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შშმ ბავშვთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, განსაკუთრებით ბავშვები, კო-
ვიდპანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო მეტ ბარიერს აწყდებიან. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, ასეთ დროს სახელმწიფომ მყისიერი რეაგირება მოახდინოს.1 ამ 
პროცესში განსაკუთრებული როლი აკისრია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს. მათ მუდმივ რეჟიმში უნდა შეისწავლონ ის საჭიროებები, რომლებიც, 
შესაძლოა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებს ჰქონდეთ და 
ადგილობრივ დონეზე უნდა განსაზღვრონ შესაბამისი ბიუჯეტი.  

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UNCRPD) 
მე-11 მუხლის თანახმად, სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა საჭირო ზომა 
სარისკო სიტუაციებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვისა და 
უსაფრთხოებისათვის. ამავე კონვენციის 28-ე მუხლით აღიარებულია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლება სოციალურ დაცვაზე.  

საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსში საუბარია ბავშვის უფლებების დაცვისა 
და მხარდაჭერის პროგრამებზე.2 „კოდექსი მიზნად ისახავს სახელმწიფო და  
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ბავშვის მხარდამჭერი 
პროგრამების შექმნას და განხორციელებას, ბავშვების გაძლიერებისა და დაცვის 
მიზნით პრევენციული და რეაგირების ღონისძიებების გატარებით, მათ შორის, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ინდივიდუალური საჭიროებების 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობას“.3  

კოდექსით განსაზღვრულია ბავშვთა დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტების 
უფლებამოსილებები მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე, რაც მოიცავს როგორც ბავშვის 
უფლებების დაცვის მდგომარეობის ანალიზს, აგრეთვე ბავშვის დაცვისა და 
მხარდაჭერის პროგრამების შექმნას და საქართველოს მთავრობასთან თანამ-
შრომლობით მათ განხორციელებას.4  

                                                           
1A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19, 2020. ხელმისაწვდომია: 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-
to-COVID-19. pdfA UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. 
2  საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 85-ე მუხლი. 
3 განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე, ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 
ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/214086? 
4 იქვე. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19
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შესაბამისად, ბავშვის უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და მხარდაჭერისათვის, 
უფლებამოსილმა სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უნდა შეიმუშაონ 
სპეციალური პროგრამები, რომლებიც, სხვა მრავალ მიზანთან ერთად, ხელს 
შეუწყობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ინდივიდუალური საჭი-
როებების უზრუნველყოფას. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფო ვალდებულია, 
განახორციელოს სოციალური დაცვის ხარისხიანი, ადეკვატური, მისაღები და 
ადაპტირებული პროგრამები. ეს პროგრამები კი, თავის მხრივ, მორგებული უნდა იყოს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე და უნდა უზრუნ-
ველყოფდეს ადეკვატური რაოდენობისა და ხანგრძლივობის შეღავათებს, რათა მათ 
ჰქონდეთ ცხოვრების  სათანადო სტანდარტი.5 

დღის წესრიგში ხშირად დგას საჭიროებების გაუთვალისწინებლად და არასაკმარისად 
დაგეგმილი სოციალური პროგრამები. განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა კოვიდპანდემიის 
პერიოდში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან საიას მიერ გამოთ-
ხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე,6 შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებები, ძირითადად, მოკლევადიან 
პერიოდზეა გათვლილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მდგო-
მარეობის უკეთესობისკენ შესაცვლელად არასაკმარისია. სამწუხარო რეალობად 
რჩება ის ფაქტი, რომ მიუხედავად კანონმდებლობაში7 არსებული მოთხოვნისა, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საჭიროებების კვლევასა და შესაბამის 
პროგრამებს ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არ ახორციელებს. 
მნიშვნელოვან საკითხად იკვეთება კოვიდპანდემიის პერიოდში შემუშავებული 
პროგრამები, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მათ შორის 
ბავშვთა, ინდივიდუალური საჭიროებების უფრო სრულყოფილად ასახვის  აუცი-
ლებლობა არსებობს. 

ადგილობრივი თვითმმართველობისგან მიღებული ინფორმაციით, რამდენიმე 
მუნიციპალიტეტში პერიოდულად ტარდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვთა ოჯახების მონიტორინგი, რომლის მიზანია მათი საჭიროებების შესწავლა და 
გამოვლენა. თუმცა, დასმულ კითხვაზე, თუ რა ინდივიდუალური საჭიროებები 
გამოიკვეთა პანდემიის პერიოდში, რომლის შესაბამისადაც დაიგეგმა პროგრამები და 
განხორციელდა კონკრეტული ღონისძიებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

                                                           
5 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning the UK carried out by the Committee 
under article 6 of the Optional Protocol of the Convention, CRPD/C/15/R.2/Rev.1, 2016, §33. 
6 6 საიამ გამოითხოვა ინფორმაცია საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტიდან. 
7 საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მუხლი 3, 85. 
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ორგანოების ნაწილი პასუხს თავს არიდებს.8 ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა 
მოგვაწოდა ინფორმაცია გახარჯული თანხის ოდენობისა და  საკვები პროდუქტების 
გადაცემის შესახებ, თუმცა უშუალოდ რა საჭიროებები გამოკვეთეს პანდემიის 
პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებით, მოწო-
დებული ინფორმაციის საფუძველზე ვერ დგინდება.9   

ირკვევა, რომ პანდემიის პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
ოჯახებს არაერთხელ გაუწიეს დახმარება სასურსათო პროდუქტებით, მედიკა-
მენტებით და ჰიგიენური საშუალებებით. თუმცა, ინდივიდუალურ საჭიროებებთან 
დაკავშირებით მათ მიერ მოწოდებულ წერილშიც არაფერია ნათქვამი.10 ზოგიერთ 
მუნიციპალიტეტში პანდემიის პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 
წლამდე ასაკის პირთათვის მხოლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარებაა 
გათვალისწინებული,11 რაც მიანიშნებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების 
ნაბიჯები, ძირითადად, მოკლევადიან პერიოდზეა გათვლილი და არ არის საკმარისი 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მდგომარეობის უკეთესობისკენ 
შესაცვლელად. 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 
ოჯახების  საჭიროებების კვლევა და შესწავლა საერთოდ არ ხდება.12 მათ ცალკე არ 
აქვთ გამოყოფილი ბიუჯეტი შშმ ბავშვთა ოჯახებისთვის.13 ასევე მიღებული 
ინფორმაციით ირკვევა, რომ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვთა საჭიროებების შესწავლა ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ 
ხორციელდება.14 

ინდივიდუალური საჭიროებების არარსებობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროგრამებში ეწინააღმდეგება როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების კონვენციით გათვალისწინებულ სოციალურ მოდელს, აგრეთვე  საქარ-
თველოში მოქმედ ბავშვის უფლებათა კოდექსს. 

                                                           
8 ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 30 მარტის წერილი №50-502108965; ხონის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 8 აპრილის წერილი  №39/1773; ონის მუნიციპალიტეტის მერიის 
2021 წლის 22 მარტის წერილი №04-952. 
9 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 25 მარტის წერილი  №03/2173. 
10 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  2021 წლის 25 მარტის წერილი №40-4021084146. 
11 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 22 მარტის წერილი №03/2034. 
12 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 2 აპრილის წერილი №51/2180; წალკის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 22 მარტის წერილი № 09/703. 
13 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 22 მარტის წერილი №05/1653; დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 19 მარტის წერილი  №05/7435. 
14 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 26 მარტის წერილი №01/1527. 
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იმის გათვალისწინებით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა უფრო მეტად 
სოციალურად განპირობებული გამოწვევაა, ვიდრე სამედიცინო, აუცილებელია პოზი-
ტიური ღონისძიებების გატარება და სათანადო სოციალური პოლიტიკის შემუშავება. 
მხოლოდ ამგვარი მიდგომით იქნება შესაძლებელი, მისი დაახლოება შეზღუდული 
შესაძლებლობის შეფასების სოციალურ მოდელთან.15 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე იხილეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მიერ 
მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა.16 
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ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე იხილეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მიერ 
მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზი პანდემიის პირობებში ინდივიდუალური 
საჭიროებების კვლევასა და პროგრამებზე.17 

 

                                                           
15 თვითმმართველი ორგანოების სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შესაბამისობა 
თანასწორობის პრინციპებთან, 2021, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3kwiWHe. 
16 საიამ საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნით განცხადებით მიმართა საქართველოს 64 
მუნიციპალიტეტს, საიდანაც 13  განცხადება უპასუხოდ დარჩა. 
17 მიღებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, 43 მუნიციპალიტეტი აღნიშნავს, რომ 
სწავლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ინდივიდუალურ საჭიროებებს და 
შესაბამისად გეგმავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს. საიას ამ ეტაპისთვის არ 
შეუსწავლია, რამდენად სრულყოფილად ხდება საჭიროებების გამოკვეთა და დაგეგმილი პროგრამების 
შესრულება მუნიციპალიტეტების მიერ. შესაბამისად, ეს საკითხი საჭიროებს დამატებით შესწავლას. 
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მიღებული საჯარო ინფორმაცია

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 
მორგებულ პროგრამებზე 
არაფერია ნათქვამი

პანდემიის პერიოდში რა 
დამატებითი საჭიროებები 
გამოიკვეთა ვერ დგინდება

ინდივიდუალური 
საჭიროებების კვლევა საერთოდ 
არ ხორციელდება

 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს და უზრუნველყოს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ეფექტიანი მხარდაჭერა. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა შეიმუშაონ სოციალური 
დაცვის ხარისხიანი, ადეკვატური, მისაღები და ადაპტირებული პროგრამები, რომ-
ლებიც მორგებული იქნება მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ასევე, მუდმივ 
რეჟიმში შეისწავლონ ის საკითხები, რომლებიც, შესაძლოა, შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებს აწუხებდეთ და განსაზღვრონ შესაბამისი 
ბიუჯეტი, რომელიც მორგებული იქნება მათ ინდივიდუალურ პრობლემებზე. ამასთან, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა პანდემიის პირობებში უნდა 
უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საჭიროებების იდენ-
ტიფიცირება და ასახვა შესაბამის პროგრამებში. 
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