
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრის 

 
 

 

2014 წლის ანგარიში 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 წელი 



2 

 

 

 

 

 

სარჩევი 
 

სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურის განახლება/განვითარება-----------------------------------------------3 
 

სასწავლო ცენტრის ეკონომიკური სამსახური--------------------------------------------------------------------------5 

 

სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციული სამსახური---------------------------------------------------------------6 

 

სამუშაო ჯგუფების მიერ გაწეული სამუშაოები/კონსულტაციები--------------------------------------------------9 

 

განხორციელებული/მიმდინარე პროექტები----------------------------------------------------------------------------12 

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები--------------------------------------------------------------------------12 
 

გამოცემები/პუბლიკაციები----------------------------------------------------------------------------------------------------14 
 

სამოქმედო  გეგმა -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
 

ტრენინგები-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

 

გამოცდა/ტესტირება----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------15 

 
ატესტაცია/კონკურსი----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

 
ტესტები---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

 
სასწავლო პროგრამები--------------------------------------------------------------------------------------------------------16 
 

გადამზადებულთა სტატისტიკა-----------------------------------------------------------------------------------------------18 

 

მონაცემთა ბაზა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

 
სამუშაო შეხვედრები და სასწავლო/სამუშაო ვიზიტები---------------------------------------------------------------22 

 

თანამშრომელთა ტრენინგებში მონაწილეობა ------------------------------------------------------------------------------28 

 

კონფერენციები-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

 

საპროექტო წინადადებები--------------------------------------------------------------------------------------------------30 

 

სამომავლო გეგმები--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 



3 

 

სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ 2014 

წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში 

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ 2014 წლის განმავლობაში განხორციელებული 

აქტივობებისა და 2015 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. 

სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურის განახლება/განვითარება და სასწავლო 

პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფა 

 2014 წლის 6 იანვრიდან სასწავლო ცენტრმა 

ფუნქციონირება დაიწყო განახლებული 

ინფრასტრუქტურით. რეაბილიტირებული შენობა 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის სწავლისა 

და დასვენებისათვის კომფორტულ გარემოში 

ჩატარებას, როგორც ტრენერებისთვის, ასევე 

მსმენელთათვის. 

 ინფრასტრუქტურის განახლებამ 

მონაწილეთათვის ხელმისაწვდომი გახადა ღია და 

დახურული სპორტული დარბაზები, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი სპორტული 

ინვენტარით. სასწავლო ცენტრში განახლდა იმიტირებული საკნები ტრენინგის პრაქტიკული 

ნაწილის ეფექტურად ჩატარების უზრუნველსაყოფად. კეთილმოეწყო რეგიონებიდან 

ჩამოსული მონაწილეებისათვის გამოყოფილი სასტუმრო ოთახები და გაუმჯობესდა 

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. მოწესრიგდა სასწავლო ცენტრის წყალგაყვანილობა და 

საკანალიზაციო სისტემები. 

 სრულად შეიცვალა სასწავლო ცენტრის 

ელექტროენერგიით მომარაგების სისტემა, 

ცენტრს ელექტროენერგია მიეწოდება 

დამოუკიდებელი ელექტროგადამცემი ხაზით, 

რამაც გადაჭრა წლების განმავლობაში არსებული, 

ელექტროენერგიის სისტემატურად ავარიული 

გამორთვის პრობლემა. ელექტროენერგიით 

მომარაგების უწყვეტობას ასევე უზრუნველყოფს 

მაღალი მოცულობის ელ. გენერატორი, რომელიც 

ასევე შეძენილ იქნა 2013 წლის ბოლოს.

 მონაწილეთა ტრანსპორტირებისათვის არსებული ამორტიზებული მიკროავტობუსი 

შეიცვალა ახალი  20 ადგილიანი მიკროავტობუსით. 
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 განახლდა ცენტრის ინტერნეტ და შიდა საკომუნიკაციო ქსელი. ცენტრის ყველა საკვანძო 

ოთახში მოხდა ქსელური წერტილის მონტაჟი. 

 ცენტრში არსებული ტესტირების 

აუდიტორიებში გაიზარდა ქსელური წერტილების 

რაოდენობა და გაუმჯობესდა ტესტირების 

პროგრამის ხარისხი. 

 ცენტრი აღიჭურვა ელექტრონული 

საინფორმაციო დაფით (Lectures Timetable), რაც 

მსმენელს საშუალებას აძლევს, გაეცნოს მიმდინარე 

და დაგეგმილი ტრენინგების განრიგს. 

 

 

 









 ტრენინგ ოთახებში სტაციონალურად დამონტაჟდა პროექტორები და ინტერაქტიული 

დაფები. 
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სასწავლო ცენტრის ეკონომიკური სამსახური 

სასწავლო ცენტრის ეკონომიკური სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს შესაბამის სამსახურთან აქტიური კოორდინაციით. 

საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 აპრილის #112 ბრძანების თანახმად, 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში წარდგენილ იქნა 

ბიუჯეტის შესრულების 2013 წლის წლიური და 2014 წლის 3, 6, 9 და 12 თვის ანგარიშები; 

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  მინისტრის 2013 წლის 23 აგვისტოს 

#217 ბრძანების თანახმად, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროში წარდგენილ იქნა 2013 წლის წლიური და 2014 წლის 12 თვისბუღალტრული 

ანგარიშები (ბალანსი); 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის #442 ბრძანების თანახმად, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენილ იქნა ბიუჯეტის შესრულების 2013 წლის 

წლიური და 2014 წლის 3, 6, 9 და 12 თვის ანგარიშები; 

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 6 აგვისტოს 

#MCLA 6 14 00377289 წერილის საფუძველზე, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროში წარდგენილ იქნა 2015-2018 წლების საბიუჯეტო განაცხადი; 

 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 მარტის #206 დადგენილების თანახმად, 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში წარდგენილ იქნა 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2015-2018 წწ.). 

 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს #219 დადგენილების თანახმად, 

უზრუნველყოფილ იქნა 2013 წლის წლიური და 2014 წლის 3, 6, 9 და 12 თვის საჯარო 

ინფორმაციის დამუშავება სასწავლო ცენტრის (შესაბამის) ელექტრონულ რესურსზე 

პროაქტიულად გამოქვეყნების მიზნით; 

 უზრუნველყოფილ იქნა 2014 წლის საბიუჯეტო სახსრების და საგრანტო დაფინანსების 

დამტკიცებული გეგმების მიხედვით ხარჯვა; 

 უზრუნველყოფილ იქნა 2014 წლის I, II, III და IV კვარტლების დასასრულს ფულადი 

ანგარიშებისა და ფულადი დოკუმენტების, ასევე, სასწავლო ცენტრის  საბიბლიოთეკო 

ფონდის, აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარება.

 ხორციელდებოდა ყოველთვიური კონტროლი 2014 წელს დამტკიცებულ ლიმიტებსა 

(თანამშრომელთა მატერიალური წახალისება, შესაძენი საწვავი და საკომუნიკაციო ხარჯები) 

და ფაქტიურად გაწეულ ხარჯს შორის;
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 მოხდა გარე და შიდა აუდიტების მიერ 2013 წლის ცენტრის ბუღალტრული 

ანგარიშგებისა და 2012-2013 წლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედ 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება; 

 შემოსავლების სამსახურში დროულად იქნა წარდგენილი ფიზიკური პირებზე 

განაცემებისა და საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციები; 

 განხორციელდა 2014 წლის ეკონომიკური მოვლენების ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში; 

 შესყიდვები განხორციელდა დაფინანსების წყაროების (სახელმწიფო ბიუჯეტი, US, IRZ, 

UNICEF) მიხედვით შემუშავებული გეგმის შესაბამისად; 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენილი იქნა ხარჯთაღრიცხვის ცნობა.

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში წარდგენილი იქნა 

ტენდერით მიღებული ეკონომიის შესახებ ინფორმაცია.
 


სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციული სამსახური 

სასწავლო ცენტრმა მოამზადა კანონქვემდებარე აქტში ცვლილების პროექტი, რომლის 

მიხედვითაც განისაზღვრა სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა  პროფესიული გადამზადების პერიოდულობა. 

სასწავლო ცენტრი საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობდა 

მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემისა და კორესპონდენციების შესრულების დროულობას, 

აღნიშნული მიმართულებით განხორციელებულ იქნა შემდეგი სამუშაო: 

 2014 წლის განმავლობაში სასწავლო ცენტრში შემოვიდა 10 მოთხოვნა საჯარო 

ინფორმაციის გაცემის თაობაზე. ინფორმაცია მიწოდებულ იქნა დროულად, კანონით 

დადგენილ ვადებში. 

 ელექტრონულ კანცელარიაში 2014 წლის განმავლობაში საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროდან შემოვიდა 37 ბრძანება, რომლებიც 

სასწავლო ცენტრის დირექტორის ვიზირებით გადაეცა შესაბამის სამსახურებს.

 ელექტრონულ კანცელარიაში 2014 წლის განმავლობაში შემოვიდა 223 და გაიგზავნა 399 

წერილი; გატარდა 456 მოხსენებითი ბარათი და 82 განცხადება. 

 სასწავლო ცენტრში დირექტორის მიერ გამოიცა 254 ბრძანება და ასლები გადაეცა 

შესაბამის სამსახურებს. 

 სასწავლო ცენტრში იწარმოება დაქირავებულთა რეესტრი. 
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საანგარიშო პერიოდში თანამშრომელთა დასაქმების თვალსაზრისით განხორციელდა 

გარკვეული ცვლილებები, კერძოდ: 

 იურისტის, ფსიქოლოგების, ტრენერთა ჯგუფის უფროსის, ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსის, ბუღალტრის, შესყიდვების კოორდინატორის და ლოჯისტიკის მენეჯერის სხვა 

სამსახურებში გადასვლასთან დაკავშირებით გამოცხადდა ვაკანსია და კონკურსის 

საფუძველზე შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილ იქნენ სასწავლო ცენტრის ახალი 

იურისტი, ფსიქოლოგი, ტრენერი, ლოჯისტიკის მენეჯერი, ეკონომიკური სამსახურის 

უფროსი, ბუღალტერი. ასევე, სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე 

ხელშეკრულებით აყვანილ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან 

ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტი და მძღოლი. 

 სასწავლო ცენტრის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით 

სასწავლო ფილმის შესყიდვის ინსპექტირების განახორციელების მიზნით მოწვეულ იქნა 

სპეციალისტი და გაფორმდა მასთან შრომითი ხელშეკრულება, რომელმაც საქმიანობა 

დაასრულა ფილმის დასრულებისთანავე.

 სასჯელაღსრულებისა  და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულია 13 შტატით 

გათვალისწინებული თანამშრომელი და 17  შტატგარეშე მოსამსახურე, მათ შორის 18 ქალი 

და 12 მამაკაცი. 

 2014 წლის განმავლობაში პერიოდულად მოწვეულ ტრენერთა რაოდენობამ შეადგინა 125. 

 წლის დასაწყისში შემუშავდა და დამტკიცებულ იქნა სასწავლო ცენტრის 

თანამშრომელთა ფუნქციონალური უფლება-მოვალეობების განაწილების ახალი წესი და 

თანამშრომელთა თვითშეფასების ფორმა, რომელშიც მოგვიანებით ცვლილება იქნა 

შეტანილი, კერძოდ, დაემატა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან 

ურთიერთობის საკითხებში სპეციალისტის პოზიცია. 

 
გარდა აღნიშნულისა: 

 სასწავლო ცენტრის შინაგანაწესში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რაც ხელს შეუწყობს  

სასწავლო ცენტრის უფრო ეფექტურ ფუნქციონირების. 

 შემუშავდა და შეიცვალა სასწავლო ცენტრის სიმბოლიკა - ფერი და ლოგო.  2014 წლის 

მანძილზე ცენტრის ორგანიზებით დაიბეჭდა და გაიცა  770-ზე მეტი სერტიფიკატი (წლის 

დასაწყისში შემუშავებული ახალი დიზაინის).

 ძველი და ახალი ინფრასტრუქტურის შედარების მიზნით შეგროვდა ფოტო მასალა და 

გაკეთდა ფოტოკოლაჟი როგორც მონიტორისთვის, ასევე სტენდებისთვის. 

 ცენტრის ვებ-გვერდს დაემატა საჯარო ინფორმაციის ფანჯარა, რისთვისაც დამუშავდა, 

დახარისხდა და სხვადასხვა ქვეკატეგორიებში განთავსდა შესაბამისი ინფორმაცია. ვებ-

გვერდზე განახლდა ყოველწლიურად ცვალებადი/განახლებადი ინფორმაცია (ანგარიშები და 
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ა.შ.), სასწავლო ცენტრის ფოტო და ვიდეო ალბომების ნაწილი. განახლების პროცესშია 

მეოთხე კვარტლის ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე შევიდა ვიზუალური ცვლილებები 

სამინისტროს სახელწოდების და ცენტრის სიმბოლიკის ცვლილებასთან დაკავშირებით.

 გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანია „42 გრადუსთან“ და ვიზუალურად და ტექნიკურად 

განახლდა ცენტრის ვებ-გვერდი. 

 დამზადდა ბლოკნოტები და კალმები სასწავლო ცენტრის სიმბოლიკით. 

 ტელევიზიებისა და საინფორმაციო სააგენტოების, ასევე სასწავლო ცენტრის ვებ-გვერდისა 

და ფეისბუქის გვერდის საშუალებით გაშუქდა ცენტრში განხორციელებული ტრენინგები და 

ღონისძიებები, შეიქმნა შესაბამისი ფოტო-ალბომები. 

 2014 წლის 16 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „ჟურნალისტები 

დემოკრატიისათვის“, რომლის მიზანს საინფორმაციო–ანალიტიკურ პორტალ „ოპინიონი“-ს 

მიერ  სასწავლო ცენტრში ჩატარებული ღონისძიებების დაანონესებისა და გაშუქების 

უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

 სასწავლო ცენტრის facebook-ის გვერდს დაემატა 940-მდე ახალი მომხმარებელი (like) 

(სულ გვერდს ამ დროისთვის აქვს 2988 მოწონება (like)). გაიზარდა ცენტრის facebook-ის 

გვერდის მომხმარებელთა აქტივობა (კომენტარები, ფოტოების გაზიარება).

 პასუხი გაეცა შემოსულ წერილებს facebook-ის ფოსტაში (სულ 11 წერილი).
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სამუშაო ჯგუფების მიერ გაწეული სამუშაოები/კონსულტაციები 

სასწავლო ცენტრს აქვს სამუშაო ჯგუფებთან მუშაობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რამაც 

ცენტრს საშუალება მისცა მოემზადებინა სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია ადგილობრივი 

ან/და საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

 

სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში: 

 განახლდა არსებული და მომზადდა ახალი სასწავლო პროგრამები.  

 ამერიკის   საელჩოსთან   თანამშრომლობის   ფარგლებში   ერთობლივად   მომზადდა 

ტრენინგ-პროგრამა პრობაციის სისტემის მენტორებისათვის, ასევე მომზადდა 

სახელმძღვანელო აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ.

 ევროკავშირთან ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, საკანონმდებლო 

ცვლილებების შესაბამისად, შემუშავდა ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადების ახალი 

პროგრამა და ჩატარდა ტრენინგი, სადაც ჩართულები იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები და 

ადგილობრივი ექსპერტები პოლიციის აკადემიიდან. 

 შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სხვა სტრუქტურებთან ერთად მონაწილეობდა 

სასწავლო ცენტრი. ჯგუფის მიერ მომზადდა სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტის სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოსა და სასჯელაღსრულების 

დაწესებულების სოციალური განყოფილების თანამშრომელთათვის, აღნიშნული პროგრამის 

მიხედვით განხორციელდა ტრენინგები, რომლებიც ჩატარდა ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის - „სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ 

(Hulla & Co. Human Dynamics KG) თანადაფინანსებით. სამუშაო ჯგუფის მუშაობის 

ფარგლებში გაიწერა სასჯელაღსრულების სოციალური სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობები 

და გამოიკვეთა საჭიროებები, შემუშავდა სამუშაო აღწერილობები. 

 შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. სამუშაო 

შეხვედრები მიმდინარეობდა სასწავლო ცენტრში, 

შემუშავებულ იქნა საბაზისო სასწავლო პროგრამა 

სარეაბილიტაციო სამმართველოს სოციალურ მუშაკთა და 

ფსიქოლოგთათვის. აღნიშნული პროგრამით ტრენინგები 

განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 

პროექტის - „სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა 

საქართველოში“ (Hulla & Co. Human Dynamics KG) 

ფინანსური მხარდაჭერით.

 ადილობრივი სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელშიც მონაწილეობდნენ სასწავლო ცენტრისა 
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და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, განახლდა სასწავლო პროგრამა და 

განხორციელდა ტრენინგ-პროგრამები თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების 

თანამშრომელთათვის. 

 სასწავლო ცენტრის ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფის მიერ, სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტის, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების, 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

წარმოდგენილ მოთხოვნათა ანალიზის საფუძველზე,  შემუშავდა 2014 წლის კვარტალურად 

გაწერილი სამოქმედო  და თვეებზე გაწერილი სამუშაო გეგმები. ყოველი თვის ბოლოს  

ხორციელდებოდა დამდეგი  თვის სამუშაო გეგმის გადახედვა/კორექტირება ფაქტობრივი 

შესრულების გათვალისწინებით. 

 საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მიერ 

დაფინანსებული პროექტის - „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 

ქმედუნარიანობის განვითარება - მენტორინგის სისტემის შექმნა და განვითარება“ - 

ფარგლებში დამატებით საქმიანობად განისაზღვრა სასჯელაღსრულების სისტემის 

მენტორებისათვის გზამკვლევის შემუშავება, რომელიც განახორციელა სამუშაო ჯგუფმა 

ხუთი ექსპერტის შემადგენლობით. 

 შედგა ტრენერთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

კასკადური ტრენინგების „ჯანსაღი გარემოს შექმნა და 

დაავადებათა გავრცელების პრევენცია დახურული 

ტიპის დაწესებულებებში“ შუალედური შედეგების 

შეფასების მიზნით. შეხვედრის დროს მოხდა 

ჩატარებული ტრენინგების შეფასება და შემუშავდა 

სამომავლო გეგმები. 

 შეიქმნა შიდა სამუშაო ჯგუფი ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორის, 

ფსიქოლოგების, ტრენერების მონაწილეობით, რომელიც მუშაობს ტრენინგის მონაწილეთა 

და ექსპერტების მიერ ტრენერების/ტრენინგის შეფასების კრიტერიუმებზე, კითხვარებზე, 

ექსპერტთა შეფასებების განხორციელების გეგმაზე. შეიცვალა ტრენინგის მონაწილეთა მიერ 

ტრენერის შეფასების კითხვარის ფორმა, საპილოტე აპრობაციის შემდგომ მოხდა კითხვარის 

კორექტირება. აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობა გრძელდება და შემდგომში სასწავლო 

პროცესების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება ექსპერტების მიერ ტრენერთა 

სამეტაპიანი შეფასება.  

 შედგა შეხვედრა - კონსულტაცია პროგრამისტების ჯგუფთან ტესტირების 

ელექტრონული პროგრამის ოპტიმიზაციის მიზნით. შემუშავდა ეტაპობრივი ცვლილებების 

გეგმა. 

 შედგა სამუშაო შეხვედრები სუიციდის პრევენციის პროგრამის განვითარებასთან 

დაკავშირებით, რომელსაც ესწრებოდნენ სამინისტროს, სამედიცინო დეპარტამენტის, 
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სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების, სასწავლო 

ცენტრის წარმომადგენლები, ევროსაბჭოს ექსპერტები. პროგრამის მიზანია პენიტენციურ 

სისტემაში პატიმართა შორის სუიციდის მცდელობების და სუიციდით გამოწვეული 

სიკვდილიანობის შემცირება: თვითმკვლელობის რისკის მქონე პირთა დროულ აღმოჩენა, 

მათთვის სათანადო ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული და სოციალური დახმარების 

მობილიზება და იმ პირთა დახმარება, რომლებსაც სუიციდის მცდელობა უკვე ჰქონდათ. 

შეხვედრები აგრეთვე მიზნად ისახავდა ეფექტური სასწავლო პროგრამის შემუშვებას, 

რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სუიციდის პრევენციის პროგრამის მიზნების 

განხორციელებას. დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. 

 შედგა  შეხვედრა – კონსულტაციები  შიდა სამუშაო ჯგუფის, სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელების, ხარისხის უზრუნველყოფის 

კოორდინატორის, ტრენერების, ფსიქოლოგების, სასწავლო მიმართულების სპეციალისტების 

მონაწილეობით. შემუშავდა ახალი საბაზისო პროგრამა „საბაზისო პლუს”, პროგრამა 

საბოლოო განხილვის მიზნით წარედგინა სამინისტროს სამართლებრივ დეპარტამენტს. 

 შედგა მენტორინგის პროგრამის საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა, რომელსაც ჯგუფის 

წევრების გარდა ესწრებოდნენ სასჯელაღსრულების დაწესებულების მენტორები. შეხვედრა 

მიზნად ისახავდა სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების თანამშრომელთა გრძელვადიანი 

მომზადების სასწავლო პროგრამის (V ეტაპიანი) ფარგლებში  სასწავლო პრაქტიკის (II და IV 

ეტაპი) მომზადებას, პროგრამისა და სხვადასხვა 

ორგანიზაციული საკითხების განხილვას, მენტორთა 

დახმარებას სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. 

 შედგა მენტორინგის პროგრამის საკოორდინაციო 

ჯგუფის წევრების ვიზიტები სასწავლო პრაქტიკის (II 

და IV ეტაპი) მსვლელობისას სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში. ჯგუფის წევრები შეხვდნენ 

როგორც მენტორებს, ისე სამეურვეო პირებს, 

ადგილებზე გაეცნენ სასწავლო პრაქტიკის 

მსვლელობის პროცესსა და მენტორინგის პროგრამის ფარგლებში, მენტორთა ჩართულობას 

აღნიშნულ პროცესში. 
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განხორციელებული/მიმდინარე პროექტები 

სასწავლო ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან, რაც დადებითად აისახება სასწავლო ცენტრის მუშაობის ხარისხსა და 

ეფექტიანობაზე. სასწავლო ცენტრს აქტიური თანამშრომლობა აქვს ევროკავშირთან, ევროპის 

საბჭოსთან, ამერიკის საელჩოსთან, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის 

გერმანულ ფონდთან (IRZ), გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) და სხვა ორგანიზაციებთან. 

 საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მიერ 

დაფინანსებული პროექტის - „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 

ქმედუნარიანობის განვითარება - მენტორინგის სისტემის შექმნა და განვითარება“ 

ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობები: ტრენინგის მოსამზადებელი სამუშაო 

შეხვედრები; ტრენინგი; პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია. პროექტი ითვალისწინებდა 

გერმანელი ექსპერტის მოწვევას ტრენერად. ბ-ნი გიუნტერ ჰერცოგი, გერმანელი ექსპერტი, 

უძღვებოდა ტრენინგს მენტორინგის პროგრამის გერმანული გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით. 

 გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ დაფინანსებული პროექტი “არასრულწლოვან 

პატიმრებთან მომუშავე სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული 

განვითარება” ითვალისწინებს 5 ეტაპიანი ტრენინგის განხორციელებას არასრულწლოვან 

პატიმრებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისათვის. პროექტის 

ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგების სერია სხვადასხვა თემაზე: ჯგუფური მუშაობის 

მეთოდები; ბულინგი და ბულინგის პრევენცია; არტთერაპია; სასიცოცხლო უნარების 

გაუმჯობესება, პროფორიენტაცია და დასაქმებისთვის მომზადება; ინდივიდუალური 

მუშაობის პროექციული და დიაგნოსტიკური მეთოდები. მონაწილეთა რაოდენობის 

გაზრდის გამო, განხორციელდა მოლაპარაკებები გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) 

საბიუჯეტო ცვლილებების თაობაზე. 


 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 

2014 წლის განმავლობაში სასწავლო ცენტრმა ხელი მოაწერა ურთიერთთანამშრომლობის 

რამდენიმე მემორანდუმს: 

 2014 წლის 14 თებერვალს ხელი მოეწერა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო 

ცენტრსა და საქართველოს სულხან-საბა 

ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტს შორის, 

რომლის მიზანს წარმოადგენს ერთობლივი 

პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება, 

რომლებიც მიმართულია სამართლებრივი 

(შედარებითი) კვლევების, სამართლის 
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პოპულარიზაციის, საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სტუდენტებისა და იურისტების 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობისკენ. ურთიერთთანამშრომლობის მიზანია, ასევე, 

სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის 

ფუნქციონირების და ამოცანების შესახებ. 

 2014 წლის 27 თებერვალს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა ხელი მოაწერა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შ.პ.ს. აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტთან, 

რომლის ფარგლებშიც აქტივობებს განახორციელებს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი; აღნიშნულ უნივერსიტეტებთან დადებული მემორანდუმების მიზანს 

წარმოადგენს იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკული 

სასწავლო კურსის (სასჯელაღსრულების კლინიკა) ჩამოყალიბება მაგისტრატურის 

სტუდენტებისთვის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით. 

 სასწავლო ცენტრში შედგა სამუშაო შეხვედრები როგორც პრობაციის მენტორებთან, ასევე 

სასჯელაღსრულების სისტემის მენტორებთან. შეხვედრების ფარგლებში ხელი მოეწერა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს სასწავლო ცენტრსა და მენტორებს შორის. სულ 

ხელი მოეწერა 22 მემორანდუმს. 

 2014 წლის 7 ნოემბერს ხელი მოეწერა მემორანდუმს სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და  წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის. 

მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს სასჯელაღსრულების სისტემაში დასაქმებული 

სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების ორგანიზების გზით. 

 2014 წლის პირველ დეკემბერს ხელი მოეწერა 

მემორანდუმს სსიპ სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და “Penal Reform 

International (PRI)” –ს („ციხის საერთაშორისო 

რეფორმა“) თბილისის ქვერეგიონალურ ოფისს შორის, 

რომლის მიზანს წარმოადგენს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სისტემაში დასაქმებული პერსონალის 

პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სხვადასხვა 

სასწავლო პროგრამების ორგანიზების გზით. 
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გამოცემები/პუბლიკაციები 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 

ფედერალური დახმარების პროექტი -„პრობაციის მენტორინგის 

სისტემის ჩამოყალიბება“ ითვალისწინებდა მენტორებისათვის 

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მომზადებას. მომზადდა 

„მენტორინგის სახელმძღვანელო“ ავტორთა კოლექტივთან ერთად. 

განხორციელდა წიგნის რედაქტირება, კორექტორება და 

სტილისტური გამართვა. წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული 

ფონდის (IRZ) მიერ დაფინანსებული პროექტის შემაჯამებელ 

კონფერენციაზე. წიგნები გადაეცათ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სერტიფიცირებულ 

მენტორებს. 

 

სამოქმედო გეგმა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, პატიმრობისა და თვისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებების, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ წარმოდგენილ მოთხოვნათა(ტრენინგებზე/პროგრამებზე) ანალიზის 

საფუძველზე შედგა 2014 წლის კვარტალურად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რომლის 

საფუძველზეც შემუშავდა თვეებზე გაწერილი სამუშო გეგმა ყოველი თვის ბოლოს ხდებოდა 

მომავალი თვის სამუშო გეგმის გადახედვა/კორექტირება ფაქტობრივი და გამოვლენილი 

საჭიროების შესრულების გათვალისწინებით. 

 

ტრენინგები 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრმა 2014  წელს მოამზადა და  

განახორციელა 95  სასწავლო ღონისძიება/ტრენინგი, 

სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში.  აღნიშნულ 

ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 

2382-მა მსმენელმა, კერძოდ: სამინისტროს აპარატის  58-

მა, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 330-მა, 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 1497-მა, 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  371-მა, სასწავლო 

ცენტრის 24 თანამშრომელმა და 64-მა ტრენერმა, სხვა უწყებების 38-მა წარმომადგენელმა. 
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გამოცდა/ტესტირება 

პირველ-მეოთხე კვარტალში ჩატარებული ღონისძიებებიდან 17 ღონისძიების ფარგლეში 

მსმენელებს ჩაუტარდათ შემაჯამებელი გამოცდა/ტესტირება. ტესტირება გაიარა სულ 360 

მსმენელმა, მათ შორის: 

 საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთა მომზადებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენების სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტესტირება გაიარა 39-მა მონაწილემ; 

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების თანამშრომელთა 

პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტესტირება გაიარა 120-მა 

მონაწილემ; 

 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტესტირება 

გაიარა 80 მონაწილემ; 

 პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს 

სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა საბაზისო  სასწავლო პროგრამის ფარგლებში 

ტესტირება გაიარა 58 მონაწილემ; 

 პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტესტირება გაიარა 31 მონაწილემ; 

 პატიმრობისა და თვისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების სამართლებრივი 

რეჟიმის განყოფილებების თანამშრომელთა გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამის 

ფარგლებში გამოცდაში მონაწილეობა მიიღო 25-მა მონაწილემ;  

ტესტირებაში მონაწილეთა (I-IV კვარტალი) საერთო რაოდენობის 90%-მა გადალახა 

მინიმალური ქულობრივი ბარიერი. 
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ატესტაცია/კონკურსი 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრმა განახორციელა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა ვაკანტურ 

თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსებისა და ატესტაციების ტექნიკური 

უზრუნველყოფა. კერძოდ, სასწავლო ცენტრში ჩატარდა   პროფესიული ტესტირებები.  

ატესტაცია/კონკურსების ფარგლებში სასწავლო ცენტრში, I-IV კვარტალში, ტესტირება 

გაიარა  სულ 320-მა მაძიებელმა. 
 

ტესტები 

გადაიხედა/შემოწმდა  ნორმატიული აქტების მიხედვით შექმნილი ტესტების ბაზა. 

მომზადდა და ჩაიტვირთა ტესტირების ელექტრონულ პროგრამაში ახალი ტესტები ისეთი 

ნორმატიული აქტების  მიხედვით, როგორიცაა: 

„პატიმრობის კოდექსი“, „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის 

შესახებ“, N137 დადგენილება -„პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

სისტემის ორგანოებში სახელმწიფო სამსახურის გავლის წესის შესახებ“,“სისხლის 

სამართლის კოდექსი“, კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, „ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი“.  განახლდა და ტესტირების ელექტრონულ პროგრამაში ჩასატვირთად მომზადდა 

„ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამის“ ფარგლებში ჩასატარებელი 

ტესტირებისათვის განკუთვნილი ტესტები, კონკურსების ფარგლებში ჩატარებული 

პროფესიული ტესტირებებეისათვის განკუთვნილი ტესტები. მიმდინარეობს მუშობა 

კანონქვემდებარე აქტების მიხედვით ტესტების მომზადებაზე, რომელთა ჩატვირთვაც 

მოხდება ელექტრონული ტესტირების პროგრამაში. 
 

სასწავლო პროგრამები 

 გადაიხედა არსებული  (შევიდა ცვლილებები) და მომზადდა ახალი სასწავლო 

პროგრამები:  

 ახალი პროგრამები: 

 სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების თანამშრომელთა გრძელვადიანი მომზადების 

სასწავლო პროგრამა;  

 სპეციალური პროგრამა სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სისტემის დაწესებულებების ზედა რგოლის 

მენეჯერთათვის მართვის აქტუალურ საკითხებზე; 
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 პროფესიული სასწავლო პროგრამები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთათვის; 

 მენტორინგის პროგრამა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემებისთვის;  

 ჯანსაღი გარემოს შექმნა და დაავადებათ პრევენცია;  

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების იურისტთათვის-

სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოება სასჯელაღსრულების სისტემაში; 

 ახალი, საკანონმდებლო ცვლილებების 

შესაბამისი ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადების  

პროგრამა; 

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და 

ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

 ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან 

მომუშვე სოციალური მუშაკებისა და 

ფსიქოლოგების მომზადების ხუთ ეტაპიანი 

სასწავლო პროგრამა; 

 სასწავლო პროგრამა „რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის 

ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის და შესაბამისი ინსტრუმენტების 

პრაქტიკული გამოყენება სასჯელაღსრულების სისტემაში“;  

 პროგრამა სამართლებრივი რეჟიმის სამსახურის, 

სოციალური სამსახურის, სპეციალური აღრიცხვის 

სამსახურის, საბადრაგო სამსახურის  

თანამშრომელთათვის; 

 „სუიციდის პრევენცია და მართვა 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში“; 

 “არასრულწლოვნებთან  მოპყრობის 

თავისებერებანი“ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო 

დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულების თანამშრომელთათვის; 

 პროგრამა „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან  მოპყრობის 

თავისებურებები“; 

 ტრენინგ-პროგრამა „ გონივრული მიღებისა და 

განთავსების პროცედურები“. 
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 სასჯელაღსრულების დაწესებულების ფსიქოლოგებთან ჩატარებული 

გამოკითხვისას, ფსიქოლოგების მიერ დასახელებულ თემებზე შეიქმნა  სასწავლო 

პროგრამები და შედგა   სასჯელაღსრულების დაწესებულების ფსიქოლოგების 

ფსიქოთერაპიულ მეთოდებში გადამზადების გრძელვადიანი ტრენინგის 

გრაფიკი.9 თვიანი  პროგრამა, რომლის თითოეულ მოდულს ეთმობა 12 სრული 

დღე. კვირაში 3 დღე, 3 კვირაში ერთხელ.    

 

განახლებული და ახალი პროგრამების მიხედვით 2014 წელს  განხორციელდა 

შემდეგი ტრენინგები: 

2014 წელი (1 იანვარი - 25 დეკემბერი)  

N ტრენინგისთემატიკა 
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უ
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1 
,,სამინისტროს სტრუქტურული  ერთეულების  

საქმიანობის“ სპეციფიკა 
1 6 5           11 

2 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება 4 10 67           77 

3 
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების 

თანამშრომელთა მომზადება 
2       38       38 

4 ლიდერობის უნარ-ჩვევები 2 4 10   6 3 5 19 47 

5 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საჯარო 

დაწესებულებებში 
4 31 16 11   3     61 

6 

საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთა 

მომზადება და ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენება 

2 1 38           39 

7 
სწავლების მეთოდოლოგია და ტრენერის უნარ-

ჩვევები 
1 2 2 1     2 2 9 

8 

ჯანსაღი გარემოს შექმნა და დაავადებათა 

პრევენცია სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში 

26   11 615 47       673 
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9 პრობაციის სისტემის მენტორთათვის 1       13 4     17 

10 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს 

სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა საბაზისო 

მომზადება 

3       58       58 

11 
სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების 

სისტემაში 
2   14 26         40 

12 

პირველდაწყებითი საბაზისო სწავლება 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებების 

თანამშრომელთათვის(რეჟიმი) 

5     120         120 

13 „ჯგუფური მუშაობის მეთოდები“   (I ეტაპი)   1     16     4   20 

14 

სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოება 

სასჯელაღსრულების სისტემაში 

(იურისტთათვის) 

1     16         16 

15 ბულინგი. ბულინგის პრევენცია   (II ეტაპი)  1     19     4   23 

16 

ნარკოდამოკიდებულების მქონე 

მსჯავრდებულთა მომზადება 

გათავისუფლებისათვის 

2     38         38 

17 
სასჯელაღსრულების სისტემის 

მენტორებისთვის 
1     15     5   20 

18 არტთერაპია    (IIIეტაპი)                                     1     18     4   22 

19 

რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და 

სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის 

მეთოდოლოგიის და შესაბამისი 

ინსტრუმენტების პრაქტიკულ გამოყენება  

სასჯელაღსრულების სისტემაში 

1   4 20   3     27 

20 საკანონმდებლო სიახლეები 25   126 319         445 

21 

ქალი პატიმრების გათავისუფლების შემდგომი 

რეფერალი რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის/ოჯახის დაგეგმვის სერვისების 

მისაღებად სამოქალაქო სექტორში. 

1     5         5 

22 ტაქტიკურიმომზადება TOT 2     12     16   28 

23 
პრობაციის თანამშრომელთა პირველდაწყებითი 

საბაზისო სასწავლო პროგრამა 
2       31       31 
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24 

პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესების 

ორგანიზების სასწავლოპროგრამა 

1   2 33         35 

25 

,,სასიცოცხლო უნარების გაუმჯობესება, 

პროფორიენტაცია და დასაქმებისთვის 

მომზადება"           (IV ეტაპი)        

1     17     2   19 

26 ტრენინგი ვოლონტიურ საწყისებზე 1             10 10 

27 
,,ინდივიდუალური მუშაობის პროექციული და 

დიაგნოსტიკური მეთოდები"      (V ეტაპი)  
1     18     3   21 

28 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის 

განყოფილების თანამშრომელთა მომზადების 

გრძელვადიანი სასწავლო კურსი 

1     25         25 

29 სემინარი ლიდერობის და ეთიკის შესახებ 1   4   8 9   7 28 

30 ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგია 1           19   19 

31 

ინსტრუქცია საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს ობიექტებზე მოსახლეობის 2014 

წლის საყოველთაო აღწერის კითხვარების 

შევსების შესახებ 

1   1 28         29 

32 
ტრენინგ-სემინარი ,,გონივრულიმიღება-

განთავსება" 
1 1   23         24 

33 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

არასრულწლოვნებთან მოპყრობის 

თავისებურებანი 

1 3   14         17 

34 

პირობით მსჯავრდებულარასრულწლოვნებთან 

მუშაობის სპეციფიკა-არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის 

2       42       42 

35 

ფსიქიკური აშლილობები პატიმრებში: 

ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა; 

ჩარევის ზრუნვის დამკურნალობის მეთოდები 

2     21         21 

36 
საქმისწარმოებისახალსქემაშისპეციალისტთაგა

დამზადება / პრობაცია 
4       84       84 

37 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები 

ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ 

ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ 

(ბანგკოკისწესები) 

2     40         40 
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38 
საერთაშორისო კლასიფიკატორები (ICD10, ICPC-2, 

NCSP, Lab.test) 
1     13         13 

39 
სასჯელაღსრულების  სისტემის სოციალური 

სამსახურის თანამშრომელთათვის - TOT 
1  5 12     17 

40 
უსაფრთხოების სამსახურის თნამშრომელთა 

მომზადების სპეციალური სასწავლო პროგრამა 
1   16     16 

41 
ძალადობრივი  ქცევისა და 

დამოკიდებულებების მოდიფიკაცია 
1   10 6 2   18 

42 

თანამედროვე მენეჯმენტის აქტუალური 

საკითხები / პრობაციის სისტემის 

ხელმძღვანელი რგოლისათვის/ 

1    23     

ჯამი 116 58 303 1521 372 24 64 38 
238

2 

სულ 2382 
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მონაცემთა ბაზა 

ერთიან რეესტრებში სრულად  იქნა შეტანილი ინფორმაცია ტრენინგის მონაწილეთა, 

ტრენერთა, ატესტაცია/კონკურსის მონაწილეთა, 2014 წლის I-IV კვარტალში ჩატარებული  

სასწავლო ღონისძიებების/ტრენინგების შესახებ, მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით. 
 

სამუშაო შეხვედრები და სასწავლო/სამუშაო ვიზიტები  

ა. სამუშაო შეხვედრები  

 შედგა სახელმწიფო სექტორში არსებული სასწავლო ცენტრების/აკადემიების 

წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ: საქართველოს პარლამენტის 

სასწავლო ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სასწავლო ცენტრი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია; 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი; საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს აკადემია; საქართველოს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრი;  საჯარო სამსახურის ბიუროს რეფორმებისა და განვითარების 

დეპარტამენტი; ვ. ხუხუნეიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და 

ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი; სტრატეგიისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობის კვლევის ცენტრი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პროფესიული 

განვითარების ცენტრი. შეხვედრის ძირითადი თემა  იყო ზრდასრულთა სწავლების  

სტანდარტები, სწავლების ხარისხის მართვისა და შეფასების მეთოდოლოგია.  შეხვედრაზე  

დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები. 

 გაიმართა შეხვედრა შვედეთის საელჩოს განვითარების პროგრამების ოფიცერთან 

პიტერ კაამანთან. შეხვედრის მიზანი იყო შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

განვითარების სააგენტოსთან (Sida) სამომავლო თანამშრომლობის დაგეგმვა. სასწავლო 

ცენტრს უკვე აქვს აღნიშნულ ორგანიზაციასთან წარმატებული მუშაობის  გამოცდილება.  

 გაიმართა შეხვედრები პოლონეთის საელჩოს წარმომადგენლებთან, სადაც განხილულ 

იქნა სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის 

გეგმები და პერსპექტივები, საპროექტო 

წინადადებები, რომლის მიხედვითაც 

შემდგომი ურთიერთთანამშრომლობა.  

 შედგა შეხვედრა სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და აშშ-ს 

საელჩოს  სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და 

სამართალდამცავ ორგანოებთან 

ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) 

თბილისის ოფისის წარმომადგენლებთან.  
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შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა სასწავლო ცენტრსა და INL–ს შორის 

თანამშრომლობის დეტალები და ის სავარაუდო პროექტები, რომლებიც ცენტრის მიერ INL–ის 

მხარდაჭერითა და თანამშრომლობით განხორციელდება 2014-2015 წლებში, როგორც  

სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების, ასევე სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემების 

პერსონალის მომზადებისა და გადამზადების მიმართულებით.  

 ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI) აღმასრულებელი დირექტორი, 

ალისონ ჰანა საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ეწვია სასწავლო ცენტრს. ცენტრში 

ვიზიტის დროს მხარეებმა მიმოიხილეს ცენტრში მიმდინარე სასწავლო პროცესი და ისაუბრეს 

სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის გეგმებზე. ვიზიტის ბოლოს PRI-ს აღმასრულებელმა 

დირექტორმა დაათვალიერა სასწავლო ცენტრის განახლებული ინფრასტრუქტურა.  

 სასწავლო ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო 

ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო ჯგუფის 

(სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწვლო ცენტრი, 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის  სოციალურ 

უზრუნველყოფის სამმართველო, ევროკავშირი, 

სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია)   შეხვედრებში, 

რომელზეც განხორციელდა სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტის სოციალური უზრუნველყოფის 

სამმართველოს, დაწესებულების სოციალური 

განყოფილების თანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობების გაწერა და საჭიროებების 

გამოკვეთა, სამუშაო აღწერილობების შემუშავება.  

 შედგა სამუშაო შეხვედრა კასკადური ტრენინგების - „ჯანსაღი გარემოს შექმნა და 

დაავადებათა გავრცელების პრევენცია დახურული ტიპის დაწესებულებებში“  

მომზადება/დაგეგმვის, ტრენინგების ჩატარების პროცესში წამოჭრილი პრობლემების 

განხილვისა და  შუალედური შედეგების შეფასების მიზნით.   

 სამომავლო თანამშრომლობის განხილვის მიზნით, შედგა სასწავლო ცენტრის 

მოწვეული ტრენერების რამდენიმე შეხვედრა. 

 ევროკავშირის პროექტის  ფარგლებში, შედგა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

და სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლების შეხვედრა   ორგანიზაცია ,,კამარა“ს  

ტრენერებთან, რომელზეც განხილულ იქნა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 

თანამშრომლებისთვის ადიქტოლოგიის ტრენინგის ჩატარებისთვის მოსამზადებელი 

საკითხები.  

 შედგა შეხვედრა  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილეთან და 

სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსთან,  სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო 

პერსონალის ტრენინგებისათვის მოსამზადებელი საკითხების განხილვის მიზნით. 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სასწავლო ცენტრის შენობა-

ნაგებობების და საზოგადოებრივი სივრცეების გამოყენების უზრუნველყოფის პირობების 

განხილვის და სამომავლო ღონისძიებების დასახვის მიზნით შედგა სასწავლო ცენტრის შიდა 

სამუშაო ჯგუფის (ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი, ტრენერები, საერთასორისო 

ორგანიზაციებთან დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში მრჩეველი) შეხვედრა.   

 აშშ-ს საელჩოს საერთაშორისო ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი 

პროგრამების ბიუროს (INL) თბილისის ოფისის დაფინანსების ფარგლებში გაიმართა 

ვისკონსინის შტატის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დელეგაციის (WIDOC) 

საკონსულტაციო შეხვედრა სასწავლო ცენტრში. დელეგაციის წევრები ცენტრის მუშაობის 

სპეციფიკას გაეცნენ და ცენტრის წარმომადგენლებს პრეზენტაცია/დისკუსიის რეჟიმში 

კონსულტაციები გაუწიეს შემდეგ თემებზე: ოფიცერთა მომზადების ტრენინგი, ციხის 

პერსონალის მართვის თავისებურებები და გადამზადების პროგრამა, ციხის ფსიქოლოგი 

(შერჩევა, ფუნქციები და საქმიანობა), პროფესიული განვითარების პროგრამები. 

აღნიშნულივი ზიტი განხორციელდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასმინისტროსა 

და აშშ-ს საელჩოს ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვით ორგანოებთან ურთიერთობის 

საერთაშორისო ბიუროს (INL) შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში. სასწავლო 

ცენტრს INL-თან მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. მიმდინარე წელს ამ თანამშრომლობის 

ფარგლებში სასწავლო ცენტრში ამერიკელ ექსპერტთა მეორე საკონსულტაციო ვიზიტი 

შედგა. სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებისთვის ამერიკელი ექსპერტების მიერ ცოდნისა 

და გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სწავლების სტანდარტების 

გაუმჯობესებას.  
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 ბ. სასწავლო/სამუშაო ვიზიტები  

სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შემდგომი გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის 

გაზიარების მიზნით მნიშვნელოვანია როგორც საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი 

სასწავლო ცენტრში და ცენტრის წარმომადგენელთა და ტრენერთა ვიზიტები სხვადასხვა 

წარმატებულ ქვეყანაში.  

 მომზადდა და განხორციელდა სასწავლო ცენტრის დირექტორის ვიზიტი აშშ-ში, ქ. 

ჰიუსტონში. ვიზიტში ცენტრის დირექტორთან ერთად მომაწილეობდნენ პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს უფროსი და მოადგილე, ასევე დონორი ორგანიზაციის 

წარმომადგენლები.  ვიზიტის მიზანი იყო ამერიკის პრობაციისა და სასჯელის მოხდისაგან 

ვადამდე გათავისუფლების ასოციაციის (APPA) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში - „2014 

წლის ზამთრის სწავლების ინსტიტუტი“  მონაწილეობის მიღება. ვიზიტი აშშ-ს საელჩოს 

ფინანსური დახმარებით განხორციელდა.    

 ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში მომზადდა და 

განხორციელდა სასწავლო ცენტრის დირექტორის სამუშაო ვიზიტი  ქ. კალიშეში 

პოლონეთის სასჯელაღსრულების სამსახურის ცენტრალურ სასწავლო ცენტრში. ვიზიტის 

მიზანს სასწავლო ცენტრის საქმიანობის გაცნობა და პოლონური გამოცდილების გაზიარება 

წარმოადგენდა.  ვიზიტის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის დირექტორი ასევე გაეცნო 

პოლონეთის პენიტენციური სისტემის თავისებურებებს. ვიზიტი ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული “კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის პროექტის” ფინანსური მხარდაჭერით 

განხორციელდა. ვიზიტის  ფარგლებში დაიგეგმა პოლონელი ექსპერტების, მიროსლავ 

კუშვიკისა და პიოტრ იარჩევსკის მოწვევა სასწავლო ცენტრში, რომლებმაც ჩაატარეს 

ტრენერთა ტრენინგი „ტაქტიკურ მომზადებასა და სპეციალური საშუალებების 

გამოყენებაში“.   

 აშშ-ს საელჩოს  სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან 

ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) მიწვევით განხორციელდა სასწავლო ცენტრის 

დირექტორის სასწავლო ვიზიტი აშშ-ს ვისკონსინის შტატში ამერიკული პენიტენციური 

სისტემის გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ვიზიტში ასევე მონაწილეობას იღებდნენ 

სასჯელაღსრულების სისტემის წარმომადგენლები. ვიზიტის ფარგლებში დაიგეგმა 

ვისკონსინის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ექსპერტების საკონსულტაციო ვიზიტი 

სასწავლო ცენტრში გამოცდილების გაზიარების მიზნით.    

 სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ბარსელონას იურიდიული სწავლების სასწავლო 

ცენტრის მიწვევით მონაწილეობა მიიღო ევროპის პენიტენციური აკადემიების ქსელის 

(EPTA) მე-7 საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში, რომელიც 25-27 ივნისს გაიმართა 

ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში. კონფერენციაზე ევროპული ორგანიზაციის წევრმა სასწავლო 

ცენტრებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს სწავლების მეთოდოლოგიის, შეფასების 

სისტემების, სასწავლო პროგრამების სტრუქტურის და სხვა საკითხებზე.  სასწავლო ცენტრის 
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დირექტორი კონფერენციაზე წარსდგა მოხსენებით, რომლის ფარგლებში მონაწილეებს 

გააცნო სასწავლო ცენტრის მიღწევები და ცენტრის წინაშე არსებული გამოწვევები.   

 განხორციელდა სასჯელაღსრულების სისტემის ხელმძღვანელი პირების 3 დღიანი 

სამუშაო ვიზიტი პოლონეთში. ვიზიტის მიზანს სასჯელაღსრულების სისტემის 

სარეაბილიტაციო პროგრამების აღმოსავლეთ ევროპაში არსებული საუკეთესო 

გამოცდილების გაცნობა წარმოადგენდა. ჯგუფი გაეცნო როგორც პოლონეთის 

სასჯელაღსრულების სისტემასა და დაწესებულებების მუშაობას, ასევე დამოკიდებულების 

მქონე პირთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროგრამებს, მათი განხორციელების 

პროცესებსა და შედეგებს. სასჯელაღსრულების სისტემის წარმომადგენლები ასევე 

იმყოფებოდნენ ელექტრონული მონიტორინგის ცენტრში, რომელიც 10000-ზე მეტ 

„ელექტრონულ პატიმარზე“ ახორციელებს კონტროლს. ვიზიტის ფარგლებში და იგეგმა 

პოლონელი ექსპერტის მოწვევა საქართველოში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრში სისტემის თანამშრომლებისთვის სემინარების ჩატარების მიზნით. 

ვიზიტი „შტეფან ბატორის ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. 

 8-10 დეკემბერს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს სასწავლო 

ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს სამართლის ინსტიტუტის 

დელეგაცია ესტუმრა. სომხეთის სამართლის ინსტიტუტთან სასწავლო ცენტრი წლებია, რაც 

თანამშრომლობს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში. ვიზიტის მიზანს 

სასწავლო ცენტრის გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენდა პრობაციის სისტემის 

თანამშრომელთა მომზადების სფეროში. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები 

შეხვდნენ სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებსა და  გაეცნენ   ცენტრის საქმიანობის 

თავისებურებებს.  სომხეთის დელეგაციას სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შესახებ 

პრეზენტაცია წარუდგინა ცენტრის დირექტორმა.10 დეკემბერს სტუმრებმა მონაწილეობა 

მიიღეს სასწავლო ცენტრის მიერ გამართულ კონფერენციაზე,  სადაც ანა აგოიანმა დამსწრე 

საზოგადოებას სომხეთის სასჯელაღსრულების სისტემაში ადამიანის უფლებათა სწავლების 

პრაქტიკა და გამოცდილება გაუზიარა. ვიზიტის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს 

სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის გეგმები. 

 9 -13 დეკემბერს სასწავლო ცენტრს 4 დღიანი 

სამუშაო ვიზიტით რაულ ვალენბერგის ადამიანის 

უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის 

ინსტიტუტის (შვედეთი) დელეგაცია ეწვია. 

დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდნენ ემა 

მელანდერი - საერთაშორისო პროგრამების 

ევროპის განყოფილების დეპარტამენტის უფროსი 

და ჯოშ აუნსტედი, ნაირობის რეგიონალური 

ოფისის ხელმძღვანელი. სამუშაო ვიზიტის მიზანს 

სასწავლო ცენტრსა და რაულ ვალანბერგის 

ინსტიტუტს შორის სამომავლო თანამშრომლობის დაგეგმვა წარმოადგენდა. დელეგაციის 

წევრებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს ცენტრის ხელმძღვანელობასთან, საერთაშორისო 
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ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და სასწავლო მიმართულების სპეციალისტებთან. 

სასწავლო ცენტრის დირექტორმა სტუმრებს ცენტრის საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები და სპეციფიკა გააცნო.  

 

რაულ ვალენბერგის ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის ინსტიტუტის 

საქმიანობის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასჯელაღსრულების და მართლმსაჯულების 

ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა ადამიანის უფლებათა სწავლების, ამ კუთხით კვლევების 

ხელშეწყობისა და თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით. ამ მხრივ 

გამოცდილების გაზიარება და სამომავლო თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

სასწავლო ცენტრში ადამიანის უფლებათა სწავლების შემდგომ განვითარებასა და 

გაძლიერებას. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ 

ღონისძიებაზე, რომელსაც სასწავლო ცენტრმა 10 დეკემბერს გამართა, ბ-ნი ჯოშ აუნსტედი 

საზოგადოების წინაშე წარსდგა პრეზენტაციით თემაზე „რაულ ვალენბერგის ინსტიტუტის 

მიდგომები პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების სწავლებასთან დაკავშირებით“ .  

 15- 20  დეკემბერს სასწავლო ცენტრს 5 

დღიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვია ბრიტანელი 

ექსპერტი ჯეფ ჰიუზი. სამუშაო ვიზიტის 

მიზანს სასწავლო ცენტრში არსებული 

პროგრამების სისტემატიზაცია, საერთო 

სტანდარტის შემუშავება, სასწავლო პროცესის 

შეფასებისა და ანგარიშგების სტანდარტებისა 

და ტრენერთა შერჩევის კრიტერიუმების 

დახვეწა წარმოადგენდა. აღნიშნული 

საქმიანობის ეფექტურად განხორციელების 

მიზნით ცენტრში შედგა სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც ბრიტანელ ექსპერტთან ერთად შემუშავებული ერთიანი სტანდარტის მიხედვით 

შემდგომი 6 თვის მანძილზე დაამუშავებს სასწავლო ცენტრის ყველა სასწავლო პროგრამას 

აღნიშნულ სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. ერთიანი სტანდარტის 

მიხედვით დამუშავებული სასწავლო პროგრამები განთავსდება ცენტრის ვებ-გვერდზე, 

როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის. სამუშაო ვიზიტი განხორციელდა ევროკავშირის პროექტის 

„სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა 

საქართველოში“, ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საკონსულტაციო კომპანია Hulla & co 
Human Dynamics. 

 სასწავლო ცენტრში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა პოლონეთის დელეგაცია 

ექსპერტების პაველ მოჩიდლოვსკისა და დარიუშ ალიშეროვის შემადგენლობით. ვიზიტის 

მიზანს წარმოადგენდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის შემდგომი 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შემდგომი თანამშრომლობის დაგეგმვა შეხვედრებზე 

გამოკვეთილი საჭიროებების მიხედვით. ექსპერტები  შეხვდნენ ცენტრის ხელმძღვანელობას, 

ტრენერებს და სპეციალისტებს სასწავლო მიმართულებით. სასწავლო ცენტრის დირექტორმა  
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პოლონელ ექსპერტებს ცენტრის საქმიანობის 

შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. შეხვედრის 

შემდეგ დარეკ ალიშეროვის ხელმძღვანელობით 

სისტემის თანამშრომლებისთვის 3 დღიანი 

ტრენინგი ჩატარდა თემაზე ძალადობრივი ქცევისა 

და დამოკიდებულების მოდიფიკაცია“.  

დელეგაციის მეორე წევრმა, ექსპერტმა პაველ 

მოჩიდლოვსკიმ,  რომელმაც განახორციელა 

პოლონეთის სასჯელაღსრულების სისტემის 

რეფორმა, სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელებთან ერთად, სამუშაო შეხვედრები გამართა 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტსა 

და პრობაციის ეროვნული სააგენტოში.  
 

თანამშრომელთა ტრენინგებში მონაწილეობა 

სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სახის ტრენინგებში. 

კერძოდ: 

 „ლიდერობის უნარ-ჩვევები“; 

 ტრენერთა ტრენინგი - სწავლების მეთოდოლოგიასა და ტრენერის უნარ–ჩვევებზე; 

 ტრენინგი პრობაციისა და სასჯელაღსრულების სისტემის მენტორებისთვის; 

 „არასრულწლოვან პატიმრებთან მომუშავე სასჯელაღსრულების სისტემის 

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება“; 

 „პიროვნული აშლილობა“; 

 „არტ თერაპია“;  

 ,,პერსონოლოგიური აშლილობა“; 

 ტრენერთა ტრენინგი  „რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის 

ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის და შესაბამისი ინსტრუმენტების პრაქტიკულ 

გამოყენებაზე  სასჯელაღსრულების სისტემაში“; 

 „ მოტივაციურ ინტერვიურება“; 

 „წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის სტანდარტები და სტრასბურგის სასამართოს 

პრეცედენტული სამართალი“; 
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 ,,ფსიქოაქტიური ნივთირებები და წამალდამოკიდებულება“ სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროს ფსიქოლოგებისა და სოციაური მუშაკებისთვის; 

 

 ტრენერთა ტრენინგი „ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგია სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერთათვის“; 

 ტრენინგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ; 

 სემინარი „ლიდერობა და ეთიკა“ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

სისტემის, პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის; 

 ტრენინგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ფსიქოლოგებისა და 

სოციალური მუშაკებისთვის; 

 არასრულწლოვან ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან მომუშავე სოციალური 

მუშაკებისა და ფსიქოლოგების ტრენინგი - ,,ბულინგი და ბულინგის პრევენცია“; 

 სოციალური მუშაკის როლი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში; 

     ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ცალკეულ 

უფლებებთან მიმართებაში დადგენილ პრეცედენტულ სამართალთან დაკავშირებით; 

 ტრენერთა ტრენინგი - „ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და წამალდამოკიდებულება“; 

 ტრენინგი „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ.“ 

 

 

კონფერენციები 

სასჯელაღსრულების სისტემაში მენტორინგის პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით, 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მიერ 

დაფინანსებული პროექტის „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 

ქმედუნარიანობის განვითარება - მენტორინგის სისტემის შექმნა და განვითარება“ 

ფარგლებში გაიმართა პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია. კონფერენციაზე მენტორინგის 

სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პრეზენტაცია გაიმართა, და პროექტის 

ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. 

კონფერენციაზე ასევე წარმოდგენილი იქნა აშშ-ს საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის 

ფარგლებში მომზადებული „მენტორინგის სახელმძღვანელო“. კონფერენციას ესწრებოდნენ 

სასჯელაღსრულების  სამინისტროსა და დაქვემდებარებული უწყებების ხელმძღვანელი 

პირები, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ), სხვა 

დონორი, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.  
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2014 წლის 10 დეკემბერს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრმა ჩაატარა 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამუშაო 

შეხვედრა/კონფერენცია, მიძღვნილი იყო, რომელსაც ესწრებოდნენ სასაჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სამინისტროს, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები და ექსპერტები. კონფერენციის მთავარი თემა იყო ადამიანის უფლებათა 

სწავლება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში და შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება. 

 

  
 

 

საპროექტო წინადადებები  

 მომზადდა და აშშ-ს საელჩოს წარედგინა საპროექტო წინადადება 5 კომპონენტის 

დაფინანსების შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევას. 

ამასთანავე, საოფისე ტექნიკისა და სპეციალური საშუალებების შეძენა, რომელიც 

გამოყენებულ იქნება ტაქტიკური მომზადების ტრენინგის მიზნებისათვის.  

 პრობაციის სარეაბილიტაციო ცენტრის ფსიქოლოგებისა და სოციალური 

მუშაკებისათვის ტრენინგების განხორციელების მიზნით საპროექტო წინადადება მომზადდა 

და წარედგინა დონორს - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სისხლის 

სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (Hulla & Co. Human Dynamics KG). 

დონორის კონტრიბუციით განხორციელდა ტრენინგები.  

 სასჯელის აღსრულების კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში 

მომზადდა პროექტის წინადადება „სასჯელაღსრულების სამინისტროს სისტემის 

თანამშრომელთა ტრენინიგ-საჭიროებების კვლევა“. საპროექტო წინადადება წარედგინა 

კვლევითი ცენტრის საბჭოს შემდგომი დახვეწის მიზნით,  

 მომზადდა საპროექტო წინადადება და დაფინანსების მიზნით წარედგინა გაეროს 

განვითარების პროგრამას (UNDP). დაფინანსების შემთხვევაში პროექტი დაეხმარება 

სასწავლო ცენტრს ქმედუნარიანობის განვითარებაში და თავის წვლილს შეიტანს 
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმების წარმატებით 

განხორციელების საქმეში. საპროექტო წინადადება ეხება ღონისძიებების განხორციელებას 

ახალი საბაზისო სასწავლო პროგრამის დანერგვის მიზნით.  

 საპროექტო წინადადება წარედგინა საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანულ ფონდს (IRZ), რომელიც ეხება პატიმართა განსაკუთრებული 

კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებთან დაკავშირებით შესაბამისი პროგრამის 

დახვეწისა და ტრენინგის ორგანიზების მიზნით. 

 

 

სამომავლო გეგმები  

2015 წელს დაგეგმილი მნიშვნელოვან ღონისძიებები: 

 შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე გამოცხადებულია ვაკანსია და 

მიმდინარეობს კანდიდატების შერჩევა. 

 მიმდინარეობს მუშაობა სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შესახებ საინფორმაციო 

ბროშურაზე, რომელიც წარედგინება სამინისტროს, პარტნიორ სახელმწიფო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს. 

 დაგეგმილია თანამშრომლობის დაწყება ლუნდის რაულ ვალენბერგის ადამიანის 

უფლებათა ინსტიტუტთან (შვედეთი), რომელთან ერთობილად პროექტის მომზადების 

მიზნით წინადადებები იქნა მომზადებული ცენტრის მიერ; 

 დაგეგმილია თანამშრომლობის გაგრძელება საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანულ ფონდთან (IRZ), წარდგენილია საპროექტო წინადადება 

„პატიმრების სპეციალურ კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებების შესახებ სატრენინგო 

მასალების მომზადებისა და ტრენინგების ნპორაგნმიზების მიზნით“. 

 გრძელდება თანამშრომლობა აშშ-ს საელჩოს საერთაშორისო ანტინარკოტიკული და 

სამართალდაცვითი პროგრამების ბიუროს (INL) თბილისის ოფისთან. მიღწეულია თანხმობა 

სასწავლო ცენტრისათვის საოფისე ტექნიკისა და სასწავლო სპეციალური საშუალებების 

შეძენის თაობაზე, ასევე, ტრენერთა ტრენინგის განხორციელება ტაქტიკურ მომზადებასა და 

სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესებთან დაკავშირებით ამერიკელი 

ინსტრუქტორების მიერ; 

 კალიშეს სასჯელაღსრულების სამსახურის სასწავლო ცენტრთან (პოლონეთი) 

დადებული მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია თანამშრომლობის გაგრძელება  

სასწავლო ცენტრთან და პოლონეთის საელჩოსთან. იგეგმება ტრენერთა ტრენინგის მესამე 

ეტაპის განხორციელება სპეციალური საშუალებების გამოყენებისა და ტაქტიკურ 

მომზადებასთან დაკავშირებით.   
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 ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის პროექტის - „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და 

დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში” - თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია 

ორი ტრენერთა ტრენინგის განხორციელება: „ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა 

სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალი“ და „წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის  

სტანდარტები“. 

 გრძელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის პროექტის - „ადამიანის უფლებები 

ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში” - მიერ დაფინანებული პროექტის - 

„ჯანსაღი გარემოს შექმნა და დაავადებათა პრევენცია სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში“ განხორციელება. 

 გრძელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის პროექტის - „ადამიანის უფლებები 

ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში” მიერ დაფინანებული პროექტის - 

„გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის რეჟიმის სამსახურის 

თანამშრომელთათვის“  განხორციელება, ასევე დაგეგმილია მეორე ანალოგიური ტრენინგის 

ჩატარება. 

 მიმდინარეობს 2015 წლისათვის პროფესიული განვითარების პროგრამების გეგმის 

შემუშავება. 

 შემუშავდა ტრენინგ-საჭიროებათა კვლევის კითხვარი და მიმდინარეობს ტრენინგების 

საჭიროებათა კვლევა სასწავლო ცენტრის თანამშრომელთა მიერ ადგილებზე 

(სასჯელაღსრულების დაწესებულებები; არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის ეროვნული ბიურო; სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველო და ა.შ.). 

 მზადდება სასწავლო ცენტრის 2015 წლის სამუშაო გეგმის შემუშავება; 

 დაგეგმილია მუშაობა სასწავლო ცენტრის 2015-2020 წლების სტრატეგიასა და 

სამოქმედო გეგმაზე. 

 იგეგმება სასწავლო ცენტრის სპეციალურ პროფესიულ სასწავლებლად - აკადემიად  

გარდაქმნა. ამისათვის მომზადებულ იქნა შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 

აქტებში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტების, რომელიც გადაეგზავნა 

სამინისტროს სამართლებრივ დეპარტამენტს განსახილველად.  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს დაგეგმილი აქვს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს და მისდამი დაქვემდებარებულ 

სამსახურებთან, რელევანტურ არასამთავრობო და  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობით დაგეგმოს, მკვეთრად გააუმჯობესოს და ეფექტურად წარმართოს 

საქმიანობა 2015 წელს.   


