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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030102083746222

             № 01-142/ო 21 / მარტი / 2022 წ.             

, ,სოციალური  რეაბილიტაციისა  და  ბავშვზე  ზრუნვის  სახელმწიფო  პროგრამის“
ზოგიერთი  ქვეპროგრამით  განსაზღვრული  მომსახურების  მიმწოდებელთა
რეგისტრაციის  წესის  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს  ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,  შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის
მინისტრის  2 0 2 2  წლის  2 1  იანვრის  № 0 1 - 2 3 /ო  ბრძანებაში  ცვლილების  შეტანის

შესახებ  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის  შესაბამისად,  
  

ვბრძანებ:

          მუხლი 1. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“  ზოგიერთი
ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 იანვრის № 01-23/ო ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით
დამტკიცებული:

         1. № 6 დანართის (დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ,,სმენის აპარატებით
უზრუნველყოფის კომპონენტის“  რეგისტრაციის წესი) პირველ პუნქტს დაემატოს  შემდეგი შინაარსის „კ“
ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,კ) ინფორმაცია იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის, რომლებშიც განხორციელდება სმენის
აპარატების გაცემა;“.

  
         2.  №11 დანართის  (ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის‘‘ რეგისტრაციის წესი)
პირველი პუნქტის „ნ“, „ო“, „პ“ და „ჟ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ნ) ოკუპაციური თერაპევტი ან მეტყველების თერაპევტი ან ფიზიკური თერაპევტი ან სპეციალური
პედაგოგის, სოციალური მუშაკის შემთხვევაში - უმაღლესი განათლების დიპლომი და სამინისტროსთან
შეთანხმებული ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის ტრეინინგის სერტიფიკატი (ვალიდურად ითვლება
ადრეული ინტერვენციის მოკლევადიანი ტრენინგის სერტიფიკატიც) ან ადგილობრივი ან საერთაშორისო
აკრედიტირებული პროგრამის სერტიფიკატი;

ო) არაუმეტეს 20 ბენეფიციარზე მინიმუმ ერთი დიპლომირებული და სერთიფიცირებული ადრეული
განვითარების სპეციალისტი ან პარაპროფესიონალი;

პ) ტრანს/ინტერდისციპლინური გუნდი, რომელიც შედგება სულ ცოტა 2 დიპლომირებული და
სერტიფიცირებული სპეციალისტისგან (ფსიქოლოგი ან ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი ან ოკუპაციური
თერაპევტი ან მეტყველების თერაპევტი ან ფიზიკური თერაპევტი ან სპეციალური პედაგოგი, სოციალური
მუშაკი) და ემსახურება მთლიანად ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს,
მიუხედავად მათი რაოდენობისა;

ჟ) პარაპროფესიონალი, შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს ადრეული ინტერვენციის
სასწავლო კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ამავე პროგრამაში პრაქტიკანტად მუშაობის
6 თვიანი გამოცდილება;“.
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           მუხლი 2.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
  

 

 

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრი

ზურაბ აზარაშვილი
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