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დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა  

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერის 2023  წლის 27 იანვრის 

 Nბ14. 14230276 ბრძანებით 
 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 
 

„ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია“ ქვეპროგრამის 

ფარგლებში, „ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე 

ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება“ ღონისძიების შესრულებაში მონაწილეობის 

მსურველ პირთათვის 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია (მის: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25) აცნობებს 

ყველა დაინტერესებულ პირს: 
 

1.  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 

„ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია“ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში „ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების 

შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება“. 

2. „ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტა- 

ცია“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარე- 

ბის შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარების მიზანია 

მულტიდისციპლინარული  გუნდის  ერთი  ან საჭიროების  შემთხვევაში  რამდენიმე  სპეცი- 

ალისტის მიერ რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახუ- 

რების მიწოდება ხორციელდება ვაუჩერის საშუალებით. ქვეპროგრამის მოსარგებლეს აქვს 

თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მომსახურების მიმწოდებლებს შორის. 

3.  მომსახურების  გაწევის  ვადაა  2023  წლის  იანვრიდან  2023  წლის  18  დეკემბრის 
ჩათვლით პერიოდი. 

4.  ქვეპროგრამის  მოსარგებლეები  არიან  საქართველოს  მოქალაქეები,  ქ.  ბათუმში  7 
წლამდე ასაკის, 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტირებული 7 წლამდე ასაკის 

ბავშვები (შვიდი წლის შესრულების თვის ჩათვლით, ამასთან, 7 წლის შესრულებამდე 

დარჩენილი უნდა იყოს სულ მცირე 6 თვე (2023 წლის 1 იანვრიდან)), 

 

5. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს მიეკუთვნება:  გონებრივი განვითარების შეფერხების 

(მათ შორის, დაუნის  სინდრომი,  ცერებრული დამბლა, აუტიზმი, განვითარების  ზოგადი 

(პერვაზიული)  აშლილობა,  მეტყველების  განვითარების  სპეციფიკური  აშლილობა, 

გონებრივი ჩამორჩენილობა და სხვა) მქონე 0-7 წლამდე ასაკის ბავშვები; დიაგნოზის 

შემთხვევაში, როგორიცაა R62.0 განვითარების ეტაპის დაყოვნება (R62.8 მოსალოდნელი 

ნორმული ფიზიოლოგიური განვითარების სხვა დარღვევები, R62.9 მოსალოდნელი ნორმული 

ფიზიოლოგიური დარღვევა დაუზუსტებელი). 

სრულად (100%) დაფინანსდებიან ბენეფიციარები, რომელთაც გააჩნიათ სტატუსი: 

1. შშმ სტატუსი მქონე ბავშვები;  

2. რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;  

3. მინდობით აღზრდაში ან სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები, თუკი ამ    

დაწესებულების მიერ არ ხდება ამ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება;      

4. მარჩენალდაკარგული სტატუსის მქონე ბავშვები;   

5. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის შვილები;  

6. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა შვილები; 

7. შშმ სტატუსის მქონე პირის შვილები; 



8. ბავშვები, რომელთა ოჯახები დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში 0-დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულით; 

9. თუ ოჯახში ერთზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში;  

10. მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვები (ოთხი და/ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი), 

ხოლო სხვა კატეგორიის ბენეფიციარები ისარგებლებენ 50 პროცენტიანი თანაგადახდით. 

 

ასევე სრულად (100%) დაფინანსდებიან დაუნის სინდრომის მქონე და ცერებრალური 

დამბლის მქონე ბენეფიციარები; 

სრულ (100%) დაფინანსებას მიიღებენ ასევე კომბინირებული დიაგნოზის მქონე პირებიც 

ანუ რამდენიმე (ორი და მეტი) დიაგნოზის მქონე პირები. 

 

5 წლის შესრულების თვის ჩათვლით მომსახურებაში ჩართული ყველა ბენეფიციარის-

თვის, დაფინანსებული მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს 8-

ს. 5-დან 7 წლის შესრულების თვის ჩათვლით ბენეფიციარებისთვის მომსახურებაში 

ჩართვიდან (დაწყებიდან) ერთი წლის (თორმეტი თვის) განმავლობაში, დაფინანსებული 

მომსახურების (ვიზიტის) მაქსიმალური რაოდენობა თვეში შეადგენს ასევე 8-ს, მომსახურებაში 

ჩართვიდან (დაწყებიდან) მეორე წლის (შემდეგი თორმეტი თვის) განმავლობაში – 6-ს. 

ამასთან, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობები ვრცელდება ამ პროგრამის 

ამოქმედებამდე, მ.შ. წინა წლებში მომსახურებაში ჩართულ ბენეფიციარებზეც. 

 

 
„ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების  პრევენცია და რეაბილიტაცია“ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების 
შეფერხების რეაბილიტაციის ღონისძიებაში მონაწილეობის მსურველმა სამედიცინო 
დაწესებულებებმა გთხოვთ, მოგვმართოთ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ორბელიანის ქ. №10, 
ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. 

 
დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: 
ა)  წერილობითი განაცხადი  „ახალშობილთა  და  ბავშვთა  განვითარების  შეფერხების 

პრევენცია და რეაბილიტაცია“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 
წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების რეაბილიტაციის ღონისძიების განხორციელებაში 
მონაწილეობის მიღების სურვილის თაობაზე; 

ბ) მონაწილეობის მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონის ნომერი, 
ფაქსი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო რეკვიზიტები); 

გ) პრეტენდენტის პერსონალს უნდა გააჩნდეს მუშაობის გამოცდილება ანალოგიური 

მომსახურების სფეროში (ადრეული ასაკის (36 თვემდე)) ბავშვებთან; 

დ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა შინაარსის 
მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულება). 

 
„ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია“ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში „ქ.ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების 
შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება“ ღონისძიების, ფასებისა 
და შესრულების წესის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია მერიის ვებ-გვერდზე: 
www.batumi.ge. 

 

 
დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ მისამართზე: 
ქ.ბათუმი, ორბელიანის ქ. №10, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამსახური. ტელეფონი: (0422) 24-63-02; 577 302659; მარინე რუხაძე. 

 

https://batumi.ge/ge/upload/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20%E1%83%9114.14230276.pdf

