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შესავალი 
ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს 

წარმოადგენს ბავშვთა დიდი ზომის ინსტიტუციური დაწესებულებების ნაცვლად ოჯახურ 

გარემოში აღზრდა. ამ მიმართულებით უკვე გადადგმული ნაბიჯები და საერთაშორისო 

პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ბავშვთა ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, გაშვილების და 

მინდობით აღზრდაში გადაყვანის შესაძლებლობათა ამოწურვის შემდეგ, ამ 

კონტინგენტზე ზრუნვის საუკეთესო ალტერნატივას წარმოადგენს მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლებში აღზრდის უზრუნველყოფა. აღნიშნულ სახლებში დადასტურებული 

კვალიფიკაციის მქონე დედობილ–მამობილის მეთვალყურეობის ქვეშ აღზრდა ხელს 

უწყობს ბავშვის ინდივიდუალობის წარმოჩენას და უქმნის მას მშობლიური გარემოს 

ტოლფას ალტერნატიულ გარემოს. აღსანიშნავია, რომ ბავშვის ნორმალური ზრდა–

განვითარებისათვის ორივე ამ ასპექტის მნიშვნელობა საგანგებოდ არის ასახული 

გაერთიენებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესაბამის 

მუხლებში (მე-8 და მე-20), რომელთა რეალიზაციაც ქვეყნისათვის ერთ–ერთ უპირველეს 

ამოცანას წარმოადგენს.  

 

ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბოლო წლებში საქართველოში 

რამდენიმე სერიოზული ნაბიჯი იქნა გადადგმული. მათ შორის, ყველაზე საგულისხმოა: 

შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და სრულყოფა ბავშვის ბიოლოგიურ 

ოჯახში დაბრუნების, გაშვილებისა და მინდობით აღზრდის ადმინისტრაციული 

ბარიერების შემცირების კუთხით, ბავშვზე ზრუნვის სფეროში სოციალურ მუშაკთა 

როლის გაძლიერება, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების რეგიონული 

საბჭოების ჩამოყალიბება და მათთვის შესაბამისი უფლებამოსილებების დელეგირება,  

დიდი ზომის ბავშვთა სახლების რაოდენობის 46-დან 20–მდე შემცირება და ამ სახლების 

კონტინგენტის 5000–დან 1300–მდე კლება. ცალკე აღნიშვნის ღირსია ქვეყნის მასშტაბით 37 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლის1 გახსნა, რომლებიც სადღეისოდ საკუთარი გამართული 

ინფრასტრუქტურით, აღჭურვილობითა და სათანადოდ მომზადებული დედობილ–

მამობილის მეშვეობით უზრუნველყოფენ 254 მზურნველობამოკლებული ბავშვის 

ოჯახურ გარემოში აღზრდას. აღნიშნული სახლების მუშაობის დადებითი გამოცდილება 

დღის წესრიგში აყენებს დიდი ზომის ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებების 

რაოდენობის შემდგომი შემცირებისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლებით მათი 

ჩანაცვლების საკითხს.  

 

ბავშვზე ზრუნვის ყოვლისმომცველი პოლიტიკის ფარგლებში კიდევ ერთი 

მნიშვნელოვანი თემაა ბავშვთა მიტოვების პრევენციის საკითხი, რაც სახელმწიფოს 

მხრიდან სერიოზულ ყურადღებას საჭიროებს.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვილ ბავშვთა სახლების ძირითად კონტინგენტს წარმოადგენს 

მარტოხელა დედების შვილები, რომელთაც ბავშვის გაჩენის მომენტისთვის არ აქვთ 

თავშესაფარი და/ან შესაბამისი სახსრები ბავშვის ძირითადი საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად. ამდენად, ბავშვთა მიტოვების პრევენციისათვის მეტად 

მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ჩვილ ბავშვთა სახლების ბაზაზე არსებულ დედათა და 

ბავშვთა თავშესაფრებს და ისეთ დამატებით ღონისძიებებს, როგორიცაა: დედების 

                      
1 37 მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან 17 (134 ბავშვით) იმყოფება სახელმწიფო დაფინანსებაზე, ხოლო 

დანარჩენი 20 (120 ბავშვით) დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებაზე. 



კონსულტირება და მათი სოციალური ინტეგრაცია, ასევე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი 

ოჯახების უზრუნველყოფა ბავშვის კვებითა და სხვა აუცილებელი საშუალებებით. ჩვილ 

ბავშვთა მიტოვების პრევენციის კუთხით ასევე პრიორიტეტულია ქვეყანაში 

გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მომსახურების პოპულარიზაცია და განვითარება.  

 

ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები ხშირად იღებენ 

შვილების ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებებში განთავსების გადაწყვეტილებას 

იმისთვის, რომ ოჯახის შრომისუნარიანმა წევრებმა შეძლონ შრომის ბაზარზე 

თავისუფლად დასაქმება და საარსებოდ აუცილებელი ხელფასის გამომუშავება. აქედან 

გამომდინარე, სააღმზრდელო დაწესებულებებში განთავსების პრევენციისათვის კიდევ 

ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული ტიპის 

მომსახურების, კერძოდ, დღის ცენტრების მომსახურების განვითარება.  

 

სახელმწიფოს მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების დეინსტიტუციონალიზაციის 

თვალსაზრისით ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს შშმ ბავშვთა კონტინგენტი. 

არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ამ კატეგორიის ბავშვები ძირითადად 

დაბადებიდანვე ხვდებიან ბავშვთა სამზრუნველო დაწესებულებებში, ხოლო მათი 

ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების, გაშვილების ან მინდობით აღზრდაში გადაყვანის  

ალბათობა საკმაოდ მცირეა. აქედან გამომდინარე, შშმ ბავშვთა სამზრუნველო 

დაწესებულება ამ ეტაპზე რჩება პრაქტიკულად ერთადერთ საშუალებად ამ კატეგორიის 

ბავშვებზე ზრუნვის განხორციელებისათვის, რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული სერვისის 

შენარჩუნება და მომსახურების ფორმის და ხარისხის შემდგომი სრულყოფა.  

 

ბავშვთა კეთილდღეობის 2008-2011 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 

მოთხოვნათა შესაბამისად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წინაშე დასმულია ამოცანა, თავშესაფრით უზრუნველყოს მაქსიმუმ 

40 მიუსაფარი (ე.წ. ქუჩის) ბავშვი და ყოველწლიურად განავითაროს ამ კატეგორიის 

ბავშვებისათვის განკუთვნილი მომსახურეობები. არსებული მდგომარეობით, აღნიშნული 

მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია მხოლოდ ნაწილობრივ.  

 



არსებული მდგომარეობა და დაგეგმილი ცვლილებები 
6–დან 18 წლამდე ბავშვები 

დღეის მდგომარეობით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს (სშჯსდ სამინისტრო) გამგებლობის ქვეშ რჩება 17 დიდი ზომის ბავშვთა 

სახლი2, სადაც განთავსებულია 800–მდე 6-18 წლის ასაკის ბავშვი3.  

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი რეფორმების 

გათვალისწინებით, 2010 წლის ბოლომდე მოხდება ამ სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

არსებული რამდენიმე სკოლა–პანსიონის რესტრუქტურიზაცია. ივარაუდება 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა კონტინგენტის ზრდა კიდევ 175 ბავშვით. შესაბამისად, 

მიმდინარე წლის ნოემბრისთვის სშჯსდ სამინისტროს მზრუნველობის ქვეშ მყოფი 

ბავშვების რაოდენობა 975–ს გაუტოლდება.  

 

2010 წელს ბავშვთა სახლებში ჩატარებული შეფასების შედეგად იკვეთება, რომ 

შესაძლებელია ამ სახლებში მყოფი კონტინგენტის 30-35%–ის ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნება და 8-10%–ის მინდობით აღზრდაში გადაყვანა ან გაშვილება; აქედან 

გამომდინარე, ბავშვთა სახლებში დარჩენილი კონტინგენტის (სავარაუდოდ 576–მდე 

აღსაზრდელი) მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში გადაყვანის უზრუნველსაყოფად საჭირო 

იქნება დამატებით 72 ამ ტიპის სახლის ამოქმედება, რომელთაგან თითოეული არსებული 

სტანდარტების შესაბამისად მოემსახურება მაქსიმუმ 8 აღსაზრდელს.  

 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების აღნიშნული სიმძლავრის განვითარება შესაძლებელი 

იქნება დონორთა მიერ გაღებული დახმარებისა და საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებით. 

რაც შეეხება ამ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს, 

არსებული გათვლებით მათი მოცულობა არ აღემატება დღეს მოქმედ ინსტიტუციებზე 

გაწეულ ხარჯებს. 

 

მცირე საოჯახო ტიპის ახალი სახლების რეგიონული განაწილების შესახებ 

გადაწყვეტილებათა მიღებისას მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებული იქნეს მიზნობრივი 

კონტინგენტის საჭიროებები, მომსახურების სპეციფიკა და ადგილზე არსებული 

რესურსები (საგანმანათლებლო, ჯანდაცვითი და სხვ.). მცირე საოჯახო ტიპის ახალი 

სახლების რეგიონული გადანაწილების წინასწარი გეგმა მოყვანილია დანართში.  

დაგეგმილი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებაში საკვანძო როლი ენიჭება 

სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის შემდგომ გაძლიერებას. მცირე საოჯახო ტიპის 

სახლებში ბენეფიციართა ნაკადების ჯეროვანი მართვა დიდ წილად დამოკიდებულია 

სოციალური მუშაკის პროფესიონალიზმსა და ამ რესურსის შემდგომ განვითარებაზე. ამის 

დასტურია თუნდაც ის გარემოება, რომ 2011 წლის განმავლობაში სოციალურმა მუშაკებმა 

უნდა განახორციელონ 16 ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებების აღსაზრდელთა 

სრული შეფასება და სხვადასხვა ალტერნატიულ სერვისებში მათი განთავსების შესახებ 

გადაწყვეტილებების მომზადება. სოციალური მუშაკებისთვის ამ კონტინგენტის 

შეფასების სამუშაო აქტუალური იქნება მომავალშიც, რათა ხელი შეეწყოს მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლებში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებას, გაშვილებას ან 

                      
2 16 ბავშვთა სახლი წარმოადგენს სშჯსდ სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“ 

ფილიალს, ხოლო კიდევ ერთი – ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე „ახალგორის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება“ – 

ჩამოყალიბებულია, როგორს სშჯსდ სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
3 რაოდენობაში არ შედის შშმ ბავშვები 



მინდობით აღზრდაში გადაყვანას. დაგეგმილი ცვლილებების მასშტაბის 

გათვალისწინებით, საჭირო იქნება დამატებით 30–მდე სოციალური მუშაკის მობილიზება.  

 

მცირე ტიპის საოჯახო სახლის გამართული ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია 

დედობილ–მამობილების სწორი შერჩევა, მათი სათანადო მომზადება–გადამზადება და 

საქმიანობის მუდმივი მონიტორინგი (სავარაუდოდ, სამედიცინო საქმიანობის 

რეგულირების სააგენტოს მიერ),  ასევე ბავშვის საჭიროებათა რეგულარულ შეფასება 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს  სოციალური მუშაკების მიერ. 

 

მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად. მცირე საოჯახო ტიპის სახლები 

უახლოეს მომავალში დაექვემდებარებიან სპეციალიზებულ ლიცენზირებას, რაც 

უზრუნველყოფს ამ სახლების მიერ მიწოდებული მომსახურეობის მაღალ ხარისხსა და მის 

ერთგვაროვნებას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე.  

 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, რომლებიც აშენებული ან შეძენილი და 

კეთილმოწყობილი იქნება სახელმწიფო ან დონორთა მიერ გაღებული სახსრებით დარჩება 

სახელმწიფო საკუთრებაში. ამ სახლებისა და იქ არსებული მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებების მოვლა-პატრონობის, ასევე ამ დაწესებულებების ლიცენზირების 

პირობებთან  მუდმივი შესაბამისობისა და ბენეფიციარისთვის გაწეული სერვისების 

ადეკვატურობის მაქსიმალურად ეფექტური უზრუნველყოფისათვის მიზანშეწონილია 

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მართვის ფუნქციათა კერძო სექტორისათვის კონკურსის 

წესით გადაცემა. სახელმწიფო შეისყიდის ამ მომსახურეობას არასამთავრობო 

(კომერციული ან არაკომერციული) ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც აიღებენ (მათ შორის 

ფინანსურ) პასუხისმგებლობას რეგიონული (ან რაიმე სხვა) პრინციპით  დაჯგუფებული 

რამდენიმე მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ჯეროვან მართვაზე.  

 

ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად დაგეგმილი ცვლილებების ეფექტური მართვა 

მოითხოვს პროცესის სათანადო ინფორმაციულ უზრუნველყოფას, კერძოდ დღეს 

არსებული ბავშვთა სახლების ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან, აღსაზრდელებსა და 

მათი ოჯახის წევრებთან სწორი კომუნიკაციის წარმართვას, რათა უზრუნველყოფილი 

იქნეს დაგეგმილი რეფორმების მიმართ დაინტერესებულ მხარეთა კეთილგანწყობა.  

 

განსაკუთრებული მიდგომაა ჩამოსაყალიბებელი სახელმწფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი 

ბავშვების სრულწლოვან ასაკის მიღწევის შემდეგ მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების 

ხელშეწყობის თვალსაზრისით. წლის განმავლობაში  18 წელი უსრულდება სშუალოდ 50 

სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფ ბავშვს. მნიშვნელოვანია ისეთი სერვისების 

დაგეგმვა და განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ამ პირთა პროფესიულ განათლებას, 

გარკვეული ვადით საცხოვრებილითა და საარსებო საშუალებით უზრუნველყოფას. 

სასურველია ამ საკითხის ირგვლივ კერძო სექტორის ფართო ჩართულობის და მათი 

რესურსების გამოყენების უზრუნველყოფა. (მაგალითისათვის ე.წ. „on-job training” ტიპის 

პროგრამების ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ 

მყოფი პირები პროფესიული უნარ–ჩვეევბის ათვისების მიზნით გარკვეული ვადით 

დასაქმდებიან კერძო კომპანიებში, ხოლო მათი შრომის ანაზღაურება ნაწილობრივ ან 

მთლიანად დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ).  

 

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 

სახელმწიფო პენსიის მიღების უფლების არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო 

მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვებისათვის პენსიის საანაბრე ანგარიშზე დაგროვება. 



დაგროვილი თანხის განაღდება შეეძლება მხოლოდ ბავშვს სრულწლოვანი ასაკის 

მიღწევაისას და იგი გარკვეულწილად შეუწობს ხელს მას დამოუკიდებელი ცხოვრების 

დაწყებაში. გარდა ამისა, მოხდება კერძო პირებისა და კომპანიების მიერ ინიცირებული 

სხავდასხვა სახის საქველმოქმედო აქციის პოპულარიზაცია, რომლებიც სახელმწიფო 

მზრუნევლობის ქვეშ მყოფი ბავშვების დხამარებისაკენ იქნება მიმართულია. 

 

ჩვილი (0–დან 5 წწ) ბავშვები 

დღეის მდგომარეობით, ქვეყანაში მოქმედებს ჩვილ ბავშვთა ორი დაწესებულება: 

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი და მახინჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი. აქ არსებული 

კონტინგენტი შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი:  

 

დაწესებულება 
ჯანმრთელი ბავშვების 

რაოდენობა 

ჯანმრთელობის 

პრობლემის მქონე 

ბავშვების რაოდენობა 

დედათა და ბავშვთა 

თავშესაფარში 

განთავსებულთა 

რაოდენობა 

თბილისის ჩვილ 

ბავშვთა სახლი 
100 37 16 

მახინჯაურის ჩვილ 

ბავშვთა სახლი 
28 – 2 

 

ბავშვთა სახლებთან არსებული დედათა და ბავშვთა თავშესაფრებში გაწეული 

მომსახურეობა, ახალშობილის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი დედების კონსულტირება 

და მათი სოციალური ინტეგრაცია, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების 

უზრუნველყოფა ბავშვის კვებითა და სხვა აუცილებელი საშუალებებით და ასევე 

გადაუდებელი მინდობით აღზრდის მომსახურეობის ეფექტური განვითარება (მ.შ. ამ 

სერვისზე გამოყოფილი თანხების ოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა) მინიმუმამდე 

შეამცირებს ჩვილ ბავშვთა სახლებში ახალი კონტინგენტის შედინებას, რაც საშუალებას 

მოგვცემს 2011 წელის დახურულ იქნეს მახინჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი, ხოლო 

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის სიმძლავრე შემოიფარგლოს 70 ჯანმრთელი ბავშვით, 40 

ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვითა, ხოლო დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში 

მაქსიმუმ 20 ადგილით. სამომავლო მიზანია, რომ 2012 წლის ბოლოსათვის გადაუდებელი 

მინდობით აღზრდის და სხვა ალტერნატიული სერვისების განვითარების ფონზე 

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი მოემსახუროს მხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემის და 

ჰოსპისური მომსახურების საჭიროების მქონე ბავშვებს, ასევე დედათა და ბავშვთა 

თავშესაფარს. 

 

დღის ცენტრების მომსახურება 

ბავშვთა მიტოვების პრევენციის კუთხით მნიშვნელოვან პრიორიტეტად განიხილება დღის 

ცენტრების ქსელის განვითარება. სადღეისოდ ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში ფინანსდება 31 მსგავსი ცენტრის4 ფუნქციონირება, რომლებიც წარმოადგენენ 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მართულ დაწესებულებებს და მომსახურეობას 

უწევენ 997 ბენეფიციარს; გარდა ამისა, 3 დღის ცენტრი წარმოადგენს სშჯსდ სამინისტროს 

კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვბის სააგენტოს“ ფილიალებს, 

რომელიც ემსახურება 120 ბენეფიციარს. არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, 

უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებში 

დღის ცენტრების სერვისის გაწევა უფრო ხარჯტევადი და ნაკლებ ხარისხიანია, ვიდრე 

არასამთავრობო სექტორის მიერ მიწოდებული იგივე მომსახურეობა. შესაბამისად, 

მიზანშეწონილია „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს“ შესაბამისი ფილიალების 

                      
4 31 დღის ცენტრიდან 22 ემსახურება შშმ ბავშვებს (საშუალოდ 750). 



რესტრუქტურიზაცია და აქ მიწოდებული სერვისის შესყიდვა ვაუჩერის გამოყენებით. 

ბავშვთა სახლების, ასევე ზემოაღნიშნული ფილიალების დაგეგმილი 

რესტრუქტურიზაციის და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქსელის განვითარების 

პარალელურად გათვალისწინებული უნდა იქნეს დღის ცენტრების სერვისის შემდგომი 

მხარდაჭერა იმ რეგიონებში, სადაც გამოიკვეთება ამის საჭიროება. სავარაუდოდ, 

დამატებით საჭირო იქნება 12 ახალი დღის ცენტრის ამოქმედება.  

 

6–დან 18 წლამდე შშმ ბავშვები 

მზრუნველობამოკლებული 6-18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვები სადღეისოდ განთავსებულნი 

არიან სსიპ – „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს“ ორ ფილიალში – კოჯრისა და სენაკის შშმ 

ბავშვთა სახლებში, რომლებიც მომსახურეობას უწევენ საერთო ჯამში 81 შშმ ბავშვს, 

აქედან კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლში განთავსებულია 27 ბავშვი, ხოლო სენაკის შშმ ბავშვთა 

სახლში – 54 ბავშვი. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო დონორთა დახმარებით ორივე ამ 

ფილიალის შენობა–ნაგებობები ახლად არის გარემონტებული და აღჭურვილი, ხოლო 

მომსახურე პერსონალს გავლილი აქვს გადამზადების შესაბამისი პროგრამა.  
 

მიუხედავად ამ დაწესებულებებში არსებული ზოგადად დამაკმაყოფილებელი 

სიტუაციისა, შშმ ბავშვების ჰარმონიული ზრდა–განვითარებისათვის ჯანმრთელობის 

პრობლემის არმქონე მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმართ გამოყენებული 

მიდგომის ანალოგიურად, მიზანშეწონილია დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში მათი 

განთავსების არსებულ პრაქტიკაზე უარის თქმა და ალტერნატიული მცირე საოჯახო 

ტიპის სახლების ქსელის განვითარება, რომელთა მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა და 

ადამიანური რესურსები მისადაგებული უნდა იყოს შშმ ბავშვთა მომსახურეობის 

საჭიროებზე. საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, შშმ 

მზრუნველობამოკლებული ბავშვებზე ზრუნვის განხორციელება ოპტიმალური იქნება 

საშუალო ზომის (10-15 პირზე გათვლილ) დაწესებულებებში. აღნიშნული საკითხის 

დაყენება და საქართველოში მსგავსი სერვისების განვითარების პერსპექტივა მოითხოვს 

შემდგომ განხილვას და სათანადო ექსპერტული და ფინანსური მხარდაჭერის მოზიდვას.  

 

„ქუჩის ბავშვები“ 

დღეისათვის, მიუსაფარი ე.წ. „ქუჩის ბავშვებისთვის“ არ არსებობს სარეაბილიტაციო 

მომსახურების გამწევი დაწესებულება.  კერძოდ „გლდანის ბავშვთა და მოზარდთა 

საადაპტაციო ცენტრი“ და არასამთავრობო ორგანიზაციის „ბავშვი და გარემოს“ მიერ 

გაწეული მომსახურეობა შემოიფარგლება მხოლოდ თავშესაფრის კომპონენტით, სადაც 

გათვალისწინებულია ამ კატეგორიის ბავშვთა მხოლოდ პირველადი საჭიროებების 

დაკმაყოფილება (საცხოვრისი, კვება და პირველადი სამედიცინო დახმარება); ბავშვთა 

კეთილდღეობის 2008-2011 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მოთხოვნათა 

სრულად დაკმაყოფილებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ამ კატეგორიის ბავშვთა 

არა მხოლოდ თავშესაფრით უზრუნველყოფა, არამედ მათთვის სარეაბილიტაციო 

სერვისების სრული პაკეტის შეთავაზება. 2011 წლის ბოლოსათვის დაგეგმილია 2 

კრიზისული ცენტრის (ერთი დასავლეთ და ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში) 

ამოქმედება, რომელიც საერთო ჯამში მომსახურეობას გაუწევს 80–მდე ბავშვს. ამათგან 

აღმოსავლეთ საქართველოში მოქმედი დაწესებულება იქნება „ბავშვთა და მოზარდთა 

სოციალური ადაპტაციის ცენტრი“, რომელიც გადაკეთდება კრიზისულ ცენტრად, ხოლო 

მეორე დაფუძნდება ახალი ცენტრის სახით დასავლეთ საქართველოში (სავარაუდოდ 

ქუთაისში არსებული რომელიმე დაწესებულების ბაზაზე).  



სურ. 1 – სშჯსდ სამინისტროს გამგებლობაში მყოფი ბავშვთა სახლები საქართველოში

 

მესტია 

წალენჯიხა 

ტაშისკარი 

სურამი 
ახალგორი 

საგურამო 

ასპინძა 

თელავი 

ლაგოდეხი 

ზუგდიდი 
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ჩვილ ბავშვთა სახლი 

შშმ ბავშვთა სახლი 

დღის ცენტრი 

ბათუმ

ი 

მახინჯაური 

 4–თბილისი 

სენაკი 

  წყნეთი 

კოჯორი 

ახმეტა 

ქუთაისი 

ეწერი 

ექვემდებარება რესტრუქტურიზაციას 

განაგრძობს ფინქციონირება 

რუსთავი 



დანართი 1.  

 
ცხრილი 1 სსიპ "სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს" ფილიალები და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბავშვთა სახლები 

¹№ 

სსიპ „სახელმფიფო ზრუნვის 

სააგენტოს“ ფილიალი / ბავშვთა 

სახლი 

მისამართი შენიშვნა 

1 საგურამოს ბავშვთა სახლი 
მცხეთის მუნიციპალიტეტი, 

სოფ.საგურამო 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

2 წალენჯიხის ბავშვთა სახლი 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, 

წმ.ნინოს ქ.¹62 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

3 ტაშისკარის ბავშვთა სახლი 
ხაშურის მუნიციპალიტეტი, 

სოფ.ტაშისკარი 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

4 თბილისის ბავშვთა სახლი 
თბილისი, დიღმის მასივი III 

კვარტალი 
დროებით შენარჩუნდება 

5 ასპინძის ბავშვთა სახლი 
ასპინძის მუნიციპალიტეტი, 

ვარძიის ქ.¹75 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

6 ბათუმის ბავშვთა სახლი ხელვაჩაურის რ-ნი, სოფ.ურეხი დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

7 სურამის ბავშვთა სახლი დაბა სურამი, დიმიტროვის ქ.¹15 დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

8 რუსთავის ბავშვთა სახლი 

ქ.რუსთავი, ფალიაშვილის ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორია, 18 

სკოლასთან 

დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია, შესაძლებელია 

გადაკეთდეს 18 წლის მიღწევის გამო ბავშვთა ან მცირე 

საოჯახო ტიპის სახლებიდან  ამორიცხულ  პირთა 

დროებითი განთავსების ცენტრად 

9 თელავის ბავშვთა სახლი 
თელავის მუნიციპალიტეტი, 

რუსთაველის ქ. ¹93 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

10 ზუგდიდის ბავშვთა სახლი 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ახალ-აბასთუმანი 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

11 კოჯრის ბავშვთა სახლი დაბა კოჯორი, სტალინის ქ. ¹17 დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

12 მესტიის ბავშვთა სახლი 
მესტიის მუნიციპალიტეტი, ერეკლე 

ფარჯიანი ქ.¹25 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

13 ლაგოდეხის ბავშვთა სახლი 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, 

ჭავჭავაძის ქ.¹102 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

14 ბავშვთა სახლი “მომავლის სახლი” თბილისი, წურწუმიას ქ.¹13 დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

15 ბავშვთა სახლი “სათნოება” თბილისი, ცისკარიშვილის ქ.¹5 დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

16 წყნეთის ბავშვთა სახლი დაბა წყნეთი, სტალინის ქ. ¹40 დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

17 
ახალგორის ბავშვთა სააღმზრდელო 

დაწესებულება 
დაბა ახალგორი,  9 აპრილის ქ. 8  

18 თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 3 

დაგეგმილია შენარჩუნება, იმუშავებს მხოლოდ 

ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვებისა და 

დედათა და ბავშვთა თავშესაფრისათვის 

19 მახინჯაურის ჩვილ ბავშვთა სახლი 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, 

დაბა მახინჯაური 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

20 ახმეტის დღის ცენტრი 
ახმეტის მუნიციპალიტეტი, 

ჭავჭავაძის ქ. 15 
დაგეგმილია რესტრუქტურიზაცია 

21 ეწერის დღის ცენტრი 
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ეწერი 

გადაკეთდება დასავლეთ საქართველოში მოქმედ 

კრიზისულ ცენტრად ან დაექვემდებარება 



¹№ 

სსიპ „სახელმფიფო ზრუნვის 

სააგენტოს“ ფილიალი / ბავშვთა 

სახლი 

მისამართი შენიშვნა 

რესტრუქტურიზაციას 

22 ქუთაისის დღის ცენტრი5 ქ. ქუთაისი, ბუხაიძის ქ. 9 

გადაკეთდება დასავლეთ საქართველოში მოქმედ 

კრიზისულ ცენტრად ან დაექვემდებარება 

რესტრუქტურიზაციას 

23 კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლი 
დაბა კოჯორი, რუხაძის ქ. 10. მიწის 

ფართობი 

შენარჩუნდება არსებული სახით შშმ ბავშვებისათბვის 

ალტერნატიული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების 

ქსელის განვითარებამდე 

24 სენაკის შშმ ბავშვთა სახლი ქ. სენაკი, კობახიძის ქ. 9 

შენარჩუნდება არსებული სახით შშმ ბავშვებისათბვის 

ალტერნატიული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების 

ქსელის განვითარებამდე 

25 დუშეთის ბავშვთა სახლი 
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

პირმისაანთკარი 

იგეგმება რესტრუქტურიზაცია მარტყოფის შშმ პირთა 

პანსიონატის რეაბილიტაციის  დასრულების და ამ 

პანსიონატის კონტინგენტის მარტყოფში დაბრუნების 

შემდეგ 

26 

შპს „ბავშვთა და მოზარდთა 

სოციალური ადაპტაციის 

ცენტრი“ 

თბილისი, ქერჩის ქ. 4 
გადაკეთდება აღმოსავლეთ საქართველოში მოქმედ 

კრიზისულ ცენტრად 

სულ  

 

 

                      
5 ივარაუდება ეწერის ან ქუთაისის დღის ცენტრის ბაზის გამოყენება დასავლეთ საქართველოში მოქმედი კრიზისული ცენტრის ჩამოსაყალიბებლად. 



 

 
ცხრილი 2 რესტრუქტურიზაციას დაქვემდებარეგული ბავშვთა სახლები და სკოლა პანსიონები და მცირე საოჯახო ტიპის ახალი სახლების რეგიონული განაწილება, 

სიმძლავრეთა შექმნის ვადები და სავარაუდო ხარჯები 

 

რეგიონი არსებული დაწესებულება 

სავარაუდო 

კონტინგენ

ტი 

მცირე საოჯახო 

ტიპის ახალი 

სახლების საჭირო 

რაოდენობა 

მცხეთა მთიანეთი საგურამოს ბავშვთა სახლი  24 3 

სამეგრელო–ზ. 

სვანეთი 

წალენჯიხის ბავშვთა სახლი  32 

9 ზუგდიდის ბავშვთა სახლი  24 

მესტიის ბავშვთა სახლი  16 

შიდა ქართლი 
ტაშისკარის ბავშვთა სახლი  16 

5 
სურამის ბავშვთა სახლი  24 

სამცხე–ჯავახეთი ასპინძის ბავშვთა სახლი  32 4 

აჭარა ბათუმის ბავშვთა სახლი  40 5 

ქვემო  ქართლი რუსთავის ბავშვთა სახლი  32 4 

კახეთი 

თელავის ბავშვთა სახლი  32 4 

ლაგოდეხის ბავშვთა სახლი  24 3 

ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული სკოლა–

პანსიონები 
40 5 

იმერეთი 
ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული სკოლა–

პანსიონები 
68 9 

თბილისი 

თბილისის ბავშვთა სახლი  32 

21 

კოჯრის ბავშვთა სახლი  32 

ბავშვთა სახლი “მომავლის სახლი”  24 

ბავშვთა სახლი “სათნოება”  32 

წყნეთის ბავშვთა სახლი  48 

სულ 572 72 

 

 


