


2 Gündüz mərkəzlərində xidmət alt proqramı

6 yaşdan 18 yaşa qədər ağır və ciddi əqli geriliyi olan uşaqlar, həmçinin, əqli 
geriliyi əhəmiyyətli dərəcədə davranış pozuntuları ilə ifadə olunan və məhdud 
sağlamlıq imkanlarına  malik olan uşaqlar, o cümlədən ailələri reinteqrasiya 
müavinəti alan və ya himayədarlıqda olan uşaqlar;

"Kiçik ailə tipli evlərdə xidmət göstərmə alt proqramının" və ya "ağır və dərin 
məhdud imkanlara malik və ya sağlamlıq problemləri olan uşaqlara xü-
susiləşdirilmiş ailə tipli xidmət alt proqramının" istifadəçisi və ya himayədar-
lıqda böyüyən 6-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar. 

Sağlamlıq  imkanları məhdud uşaqlar kateqoriyasına aid olmayan və ailələri 
“Aztəminatlı ailələrin vahid məlumat bazasında" qeydiyyatda olan 6-18 yaş 
arası tərk edilmə riski olan uşaqlar. Bununla belə, uşağın gündüz mərkəzi-
nin xidmətlərinə cəlb edilməsi üçün ərizə verildiyi gün ailənin sosial-iqtisadi 
qiymətləndirilməsi ilə müəyyən edilmiş reytinq balı 100.000-dən çox ol-
mamalıdır.

Sağlamlıq imkanları məhdud, o cümlədən psixi sağlamlıq problemləri olan 
insanlar;

"Kiçik ailə tipli evlərdə xidmətlə təmin olunma altproqramının" istifadəçisi, 
həmçinin ailələri reinteqrasiya müavinəti alan, orta və dərin əqli geriliyi ol-
mayan  antisosial və mürəkkəb davranışları olan 12-18 yaşlı yeniyetmələr;

6-dan 18 yaşa qədər sağlamlıq imkanları məhdud 
statusuna malik uşaqlar, o cümlədən reinteqrasiya 
müavinəti və ya himayədarlıq  alan sağlamlıq imkan-
lara məhdud uşaqların ailələri;

Proqramın istifadəçisi kimdir?
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     Qəyyumluq və Himayəçilik orqanının adına yazılmış ərizə, bu ərizə 
proqramdan istifadə etmək istəyən şəxs, həmçinin onun qanuni 
nümayəndəsi tərəfindən təqdim edilə bilər. Ərizə yaşayış yeri üzrə  
Qəyyumluq və Himayəçilik orqanının rayon şöbəsinə verilə bilər;

∙    Proqram istifadəçisinin qanuni nümayəndəsinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasportun) surəti, hi-
mayədarlıq olduğu halda isə himayədarlıq müqaviləsi; 

     Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

     Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsin statusunu təsdiq edən sənəd və 
onun surəti ( təqaüd vəsiqəsi);

     Şəxsə verilən sağlamlıq haqqında arayış (Tibbi sənəd – Forma №IV-
100/a).  №IV-100/a formasının proqranma qoşulmazdan əvvəl 30 
təqvim günündən tez olmayaraq  alınması tövsiyyə olunur.  Əgər 
istifadəçi  12 ay ərzində proqrama cəlb olunubsa, onun Forma 100 
alması vacib deyil.

Qeyd:  Proqramda qeydiyyatdan keçdiyiniz halda, Qəyyumluq və Himayəçilik orqanı 
proqramdan istifadə etmək üçün lazım olan vauçeri sizə verəcəkdir. Sosial işçiniz 
sizə vauçerdən istifadə şərtləri və xidmət təminatçısı təşkilatlar haqqında məlumat 
verəcəkdir.

Proqrama qoşulmaq üçün lazımdır:
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6 YAŞDAN 18 YAŞA QƏDƏR UŞAQLAR ÜÇÜN GÜNDÜZ MƏRKƏZI 
PROQRAMINA DAXILDIR:

» Gündəlik (həftə sonları və istirahət günləri istisna olmaqla) 6 saatlıq 
xidmət. Bununla belə, istifadəçilər üçün mərkəzdə sərf olunan minimum 
vaxt 3 saatdan az olmamalıdır.

» 6 saata  qədər xidmət zamanı istifadəçiləri  iki dəfə, 3 saata qədər xid-
mət zamanı isə bir dəfə  sağlam yeməklə təmin etmək;

» İstifadəçilərin ehtiyaclarını  yaşlarını nəzərə alaraq (idrak, emosional və 
fiziki) əvvəlcədən müəyyən etmək və onlkarı  ödəmək;

» İstifadəçilərin  məişət və peşə bacarıqlarının inkişafına kömək etmək;

» Zəruri hallarda ilkin təcili tibbi və psixoloji xidmətlərin təşkili.

» İstifadəçinin istəyi halında uşağın könüllü və təmənnasız olaraq cəmiyyət 
üçün faydalı  işlərə cəlb edilməsini nəzərdə tutan könüllülük fəaliyyətinə 
cəlb edilməsini təmin etmək;

MƏHDUD SAĞLAMLIQ IMKANLARINA MALIK ŞƏXSLƏR ÜÇÜN 
NƏZƏRDƏ TUTULAN GÜNDÜZ MƏRKƏZI PROQRAMINA DAXILDIR:

» Gündəlik (həftə sonları və istirahət günləri istisna olmaqla) 6 saatlıq 
xidmət. Bununla belə, istifadəçilər üçün mərkəzdə sərf olunan minimum 
vaxt 3 saatdan az olmamalıdır.

» 6 saata  qədər xidmət zamanı istifadəçiləri  iki dəfə 3 saata qədər xidmət 
zamanı isə bir dəfə  sağlam yeməklə təmin etmək; 

» İstifadəçilərin ehtiyaclarını  yaşlarını nəzərə alaraq (idrak, emosional və 
fiziki) əvvəlcədən müəyyən etmək və onlkarı  ödəmək;

» İstifadəçilərin  məişət və peşə bacarıqlarının inkişafına kömək etmək;

» İstifadəçilərin  mədəni və idman-istirahət tədbirlərinə cəlb edilməsinin 
təmin edilməsi;

Xidmət göstərmə standartları
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» İstifadəçilərə vaxtın düzgün idarə edilməsi, effektiv ünsiyyət, seçim, 
qərarların qəbul edilməsində iştirak və münaqişələrin zorakılıq olmadan 
həlli bacarıqlarının öyrədilməsi;

» Zəruri hallarda ilkin təcili tibbi və psixoloji xidmətlərin təşkili.

   MƏHDUD SAĞLAMLIQ IMKANLARINA MALIK ŞƏXS (SAĞLAMLIQ  
   IMKANLARI MƏHDUD STATUSU OLAN UŞAQ DA DAXIL OLMAQLA ) OLAN
    HALDA, GÜNDÜZ MƏRKƏZININ XIDMƏTINƏ ƏLAVƏ OLARAQ DAXILDIR:

» Bunu etmək mümkün olan gündüz mərkəzlərində istifadəçiləri yaş qru-
plarına (6 yaşdan 10 yaşa qədər, 10 yaşdan 15 yaşa qədər, 15 yaşdan 
18 yaşa qədər; 18 yaşdan 45 yaşa qədər və 45 yaşdan yuxarı) bölmək 
və yaş qruplarına uyğun olaraq xidmət göstərmək;

» Müstəqil yaşamaq və sosial inteqrasiya üçün zəruri olan bacarıqların 
inkişafına kömək etmək;

» İstifadəçilərin funksional, akademik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;

»    Təhsil, inkişaf fəaliyyətlərinə dəstək;

»  Fiziki mühitin uyğunlaşdırılması və müvafiq maddi-texniki baza ilə təchiz 
edilməsi (o cümlədən uyğunlaşdırılmış mebel / əşyalar);

» İstifadəçilərin mərkəzlərə çatdırılması və geri qaytarılmasının təşkili;

» Valideynlərin iştirakını təşviq etmək üçün planın  hazırlanması və həyata 
keçirilməsi;

»    Peşəkar bacarıqların və funksional-akademik bacarıqların inkişafı;

» İnklüziv peşə təhsilinə dəstək tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata 
keçirilməsi;

» Müstəqil həyat üçün zəruri olan bacarıqların və sosial inteqrasiyanın 
inkişafına kömək etmək;

» Sosial işçini cəlb etmək məqsədi ilə, Qəyyumluq və Himayəçilik orqa-
nına istifadəçinin təhsil prossesində iştirak edib-etməməsindən asılı 
olmayaraq, sağlamlıq və inkişaf vəziyyətinin ümumtəhsil müəssisəsində 
təhsil almasına imkan verdiyi haqqında məlumat vermək.
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 MƏHDUD SAĞLAMLIQ IMKANLARINA MALIK OLAN INSANLAR ÜÇÜN  
NƏZƏRDƏ TUTULAN GÜNDÜZ MƏRKƏZLƏRININ YAŞ QRUPLARI 
XIDMƏTLƏRINƏ AŞAĞIDAKILAR DAXILDIR:
18-45 YAŞ ARASI MƏHDUD SAĞLAMLIQ IMKANLARINA MALIK OLAN 
ŞƏXSLƏR ÜÇÜN:

»  Şəxsi inkişafın, ətraf mühitə uyğunlaşmanın, sosial inteqrasiyanın, ön və 
peşəkar bacarıqların əldə edilməsi və inkişafı

MƏHDUD SAĞLAMLIQ  IMKANLARINA MALIK OLAN INSANLAR ÜÇÜN  
NƏZƏRDƏ TUTULAN GÜNDÜZ MƏRKƏZLƏRININ YAŞ QRUPLARI 
XIDMƏTLƏRINƏ AŞAĞIDAKILAR DAXILDIR:
45 YAŞDAN YUXARI MƏHDUD SAĞLAMLIQ IMKANLARINA MALIK 
ŞƏXSLƏR ÜÇÜN:

» Müstəqil həyat bacarıqlarını saxlamaqla bərabər  şəxsi uyğunlaşma və 
həyat keyfiyyətinin təmin edilməsi;

18 YAŞDAN YUXARI PSIXI SAĞLAMLIQ PROBLEMLƏRI OLAN 
ISTIFADƏÇILƏR  ÜÇÜN GÜNDÜZ MƏRKƏZINƏ ƏLAVƏ OLARAQ 
DAXILDIR::

»  İstifadəçinin psixososial fəaliyyətinin yüksəldilməsinə dəstək;

» İntellektual və şəxsi inkişafa dəstək;

»    Fərdi və qrup şəklində terapiya;

» Psixi pozuntuların qarşısının alınması və idarə olunması;
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 AĞIR VƏ DƏRIN ƏQLI GERILIYI OLAN UŞAQLAR ÜÇÜN XIDMƏT 
TƏMINATÇISI KIMI QEYDIYYATDAN KEÇMIŞ GÜNDÜZ QAYĞI 
MƏRKƏZINƏ AŞAĞIDAKILAR DA DAXILDIR:

» Gündəlik  (həftə sonları və istirahət günləri istisna olmaqla) 6 saat xidmət;

» Qiymətləndirmə instrumenti və uşaqla işləmə bələdçisinin əhatə etdiyi met-
odologiyadan istifadə edərək istifadəçinin psixomotor inkişafının və sosial 
bacarıqlarının qiymətləndirilməsi;

» Özünə xidmət bacarıqlarının əldə edilməsi və inkişafı;;

» Uşağın şifahi / alternativ ünsiyyətinin inkişafına kömək etmək;

» İstifadəçiyə qida, ayaqyolu, şəxsi gigiyena saxlama prosesində köməklik;;

» İstifadəçilərin davranış pozuntularını qiymətləndirmək və xüsusi davranış 
idarəetmə planını hazırlayıb həyata keçirmək.

» Uşağın davranışının düzgün idarə olunması üçün valideynlərə müvafiq 
tövsiyələrin verilməsi  (gündüz baxıcıları, valideynlər və istifadəçinin inkişafı 
prosesində iştirak edən digər şəxslər mürəkkəb davranışın idarə edilməsi 
proqramında iştirak edirlər. Mürəkkəb davranışın idarə edilməsi proqramı 
davranışın baş verdiyi tarixdən 30 gün ərzində aşkarlanır. Proqramın yox-
lanılması 3 ayda bir dəfə həyata keçirilir);

» Ağır və dərin əqli geriliyi olan 6 yaşdan 15 yaşa qədər sağlamlıq  imkan-
ları məhdud uşaqlarda - inkişafın stimullaşdırılması və funksional-aka-
demik bacarıqların inkişafı;

» 15-18 yaş arası ağır və dərin zehni geriliyi olan yeniyetmə istifadəçilər 
üçün diqqət müstəqil həyat və ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına yönəldi-
lmişdir.

 Qeyd: Xidmət istifadəçilərə distant göstərildiyi halda, istifadəçilərə xidmət tam bərpa 
olunana qədər maddiləşdirilmiş qida vauçeri veriləcək, bir aylıq vauçerin qiyməti 80 
larini təşkil edir.
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ANTISOSIAL VƏ ÇƏTIN DAVRANIŞLARI OLAN 12-18 YAŞLI 
YENIYETMƏLƏRƏ  XIDMƏT GÖSTƏRƏN KIMI QEYDIYYATDAN KEÇMIŞ 
GÜNDÜZ MƏRKƏZININ XIDMƏTLƏRINƏ AŞAĞIDAKILAR DAXILDIR:

» Həftədə 3 dəfə (həftə sonları və istirahət günləri istisna olmaqla), 3 saat-
lıq xidmət;

» Həyati və peşə bacarıqlarının inkişafına kömək etmək;

» Sosial bacarıqların gücləndirilməsinə dəstək;

» Yetkinlik yaşına çatmayanların və ailənin bio-psixo-sosial-iqtisadi qi-
ymətləndirilməsi;;

» Yetkinlik yaşına çatmayanların makro və mikro sosial mühitinin təhlili, 
müdaxiləsi, sosial-maarifləndirici dəstəyi və qayğısı;;

»  Psixoloji dəstək və qayğı, ehtiyaclara yönləndirilmiş konsultasiyalar;

» Yetkinlik yaşına çatmayanların davranış pozuntularını qiymətləndirmək 
və idarə etmək;

» Sosial pedaqoq, psixokonsultant və ya psixoterapevt xidmətləri;

» Müxtəlif sənət növləri və/və ya əmək terapiyası; Zəruri hallarda dəvət 
olunmuş mütəxəssislərin (psixiatr, nekroloq, seksoloq və s.) xidmətləri.
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Qeydiyyat diaqramı

Təqaüd vəsiqəsi, sağlamlıq  imkanları məhdud statu-
su, tibbi ekspertiza keçirmə hüququ olan tibb müəssisələri 
tərəfindən verilir. Ən yaxın tibb müəssisəsinin ünvanını 
öyrənmək üçün 111 nömrəli pulsuz uşaq dəstəyi qaynar 
xəttinə zəng edin

IV-
50/4

Tibbi forma 100  almaq üçün qeydiyyatda olduğunuz 
yerin pediatrına müraciət edin, o sizi həkim-ekspertə yön-
ləndirəcək. Tibbi forma götürmək prosedurdan və müvafiq 
sığorta paketindən asılı olaraq bəzi hallarda pulsuz ola bilər.

IV-
100/a

Sadalanan formaları hazırladıqdan sonra proqramda nəzərdə 
tutulmuş digər sənədlərlə birlikdə İnsan Alveri Qurbanları-
na Yardım üzrə Dövlət Agentliyinə + (995 32) 2 39 53 11 
müraciət edin. Vauçer üçün ərizə yerində yazılır.

Vauçer
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1. Regionumda gündüz mərkəzlərini necə tapım? 
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

2. Pediatr mənim uşağımı vacib hesab etdiyim həkim-ekspertə istiqa-

mətləndirməsə, kimə müraciət edim? 
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111

3. Regionumda məhdud sağlamlıq imkanlarına malik şəxs statusunu almaq 
üçün hansı müəssisəyə müraciət edim? 

Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

4. Mənim üçün gündüz mərkəzinin xidməti dayandırılarsa kimə müraciət edim?
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11

5. Uşağımın ailə və ya sağlamlıq vəziyyətinə görə 2 ay müddətində gündüz 
mərkəzinin xidmətindən istifadə edə bilməyəcəyini bilsəm kimə müraciət 
etməliyəm?

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11

6. Əgər gündüz mərkəzi mənim uşağımı qəbul etməkdən imtina edərsə və ya 
gündüz mərkəzində uşağımın hüquqları pozularsa kimə müraciət edim?

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111

7. Gürcüstanın Xalq Müdafiyəçisinin qaynar xətti: 14 81

      Qeyd: Bələdiyyələrin maliyyələşdirdiyi bir neçə gündüz mərkəzləri var. Ətraflı məlumat 
üçün yerli bələdiyyə ilə əlaqə saxlayın.

Tez-tez verilən suallar:
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QKHŞ “Mac” 2008-ci ildə əsası qoyulan qeyri- hökumət təşkilatıdır. Təşkilatın məqsədi 
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara, yetkinlərə və onların ailələrinə kömək etməkdir.
Kavsadze küçəsi N3, Tiflis 0179

+995 32 197 378
Ödənişsiz qaynar xətt: 0 801 200 202

MAC GEORGIA
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