
N

მონაწილე რაოდენობა

1
სავალდებულო სპეციალური პროფესიული 

მომზადების(სასწავლო) კურსი

სპეციალური პენიტენციური

სამსახურის გამოსაცდელი ვადით

დანიშნული მოსამსახურეები

/კურსანტები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 75 25 3 75

2
საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომელთა 

მომზადების პროგრამა

სასჯელაღსრულებისა და პრომაციის

სამინისტროს 
სასჯელაღსრულე

ბისა და 

პრობაციის 

სამინისტრო

I-III PPTC 40 20 2 5

3
პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა 

პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების პროგრამა

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

ოფიცრები პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

I-III PPTC 20 20 1 9

4
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების 

თანამშრომელთა მომზადების პროგრამა

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

თავისუფლების შეზღუდვის

დაწესებულების თანამშრომლები

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

I-IV PPTC 20 20 1 11

1. პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების პროგრამები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

სასწავლო გეგმა 2016

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1
სამართლებრივი რეჟიმის სამსახურის თანამშრომელთა 
სერტიფიცირების პროგრამა

პენიტენციური სისტემის

სამართლებრივი რეჟიმის სამსახურის

მოქმედი თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 1200 25-26 44 16

2
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა 
სერტიფიცირების პროგრამა

პენიტენციური სისტემის

უსაფრთხოების სამსახურის მოქმედი

თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 156 26 6 10

3
სპეციალური აღრიცხვის სამსახურის თანამშრომელთა 
სერტიფიცირების პროგრამა

პენიტენციური სისტემის

სპეციალური აღრიცხვის სამსახურის

მოქმედი თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 100 25 4 10

4
საბადრაგო სამმართველოს თანამშრომელთა 
სერტიფიცირების პროგრამა

პენიტენციური დეპარტამენტის

საბადრაგო სამმართველოს

თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 360 25-26 14 10

5
გარე დაცვის სამმართველოს თანამშრომელთა 
სერტიფიცირების პროგრამა

პენიტენციური დეპარტამენტის გარე

დაცვის სამმართველოს

თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 220 24-25 9 10

6
სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი 

სამმართველოს თანამშრომელთა სერტიფიცირების 

პროგრამა

პენიტენციური დეპარტამენტის

სპეციალური დანიშნულების

ძალების მთავარი სამმართველოს

თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-IV PPTC 120 23-24 5 10

2. სერტიფიცირების პროგრამები



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

5
ტაქტიკური მომზადება და სპეციალური საშუალებების 

გამოყენების ტექნიკა

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-IV PPTC/ დონორი 40 20 2 5

6 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება 

სასჯელაღსრულების და  პრობაციის 

სამინისტროს, პენიტენციური 

დეპარტამენტის, პენიტენციური 

დაწესებულებების და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

I-IV PPTC 60 20 3 4

7 ადამიანური რესურსების მართვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებისა პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-III PPTC/ დონორი 40 20 2 3

3. პროფესიული  სასწავლო კურსები



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1 ადამიანის ძირითდი უფლებები და თავისუფლებები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,პენიტენციური  

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

I-II PPTC/ დონორი 50 25 2 2

2

წამების, არაადამიანური, ღირსების შემლახავი, 

დამამცირებელი მოპყრობის პრევენცია და წამების 

დოკუმენტირება / სტამბოლის პროტოკოლი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო,სოციალური 

უზრუნველყოფის სამმართველო, 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

I-III PPTC/ დონორი 100 25 4 3

3

ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის 

საწინააღმდეგო კომიტეტის (CPT) სტანდარტები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო,სოციალური 

უზრუნველყოფის სამმართველო, 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებების თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

I-III PPTC/ დონორი 40 20 2 3

4

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესები ქალ 

პატიმარებთან მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა 

არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ                        

(ბანგკოკის წესები)

,სოციალური უზრუნველყოფის

სამმართველო, ქალ 

მსჯავრდებულებთან /

ბრალდებულებთან მომუშავე

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

II-IV PPTC/ დონორი 50 25 2 3

5

 კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან 

მოპყრობის თავისებურებები

არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულებთან /

ბრალდებულებთან / პირობით

მსჯავრდებულებთან მომუშვე

თანამშრომელები

უწყება 

(შერეული)

II-IV PPTC/ დონორი 120 20 6 3

6

მსჯავრდებულთა განსაკუთრებული კატეგორიები(შშმ-

პირები, უცხოელები, ქალები, არასრულწლოვნები და 

სხვა) და მათთან მოპყრობის თავისებურებები               

/საერთაშორისო სტანდარტები /         

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,სოციალური 

უზრუნველყოფის სამმართველო 

,პენიტენციური  დაწესებულებების, 

პრობაციის ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 75 25 3 3

4. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებების სწავლება



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1  სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში

პენიტენციური დეპარტამენტის 

სოციალური სამმართველოს, 

დაწესებულებების სოციალური 

სამსახურის თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

II-III PPTC/ დონორი 40 20 2 6

2
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო 

პროგრამების სამმართველოს სოციალურ მუშაკთა და 
ფსიქოლოგთა  მომზადება

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

სარეაბილიტაციო პროგრამების 

სამმართველოს სოციალურ მუშაკები 

და ფსიქოლოგები 

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

II-IV PPTC/ დონორი 20 20 1 7

3

სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, რისკისა და 

საჭიროებების შეფასება
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,პენიტენციური  

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)

I-III PPTC/ დონორი 100 25 4 3

4
დამოკიდებულების მქონე (მათ შორის ნარკოტიკული)  

პირებთან  მუშაობის სპეციფიკა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,პენიტენციური  

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 60 20 3 3

5
პირობით მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებთან 

მუშაობის სპეციფიკა

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

სარეაბილიტაციო პროგრამების 

სამმართველოს თანამშრომლები პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

III-IV PPTC/ დონორი 40 20 2 6

6
არასრულწლოვანთა ინდივიდუალური შეფასების 

ანგარიში/მომზადების წესი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს პენიტენციური 

დეპარტამენტის, პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 100 20 5 2

7

სუპერვიზია და ინტერვიუირება პენიტენციური დეპარტამენტი, 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სამმართველოს,პენიტენციური  

დაწესებულებების,სოციალურ 

მუშაკები და ფსიქოლოგები 

უწყება 

(შერეული)
I-IV PPTC/ დონორი 40 20 2 3

5. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემების სოციალურ მუსაკთა და ფსიქოლოგთა მომზადება/გადამზადების კურსები



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

8

ემოციების, ბრაზის და შინაგანი რესურსების მართვა 

(პრაქტიკული კურსი); ეფექტური კომუნიკაცია
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,პენიტენციური  

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 80 20 4 3

9

ძალადობრივი ქცევის მართვა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

სარეაბილიტაციო პროგრამების 

სამმართველოს სოციალურ მუშაკები 

და ფსიქოლოგები 

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

II-IV PPTC/ დონორი 80 20 4 3

10 პროფესიული გადაწვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,სოციალური 

უზრუნველყოფის სამმართველო 

,პენიტენციური  დაწესებულებების, 

პრობაციის ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 180 20 9 3

11 დანაშაულის გაცნობიერება ზრდასრულთათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დეპარტამენტი,სოციალური 

უზრუნველყოფის სამმართველო 

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

I-III PPTC/ დონორი 20 20 1 3



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი-

სისტემის სპეციფიკის თემაზე

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს სამედიცინო 

დეპარტამენტი, პენიტენციური 

დაწესებულებები, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 60 20 3 5-7

2

ჯანსაღი გარემოს შექმნა და გადამდებ დაავადებათა 

(ჰეპატიტები, , შიდსი, ტუბერკულოზი…) გავრცელების 

პრევენცია  და მართვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-IV PPTC/ დონორი 200 20 10 3

3

ფსიქიკური აშლილობების/სუიციდის პრევენცია და 

მართვა სასჯელაღსრულების სისტემაში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სამმართველო,პენიტენციური 

დაწესებულებები, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC/ დონორი 60 20 3 3

4
შიმშილობის მართვა პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 20 20 1 3

5

დამოკიდებულების (მათ შორის ნარკოტიკული) მქონე 

პირთა მკურნალობა - რეაბილიტაცია, პრევენციული 

ღონისძიებები/მუშაობის ტექნიკა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC/ დონორი 20 20 1 3

7 ადიქტოლოგია

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 40 20 2 2

6. პენიტენციური ჯანდაცვა



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1 საკანონმდებლო სიახლეები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
საჭიროებისამებრ PPTC

საჭიროებისამებ

რ
20 25 1

2

სასჯელაღსრულების დაწესებულების იურისტთა 

სპეციალური მომზადება

პენიტენციური დაწესებულებების

იურისტები
სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

II-III PPTC 20 20 1 3

3
ადმინისტრაციული სამართალწარმოება/სამოქალაქო 

დავები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 

თანამშრომლები

სასჯელაღსრულე

ბისა და 

პრობაციის 

სამინისტრო

I-III PPTC 20 20 1 4

4 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა. დაკითხვის წესი

სასჯელაღსრულებისა პრობაციის

სამინისტროს საგამოძიებო

დეპარტამენტის თანამშრომლები

სასჯელაღსრულე

ბისა და 

პრობაციის 

სამინისტრო

I-III PPTC 20 20 1 2

5
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია, 

არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკა

სასჯელაღსრულებისადა პრობაციის

სამინისტროს პენიტენციური

დეპარტამენტის, პენიტენციური

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგენტოს

თანამშრომლები (არასრულწლოვან

ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებ

უწყება 

(შერეული)

II-III PPTC/ დონორი 220 20 11 2

6 შინაპატიმრობა და მისი აღსრულება

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

თანამშრომლები

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო
II-IV PPTC/ დონორი 100 20 5 2

7

დისციპლინური პასუხისმგებლობა და 

ადმინისტრაციული პატიმრობა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს პენიტენციური 

დეპარტამენტი, პენიტენციური 

დაწესებულებების თანამშრომლები

სპეციალური 

პენიტენციური 

სამსახური

II-III PPTC 25 25 1 2

8
პერსონალური მონაცემების დაცვა და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პოლიტიკა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC/ დონორი 80 20 4 1

7. სამართლებრივი მომზადების პროგრამები



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1
თანამედროვე მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები 

/ ზედა რგოლის მენეჯერთათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-II PPTC/ დონორი 20 20 1 3

2
თანამედროვე მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები 

/ საშუალო რგოლის მენეჯერთათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-II PPTC/ დონორი 20 20 1 3

3
თანამედროვე მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები 

/ ქვედა რგოლის მენეჯერთათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-II PPTC/ დონორი 60 20 3 3

4

ლიდერობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და 

გამნტკიცება (პრაქტიკული კურსი)

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 40 20 2 3

5 გუნდური მუშაობა(თიმ ბილდინგი)/დროის მენეჯმენტი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC/ დონორი 80 20 4 4

6 მოტივაცია და მისი მნიშვნელობა ორგანიზაციაში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV PPTC/ დონორი 60 20 3 1

7 პოზიტიური აზროვნება

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

სარეაბილიტაციო პროგრამების 

სამმართველოს სოციალურ მუშაკები 

და ფსიქოლოგები 

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო

II-IV PPTC/ დონორი 60 20 3 3

8. მართვა/მენეჯმენტი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1
ტრენინგი სასჯელაღსრულების სისტემის 

მენტორთათვის

პენიტენციური დაწესებულებების

თანამშრომლები
სასჯელაღსრულე

ბის 

დეპარტამენტი

I-III დონორი 20 20 1 5

2 ტრენინგი პრობაციის სისტემის მენტორთათვის 

პრობაციი სეროვნული სააგენტოს

თანამსრომლები

პრობაციის 

ეროვნული 

სააგენტო
I-III PPTC 20 20 1 5

9. მენტორინგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1 ტრენერთა ტრენინგი ToT

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
საჭიროებისამებრ PPTC/ დონორი 80 20 4 5

2 შეფასების სისტემები და ანგარიშგება;  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის

სამინისტროს ადმინისტრაციული

დეპარტამენტის ადამიანური

რესურსების მართვის სამმართველო.

სასჯელაღსრულე

ბისა 

დაპრობაციის 

სამინისტრო

I-III 20 20 1 2-3

3 მონიტორინგი და ანგარიშგება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის

სამინისტრო, პენიტენციური

დეპარტამენტი, პენიტენციური

დაწესებულებების  თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-IV 20 20 1 5

4

აკრძალული ნივთების (მათ შორის ნარკოტიკული 

ნივთიერებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 

პრეკურსორების) აღმოჩენისა და შემოწმების 

პროცედურები. პატიმართა და ვიზიტორთა 

დათარიალება

პენიტენციური დაწესებულებების

სამართლებრივი რეჟიმის და

უსაფრთხოების სამსახურის,

პრობაციის ეროვნული სააგნეტოს

თავისუფლების შეზღუდვის

დაწესებულების თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC 60 20 2 2

6

ატლანტისის პოგრამის ზოგადი მიმოხილვა და 

საფუძვლები, დადებითი შედეგები გრძელვადიან 

პერსპექტივაში და რეაბილიტაციის პროცესში-

გათავისუფლებისთვის მომზადება. 

თავისუფლებისშეზღუდვის/პენიტენ

ციური დაწესებულებების

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-III PPTC/ დონორი 20 20 1 10

10. სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამები



N

მონაწილე რაოდენობა

მიზნობრივი ჯგუფი
მონაწილეთა 

რაოდენობა

ჯგუფი 
ტრენინგის 

მოცულობა    

(დღე)

შესრულების 

მდგომარეობა
თემის დასახელება სისტემა

განხორციელების 

პერიოდი

დაფინანსების 

სავარაუდო წყარო

1 ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა Eflow

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური 

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
I-II PPTC 50 25 2 1

2 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტრო, პენიტენციური  

დაწესებულებების, პრობაციის 

ეროვნული სააგნეტოს 

თანამშრომლები

უწყება 

(შერეული)
II-III PPTC 30 15 2 8

5691მონაწილეთა სავარაუდო ჯამური ოდენობა

11. კომპიუტერული პროგრამები


