
ქვეპროგრამის დასახელება:  აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამა  

 

ვინ არის ქვეპროგრამის მიმწოდებელი? 

1. შპს ,, ნეიროგანვითარების ცენტრი“, მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N2/6 

2. სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - ,,ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი”,  მისამართი: 

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N32 

3. რეგისტრირებული კავშირი ,,საქართველოს ბავშვები", მისამართი: ქ.თბილისი, ა.მიცკევიჩის ქ.N30/32 

4. შპს „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ნ. ვაჩნაძის ქ. N7 

5. ა(ა)იპ ,,პირველი ნაბიჯი საქართველო“, მისამართი: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.N21 ,,ბ“ 

6. შპს „ფაზლი“, მისამართი: ქ.თბილისი,  ფალიაშვილის ქ.N85 

7. ფსიქონევროლოგიური კლინიკა „ვალეო 2011“, მისამართი: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 3/16  

რას მოიცავს ქვეპროგრამა?  

ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებსა და ღონისძიებებს: 

ა) აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური 

განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; 

ბ) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასებისა და გეგმის წარდგენა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური 

მომსახურების საქალაქო სამსახურში, ხოლო ინდივიდუალური გეგმის ცვლილების შემთხვევაში, კორექტირებული გეგმის წარდგენა 

არაუგვიანეს შეცვლილი ინდივიდუალური გეგმის თვის წინა თვისა; 

გ) ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების 

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, 

რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური 

პედაგოგი და სხვა) მიერ, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, მოსარგებლისათვის სეანსის მიწოდებას, (მ.შ. 

გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური/სენსორული თერაპია და სხვა; 

დ) ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის 

კონსულტირება; 

ე) 6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება საერთაშორისოდ აღიარებული 

მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP და სხვა.) და ა(ა)იპის ,,საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაციის“ მიერ 

დამტკიცებული ანგარიშგების სტანდარტიზებული ფორმის მიხედვით ანგარიშის ელექტრონული სახით წარდგენა ქ.თბილისის 



მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში, აღნიშნული პერიოდის გასვლის სემდგომ 2 

თვის განმავლობაში. 

  

ვის შეუძლია ქვეპროგრამით სარგებლობა? 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0; 

F84.9) ჯგუფის დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც: 

ა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში არიან რეგისტრირებულნი ქ. თბილისში (2 წლის ასაკის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის), მათ შორის ისეთი პირები, 

რომლებსაც ამ 3 წლის განმავლობაში შეუწყდათ და კვლავ განუახლდათ ქ.თბილისში რეგისტრაცია, თუ ამგვარი შეწყვეტის შემდეგ პირი არ 

დარეგისტრირებულა სხვა მუნიციპალიტეტში.  

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი თბილისი და აკმაყოფილებენ წინა პუნქტით გათვალისწინებულ 

პირობებს. 

  

როგორ უნდა ჩაერთოს მოსარგებლე პირი ქვეპროგრამაში? 

 მიმწოდებელი მერიაში მიმწოდებლად რეგისტრაციისას ქვეპროგრამაში რთავს მასთან აღრიცხვაზე მყოფ პირებს; 

 ასევე, მოსარგებლეთა ჩართვა ხორციელდება მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის საფუძველზე, ვაკანტური ადგილის გაჩენის 

შემთხვევაში. ამასთან, ქვეპროგრამაში ჩართვისას უპირატესობა ენიჭება იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა მიმწოდებელს 

განცხადებით. ხოლო თუ მოსარგებლეს სურს შეიცვალოს დაწესებულება, მას  შეცვლის უფლება აქვს ერთჯერადად. ამასთან, 

მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში ვაკანტური ადგილის გაჩენისას, პრიორიტეტი ენიჭება დაწესებულების შეცვლის 

მსურველ მოსარგებლეს.  

 

  

რა საბუთები უნდა წარადგინოს (მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში)? 

მიმწოდებელი დაწესებულების მიმართვის შემთხვევაში, განცხადების ფორმას, თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: 



 მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) 

ასლი; 

 მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, 

კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 3 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის ქვეპროგრამის 

მიმწოდებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის 

აუცილებელი, სულ მცირე, ADOS ტესტირების შედეგი;  

 

  

რა მოცულობით ფინანსდება მომსახურება? 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. 

ხოლო თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 400 ლარს. 

 


