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შე სა ვა ლი

სამართლებრივიქმედუნარიანობისკონცეფციაადამიანისუფლებათადაცვისსის
ტემაშიუმნიშვნელოვანესიროლისმატარებელია.მისიდაუბრკოლებელიგანხორ
ციელებამთელირიგიუფლებებითადათავისუფლებებითსარგებლობისუცვლელი
დააუცილებელიწინაპირობაა.ამკონცეფციისმნიშვნელობაკიდევუფრომეტად
იზრდებასხვადასხვამოწყვლადჯგუფთანმიმართებით,რომელთაცისტორიულად
წართმეულიანშეზღუდულიჰქონდათქმედუნარიანობა.

მნიშვნელოვანისაერთაშორისოაქტებისადასტანდარტებისარსებობისმიუხედა
ვად, შშმ პირთა ქმედუნარიანობის კონცეფციის გააზრება და დანერგვა დღემდე
მნიშვნელოვანგამოწვევადრჩება.ამჯგუფისწარმომადგენელთაუფლებათანაბარ
სამართალსუბიექტობაზე,დამათმიერთავიანთიცხოვრებისშესახებგადაწყვეტი
ლებისდამოუკიდებლადმიღებისშესაძლებლობაკვლავარსებითადფერხდება.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის გადაწყვეტილების
(„საქართველოსმოქალაქეები–ირაკლიქემოკლიძედადავითხარაძე საქართ
ველოსპარლამენტისწინააღმდეგ“)საფუძველზეგანხორციელებულმარეფორმამ
გააუქმაქვეყანაშიარსებულიმეურვეობისსისტემადამისნაცვლადახალი,გადაწყ
ვეტილებისმხარდაჭერისმოდელიშემოიტანა.მიუხედავადიმისა,რომრეფორმა
უმნიშვნელოვანესიწინგადადგმულინაბიჯიადაუმეტესწილადთავსებადიაშეზღუ
დული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მიერ დადგენილ
პრინციპებთან,პრობლემურიაროგორცსაკანონმდებლორეგულაციებისგარკვე
ულინაწილისშინაარსი,ისემისიაღსრულება.

მოცემულიდოკუმენტი ეფუძნება კვლევას – „ქმედუნარიანობისრეფორმის შეფა
სება: კანონმდებლობადა პრაქტიკა“,რომელიც,თავის მხრივ, აფასებს ქმედუნა
რიანობისრეფორმისგანხორციელებასსაქართველოშიდააიდენტიფიცირებსამ
სფეროშიარსებულგამოწვევებს.

დოკუმენტიარსებითადიმეორებსმხარდაჭერისსისტემისსაფეხურებს(პირისმხარ
დაჭერისმიმღებადაღიარება,გადაწყვეტილებისმიღებაშიმხარდაჭერისპროცესი
დამხარდაჭერისშემთხვევებზეზედამხედველობისსაფეხური)დამოიცავსრელე
ვანტურრეკომენდაციებსკანონმდებლობის,ინსტიტუციურიჩარჩოსადაპრაქტიკის
ცვლილებისმიზნით.
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სა სა მარ თ ლოს მი ერ პი რის მხარ და ჭე რის მიმ ღე ბად 
გან საზღ ვ რის ეტა პი

პირისმხარდაჭერისმიმღებადცნობისგადაწყვეტილებებისდასაბუთებულობის
გაზრდისმიზნით,შემუშავდესმოსამართლეთაგადამზადებისპროგრამა,რომე
ლიცუზრუნველყოფსმოსამართლეებისცოდნისგაზრდასკონვენციისპრინციპე
ბის,მე12მუხლისადაგადაწყვეტილებისმხარდაჭერისმოდელისშესახებ;

მოსამართლეებისთვისა და ადვოკატებისათვის შემუშავდეს სახელმძღვანელო
დოკუმენტი,რომელიცმათშესაძლებლობასმისცემს,პირისმხარდაჭერისმიმ
ღებადცნობისპროცესშიუფროეფექტიანადშეძლონშშმპირებთანკომუნიკაცი
ისდამყარებამათისურვილებისადაინდივიდუალურისაჭიროებებისიდენტიფი
ცირებისუზრუნველყოფისმიზნით;

პირის მხარდაჭერის მიმღებადცნობის გადაწყვეტილება სრულადორიენტირდეს
შშმპირისგადაწყვეტილებისმიღებისნაწილშიინდივიდუალურისაჭიროებებისადა
მისისურვილებისიდენტიფიცირებაზე.ამისუზრუნველსაყოფად,მოსამართლეების,
სსიპ–ლევანსამხარაულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზისეროვნულიბი
უროსთანამშრომლებისთვის,სოციალურიმუშაკებისადაადვოკატებისათვისშემუ
შავდესშესაბამისიინსტრუქციადასახელმძღვანელომითითებები;

შემუშავდეს ინსტრუქცია, რომელიც მოსამართლეებს შესაძლებლობას მის
ცემს,პირისმხარდაჭერისმიმღებადცნობისშესახებგანცხადებისსსიპ–ლევან
სამხარაულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზისეროვნულბიუროშიგაგზავ
ნამდე,ჩამოაყალიბონგადაწყვეტილებისმხარდაჭერისმოდელსადაშეზღუდული
შესაძლებლობისშეფასებისსოციალურმოდელზედაფუძნებულიშეკითხვები;

სასამართლოგადაწყვეტილებებიდაეფუძნოსმხოლოდმხარდაჭერისრეფორ
მის არსს,რომელიც პირის ნების ჩამოყალიბებაში მხარდაჭერას გულისხმობს
დაარმოიცავსშშმპირებისრომელიმეუფლებისშეზღუდვასდა/ანცდებანების
ჩამოყალიბებისადაგადაწყვეტილებისმიღებაშიმხარდაჭერას;

სასამართლოპროცესზემხარდამჭერადკონკრეტულიპირისდანიშვნამდე,მო
სამართლემდეტალურადგამოიკვლიოსმხარდაჭერისმიმღებპირსადამხარ
დამჭერსშორისარსებულიურთიერთობა,მათშორისინტერესთაკონფლიქტის
არარსებობადასაჭიროებისშემთხვევაში,მხარდაჭერისსფეროებიდანგამომ
დინარე,მხარდამჭერისცოდნადაშესაძლებლობა,ეფექტიანიმხარდაჭერაგაუ
წიოსპირსმოცემულსფეროში;
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პირისმხარდაჭერისმიმღებადცნობასთანდაკავშირებულიგანცხადებისფორმა
ითვალისწინებდესსფეროებისკონკრეტულჩამონათვალს,რომელიცგანცხადე
ბისშეტანის ეტაპზე პირსდაეხმარებოდაუფროკონკრეტულიდაპირისინდი
ვიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ სფეროებში მოითხოვოს მხარდამჭერის
დანიშვნა;ასევე,ასეთიგანცხადებისფორმაუნდაარსებობდესმარტივადწასა
კითხიფორმატითმხარდაჭერისსავარაუდომიმღებისათვის;

მხარდაჭერისსავარაუდომიმღებიპირისსაპროცესოინტერესებისადაგადაწყ
ვეტილების მის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნების მიზნით, მოხდეს
განცხადების მომზადების კონკრეტული ინსტრუქციის შემუშავება. ასევე, მნიშვ
ნელოვანია,განცხადებისმომზადებისინსტრუქციებიარსებობდესმარტივადწა
საკითხიფორმატითმხარდაჭერისსავარაუდომიმღებისათვის;

სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობაში განხორციელდეს ცვლილებები,
რომელიცპირისმხარდაჭერისმიმღებადცნობისპროცესსმოიყვანსკონვენციის
მე12დამე13მუხლებისშესაბამისობაში.კერძოდ:

–მკაფიოდგანისაზღვროსპირისმხარდაჭერისმიმღებადცნობისსაქმისწარმო
ებისსასარჩელოწარმოებადგარდაქმნის/დაწყებისშესაძლებლობა;

–კანონმდებლობითგანისაზღვროსმხარდაჭერისმიმღებადსაცნობიპირისუფლე
ბა,უარითქვასმხარდაჭერისმიღებაზე,რაცპროცესისსასარჩელოწარმოებაში
გადაზრდისდა/ანგანცხადებისგანუხილვევლადდატოვებისსაფუძველიიქნება.

პი რის მხარ და ჭე რის სა ჭი რო ე ბის შე ფა სე ბის ეტა პი

გადაიხედოს პირის იძულებითი ექსპერტიზის პროცედურის მარეგულირებელი
სამართლებრივიჩარჩოდაჰარმონიზაციაშიმოვიდესკონვენციისმე12მუხლის
შინაარსთან,რაც,მათშორის,უზრუნველყოფსიძულებითიექსპერტიზისპრაქტი
კისაკრძალვას,პირისავტონომიურობისადახელშეუხებლობისგარანტირებასა
დამისმიმართსხვატიპისიძულებითიღონისძიებებისპრევენციას;

კანონმდებლობამ გაითვალისწინოს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების
უფლება,უარითქვანსაექსპერტოდასკვნისგაცემაზე;

კანონმდებლობამ ნათლადდაარეგულიროს პირისფსიქოსოციალური საჭიროე
ბის იდენტიფიცირების მიზნით ალტერნატიული მულტიდისციპლინური ექსპერტი
ზის შესაძლებლობადაცხადადმიეთითოსმისი მიმართებალევან სამხარაულის
სახელობისსასამართლოექსპერტიზისბიუროსდასკვნასთან;
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შემუშავდესსპეციალურისახელმძღვანელოპრინციპები,რომლებიცშეფასებას
თანდაკავშირებულსაკითხებსამომწურავადმიმოიხილავსდაამპროცესშიჩარ
თულიპროფესიონალებისათვისგაითვალისწინებს შეფასებისცხადთეორიულ
დაპრაქტიკულსტანდარტებს,მათშორის,შესაფასებელპირებთანკომუნიკაცი
ისდამყარებისადამათიინფორმირებისთავისებურებებს,მულტიდისციპლინურ
გუნდს შორის კოორდინირებული მუშაობის საკითხებს, დასკვნის შემუშავების
პროცესშიგასათვალისწინებელიგარემოებებისჩამონათვალსადასხვა;

სახელმწიფომგააძლიეროსშეფასებაშიჩართულიუწყებებიდამათიეფექტია
ნისაქმიანობისთვისგამოყოსსაკმარისიადამიანურიდაფინანსურირესურსები;

უზრუნველყოფილიქნესგამართულიუწყებრივიკომუნიკაციაბიუროსადამეურ
ვეობამზრუნველობისორგანოსშორის;

უზრუნველყოფილიქნესშეფასებისპროცესშიჩართულიყველააქტორისმუდმივ
რეჟიმშიინფორმირებადამათთვისსისტემატურიტრენინგები.მნიშვნელოვანია,
რომ ინფორმირების ამგვარიღონისძიებები ისეთ საკითხებს მიემართებოდეს,
როგორიცაა,მაგალითად,ქმედუნარიანობისადამხარდაჭერისმოდელები,შე
ფასების მნიშვნელობადა მისი განხორციელებისთეორიულიდა პრაქტიკული
ასპექტები,უწყებათაშორისიკოორდინაცია,შესაფასებელპირთანკომუნიკაციის
ტექნიკა,პირისსაჭიროებებისეფექტიანიიდენტიფიცირებადასხვა;

შეფასების პროცესის სრულყოფისათვის მოხდეს საკმარისირაოდენობითსპე
ციალიზებულისოციალურიმუშაკებისგამოყოფა,მათიაღჭურვარელევანტური
ინსტრუმენტებითდაგამართულისუპერვიზია;

კანონმდებლობისადაპრაქტიკისდონეზეუზრუნველყოფილიქნესშეფასებისპრო
ცესშიპირისსაჭიროებებზემორგებულიგარემოდაგონივრულიმისადაგება;

გადაიხედოსშეფასებისინსტრუმენტებიდაფორმებიადამიანისუფლებებზედა
ფუძნებულიმიდგომებისფონზედაშემუშავდესშეფასებისიმგვარიინსტრუმენტე
ბი,რომელიც,უპირობოსწორებასპირისმხარდაჭერისსაჭიროებისიდენტიფი
ცირებისმიზანზე (კონკრეტულსფეროებთანმიმართებით, ასევე, მხარდაჭერის
ფორმებისა და ინტენსივობის მითითებით) მოახდენს, საჭიროებებთან ერთად
ფოკუსირდებაპირისძლიერმხარეებზე,გაითვალისწინებსმულტიდისციპლინურ
გუნდსშორისმჭიდროთანამშრომლობას,სტანდარტებისდაწვრილებითაღწე
რასდაგამორიცხავსმათდუბლირებასგუნდისწევრებსშორის;

შეფასებისსტანდარტებმა/შეფასებისფორმებმაგამორიცხოსპირისმიმართარარე
ლევანტურიდასტიგმისშემცველიფორმულირებებისგამოყენებისშესაძლებლობა.
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გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მხარ და ჭე რის პრო ცე სი

„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისშესახებ“საქართველოს
კანონში განისაზღვროს ქმედუნარიანობისადა მხარდაჭერის მიღების უფლებ
რივისტანდარტებიდაშემხვედრისახელმწიფოვალდებულებები;

აღმოიფხვრასკანონმდებლობაშიყველატიპისჩანაწერი,რომელიცმხარდაჭე
რისმიმღებპირთაუფლებებს(მათშორის,შრომის,არჩევნებშიმონაწილეობის,
პირადიდაოჯახურიცხოვრების,მოქალაქეობისადაგადაადგილების,ჯანმრთე
ლობისადასოციალურიდაცვისნაწილში)ბლანკეტურადზღუდავს;

გაუქმდესსაკანონმდებლორეგულირება,რომელიცმხარდამჭერისმიმღებიპი
რის მიერ გარიგების ბათილობას მხარდამჭერის ხელმოწერის არარსებობას,
ასევე,გარიგებისნამდვილობასმხარდამჭერისმოწონებასუკავშირებს;

გაუქმდესკანონმდებლობითგათვალისწინებულიბლანკეტურივალდებულებები
მხარდამჭერისმიერმხარდასაჭერიპირისსამედიცინომომსახურებისმეთვალ
ყურეობის,ასევე,მისისაგადასახადოვალდებულებებისშესრულებისმიმართუ
ლებით;

კანონმდებლობითცხადადგანისაზღვროსმხარდასაჭერიპირისადამხარდამ
ჭერისუარიმხარდაჭერაზე,როგორცამურთიერთობისშეწყვეტისსაფუძველი;

იმშემთხვევაში,თუობიექტურადშეუძლებელიაადამიანისნებისადაარჩევანის
იდენტიფიცირება,კანონმდებლობამდანერგოსპირის„არჩევანისადანებისსა
უკეთესოინტერპრეტაციის“ტესტი;

მოხდეს პროფესიონალი მხარდაჭერის მოდელის შექმნა და პილოტირება და
მისშედეგებზედაყრდნობითშეიქმნასდადაინერგოსმხარდამჭერისსერვისი.
ამსერვისისგანვითარებისპროცესშიმთავრობამგამოყოსსაკმარისიადამიანუ
რიდაფინანსურირესურსები;

შეიქმნასმხარდამჭერიპირებისგაძლიერებისმექანიზმები,რომელიცმოიცავსმათ
მხარდამჭერ სერვისებს (მათ შორის,ფუნქციებთანდაკავშირებით ინფორმაციისა
დარჩევისმიღების,ფუნქციებისშესრულებისგანდროებითგათავისუფლების),ასე
ვე,შესრულებულისამუშაოსთვისმონეტარულან/დაარამონეტარულბენეფიტებს;

გადამზადდნენმხარდაჭერისმიმღებებიდამხარდამჭერები;მუდმივადჩაუტარ
დეთტრენინგებიქმედუნარიანობისადამხარდაჭერისკონცეფციასადამომიჯ
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ნავესაკითხებზე.მხარდაჭერისმიმღებიპირებისათვისინფორმაციისმიწოდება
მოხდესმათთვისმისაღებიკომუნიკაციისფორმით(მათშორის,მარტივადწასა
კითხიფორმატებით),ასევე,ორივემხარისთვისშემუშავდესსპეციალურისახელ
მძღვანელოები,რომელშიცმხარდაჭერისმთელირიგითეორიულიდაპრაქტი
კულიასპექტებიიქნებაგანხილული;

მხარდამჭერებისთვისშეიქმნასსახელმძღვანელოდოკუმენტი,რომლითაცმიი
ღებენპრაქტიკულრჩევებსდაკონკრეტულიშემთხვევებისგანხილვითშეძლე
ბენეფექტიანიმხარდაჭერისგანხორციელებასსაფინანსოსფეროში;

მეურვეობისადა მზრუნველობისორგანოგაძლიერდესფინანსურიდა ადამიანური
რესურსებითადაინსტრუმენტებით,რათამანშეძლოსმხარდაჭერისსისტემისეფექტი
ანიადმინისტრირება,ასევე,უწყებაშიგამოიყოსსაკითხზემომუშავე,სპეციალიზებული
სოციალურიმუშაკები,რომლებიცმხარდაჭერისსაქმეებზეიქნებიანფოკუსირებულნი;

სოციალურიმუშაკებისთვისშეიქმნასსპეციალურისახელმძღვანელოებიმხარ
დაჭერისპროცესისთეორიულიდაპრაქტიკულიასპექტებისშესახებ(მათშორის,
მხარდაჭერის მიმღებ პირთან მუშაობისა და მასთან კომუნიკაციის ასპექტები,
მხარდაჭერისუნარებისგაძლიერებისტექნიკებიდასხვა),ასევე,უზრუნველყო
ფილიიყოსმათთვისტრენინგების/გადამზადებისმუდმივრეჟიმშიჩატარება;

დეცენტრალიზაციისპროცესში,ადგილობრივდონეზემოხდესსოციალურისამ
სახურების ფინანსური, ადამიანური და ექსპერტული გაძლიერება, რათა მათ
შეძლონიმშშმბავშვებისოჯახებთანეფექტიანიმუშაობადაქმედუნარიანობის
/მხარდაჭერისკონცეფციისშესახებინფორმირება,რომელთაც,შემდგომში,შე
საძლოა,დასჭირდეთმხარდაჭერა;

ჩამოყალიბდესდაგანვითარდეს შშმ პირებისგაძლიერებისადამათიდამოუ
კიდებელიცხოვრებისხელშემწყობისერვისები(მათშორის,საცხოვრისის,და
საქმებისპროგრამები),იმისთვის,რომპირისმიერგადაწყვეტილებისმიღების
პროცესიიყოსპრაქტიკაშიაღსრულებული;

ეროვნულმა ბანკმა საბანკოსექტორისთანამშრომლებისათვის შექმნას სპეცი
ალური სახელმძღვანელო, რომელიც მიმოიხილავს გადაწყვეტილების მხარ
დაჭერის მოდელის კონცეფციას, მის პრაქტიკულასპექტებსადა მხარდაჭერის
მიმღებპირებთანკომუნიკაციისსხვადასხვა,მათშორის,ალტერნატიულიფორ
მებისგამოყენებისშესაძლებლობას;

შშმპირთამიერქმედუნარიანობისფაქტობრივადაღდგენისმიზნითგანხორცი
ელდესფსიქიატრიულიდაწესებულებებისადაშშმპირთაპანსიონატებისდეინს
ტიტუციონალიზაცია.
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მხარ და ჭე რის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი

საერთაშორისოსტანდარტებითგათვალისწინებულიპრინციპები(მხარდაჭერის
მიმღები პირის როლის ცენტრალურობა, კეთილსინდისიერება, დამოუკიდებ
ლობადარეგულარულობა) აისახოსმხარდაჭერისსაქმეებზეზედამხედველო
ბისმარეგულირებელკანონმდებლობასადაპრაქტიკაში;

კანონმდებლობამ გაითვალისწინოს მხარდაჭერის ყველა საქმეზე ეფექტიანი
მონიტორინგისჩატარებისვალდებულება;

კანონმდებლობამდაპრაქტიკამმონიტორინგის ერთერთმთავარმიზნადგა
მოკვეთოსმხარდაჭერისმიმღებიპირისადამხარდამჭერისგაძლიერება.ამმი
მართულებითდაწვრილებითგაიწეროსზედამხედველობისგანმახორციელებე
ლიპირისფუნქციები;

კანონმდებლობა და პრაქტიკა დაეფუძნოს მონიტორინგის ჩატარების დროს
მხარდაჭერის მიმღები პირის ნებისა და სურვილების ცენტრალურობის პრინ
ციპს.კანონმდებლობამდაადგინოსმხარდაჭერისმიმღებიპირისგანინფორმა
ციისმიღების,მისიმოსაზრებისმოსმენისადაპრიორიტეტიზაციისსავალდებუ
ლოწესები;

მონიტორინგისპროცესშიაღმოიფხვრასინტერესთაკონფლიქტი–მინიმუმამდე
დავიდესმხარდაჭერისგაწევისადამასზეზედამხედველობისუფლებამოსილე
ბისერთიორგანოსხელშიმოქცევისფაქტობრივიშესაძლებლობაცკი.ამმიზ
ნით,კანონმდებლობამდაინსტიტუციურმაჩარჩომშექმნასდამოუკიდებელიდა
ეფექტიანიმონიტორინგისგანხორციელებისმექანიზმიდაგარანტიები;

დაკისრებულივალდებულებებისშესასრულებლად,მონიტორინგისჩატარებაზე
პასუხისმგებელიორგანოგაძლიერდესადამიანური(გაიზარდოსსოციალურმუ
შაკთარაოდენობა)დაფინანსურირესურსებით,რათამასჰქონდესშესაძლებ
ლობა, რეალურად და ეფექტიანად ჩაატაროს მონიტორინგი. მონიტორინგის
დროსპასუხისმგებელპირებსჰქონდეთგადაადგილებისსაშუალებებზე/ტრანს
პორტზედაუბრკოლებელიწვდომა;

სახელმწიფომშექმნასქმედუნარიანობისადამხარდაჭერისსისტემისსაკითხებ
ზესპეციალიზებულსოციალურმუშაკთაჯგუფიდაშექმნასმათზეპროფესიული
სუპერვიზიისგანხორციელებისმექანიზმი;

გაიზარდოსმონიტორინგზეპასუხისმგებელპირთაექსპერტიზაქმედუნარიანო
ბისადამხარდაჭერისსფეროსმიმართულებით.სოციალურიმუშაკებისთვისსის
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ტემატურადჩატარდესტრენინგები, მათთვის, ერთი მხრივ, ქმედუნარიანობისა
დამხარდაჭერისკონცეფციებისთეორიულიდაპრაქტიკულიასპექტების,და,მე
ორემხრივ,შშმპირთამიმართადამიანისუფლებებზედაფუძნებულიმოდელის
არსისსიღრმისეულადგასაცნობად;

შეიცვალოს მხარდაჭერაზე მონიტორინგის პროცედურა და ინსტრუმენტი. ამ
გვარ საქმეებზე ზედამხედველობის ფორმა და პროცედურა მეურვეობისა და
მზრუნველობისშემთხვევებზემონიტორინგისინსტრუმენტსგამოეყოს,მისირე
გულირებიდანამოვიდესმხარდაჭერისსაქმეებთანდაკავშირებულიარაარსები
თისაკითხები(რომლებიცძირითადადპირზეზრუნვასადამისმოვლასეხება)
დაუპირატესობამიენიჭოსადგილზეხშირვიზიტებსადამხარდაჭერისმიმღებებ
თანაქტიურკომუნიკაციას.პროცესიუნდაფოკუსირდესიმისგამოვლენაზე,თუ
როგორ სრულდება მხარდაჭერის სისტემის ფუძემდებლური პრინციპები, რამ
დენადმიიღწევაპროგრესი,რამდენადგაიზარდამხარდაჭერისმიმღებიპირის
დამოუკიდებლობისხარისხი,გაუმჯობესდათუარამისიუნარებიდაკიდევრისი
გაუმჯობესებასჭირდებაროგორცმხარდამჭერს,ისემხარდაჭერისმიმღებს;

საქმეებზეზედამხედველობისპროცესიწელიწადშიორჯერმონიტორინგისფორ
მალურიგანხორციელებისმექანიზმიდანგარდაიქმნასინტენსიურმექანიზმამდე,
რომელიცმოიცავსმხარდაჭერისმიმღებებთანდამხარდამჭერებთანმუდმივმუ
შაობას,მათისაჭიროებებისგამოკვეთასადაგაძლიერებას.ამმიზნისმისაღწე
ვად, საჭიროების შემთხვევაში, პროცესში სოციალურ მუშაკთან ერთად გათვა
ლისწინებულიუნდაიყოსსხვატიპისპროფესიონალებისმონაწილეობაც;

მონიტორინგის შემდგომ გამოკვეთილი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად
განვითარდესმხარდაჭერისმიმღებიპირებისადამათიმხარდამჭერების/ოჯახის
წევრებისგაძლიერებისმექანიზმები/მომსახურებები.


