
სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

1 საბაზისო სასწავლო კურსები
1 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა მომზადების პირველი დონის სასწავლო კურსი; I-IV PPTC 298 34

2 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა მომზადების მეორე დონის სასწავლო კურსი;  I-IV PPTC 304 27

3 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა პერიოდული გადამზადების კურსი /სერტიფიცირება III-IV PPTC 200 16/10

4 საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომელთა მომზადების სასწავლო კურსი I-II PPTC 60 5

5 პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების სასწავლო კურსი I-II PPTC 20 9

2 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამები

1
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, არასრულწლოვანთან ურთიერთობის 

მეთოდიკა /სპეციალიზაცია/
I-IV PPTC 96 4

2 ძალის მინიმალური გამოყენება და სპეციალური საშუალებების გამოყენების ტექნიკა I-II PPTC 40 5

3 „მაღალი რისკის პენიტენციური დაწესებულების მართვა“ III PPTC/ დონორი 20 5

4
აკრძალული ნივთების (მათ შორის ნარკოტიკული ნივთიერებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 

პრეკურსორების) აღმოჩენა და შემოწმების პროცედურები, პატიმართა და ვიზიტორთა დათვალიერება
I-IV PPTC 80 3/5

5 უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეების სპეციალური მომზადება I-IV PPTC 100 4/5

6 მსჯავრდებულთა მომზადება გათავისუფლებისთვის I-II PPTC 40 2/3

7
თავშესაფრის მაძიებლებთან, ლტოლვილებთან, მოქალაქეობის არმქონე პირებთან და დევნილებთან მუშაობა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში
I-II PPTC/ დონორი 20 1

8 კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან მომუშავე მოსამსახურეთა მომზადება I-IV PPTC/ დონორი 60 3

9 შინაპატიმრობის აღსრულება I-IV PPTC 110 2

10 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამა I-IV PPTC 80 4

11 ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო მართვა / საბადრაგო სამმართველოს მოსამსახურეებისთვის I-II PPTC 35 2

12 გუშაგთა ცვლის უფროსის გადამზადების კურსები I-III PPTC 48 5

13 სავალდებულო და შერჩევითი ინვერნტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში IV PPTC 20 2

14 პირველადი გადაუდებელი დახმარება (არასამედიცინო პერსონალისთვის) I-IV PPTC/ დონორი 80 3/5

3 ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები

1
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები /ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები
I-III PPTC 60 3

2
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებები, არასათანადო და ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენცია / 

ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები
I-III PPTC 80 3

3
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ პატიმარებთან მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა 

არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ (ბანგკოკის წესები)
II-III PPTC/ დონორი 40 3

4 გენდერული თანასწორობის პრინციპები, ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები II-IV PPTC/ დონორი 40 2

5

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა განსაკუთრებული კატეგორიები, მათი უფლებები  და მათთან მუშაობის 

სპეციფიკა.  ანტიდისკიმინაციული კანონმდებლობა, (ქალები, არასრულწლოვნები, შშმ-პირები, ეთნიკურ 

უმცირესობებს მიკუთვნებული პირები, უცხოელები,თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილებთან, მოქალაქეობის 

არმქონე პირები, დევნილები   და სხვა)

III-IV PPTC/ დონორი 80 3

6  ფოტოგადაღების უფლების განხორციელება პენიტენციურ დაწესებულებებში I-III PPTC 60 1/2

N
ტრენინგის მოცულობა 

(დღე)
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4

1 სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში                I-II PPTC 140 6

2
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალურ მუშაკთა და 
ფსიქოლოგთა  მომზადება

I-II PPTC/ დონორი 20 7

3 პენიტენციური დაწესებულების ფსიქოლოგების მომზადება     I-III PPTC 30 5

4 ეფექტური კომუნიკაცია I-III PPTC/ დონორი 80 3/5

5 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, რისკისა და საჭიროებების შეფასება I-II PPTC/ დონორი 120 3

6 დამოკიდებულების მქონე (მათ შორის ნარკოტიკული)  პირებთან მუშაობის სპეციფიკა II-IV PPTC/ დონორი 0 3

7 სუიციდის პრევენცია  (სუიციდის რისკის შეფასების სტრუქტურირებული ინსტრუმენტები ) I-II PPTC/ დონორი 80 2

8
დახურული ტიპის დაწესებულებებში ფსიქო-სოციალურიპროგრამა ,,ატლანტისის" (12 ნაბიჯი) ორგანიზება და 

განხორციელება
II PPTC/ დონორი 15 10

9 პროფესიული გადაწვა II-IV PPTC/ დონორი 100 3/5

10 მოტივაციური ინტერვიუ I-III PPTC/ დონორი 140 3

11 CBT-კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია I-III PPTC/ დონორი 45 3/5

12 DBT - დიალექტიკურ-ქცევითი თერაპია I-III PPTC/ დონორი 45 3/5

13 პენიტენციური სტრესი და მისი დაძლევა. ბრაზის მართვა. I-III PPTC/ დონორი 60 3

14 კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარება (COSO) I-III PPTC/ დონორი 45 4

15 პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევების ინტერვენცია /TSP/ I-III PPTC/ დონორი 60 3

16 არტ(სახვითი/ძერწვითი) თერაპია / ბიბლიოთერაპია II-III PPTC/ დონორი 45 4

17 არასრულწლოვანთა ინდივიდუალური (წინასასამართლო) შეფასების ანგარიში I PPTC/ დონორი 20 3

18 დანაშაულის გაცნობიერება ზრდასრულთათვის I-III PPTC/ დონორი 45 3

19 ძალადობრივი ქცევის მართვა(ძალადობრივი ქცევისა და დამოკიდებულებების დაძლევა) II PPTC/ დონორი 40 3

5 პენიტენციური ჯანდაცვა
1  სამედიცინო პერსონალის მომზადება (გრძელვადიანი) I-III PPTC 20 15

2
სამედიცინო პერსონალისთვის - სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციფიკა და ბრალდებულებთან 

/მსჯავრდებულებთან  მოპყრობის თავისებურებები  ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით
I-III PPTC 60 5

3 ჯანსაღი გარემოს შექმნა და დაავადებათა გავრცელების პრევენცია I-III PPTC 40 3

4
პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

შედეგად ბრალდებულთა / მსჯავრდებულთა დაზიანების აღრიცხვა 
I-II PPTC 45 3

5 ფსიქიკური აშლილობების მართვა სასჯელაღსრულების სისტემაში I-III PPTC/ დონორი 60 3

6 შიმშილობის მართვა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში I-III PPTC 60 2/3

7 პენიტენციურ სისტემაში ფარმაცევტული პროდუქტისა  და სამედიცინო სახარჯი მასალის ბრუნვის წესები I-II PPTC 45 2

8 სამედიცინო ნარჩენების მართვა I-II PPTC 30 2

9 ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში II-III PPTC 15 2

10 სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი II-III PPTC 15 3
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6 სამართლებრივი მომზადების პროგრამები
1 საკანონმდებლო სიახლეები საჭიროებისამებრ PPTC საჭიროებისამებრ საჭიროებისამებრ

2 მოწმის დაკითხვის წესი გამოძიების და სასამართლო განხილვის დროს I PPTC 30 2

3 საჯარო სამსახურის თავისებურებები, მარეგულირებელი ეროვნული კანონმდებლობა II PPTC 45 1

4 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საჯარო დაწესებულებებში (ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის II-III PPTC 120 1

5 ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება II-III PPTC 40 2

6 დისციპლინური საქმისწარმოება I-IV PPTC 440 2

7 სამართლებრივი მართლწერა III-IV PPTC 40 2

7
1 თანამედროვე მენეჯმენტი, გამოწვევები და პერსპექტივა II-III PPTC 45 3

2 ადამიანური რესურსების მართვა II PPTC 40 3

8
1 TOT / ტრენინგის დაგეგმარება, ჩატარების მეთოდოლოგია და  ტრენერობის უნარ-ჩვევები I-IV PPTC 40 5

2 პროგრამების შემუშავება. შეფასების სისტემები და კრიტერიუმები I-IV PPTC 40 5

9
1 ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა(EFLOW) II PPTC 30 1

2 საბუღალტრო პროგრამა ორის მენეჯერი II-III PPTC 20 3

3 MS Power Point II-III PPTC 30 3

4 MS Excel III PPTC 30 5

5 MS Word III PPTC 30 5

6 Microsoft Office  Outlook    III PPTC 30 1

მართვა/მენეჯმენტი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში

კომპიუტერული პროგრამები

ტრენერთა ტრენინგი (TOT)

ს ა ს წ ა ვ ლ ო    გ ე გ მ ა                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

N 2018
განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

მონაწილეთა 

რაოდენობა

ტრენინგის მოცულობა 

(დღე)


