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სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში 
 

მიზანი 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების გადამზადება 

სოციალური სამუშაოს სპეციფიკის მიმართულებით. 

ტრენინგ 

პროგრამის 

ამოცანა 

ტრენინგ პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა თეორიულ საკითხებს:  
 

 ეროვნული კანონმდებლობა;  

 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული 

სტანდარტები და მექანიზმები;  

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პოლიტიკა საჯარო დაწესებულებებში;  

 ფსიქო-სოციალური სამსახურის როლი და ფუნქციები სასჯელის 

მოხდის სხვადასხვა ეტაპზე; 

 სოციალური მუშაობის თავისებურებანი სასჯელაღსრულების 

სისტემაში; 

 მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკები და სტრატეგიები; 

 წამების დეფინიცია/სახეები, წამების გავლენა პიროვნებაზე (ბიო-

ფსიქო-სოციალურ ჭრილში). 

სამიზნე ჯგუფი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

 თეორიული კურსი; 

 პრაქტიკული სავარჯიშოები; 

 სიმულაცია; 

 დებატები; 

 პრეზენტაციები; 

დისკუსია და ა.შ 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან:  სასჯელაღსრულების სისტემის 

მარეგულირებელ და სოციალურ მუშაობასთან დაკავშირებულ ეროვნულ 

კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს; სოციალური მუშაობის 

სპეციფიკას სასჯელაღსრულების სისტემაში; მოტივაციური ინტერვიუს 

ჩატარების ტექნიკებსა და სტრატეგიებს; 
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დღის წესრიგი 

 

პირველი დღე 

 

10:00-10:20 გახსნა/მისალმება 

გაცნობა 

მოლოდინების განსაზღვრა 

10:20-11:30 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები 

და მექანიზმები. 

11:30-11:45 შესვენება.   

11:45-13:00 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები 

და მექანიზმები. 

13:-14:00 სადილი 

14:00-15:30     სოციალური მუშაობა - პროფესია და პრაქტიკა   

განსახილველი საკითხები:  
- სოციალური მუშაობის დანიშნულება, მიზნები, ამოცანები 

- სოციალური მუშაკის როლი და ფუნქციები 

- მუშაობის ძირითადი პრინციპები  

- ძირითადი მიზნობრივი ჯგუფები 

- სავარჯიშო 

 

15:30-15:45 შესვენება  

15:45-17:00 სოციალური მუშაობის თავისებურებანი სასჯელაღსრულების სისტემაში  

განსახილველი საკითხები:  
- საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა 

- სასჯელაღსრულების სისტემაში სოციალური მუშაობის ამოცანები, 

ფუნქციები  

- სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა რისკებისა და საჭიროებების 

შეფასების საფუძველზე 

17:00-17:30 დღის შეჯამება 

 
 

მეორე დღე 

 

10:00-10:20 მისალმება, პირველი დღის მიმოხილვა  

10:20-11:30 პატიმრებთან მოპყრობის საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა 

11:30-11:45    შესვენება 

11:45-13:00  სასჯელაღსრულების სისტემის მარეგულირებელი და სოციალურ 

მუშაობასთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიმოხილვა.  
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13:00-14:00 სადილი 

 

14:00-16:00  სოციალური მუშაობის თავისებურებანი სასჯელაღსრულების სისტემაში  

განსახილველი საკითხები:  
- ქართული კონტექსტის ანალიზი 

- სად ვართ? საით ვისწრაფვით? რისი გაკეთება შეგვიძლია დღეს?  

- ანალიზი საერთაშორისო კონტექსტთან მიმართებაში 

- სოციალური მუშაკის ფუნქციები და მოავალეობები სასჯელაღსრულებით 

დაწესებულებებში - სოციალური სამსახურის სამუშაო აღწერილობები 

საპილოტე დაწესებულებებისათვის  

- მუშაობა ჯგუფებში პრაქტიკულ შემთხვევებზე 

16:00 – 16:15  შესვენება 

16:15 – 17:15  უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მნიშვნელობა  

განსახილველი საკითხები:  
- სოციალური დაცვის, განათლების, ჯანდაცვის და სხვა სფეროში 

დასაქმებულ სოციალური მუშაკებთან და სხვა პროფესიონალებთან 

თანამშრომლობის თავისებურებები  

- მუშაობა ჯგუფებში პრაქტიკულ შემთხვევებზე 

17:15-17:30 დღის შეჯამება 

 

 

მესამე დღე 

 

10:00-11:30  სესია 1: შემთხვევაზე მუშაობის სპეციფიკა სოციალურ მუშაობაში 

განსახილველი საკითხები:  
- შემთხვევის მართვის ამოცანები 

- სოციალური მუშაობის ზოგადი ინტერვენციის მოდელი და მისი 

საფეხურები (მომართვა/მოძიება, შეფასება, დაგეგმვა, ინტერვენცია, 

შედეგების შეფასება, დასრულება) 

11:30-11:45 შესვენება  

11:45-13:00 სესია 2: შემთხვევაზე მუშაობის სპეციფიკა სოციალურ მუშობაში 

(გაგრძელება) 

განსახილველი საკითხები:  
- შეფასების ძირითადი პრინციპები 

- შეფასებისას გამოყენებული ინფორმაციის წყაროები 

- შეფასების ძირითადი ტექნიკები და მეთოდები 

- მუშაობა ჯგუფებში პრაქტიკულ შემთხვევებზე ზოგადი ინტერვენციის 

მოდელის, მათ შორის, შეფასების ტექნიკების გამოყენებაზე 

 

13:00-14:00   სადილი 



4 
 

14:00-16:00 სესია 3: ინტერვიუ სოციალურ მუშაობაში 

განსახილველი საკითხები:  
- კომუნიკაციის სახეები 

- ეფექტური კომუნიკაციის ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები 

- ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკები და საჭირო უნარ-ჩვევები 

- როლური თამაშები პრაქტიკული შემთხვევების გამოყენებით 

16:00 – 16:15  შესვენება  

16:15 – 17:15  სესია 4: გაძლიერებაზე ორიენტირებული პრაქტიკა 

განსახილველი საკითხები: 
- კლიენტის გაძლიერების თეორია 

- კლიენტის გაძლირებაზე ორიენტირებული პრაქტიკა 

- კლიენტის გაძლიერებაზე ორიენტირებული პრაქტიკის ტექნიკები 

- ჯგუფური დისკუსია: გაძლიერების პრაქტიკის გამოყენების გზები 

სასჯელაღსრულების სისტემაში 

17:15 – 17:30   შეჯამება 

 
 

მეოთხე დღე 

 

10:00-11:30 სესია 1: ტრანსთეორიული მოდელი და ცვლილების ეტაპები 

განსახილველი საკითხები:  
- ტრანსთეორიული მოდელის მიმოხილვა 

- ცვლილების ეტაპები: ზოგადი მახასიათებლები, ამოცანები, საჭირო 

უნარები და სასარგებლო მეთოდები 

- ცვლილების ხელშემწყობი პროცესები და ტექნიკები 

- სავარჯიშო 

11:30-11:45 შესვენება  

11:45-13:00 სესია 2: მოტივაციური ინტერვიუირება - მიდგომის მიმოხილვა 

განსახილველი საკითხები:   
- მოტივაციური ინტერვიუირების ისტორია 

- მოტივაციური ინტერვიუირების ფილოსოფია, მიზანი და გამოყენების 

სფეროები 

- მოტივაციური ინტერვიუს ოთხი ძირითადი პრინციპი 

- სავარჯიშო 
 

13:00-14:00 სადილი 
 

14:00-16:00 სესია 3: მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკები და სტრატეგიები 

განსახილველი საკითხები: 
- მოტივაციური ინტერვიუს ტექნიკები და ცვლილების ეტაპები 

- ცვლილების მიმართ ამბივალენტობა და დიალოგის პრინციპები 
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16:00 – 16:15  შესვენება  

16:15 – 17:15   სესია 4: მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკები და სტრატეგიები 

განსახილველი საკითხები: 
- პრაქტიკული სავარჯიშოები 

17:15-17:30 დღის შეჯამება 

 
 

მეხუთე დღე 

 

10:00-10:15   განვლილი მასალის მიმოხილვა 

10:15-11:30    ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და კონფიდენციალობა1 

11:30-11:45   შესვენება 

11:45-13:15  პრაქტიკული სავარჯიშო; ურთიერთთანამშრომლობა სხვადასხვა 

სამსახურებთან/უწყებებთან 

 

13:15-14:15  სადილი 

 

14:15-15:45   პრაქტიკული სავარჯიშო; პრობლემების გამოკვეთა (პენიტენციურ  

სისტემაში სოციალურ სამსახურთან დაკავშირებული სპეციფიური 

პრობლემები)  და პრიორიტეტების განსაზღვრა 

15:45-16:00  შესვენება  

16:00-16:45    დოკუმენტებზე მუშაობა (მინდობილობა და სხვა) 

16:45-17:15   ქეისების განხილვა 

17:15-17:30   ტრენინგის შეფასება 

 

 

 

 

მეექვსე დღე 

 

10:00-10:15   განვლილი მასალის მიმოხილვა 

10:15-10:45    პრაქტიკული სავარჯიშო: ბრალდებული/მსჯავრდებული პენიტენციურ 

სისტემაში.  

10:45-11:30    როლური თამაში : დისკრიმინაციული სტერეოტიპები. 

11:30-11:45   შესვენება 

11:45-12:30   ტრავმა და ტრავმული სტრესი 

12:30-13:15    პენიტენციური სტრესი და ფსიქო-სოციალური სამსახურის როლი და 

ფუნქციები სასჯელის მოხდის სხვადასხვა ეტაპზე 
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13:15-14:15   სადილი 

 

14:15-15:00    პენიტენციური სტრესი და ფსიქო-სოციალური სამსახურის როლი და 

ფუნქციები სასჯელის მოხდის სხვადასხვა ეტაპზე 

15:00-15:15   ძალადობრივი გამოცდილების გავლენა პიროვნებაზე 

15:15-15:45   წამების დეფინიცია/სახეები, წამების გავლენა პიროვნებაზე (ბიო-ფსიქო-

სოციალურ ჭრილში) 

15:45-16:00   შესვენება 

16:00-16:45   პრაქტიკული სავარჯიშო: პატიმარი, რომელიც, 6 თვეში თავისუფლდება. 

16:45-17:20   შემთხვევის განხილვა ჯგუფური ინტერვიზიის მეთოდით. 

17:20-17:30   დღის შეჯამება   

 


