისად, საჭირო სარეაბილიტაციო რესურსების ტერიტორიულად 
ხელმისაწვდომ არეალში არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია (ეს პრინციპი სამტრედიის 
სკოლა-პანსიონის შემთხვევაში დაცული ვერ იქნებოდა). ვინაიდან კრიზისული ცენტ-
რის მიზანი ბავშვების 24-საათიანი ზრუნვისთვის მომზადებაა, სტაბილური ზრუნვის 
სისტემიდან – რაც მცირე საოჯახო ტიპის სახლია, ბავშვის კრიზისულ ცენტრში გა-
დაყვანა ამ პრინციპს ეწინააღმდეგება. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მინდობით 
აღზრდის ვარიანტის განხილვა, რომლისთვისაც სპეციალიზებული მინდობით აღმზ-
რდელის არსებობა იქნებოდა საჭირო, ან სპეციალიზებული მომსახურების არსებობა 
თბილისშიც, რომელშიც ბავშვი, მინიმუმ, პირველად რეაბილიტაციას გაივლიდა.

ზემოაღნიშნული შემთხვევის გარდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან ამორიცხვის 
შემთხვევათა უმეტესობაში, ამორიცხვა ხდება იმიტომ, რომ ბავშვები 18 წლის ასაკს აღ-
წევენ. მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან გასვლის ზოგ შემთხვევაში, სოციალური მუშა-
კის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, მას ბევრი აქვს ნამუშევარი ბავშვის ზრუნვიდან 
გასვლისთვის მოსამზადებლად – კერძოდ, მუშაობა ნაწარმოებია ბავშვის პროფესიულ 
განათლებასა და ოჯახთან ურთიერთობის აღდგენაზე. თუმცა არის შემთხვევები, რომ-
ლებშიც ზრუნვიდან გასვლის კომპონენტზე არაფერია ნათქვამი. ასევე, ძალიან მნიშვ-
ნელოვანია თავად მომსახურების მიმწოდებლის მუშაობა ბავშვებთან, მათი დამოუკი-
დებლობის ხელშესაწყობად. თბილისის ოქმში რამდენიმე შემთხვევაში ბავშვები „ეს-ო-ეს 
ბავშვთა სოფლის“ ახალგაზრდულ სახლში იმყოფებიან, რომელიც თავად ძალიან ბევრ 
რესურსს დებს იმაში, რომ ბავშვებს მისცეს შესაძლებლობა, სრულწლოვანების შემდეგ 
წარმატებით წარმართონ ცხოვრება (განათლების, პროფესიული მომზადების, დასაქმე-
ბის, საცხოვრისის, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის და სხვა ტიპის მომსახურება).

ოქმებში განხილულ ერთ შემთხვევაში უქმდება საბჭოს მიერ ადრე მიღებული გა-
დაწყვეტილება ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდში „ჩემი სახლი“ ბავშვის ჩარიცხვის შესა-
ხებ, რადგან იგი კატეგორიულ უარზეა, გადავიდეს ამ მომსახურებაში. მომსახურების 
მიმღების სურვილის პატივისცემა ძალიან პოზიტიურადაა შესაფასებელი, თუმცა ოქმ-
ში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა გარემოებებზე დაყრდნობით გაწია რეკომენდა-
ცია სოციალურმა მუშაკმა ბავშვის ჩარიცხვაზე ან ახლა რა იგეგმება ამ ბავშვთან და-
კავშირებით, ასევე, რამდენად დაცულია ბავშვის უფლებები იმ გარემოში, რომელშიც 
ის დარჩა.
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ბავშვთა კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი

კრიზისული ინტერვენციის ცენტრთან დაკავშირებული შემთხვევები მარტო თბილისში 
განიხილება. სულ ასეთი 2 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ორივე შემთხვევა ამორიცხვას 
ეხება. ასევე, კახეთის საბჭოს თავნჯდომარის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების ოქმში 
დაფიქსირებულია შემთხვევა, რომელიც რეინტეგრაციის დახურვას ეხება. ეს შემთხვევა 
განხილულია რეინტეგრაციის შესახებ ქვეთავში. მასში ნახსენებია, რომ ბავშვი გადავიდა 
კრიზისულ ცენტრში, თუმცა ამის შესახებ გადაწყვეტილება კახეთის საბჭოს არ მიუღია.

კრიზისული ინტერვენციის ცენტრში მყოფი ბავშვების შემთხვევები განსაკუთრე-
ბული სირთულეებით გამოირჩევა. ამ მიმართებით კიდევ უფრო აქტუალური ხდება 
სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა ბავშ-
ვების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. ერთ-ერთი ბავშვი კრიზისული ინტერვენ-
ციის ცენტრიდან ირიცხება იმიტომ, რომ წინასწარ პატიმრობაში ხვდება ყაჩაღობის 
გამო. საბჭოს ამ შემთხვევაზე არ გაუცია რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, 
თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვთან მუშაობა მისი უფლებების დაცვის მიზნით, ასე-
ვე, ინფორმაციის გაცვლა შესაბამის უწყებებთან, რათა ბავშვისთვის მაქსიმალურად 
მორგებული ზომა იქნეს შეფარდებული ან თუნდაც იმის დაგეგმვა, თუ სავარაუდო 
სასჯელის შემდეგ სად უნდა წავიდეს იგი (განსაკუთრებით, თუ ეს სასჯელი მცირეხ-
ნიანია და ბავშვი დაწესებულებიდან გათავისუფლების შემდეგ ჯერ კიდევ არასრულწ-
ლოვანი იქნება). ასევე, მნიშვნელოვანი კითხვები იბადება იმასთან დაკავშირებით, თუ 
რა მუშაობა მიმდინარეობდა ბავშვთან მისი ცენტრში ყოფნის პერიოდში და რატომ ვერ 
მოხერხდა მის მიერ კანონის დარღვევის პრევენცია.

ისევე, როგორც ზრუნვის სისტემიდან გამავალი ბევრი სხვა ბავშვის შემთხვევაში, კრი-
ზისული ცენტრიდან ბავშვის ამორიცხვის შემთხვევაშიც არ არის დაგეგმილი ღონისძიებე-
ბი ან საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 
მომზადებასთან დაკავშირებით. მეორე შემთხვევაში, როცა ბავშვი ირიცხება კრიზისული 
ცენტრიდან, ოჯახზე, რომელშიც იგი უნდა დაბრუნდეს, ძალიან მწირი ინფორმაციაა მო-
ცემული. უნდა აღინიშნოს, რომ ოქმში არ არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, არის ან იყო 
თუ არა დაგეგმილი ბავშვთან დაკავშირებით მუშაობა განათლების, დასაქმების ან სხვა 
მიმართულებებით, რაც მას დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის უკეთ მოამზადებდა.

გამყვან და მნახველ პირად დარეგისტრირება

24-საათიანი ზრუნვის რომელიმე ფორმაში მყოფი ბავშვების მნახველ და გამყვან 
პირად დარეგისტრირების შემთხვევები ყველა რეგიონის ოქმებშია დაფიქსირებული. 
რაოდენობები მითითებულია ზემოთ 24-საათიანი ზრუნვის ზოგად მიმოხილვაში. სულ 
დაფიქსირებული 28 შემთხვევიდან 9-ში გამყვან პირად დარეგისტრირება ხდება, 9-ში 
მნახველ პირად, 10-ში კი – როგორც გამყვან, ისე მნახველ პირად. ერთპიროვნული 
გადაწყვეტილებების ამსახველ ოქმებში მნახველ და გამყვან პირად რეგისტრირების 
შემთხვევები განხილული არ არის, რაც მისასალმებელია, რადგან, განსაკუთრებით, 
გამყვან პირად დარეგისტრირება საკმაოდ სენსიტიური და რთულად გადასაწყვეტი სა-
კითხია ბავშვის კეთილდღეობიდან და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.

ყველა შემთხვევაში საბჭო ამტკიცებს სოციალური მუშაკის მიერ გაწეულ რეკომენ-
დაციას. მხოლოდ ერთ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი, მშობლის სურვილის მიუხე-
დავად, არ უწევს მას რეკომენდაციას გამყვან პირად დარეგისტრირების შესახებ მისი 
არასტაბილური მდგომარეობისა და ბავშვზე ძალადობის რისკის გამო. სოციალური 
მუშაკის რეკომენდაციას საბჭო ამ შემთხვევაშიც ამტკიცებს.

გამყვან და მნახველ პირად დარეგისტრირების ერთ შემთხვევაში კახეთის საბჭოს 
ერთი წევრი არ ეთანხმება სოციალური მუშაკის რეკომენდაციას, თუმცა სხვა წევრების 
დადებითი გადაწყვეტილების გამო პირი მაინც ინიშნება გამყვან და მნახველ პირად. ამ 
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შემთხვევაში, გამყვანი პირი ინიშნება მცირეწლოვანი ბავშვისთვის მინდობით აღზრდა-
ში. ეს პირი ბავშვის შორეული ნათესავია. საბჭოს ერთ-ერთი წევრის აზრით, ამ ადამიანს 
უბრალოდ კომფორტულად უნდა, შემდეგში ბავშვის მეურვედ დაინიშნოს, რადგან ბავშ-
ვის მშობლებთან დაბრუნების პერსპექტივა არ იკვეთება. ამ სიტუაციაში, შორეული ნა-
თესავის მიერ მასზე მზრუნველობა საუკეთესო გამოსავალი ჩანს, მითუმეტეს, იმ ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომ ამ ოჯახში ბავშვის ბიოლოგიური ბებიაც ხშირად სტუმრობს.

ოქმებში დაფიქსირებული შემთხვევების ანალიზზე დაყრდნობით, განსაკუთრებუ-
ლი ყურადღება შემდეგ გამოკვეთილ სირთულეებსა და ასპექტებზე გვსურს, გავამახ-
ვილოთ:
– კახეთის ოქმებში დაფიქსირებულ რამდენიმე შემთხვევაში გამყვან პირად მშობე-

ლი ინიშნება მაშინვე, როგორც კი ბავშვი ირიცხება ზრუნვის სისტემაში. ამ შემ-
თხვევებში ბავშვების ოჯახიდან გამოყვანა მშობლის/მშობლების მხრიდან მასზე 
ძალადობისა და უგულებელყოფის გამო მოხდა (ერთ შემთხვევაში კი მამა, ასევე, 
დიდი ხნის განმავლობაში ძალადობდა დედაზე). აქედან გამომდინარე, ოჯახის შე-
სამზადებლად ბავშვის თუნდაც დროებით გასაყვანად, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, 
გარკვეული მუშაობა მშობლებთან მათ მიერ ძალადობრივი ქცევის აღმოფხვრის, 
მშობლობის უნარების გაუმჯობესების, შემდგომი ძალადობისა და უგულებელყო-
ფის პრევენციის მიზნით. ასევე, განსაკუთრებით რთულ შემთხვევებში შესაძლებე-
ლია, უმჯობესი იყოს საწყის ეტაპზე მშობლისთვის ბავშვის მხოლოდ რამდენიმე 
საათით ან მხოლოდ დღის განმავლობაში გაყვანის უფლების მიცემა და თანდათან 
მისი ღამით გაყვანისთვის შემზადება.

– მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობის ხელშეწყობისა და მშობლის მიერ, პირველ 
ეტაპზე, ბავშვის გაყვანის მხარდასაჭერად, ზოგ შემთხვევაში, მრავალფეროვანი 
მომსახურება არის საჭირო. კერძოდ, ერთ შემთხვევაში მშობელს უნდოდა გამყვან 
პირად დარეგისტრირება, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და არასტაბი-
ლური საცხოვრებელი პირობების გამო მხოლოდ მნახველ პირად დარეგისტრირდა. 
ძალიან მნიშვნელოვანია, შინ დახმარების მომსახურების განვითარება მსგავსი სირ-
თულეების მქონე მშობლებისთვის. საბჭოს გადაწყვეტილება, მსგავსი რესურსების 
არარსებობის პირობებში, ადეკვატური ჩანდა ბავშვის უსაფრთხოებიდან გამომდი-
ნარე. თუმცა რადგან სახელმწიფო პრიორიტეტი ბავშვის ოჯახში აღზრდაა, მსგავსი 
მომსახურების განვითარებაც, ასევე, სახელმწიფო პრიორიტეტი უნდა გახდეს. ასე-
თი მომსახურება და მშობლისთვის ბავშვის დროებით გაყვანაში ხელშეწყობა შემდ-
გომში რეინტეგრაციის პერსპექტივასაც, თავისთავად, გაზრდის.

– ისევე, როგორც სხვა შემთხვევებში, გამყვან პირად დარეგისტრირების დროსაც, 
მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, რამდენად უსაფრთხოა ბავშვისთვის ოჯახის ნებისმი-
ერი ახალი წევრი, განსაკუთრებით კი მშობლის ახალი პარტნიორი/მეუღლე. ბავშვის 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ოჯახის ახა-
ლი წევრისგან ისეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნა, როგორებიცაა ცნობა ნასამართ-
ლობის შესახებ, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, მათ შორის, სამე-
დიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ.

– ერთ შემთხვევაში მნახველ და გამყვან პირად რეგისტრაციის დროს ცვლილება შედის 
საბჭოს მიერ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებაში – დედა, რომელიც მინდობით აღზ-
რდაში მყოფ შვილზე ძალადობს (ფიზიკურად და ასევე, ახვედრებს ძმას, რომელიც 
ბავშვზე ადრე ძალადობდა), დარეგისტრირებული იყო გამყვან პირად და ახლა სოცი-
ალური მუშაკი მის მხოლოდ მნახველ პირად რეგისტრაციას ითხოვს. კითხვები იბა-
დება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ დარეგისტრირდა დედა თავიდანვე ბავშვის 
გამყვან პირად და რატომ გრძელდებოდა ეს სიტუაცია რამდენიმე თვის განმავლობა-
ში, რაც ბავშვი მინდობით აღზრდაშია, მითუმეტეს, რომ ამ უკანასკნელის განთავსე-
ბისთანავე ზრუნვის სისტემისთვის ცნობილი იყო დედის ძალადობრივი ქცევისა და 
შვილის უგულებელყოფის შესახებ. ამ კითხვებზე პასუხები ოქმიდან არ ჩანს.
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4.4. დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის მომსახურების გამოყენება, რომელიც ძალიან 
მნიშვნელოვანია დედისა და შვილ(ებ)ის დაშორების პრევენციისთვის, თბილისსა და 
იმერეთში ხდება. კახეთში არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება აღნიშნული მომსახურების 
მიწოდება, რაზეც, სავარაუდოდ, მოქმედებს ის ფაქტი, რომ ამ რეგიონში მსგავსი მომ-
სახურება არ ფუნქციონირებს. სულ ოქმებში განხილულია 11 შემთხვევა7, რომლებიც 
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარს ეხება. თბილისში განხილულია 5, იმერეთში კი 6 
შემთხვევა (მათ შორის, 2 ერთპიროვნულად). ამ შემთხვევათაგან 2 ჩარიცხვას, 5 ამო-
რიცხვას, 4 კი მომსახურების გაგრძელებას ეხება.

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების ოქმებში მხოლოდ იმერეთში დედათა და 
ბავშვთა თავშესაფარში ჩარიცხვის ორი შემთხვევაა განხილული. ორივე შემთხვევაში 
მდგომარეობა გადაუდებელია. ერთ-ერთში დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში ირიც-
ხება დედა 2 თვის ბავშვით. მეორე შემთხვევაში „ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ დედათა და 
ბავშვთა თავშესაფარში ჩაირიცხა ახალდაბადებული ბავშვი, რომელიც შეეძინა დედას, 
რომელიც რამდენიმე თვის წინ თავად ჩაირიცხა ამავე თავშესაფარში.

ჩარიცხვისა და გადასინჯვის შემთხვევებში, საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლების ვადა, ძირითადად, 6 თვეა. არც ერთ შემთხვევაში არ არის მითითებული, რომ 
მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა.

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის შემთხვევებში კიდევ უფრო აქტუალური ხდება დედის 
გაძლიერებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომლებიც ოქმების მიხედვით შემთხვევათა 
ნაწილში ფიგურირებს, ნაწილში კი – ნაკლებად (საუბარია დედის პროფესიულ მომზადე-
ბასა და დასაქმებაზე, საცხოვრისით მხარდაჭერაზე, ფსიქოლოგის მხარდაჭერასა და სხვა 
მსგავს მომსახურებაზე). კიდევ უფრო აქტუალური ხდება მამებისთვის ალიმენტის დაწესე-
ბის საკითხი, რათა დედებს მინიმალური შემოსავალი მაინც ჰქონდეთ ბავშვების საჭიროებე-
ბის უზრუნველსაყოფად. ერთ შემთხვევაში შეტანილი იყო მამაზე სარჩელი და ალიმენტიც 
დაწესდა, თუმცა ამჟამად ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაა პრობლემური. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანი ხდება, ასევე, ალიმენტის გადახდის აღსრულების მექანიზმების დახვეწაც.

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრიდან ამორიცხვები დედების განცხადებით ხდება და 
ისინი ნათესავებთან ბრუნდებიან საცხოვრებლად. ზემოაღნიშნული შემთხვევა, რომელ-
შიც მამას ალიმენტი აქვს დაწესებული, სწორედ ამორიცხვის ერთ-ერთი შემთხვევაა.

ასევე, აქტუალურია დედისა და ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში მყოფი სხვა წევრე-
ბისთვის საჭირო მომსახურების მიწოდების თემაც. ერთ შემთხვევაში ოჯახში დედის 
არასრულწლოვანი და და დედ-მამა ცხოვრობენ, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებ-
ლობები აქვთ (მათ შორის, დას დიაგნოზი არ აქვს). მართალია, ოქმში ნათქვამია, რომ 
საჭიროა, მოხდეს დის დიაგნოსტირება, თუმცა კონკრეტული გეგმა ოჯახის მხარდასა-
ჭერად დასახული არ არის.

4.5. სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები

ყველა რეგიონული საბჭო დიდი სიფრთხილით უდგება სამეურვეო პირის ქონების 
გასხვისების საკითხს. ყველა გადაწყვეტილება დეტალურ იურიდიულ ანალიზს გადის 
და საბჭო სამეურვეო პირის უპირატესი ინტერესებით ცდილობს ხელმძღვანელობას. 
ასევე, უმეტეს შემთხვევებში დაფიქსირებულია საბჭოს წევრების, განსაკუთრებით კი, 
იურისტის მოსაზრებები ქონებრივ საკითხებთან მიმართებით. 

სულ ოქმებში 13 შემთხვევაა განხილული, რომლებიც სამეურვეო პირის ქონების გასხ-
ვისებას ეხება. თბილისში საბჭოს მიერ განხილულ შემთხვევებს შორისაა სულ 8 შემთხვე-
ვა, კახეთში – 3, იმერეთში კი – 2 (მათ შორის, ერთი ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით).

7. შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვების რაოდენობით ითვლება.
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შესწავლილი ოქმების უმეტესობის შემთხვევაში (2015 წლის აპრილამდე), ქმედუ-
უნაროდ აღიარებული პირის მეურვე მის ქონებრივ საკითხებსაც განაგებდა, თუმცა 
ამჟამად კანონმდებლობაში არსებობს მხარდაჭერის საჭიროების მქონე პირის ცნებაც, 
რაც შეიძლება კი ან არ გულისხმობდეს პირისთვის ქონების საკითხებში მხარდამჭერის 
დანიშვნას, რაც, უთუოდ, უფრო მორგებულია პირის საჭიროებებზე და მაქსიმალურად 
ნაკლებად ზღუდავს მის დამოუკიდებლობას.

საბჭოს გადაწყვეტილებები სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებით ეხება ქო-
ნების გასხვისებას, იპოთეკით დატვირთვას, ფასადის ცვლილებასა და დაგროვებითი 
ანაბრიდან თანხის მოხსნას. შემთხვევათა უმეტესობაში, საბჭო აკმაყოფილებს სოცი-
ალური მუშაკის რეკომენდაციას. განსაკუთრებით სენსიტიურია ქონების გასხვისების 
თემა. ამ შემთხვევათა ნაწილში საბჭო არ აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკო-
მენდაციას ან საქმის დამატებით შესწავლას ითხოვს (1 შემთხვევა საბჭომ თბილისში 
ნაწილობრივ არ დააკმაყოფილა, 1 შემთხვევა კახეთში არ დაკმაყოფილდა, 1 შემთხ-
ვევაში კი კახეთის საბჭომ საქმის დამატებითი შესწავლა მოითხოვა):
– კახეთის საბჭო ერთ შემთხვევაში საქმის დამატებით შესწავლას მოითხოვს შემთხ-

ვევაზე, რომელიც ფიქტიურად უკვე გასხვისებული ქონების გასხვისების ფორმა-
ლიზებას ეხება. ამასთანავე, მეურვემ ვერ წარმოადგინა საბუთები იმისა, რომ ნამ-
დვილად დახარჯა სამეურვეო პირის მკურნალობაზე ის თანხა, რაც ქონების უკვე 
ფიქტიური გაყიდვიდან მიიღო. მართალია, საბჭოს ოქმში ნათქვამია, რომ ის უკვე 
გასხვისებულ ქონებაზე არ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ საბჭო ქონების 
წარსულში ფიქტიურად გასხვისებას არ ჩათვლის მიზანშეწონილად, შესაძლებელია, 
მოთხოვნა მეურვისთვის არამიზნობრივად გასხვისებული ქონების უკან დაბრუნე-
ბისა, რაც სოციალური მუშაკის ან საბჭოს რეკომენდაციებში ჯერჯერობით ნახსე-
ნები არ არის. თუმცა ოქმის მიხედვით, შემთხვევა ახლო მომავალში უნდა გამოიტა-
ნონ დამატებითი განხილვისათვის.

– კახეთში 2015 წლის მარტის ერთ შემთხვევაში საბჭომ არ დააკმაყოფილა სოცი-
ალური მუშაკის რეკომენდაცია (საქმის დამატებითი შესწავლის მოთხოვნის გარე-
შე) სამეურვეო პირის ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით, რადგან მიიჩნია, 
რომ ქონების გასხვისებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არსებობდა. კერძოდ, 
სამეურვეო პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, მას არ ესაჭი-
როებოდა ბინის გასხვისებიდან მიღებული თანხები, რომლებსაც მეურვე ითხოვდა. 
თუმცა სოციალური მუშაკის დასკვნაში, ჯანმრთელობის საჭიროებების დაკმაყო-
ფილებასთან ერთად, საუბარი იყო იმაზე, რომ ბინის გაყიდვიდან მიღებული თანხა 
უნდა მოხმარებოდა უკვე ავარიულად გამხდარი ამჟამინდელი საცხოვრებლის შე-
კეთებას, რომელშიც ცხოვრობს სამეურვეო პირი (ავარიული სიტუაცია მისი აგრე-
სიული ქცევითა და ნგრევით იყო გამოწვეული). ამ გარემოებაზე საბჭოს გადაწყვე-
ტილებაში არაფერია ნათქვამი. მაგრამ ვინაიდან ქონების გაყიდვის სანაცვლოდ არ 
ხდება ახალი ქონების შეძენა სამეურვეო პირის სახელზე, საბჭოს გადაწყვეტილება 
სამეურვეო პირის ინტერესს წარმოადგენს. რადგან სამეურვეო პირის ამჟამინდელი 
საცხოვრებელი ავარიულ სიტუაციაშია, მეურვემ შეიძლება გააქირაოს ბინა, რაც 
მას საშუალებას მისცემს, გარკვეული შემოსავლით შეძლოს ამჟამინდელი საცხოვ-
რებლის შეკეთება, ამაზე კი საბჭოს თანხმობა საჭირო არ არის.

– ერთ შემთხვევაში თბილისის საბჭო აკმაყოფილებს სოციალური მუშაკის რეკომენ-
დაციის ნაწილს ქონების გასხვისების თაობაზე, მაგრამ, ასევე, არ აძლევს ნებას 
მეურვეს, საკუთარ სახელზე გადაიფორმოს სამეურვეო პირის საკუთრებაში არსე-
ბული ქონება, რადგან სამოქალაქო კოდექსი უკრძალავს მეურვეს, გარიგებაში შე-
ვიდეს სამეურვეო პირთან.
ორ შემთხვევაში განიხილება საკითხი პირის დაგროვებით ანაბარზე დაგროვილი 

თანხის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის პენსია) მოხსნის თაობაზე. ერთ-
ერთ შემთხვევაში თბილისში სკოლის დირექცია მიმართავს სააგენტოს დაგროვებითი 
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ანაბრიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის კბილების სამკურნალოდ 
საჭირო თანხის მოსახსნელად. ბავშვის დედას შეზღუდული აქვს მშობლის უფლება. 
თუმცა არ ჩანს, ბავშვი თავად სად იმყოფება და რატომ მიმართავს სკოლა სააგენტოს 
კბილების მკურნალობასთან დაკავშირებით. თუ ბავშვი სააღმზრდელო დაწესებულე-
ბაშია, ეს მიმართვა, სავარაუდოდ, სოციალური მუშაკის მხრიდან უნდა განხორციელ-
დეს. საბჭო რთავს ნებას, ბავშვისთვის გამოიყენონ ანაბარზე დაგროვილი თანხა კბი-
ლების მკურნალობისთვის.

ოქმებში დაფიქსირებულია ერთადერთი შემთხვევა, რომელშიც საბჭო მიიჩნევს, 
რომ სამეურვეო პირის ქონებასთან დაკავშირებული საკითხი მის კომპეტენციას სცდე-
ბა. ეს შემთხვევა ეხება თბილისში სამეურვეო პირის კუთვნილ ბინაში ფასადის (ფანჯ-
რის) ცვლილებას, საბჭოს იურისტის ინფორმაციით კი ფასადის ცვლილებისთვის საბ-
ჭოს ნებართვა საჭირო არ არის.

4.6. 24-საათიანი ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და ხანდაზ-
მულებზე

24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრუ-
ლი პირებისა და ხანდაზმულებისთვის ყველა ოქმში მცირე რაოდენობითაა განხილუ-
ლი. ეს რიცხვი ძალიან მცირეა ბავშვებთან დაკავშირებულ შემთხვევებთან შედარე-
ბითაც (სულ 28, ანუ შემთხვევათა საერთოდ რაოდენობის 1%). ეს, თავისთავად და 
ზოგადი დეინსტიტუციონალიზაციის ხედვიდან გამომდინარე, არცთუ ცუდია, თუმცა 
ყველაზე საგულისხმო ისაა, რომ ეს ფაქტი იმის ფონზე ხდება, რომ პრევენციული 
მომსახურება დღის ცენტრის გარდა არ არსებობს. ზრდასრულთათვის 24-საათიანი 
ზრუნვის მომსახურებაში მომლოდინეთა რიგის სიდიდიდან გამომდინარეც, ზრუნვი-
სა და პრევენციული მომსახურება გაცილებით მეტ ადამიანს სჭირდება. 24-საათიანი 
ზრუნვის ფორმებს შორის ყველაზე ხშირად სათემო ორგანიზაცია (ზრდასრულებზე 
24-საათიანი ზრუნვის შემთხვევათა 50%), ყველაზე იშვიათად კი შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე პირთა თავშესაფარი (4%) ფიგურირებს.

24-საათიანი ზრუნვის ფორმებს შორის განხილული შემთხვევები მოიცავს სათემო 
ორგანიზაციას, ხანდაზმულთა პანსიონატს, ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა 
თავშესაფარსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატს. თბილისში 
მხოლოდ ხანდაზმულთა პანსიონატსა და სათემო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული 
თითო-თითო შემთხვევაა განხილული. იმერეთში ხანდაზმულთა პანსიონატთან დაკავ-
შირებული 6 (მათ შორის, ერთპიროვნულად 1), ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა 
თავშესაფართან – 6 (მათ შორის, ერთპიროვნულად 4), სათემო ორგანიზაციასთან – 
2 (მათ შორის, ერთპიროვნულად 2) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
პანსიონატთან დაკავშირებული 1 შემთხვევაა განხილული (ერთპიროვნულად). კახეთ-
ში მხოლოდ სათემო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული 11 შემთხვევაა განხილული 
(მათ შორის, 5 ერთპიროვნულად). მოცემული მონაცემები ხაზს უსვამს სხვადასხვა 
მომსახურების არათანაბარ განაწილებას რეგიონების მიხედვით, რაც განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, რადგან საჭირო მომსახურების მისაღებად მომსახურების მიმღებს 
საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან შორს შეიძლება მოუწიოს გადასახლება, რაც 
განსაკუთრებულ სირთულეებს წარმოშობს შეგუების თვალსაზრისით.

სულ 24-საათიანი ზრუნვის ყველა მომსახურებაში ჩარიცხვის შემთხვევათა რიცხვი 
11-ია, დახურვის – 16, გადასინჯვის კი – 1. გადასინჯვა კახეთში ხდება და მხოლოდ 
ამ რეგიონში ჩარიცხვის შემთხვევებში მითითებულია საბჭოს გადაწყვეტილების ვა-
დაც. სხვა რეგიონებში მომსახურებაში ჩარიცხვისას ვადის მითითება და შესაბამისად, 
შემთხვევების გადასინჯვაც არ ხდება. ვადის მითითება და შემდეგ მისი გაგრძელები-
სას საქმის გადასინჯვა, თავისთავად, ძალიან მისასალმებელია. თუმცა გადასინჯვისას 
მხოლოდ ისაა ნახსენები, რომ მომსახურების მიმღები თავს კარგად გრძნობს. ამ შემთ-
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ხვევაში არ არის მითითებული არც მომსახურების მიმღების დეტალური მდგომარეობა 
და არც მისი თემში დაბრუნების შესაძლებლობები, რაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
ბავშვების შემთხვევებში წარმოდგენილი მსგავსი ინფორმაციისგან.

24-საათიანი ზრუნვიდან ამორიცხვა, ძირითადად, პირის ჯანმრთელობის მდგომა-
რეობის გაუარესების გამო ან პირის სურვილით ხდება. ჯანმრთელობის გაუარესების 
გამო პირები სხვა დაწესებულებებში მიდიან სამკურნალოდ. თუმცა უცნობია, ფარავს 
თუ არა ამ ხარჯებს საყოველთაო დაზღვევა და რამდენად აქვს საცხოვრებელი პირს 
სათემო ორგანიზაციის გარეთ (როცა სამკურნალო დაწესებულებაში მუდმივად არ 
უნდა იმყოფებოდეს), ასევე, თუ ჰყავს თანადგომის ქსელი, რომელიც მას მხარდაჭე-
რას გაუწევს. როცა პირები საკუთარი სურვილით გადიან მომსახურებიდან და ოჯახში 
ბრუნდებიან, არაფერია ნათქვამი იმ გარემოზე, რომელშიც დაბრუნდა მომსახურების 
მიმღები. ასევე, არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რატომ ჩაირიცხა ეს ადამიანი ამ დაწე-
სებულებაში და თუ ოჯახსა და მის ფუნქციონირებაში იყო რაიმე პრობლემა, ეს უკანას-
კნელი თუ აღმოიფხვრა ან მინიმუმ, თუ იგეგმება დარჩენილ პრობლემებზე მუშაობა.
მნიშვნელოვანია, დავაფიქსიროთ, რომ როგორც ზემოთ ჩანს, 24-საათიანი ზრუნვის 
სხვადასხვა ფორმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებათა მიღება ზრდასრულების 
შემთხვევაში ერთპიროვნული გადაწყვეტილებითაც ხდება. რადგან 24-საათიან ზრუნ-
ვაში ჩარიცხვა განსაკუთრებით სენსიტიური თემაა, მნიშვნელოვანია, მსგავსი გადაწყ-
ვეტილებები, შესაძლებლობის შემთხვევაში, სხდომაზე მიიღონ.

ხანდაზმულებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 24-საათიანი 
ზრუნვის განხორციელებასთან დაკავშირებით შემდეგი ასპექტები და სირთულეები 
იკვეთება:
– ჩარიცხვის შემთხვევაში, აქტუალური ხდება დიდი ზომის დაწესებულების შეთავა-

ზების გარდა სხვა ალტერნატიული მომსახურების მიწოდება, რაც არ ხორციელდე-
ბა არც ერთ შემთხვევაში. ჩარიცხვა, ძირითადად, შემდეგი მიზეზების გამო ხდება: 
მძიმე საცხოვრებელი პირობები, სიღარიბე, მომვლელის/მზრუნველის, თანადგომის 
ქსელის არყოლა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება და სხვა.

– ჩარიცხვის ერთ შემთხვევაში, ხანდაზმული მარტო ცხოვრობს, თავს ვერ უვლის, ბი-
ნას ქირაობს, შვილმა კი სახლიდან გამოაგდო შვილიშვილისთვის ბინის გადაფორმე-
ბის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, ძალიან აქტუალური შეიძლება იყოს ხანდაზმულისთ-
ვის უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა სააგენტოს იურისტის ან სახელმწიფოს 
მიერ დაფინანსებადი ადვოკატის მომსახურების მეშვეობით. გარდა ქონებრივი სა-
კითხისა, ასევე, მნიშვნელოვანი საკითხია, რამდენად შესაძლებელია ხანდაზმულის 
შვილს დავუწესოთ მშობლის რჩენის ვალდებულება, რაც სამოქალაქო კოდექსით 
გათვალისწინებული ვალდებულებაა, თუმცა პრაქტიკაში ეს მუხლი ნაკლებად რე-
ალიზდება. მნიშვნელოვანია, ამ კუთხით მოხდეს სამართლებრივი პროცედურებისა 
და მექანიზმების დახვეწა, რათა პრაქტიკაში უფრო მარტივად დაწესდეს მსგავსი 
ტიპის ვალდებულებები. ეს კი, თავის მხრივ, ხანდაზმულს დამოუკიდებლად ცხოვ-
რების მეტ შესაძლებლობას მისცემს და დაზოგავს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვა-
ლისწინებულ ხარჯებს.

– ასევე, პრობლემები ვლინდება რამდენიმე შემთხვევაში მზრუნველის გარეშე დარ-
ჩენილ პირებთან დაკავშირებით, რომელთაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვ-
ლა. ერთ შემთხვევაში პირზე ოჯახის წევრები ზრუნავდნენ, მაგრამ ყველა მათ-
განის გარდაცვალების შემდეგ მას ვერავინ უვლის, რის გამოც იგი ირიცხება ხან-
დაზმულთა პანსიონატში. მსგავს შემთხვევებში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა 
მშობლების/მეურვეების/მზრუნველების მხარდაჭერა მანამ, სანამ სიტუაცია ასეთი 
კრიტიკული იქნებოდა, რათა მათ შეძლებისდაგვარად დაეგეგმათ საკუთარი სამ-
ზრუნველო/სამეურვეო პირის/შვილის მომავალი, რომ პირი მარტო არ აღმოჩენი-
ლიყო, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა. ასევე, ამ შემთხვევაში გაუგებარია, ვისი 
საკუთრებაა ბინა, რომელშიც ცხოვრობს პირი და ვინ ისარგებლებს ამ ბინით მო-
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მავალში. ოქმში საუბარია ნათესავზე, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ ვერ 
იზრუნებს ბენეფიციარზე. საინტერესოა, რამდენად უნდა განიხილებოდეს იგი ამ 
ქონების მემკვიდრედ. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იურისტის ჩართვა ამ სა-
კითხების განსახილველად და ბენეფიციარის ჭეშმარიტი ინტერესების დასაცავად.

– ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფარში ჩარიცხვის შემთხვევებში 
მეურვეები ვერ უზრუნველყოფენ სამეურვეო პირების უსაფრთხოებასა და ჯანმ-
რთელობას, რადგან მათ თვითდამაზიანებელი და სხვების დამაზიანებელი ქცევა 
აქვთ და მეურვეები ამ ქცევას ვერ მართავენ. ამ შემთხვევებში ძალიან მწვავედ ჩანს 
თემში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების განვითარების საჭიროება, რათა 
მაქსიმალურად დაუჭირონ მათ თემში მხარი და მოხდეს ინსტიტუციონალიზაციის 
პრევენცია.

– შესწავლილი შემთხვევების დიდ ნაწილში, 24-საათიანი ზრუნვით მოსარგებლე 
ბევრი პირი, სათემო მომსახურების არსებობის პირობებში, სავარაუდოდ, დამო-
უკიდებლად ცხოვრებას შეძლებდა. თუმცა მსგავსი მომსახურება საქართველოში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არ არსებობს, მიუხედავად დიდი 
საჭიროებისა.

4.7. სხვა ტიპის შემთხვევები

ოქმებში ზემოაღნიშნულის გარდა განხილულია მცირე რაოდენობით შემთხვევები, 
რომლებიც არცერთ ზემოთ მოცემულ კატეგორიაში არ ჯდება და ამიტომაც მათ ცალ-
კე განვიხილავთ. მათი რაოდენობა სულ 12-ია: თბილისში 8 და კახეთში 4.

ეს შემთხვევები მოიცავს შემდეგი ტიპის შემთხვევებს: საბჭოს წინა გადაწყვეტილე-
ბის შეცვლა/კორექტირება; მომსახურების მიმღების პირადი ინფორმაციის შეცვლის 
შესახებ საბჭოს ინფორმირება; გადაწყვეტილება მომავალში საქმის სხვა რაიონისთ-
ვის გადაცემის შესახებ მომსახურების მიმღების მიერ საცხოვრებელი ადგილის ცვლი-
ლების გამო; ცვლილება მინდობით აღზრდის ხელშეკრულებაში ბავშვის მიერ შეზღუ-
დული შესაძლებლობის სტატუსის მიღების გამო; უარი შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვისთვის მინიჭებული ვაუჩერის დაფინანსების შეცვლაზე.
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5. დანართი #1

მეურვეობისა და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების ოქმებში  
განხილული შემთხვევების თვისებრივი ანალიზის ჩარჩო

ოქმის ნომერი/თარიღი/რეგიონი

საქმის ნომერი ოქმში

ოქმის ტიპი
– გეგმიური სხდომა 
– არაგეგმიური (დამატებითი) სხდომა 
– საბჭოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილება

მომსახურების მომხმარებლის მახასიათებლები:
– ასაკი
– სქესი
– ჯანმრთელობის მდგომარეობა (შეზღუდული 

შესაძლებლობა, მხარდაჭერის საჭიროება და ა.შ.)
– საცხოვრებელი ადგილი (მხოლოდ რეგიონების 

შემთხვევაში – რეგიონული ცენტრი თუ რაიონი/
სოფელი

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში“ ოჯახის სარეიტინგო ქულა  (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში)

რა ტიპისაა შემთხვევაა (ახალი, მიმდინარე) და რა 
საკითხზე გასცემს სოციალური მუშაკი რეკომენდაციას 
(24–საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოთავსება, 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის პრევენცია, 
რეინტეგრაცია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, 
სამეურვეო პირის ქონების გასხვისება და ა.შ.)

რა გადაწყვეტილება მიიღო საბჭომ?

რა ვადით მიიღო საბჭომ გადაწყვეტილება?

რამდენად იყო გათვალისწინებული პირის ჭეშმარიტი 
ინტერესები საბჭოს გადაწყვეტილებასა და 
რეკომენდაციებში?
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რამდენად იყო გათვალისწინებული მოქმედი 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმები?
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული 
საბჭოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ძირითადი 
მარეგულირებელი ნორმების ჩამონათვალი, რომელიც 
კვლევის ფარგლებში იყო გამოყენებული:
1. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება 

#04–404/ო მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 
რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულებისა და 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
4. ინსტრუქციები სოციალური მომსახურების სააგენტოში 

გამოსაყენებელი სპეციალური ფორმების შესახებ
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №74 

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 
წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №291 
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 
წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138 
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 
წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

8. ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012-2015 
სამოქმედო გეგმა

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №66, 
ტექნიკური რეგლამენტი – ბავშვზე ზრუნვის 
სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

10. „გეითქიფინგის“ პოლიტიკის სახელმძღვანელო 
პრინციპები

11. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-20/ნ რეინტეგრაციის 
შემწეობის დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა 
და შეწყვეტის წესისა და პირობების, აგრეთვე მის 
გაცემასთან დაკავშირებული სხვა ურთიერთობების 
განსაზღვრის შესახებ

12. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ბრძანება N 51/ნ მინდობით აღზრდის 
პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილება  N 22 
“სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების 
დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების 
დამტკიცების შესახებ”

14. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრის ბრძანება N 52/ნ სპეციალიზებულ 
დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ 
დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების 
დამტკიცების შესახებ
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15. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
კონვენცია

16. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი

17. საქართველოს კანონი  ფსიქიატრიული დახმარების 
შესახებ

18. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-13/ნ 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დღის 
ცენტრის მომსახურების სტანდარტების დამტკიცების 
შესახებ

19. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-54/ნ 
„სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური 
სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

20. მეურვის/მზრუნველის/მხარდამჭერის საქმიანობაზე 
ზედამხვედველობის განხორციელების წესი და 
პირობები

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში რამდენად იყო 
გათვალისწინებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
აღიარებული ვალდებულებები (გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კონვენცია, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია და ა.შ.)?

რამდენად მოიცავდა საბჭოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება/გაცემული რეკომენდაციები საჭირო 
რესურსებთან გადამისამართებას (საჭიროების 
შემთხვევაში)?
რამდენად აქტიური იყო რეგიონული საბჭოს წევრთა 
დისკუსია/მსჯელობა წარმოდგენილ საქმესთან 
დაკავშირებით?
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