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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს 

სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა საბაზისო სასწავლო პროგრამა 

 

მიზანი 

ახალი კადრების მომზადება, რომლებიც პრობაციის სისტემაში ეფექტური 

სოციალური მუშაობის დანერგვასა და პრობაციონერთა ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაციის ინსტიტუტის ამოქმედებას შეუწყობენ 

ხელს. 

 

ტრენინგ 

პროგრამის 

ამოცანა 

ტრენინგის პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს: 
 

 ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები; 

 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების პროცესში ფსიქოლოგისა 

და სოციალური მუშაკის მუშაობის სპეციფიკური თემატიკა; 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგია; 

 ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება; 

 სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; 

 პირადი საქმის წარმოება. 

სამიზნე ჯგუფი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების 

სამმართველოს სოციალურ მუშაკები და ფსიქოლოგები 

სწავლების 

მეთოგოლოგია 

 თეორიული კურსი; 

 პრაქტიკული სავარჯიშოები; 

 სიმულაცია; 

 დებატები; 

 პრეზენტაციები; 

 დისკუსია და ა.შ 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან: პრობაციის სისტემის 

მარეგულირებელ ეროვნულ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო 

სტანდარტებს; სოციალური მუშაკისა და ფსიქოლოგის მუშაობის 

სპეციფიკას; სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიას; 

სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებისა და პირადი საქმის 

წარმოების წესს.  
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დღის წესრიგი 

პირველი დღე 
 

10:00 – 11:30 საქართველოს კონსტიტუცია  

საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;  

  ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია წამების აკრძალვაზე  

  გაეროს კონვენცია წამების წინააღმდეგ 

11:30 – 11:45 შესვენება 

11:45 – 13:15 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

 დანაშაულის კატეგორიები (III თავი) 

 დანაშაულის რეციდივი / განმეორებითი დანაშაული 

 სასჯელის მიზნები და დანაშაულის სახეები (X თავი) 

 სასჯელის ვადის გამოანგარიშება 

 პირობითი მსჯავრი (XII თავი) 

 ამნისტია, შეწყალება (XV თავები) 

კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ 

ნორმატიული აქტების სახეები და იერარქია  

13:15 – 14:00 სადილი 

14:00 – 15:30 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

 განაჩენის, განჩინების, დადგენილების აღსასრულებლად მიქცევის წესი (280-ე 

მუხლი) 

 მსჯავრდებულის ძებნა 

 სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება და მოუხდელი 

ნაწილის ნაკლებად მკაცრი სასჯელით შეცვლა (285-ე მუხლი) 

 სასამართლოს მიერ ნასამართლობის მოხსნის საკითხის განხილვა (288-ე მუხლი) 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც არეგულირებენ პრობაციის სისტემის 

საქმიანობას 
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მეორე დღე 

10:00 – 11:30 „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი და კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც არეგულირებენ პრობაციის სისტემის 

საქმიანობას 

11:30 – 11:45 შესვენება 

11:45 – 13:15 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

 ინფორმაციის თავისუფლება (თავი III) 

 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 

საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი 

 საჯარო მოსამსახურის ცნება 

 სამსახურში მიღების წესი 

 მოსამსახურის უფლებები, გარანტიები და სამსახურებრივი მოვალეობანი 

 საჯარო მოსამსახურეთა ქცევის ზოგადი წესები; 

 მოხელის წახალისება, სამსახურებრივი დაწინაურება; 

 დისციპლინური პასუხისმგებლობა, სამსახურებრივი ურთიერთობის 

შეჩერება და სამსახურიდან გათავისუფლება; 

 
 

საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიების აღსრულებაზე პასუხისმგებელი 

კადრების შესახებ (ევროსაბჭოს რეკომენდაცია N97(12)) 

13:15 – 14:00 პატიმრობის ალტერნატივებთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტები 

არასაპატიმრო ღონისძიებათა გამოყენების გაეროს მინიმალური წესები 

(„ტოკიოს წესები“) (N45/110 რეზოლუცია,14 დეკემბერი 1990წ) 

ევროპის საბჭოს სტანდარტული წესები პატიმრობის ალტერნატიულ 

სასჯელებთან დაკავშირებით 

 პირობით გათავისუფლებასთან დაკავშირებით 

 საზოგადოებრივი სანქციებისა და ზომების ევროპული წესების თაობაზე 
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 გადამდები დაავადებების, მათ შორის შიდსის, ჰეპატიტების სხვადასხვა 

ფორმების (ა, ბ და ც) და მათთან დაკავშირებულ მსჯავრდებულებში 

ჯანმრთელობის პრობლემების კონტროლისა და კრიმინოლოგიური ასპექტების 

თაობაზე  

 საზოგადოებრივი სანქციებისა და ზომების იმპლემენტაციის 

გაუმჯობესების თაობაზე 

 ევროპის პრობაციის წესები (რეკომენდაცია 2010/1) 

 კომენტარები ევროპის პრობაციის წესებზე 2010 

 დანაშაულის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების შესახებ 2006(8) 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება 

• არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი.  

• არასრულწლოვანთა საქმეების აღსრულების თავისებურებანი. 

• გაეროს კონვენცია. ბავშვის უფლებების შესახებ 

• გაეროს სახელმძღვანელო პრონციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ 

დანაშაულთან დაკავშირებით (რიადის სახელმძღვანელო პრინციპები). 

• ,,პეკინური წესები”.  

 

 

მესამე დღე  
 

10:00 – 11:30 პრაქტიკული მეცადინეობები სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოება 

 მოხსენებითი ბარათის მომზადება 

 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გაცნობა 

 სასამართლოსადმი შესაბამისი წარდგინების მომზადების პროცედურების 

გაცნობა 

 პირობით და არაპატიმარ მსჯავრდებულთა პირადი საქმეების წარმოება 

 საარქივო წარმოების თავისებურებანი 

 

ელექტრონული  საქმის წარმოება, ბაზებთან  მუშაობა 

11:30 – 11:45 შესვენება 
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11:45 – 13:15 პრაქტიკული მეცადინეობები  

სამართლებრივი დოკუმენტაციის  წარმოება 

 მოხსენებითი ბარათის მომზადება 

 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გაცნობა 

 სასამართლოსადმი შესაბამისი წარდგინების მომზადების პროცედურების გაცნობა 

 პირობით და არაპატიმარ მსჯავრდებულთა პირადი საქმეების წარმოება 

 საარქივო წარმოების თავისებურებანი 

 

ელექტრონული  საქმის წარმოება, ბაზებთან  მუშაობა 

13:15 – 14:00 სადილი 

14:00 – 15:30 განრიდება და მისი კონცეფცია  

 განრიდების ცნება და მისი გამოყენების საფუძვლები ეროვნული კანონმდებლობის 

მიხედვით.  

 განრიდების პროცესის მონაწილენი და მისი სქემა.  

 განრიდებისა და მედიაციის ძირითადი პრინციპები. 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 22 თებერვლის #22 ბრძანება „განრიდების ან/და 

განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების მომზადება-შესრულების 

პროცესში სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესის“ დამტკიცების 

თაობაზე. 

 

 პრობაციის როლი განრიდების პროცესში.  

 განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება და მისი შევსების წესი. 

15:30  -15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 პირველადი სამედიცინო დახმარება 
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მეოთხე დღე 

10:00 – 11:30 სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგისა და პრობაციის ოფიცრის როლი, ფუნქცია 

და კომპეტენციები, თანამშრომლობა პრობაციის სააგენტოში 

11:30 – 11:45 შესვენება 

 11:45 – 13:15 ეფექტური კომუნიკაცია; 

აგრესიული ქცევა, აგრესიის ტიპები, აგრესიის მართვა 

13:15 – 14:00 სადილი 

14:00 – 15:30 კლინიკური და მოტივაციური ინტერვიუ 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 თანასწორთა მენტორობა 

 

  

მეხუთე დღე 

10:00 – 11:30 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისას სოციალური სამუშაოების 

თავისებურებანი 

მოლოდინების, მიზნების და მოტივაციის განსაზღვრა; 

პრობაციის სოციალური სამუშაოს ამოცანები - საერთაშორისო გამოცდილება; 

პრობაციის სოციალური სამუშაოს თავისებურებანი არასრულწლოვან, ქალ, 

ხანდაზმულ პირებთან. 

11:30 – 11:45 შესვენება 

11:45 – 13:15 არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების თავისებურებანი სოციალური სამუშაოში  

 განრიდებულ პირებთან  

 პრობაციონერებთან 

 პენიტენციური გამოცდილების მქონე პრობაციონერებთან 

13:15 – 14:00 სადილი 
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14:00 – 15:30 არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების თავისებურებანი სოციალური სამუშაოში  

 განრიდებულ პირებთან  

 პრობაციონერებთან 

 პენიტენციური გამოცდილების მქონე პრობაციონერებთან 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 სოციალური დაცვის, განათლების, ჯანდაცვის და სხვა სფეროში დასაქმებულ 

სოციალურ მუშაკებთან და სხვა პროფესიონალებთან თანამშრომლობის 

თავისებურებანი 

 

ძლიერ მხარეებზე დაფუძნებული პრაქტიკა - განრიდებული პირების, 

პრობაციონერების და  პენიტენციური გამოცდილების მქონე პრობაციონერების 

ორიენტირება პირადი და თემში არსებული რესურსების მოძიებასა და  ადექვატურ 

გამოყენებაზე. 

 

 

მეექვსე დღე 

10:00 – 11:30 შემთხვევაზე მუშაობის პრინციპი 

შემთხვევის მართვის ამოცანები და საფეხურები 

მოძიება (მსჯავრდებულის და მისი ოჯახის წევრების ) 

შეფასება 

ჩარევა 

დასრულება 
 

შეფასება–ძირითადი პრინციპები, წყაროები და მიდგომები 

ძირითადი წყაროები 

დამატებითი წყაროები 

ბიო–ფსიქო–სოციალური შეფასება 

შეფასების სხვადასხვა ტექნიკები და მეთოდები: 

ეკორუკა, გენოგრამა და ა.შ. 
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მსჯავრდებულის (რისკების) შეფასების ფორმების გამოყენება  

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის (რისკების) შეფასების ფორმების 

გამოყენება  

პრაქტიკული მეცადინეობა 

11:30 – 11:45 შესვენება 

11:45 – 13:15 შემთხვევაზე მუშაობის პრინციპი 

შემთხვევის მართვის ამოცანები და საფეხურები 

მოძიება (მსჯავრდებულის და მისი ოჯახის წევრების ) 

შეფასება 

ჩარევა 

დასრულება 

შეფასება–ძირითადი პრინციპები, წყაროები და მიდგომები 

ძირითადი წყაროები 

დამატებითი წყაროები 

ბიო–ფსიქო–სოციალური შეფასება 

შეფასების სხვადასხვა ტექნიკები და მეთოდები: 

ეკორუკა, გენოგრამა და ა.შ. 

მსჯავრდებულის (რისკების) შეფასების ფორმების გამოყენება  

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის (რისკების) შეფასების ფორმების 

გამოყენება  

პრაქტიკული მეცადინეობა 

13:15 – 14:00 სადილი 

14:00 – 15:30 ინდივიდუალურიც გეგმის შედგენის თავისებურებანი 

 დახმარების პროცესის ფაზები 

 მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა 

 პრობლემის ერთობლივი განსაზღვრა და პრობლემის დანაწევრება 

 სამუშაო პრობლემის განსაზღვრიდან მიზნების ჩამოყალიბებმდე 

 საბოლოო და შუალედური მიზნები 

 მიზნები ამოცანები და აქტივობები 

 ინდივიდუალური გეგმის ფორმულირება 
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სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები 

 

პრაქტიკული მეცადინეობა 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 ინდივიდუალურიც გეგმის შედგენის თავისებურებანი 

 დახმარების პროცესის ფაზები 

 მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა 

 პრობლემის ერთობლივი განსაზღვრა და პრობლემის დანაწევრება 

 სამუშაო პრობლემის განსაზღვრიდან მიზნების ჩამოყალიბებამდე 

 საბოლოო და შუალედური მიზნები 

 მიზნები ამოცანები და აქტივობები 

 ინდივიდუალური გეგმის ფორმულირება 

 

სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები 

პრაქტიკული მეცადინეობა 

 

 

მეშვიდე დღე 

10:00 – 11:30  

 მოტივაციური ინტერვიუს მეთოდის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა; გამოყენების 

სფეროები. 

 მოტივაციური ინტერვიუს ძირითადი პრინციპები; 

 ცვლილების ტრანსთეორიული მოდელი; 

 სტრატეგიები და ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ადამიანს ცვლილების 

განხორციელებაში; 

11:30 – 11:45 შესვენება 
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11:45 – 13:15 

 მოტივაციური ინტერვიუს მეთოდის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა; გამოყენების 

სფეროები. 

 მოტივაციური ინტერვიუს ძირითადი პრინციპები; 

 ცვლილების ტრანსთეორიული მოდელი; 

 სტრატეგიები და ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ადამიანს ცვლილების 

განხორციელებაში; 

13:15 – 14:00 სადილი 

14:00 – 15:30  

 მოტივაციური ინტერვიუს მეთოდის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა; გამოყენების 

სფეროები. 

 მოტივაციური ინტერვიუს ძირითადი პრინციპები; 

 ცვლილების ტრანსთეორიული მოდელი; 

 სტრატეგიები და ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ადამიანს ცვლილების 

განხორციელებაში; 

 როლური თამაშები 

15:30 – 15:45 შესვენება 

15:45 – 17:15 შემაჯამებელი სესია 

 


