
N პროგრამის დასახელება ბიუჯეტი

1

მზრუნველობამოკლებულთა
 უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.   

130 000

2

მრავალშვილიანი 
ოჯახების დახმარების პროგრამა  

40 000

3

  მძიმე საცხოვრებელ
 პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი 
თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა   

80 000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
 სოციალური პროგრამების ბიუჯეტი



4

 ომის ვეტერანებისა
 და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 

57 000

5

მოსწავლეთა
 ტრანსპორტირების პროგრამა 15 000

6

ცენტრ "იავნანას" 
თანადაფინანსების პროგრამა

15 000

7

 ბიკარბონატული
ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული 
უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო 
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების 
დაფინანსების პროგრამა 

36 720

8
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 15300



9

სამკურნალო და საოპერაციო 
ხარჯებით დახმარების  პროგრამა;

92 000

10

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 
მოვლენების შედეგად დაზარალებული 
ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი 
დახმარების პროგრამა

25 000



11

ლანჩხუთის რეგიონალური
 ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- 
ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების 
პროგრამა,
 ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები 
ქალებისათვის. 40 200

12

ხანდაზმულ 
(100 და მეტი წლის ასაკის )პირთა დახმარების 
პროგრამა. 3 000

13

 უპატრონო მიცვალებულთა 
სარიტუალო მომსახურების პროგრამა;

2 500



14

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი)
 დახმარების პროგრამა.

40 000



15

 მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარების პროგრამა.

30 000

16

შშმ პირის სტატუსის მქონე 
ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის 
დაფინანსების პროგრამა

16 000



17

ბავშვთა ადრეული განვითარების
 ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით 
მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები 
პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების 
პროგრამა 

30 000

18

გენდერული თანასწორობის
უზრუნველყოფისა და ოჯახში  ძალადობის 
აღმოფხვრის ხელშეწყობა

3 000



19

 სახელმწიფო ზრუნვის 
სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 
დახმარების პროგრამა.

6 000

20

მინდობით აღზრდაში 
განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა 
რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 
დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი 
ფინანსური დახმარების პროგრამა.

4000

21

 0-დან 18 წლამდე
 დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს 
რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  
სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. 2000



22

ცელიაკიით დაავადებულთა 
(18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 
უზრუნველყოფის პროგრამა

3600



23

აუტისტური სპექტრის მქონე
  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის 
დაფინანსების პროგრამა

51  600



24

კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან 
კონტაქტში მყოფ პირთა  ტრანსპორტირებით  
დახმარების პროგრამა.

25 000



მიზანი
საჭირო სარეიტინგო 

ქულა
მზრუნველობამოკლებულთა
 უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების  კვებაზე დახმარება.   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო 
ქულა  0-დან არ აღემატება 65 000-ს. პროგრამა გათვლილია 115 ბენეფიციარზე. ოჯახების სარეიტინგო 

ქულა  0-დან არ 
აღემატება 65 000-ს

მრავალშვილიანი 
ოჯახების დახმარების პროგრამა  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
 რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის 
შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 40 ლარს.პროგრამით სარგებლობენ ის  
ოჯახები, რომლებიც  არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.   

ოჯახები, რომლებიც 
 არ არიან სოციალური 
შემწეობის მიმღები.   

მძიმე საცხოვრებელ
 პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა   
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
 რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად 
უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ამავე 
პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი 
თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ყოველთვიურადქირის გადახდა 150 ლარის ოდენობით

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
სოციალური პროგრამების ბიუჯეტი



ომის ვეტერანებისა
 და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა ლანჩხუთის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული ომის  ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება ყოველთვიურად 50 
ლარის ოდენობით, შშმ ვეტერანების 100 ლარის ოდენობით რომელთა ოჯახების  
სოციალური სარეიტინგო ქულა 0დან არ აღემატება 130 000-ს  

 ოჯახების  
სოციალური 
სარეიტინგო ქულა 0დან 
არ აღემატება 130 000-ს  

მოსწავლეთა
 ტრანსპორტირების პროგრამაპროგრამის მიზანია
  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა.  პროგრამით სარგებლობს იოანე 
ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია

ცენტრ "იავნანას" 
თანადაფინანსების პროგრამა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში,  დღის ცენტრ "იავნანაში" 
დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის ხელშეწობა.  ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე 
ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, 
ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად 
ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვი.

 ბიკარბონატული
ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო 
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა. თირკმლის ქრონიკული 
უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსება ჰემოდიალიზის 
ჩასატარებლად თვეში 144 ლარის ოდენობით.
იძულებით
 გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. იძულებით გადაადგილებულ
 პირთა საშეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადად 250 ლარით ფინანსური დახმარება. 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება 
ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის  
თანადაფინანსება , კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, 
ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე 
ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.  
პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.  
მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- 
რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული 
კვლევის თანადაფინანსება- 50%.  კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო 
ქულის მქონე ბენეფიციარები.            შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, 
როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) 
ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის  თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- 
რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული 
კვლევის  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა 
არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია 
განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე

 პროგრამით 
ისარგებლებენ
 0-დან 150 000-ი 
სარეიტინგო
 ქულის მქონე 
ბენეფიციარები 
(კვლევებით 
ისარგებლებენ 0-დან 130 
000-ი სარეიტინგო 
ქულის მქონე 
ბენეფიციარები.

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში,
 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა. ერთჯერადად, გადაუდებელი შემთხვევისთვის
 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კონკრეტული ბენეფიციარის ფულადი 
დახმარება.  პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ 
მდგომარეობაში არსებულi და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- 
 არაუმეტეს 4 000 ლარისა. 



ლანჩხუთის რეგიონალური
 ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების 
პროგრამა,
 ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით 
ნაოპერაციები 
ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს 
კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, 
ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს,  მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში. 

ხანდაზმულ 
(100 და მეტი წლის ასაკის )პირთა დახმარების პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
 რეგისტრირებული 100  და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადად 1000 ლარით 
ფინანსური დახმარება.

უპატრონო მიცვალებულთა 
სარიტუალო მომსახურების პროგრამა; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 ტერიტორიაზე  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 250 ლარის ოდენობით.



 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე 
სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, 
სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და  
სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები,   რომელთა ოჯახების 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში 
საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;     
სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები 
პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-
2 მსოფლიო ომის ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. 
ასევე  ერთჯერადად გადაუდებელი შემთხვევისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიზე რეგისტრირებული კონკრეტული ბენეფიციარის დახმარება არაუმეტეს 200 
ლარის ოდენობით, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულების 
პროგრამებით გათვალისწინებული ფულადი დახმარებების მოსარგებლეების 
(ბენეფიციარების) არც ერთ კატეგორიას და დახმარების მიღებაზე თხოვნით მომართვის დროს 
განიცდიან მათთვის დაუძლეველ, უკიდურესად მწვავე ეკონომიურ სიდუხჭირეს. 
გადაწყვეტილება მიიღება მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
ბრძანების საფუძველზე   მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის 
წინადადების გათვალისწინებით.

ოჯახების სარეიტინგო
 ქულა არ აღემატება 65 
000



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები 
დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად  კერძოდ:  
 ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად  
დახმარება არაუმეტეს (300 ლარისა),   მძიმე კარდიოლოგიური(მიოკარდიუმის ინფაქტი), 
ნევროლოგიური(იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტი ) და რევმატოლოგიური 
(რევმატოლოგიური ართრიტი, წითელი მგლურა ) დაავადების მქონე ბენეფიციარების  
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა,რომელთა ოჯახის სოციალური 
სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს. (ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან 
სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან).   მუნიციპალიტეტის დიალიზის ტრანსპორტირების 
დაფინანსების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება  
გაეწევათ წლის განმავლობაში ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარისა. (დიალიზით 
მოსარგებლე ბენეფიციარები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან).  0-დან 
18 წლამდე შშმ ბენეფიციარებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა, რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა  65001-
დან  არ აღემატება 150 000-ს.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო 
დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად,  
მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
(ბრძანების) საფუძველზე.

ოჯახის სოციალური 
სარეიტინგო ქულა  
65001-დან  არ აღემატება 
150 000-ს.  

შშმ პირის სტატუსის მქონე 
ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა.ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 
0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 10 დღიანი  სარეაბილიტაციო 
კურსის დაფინანსება. ბავშვზე და თანმხლებ პირზე 800 ლარის ოდენობით



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც 
სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით,  ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით,  
ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში  განხორციელდება 
სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება 
სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი თუ სკოლა,   ხოლო 
სევისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში  ბავშვებს  დამატებით აუნაზღაურდებათ 
ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში  (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) 
განხორციელება. მგზავრობის საფასური შეადგენს 6 ლარს. ხოლო ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით,  ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით 
ვინაიდან ამ სერვისის მოწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის მუნიციპალიტეტი 
უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში  ქვეპროგრამით მოსარგებლე 
ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. 
მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში  თვეში 10 დღე. ორიენტაცია აღებულია 
ქუთაისის, ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე,  პროგრამის ფარგლებში 
დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანმხლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების 
მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 7 ლარი, 
ჩაქვი 6 ლარი, შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული 
ქვეპროგრამები გათვლილია 30 ბავშვზე.  ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს 
ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. 
გენდერული თანასწორობის
 უზრუნველყოფისა და ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 
მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების 
გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის 
მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი 
კომისიის მიერ.
თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი 
საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) 
ლარამდე.



სახელმწიფო ზრუნვის 
სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე 
რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  
ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის 
სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე 
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა.
მინდობით აღზრდაში 
განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება 
განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით
 აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება 
განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების 
გათვალისწინებით.  
 0-დან 18 წლამდე
 დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  
სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე 
რეგისტრირებულ
   0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის 
განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის 
ოდენობით. 



ცელიაკიით დაავადებულთა 
(18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ცელიაკია მძიმე 
დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის 
ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული 
სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ 
ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებულ 
პირთა  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის 
გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ 
ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 300(სამასი) ლარისა.
 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. 
პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე.  



აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების  პროგრამის 
მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  
განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 
წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების 
ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, 
რომლებიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის 
მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამა მოიცავს 
შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და 
ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური 
გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის 
მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების 
წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 
საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, 
გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის სეანსებისმინიმალურმა ოდენობამ უნდა 
შეადგინოს არანაკლებ 13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები 
სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის 
თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ 
გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის 
კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების 
შეფასება/გადაფასება. მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა 
სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ  ფაქტობრივად 
გაწეული მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 400(ოთხასი) ლარისა. 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე   კოვიდ 19-ით ინფიცირებული ბენეფიციარები 
რომლებსაც დაუდასტურდებათ  კოვიდ 19-ი და საჭიროებენ გადაყვანას სამედიცინო 
დაწესებულებაში ან ბინაზე, ასევე კვლევების ჩატარებას, ზემოაღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდება ინფიცირებულის  სამედიცინო დაწესებულებაში ან ბინაზე 
ტრანსპორტირება, ასევე კორონა ვირუსზე საეჭვო პაციენტების ტრანსპორტირება კვლევების 
ჩასატარებლად და სამედიცინო დაწესებულებაში გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარის 
სახლში ტრანსპორტირების დაფინანსება. ხოლო კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტში 
მყოფი პირების შემთხვევაში განხორციელდება მათი სასტუმრომდე ტრანსპორტირების 
დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება კოვიდ 19-ით  გარდაცვლილთა  
ბინაზე ტრანსპორტირების დაფინანსება -ოჯახის მოთხოვნის შემთხვევაში.      ასევე პროგრამის 
ფარგლებში გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოვიდ 
19-თ გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება. დახმარება 
გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის  
(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული 
შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ან  ააიპ - ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ცენტრის მიერ  მოწოდებული ინფორმაციის შემდგომ დასკვნის მომზადებისა და მიღება-
ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე  მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა  კოვიდ 
ინფიცირებულის დაკრძალვისთვის საჭირო აღჭურვილობა (პირბადე, ფარი,  ქუდი , ბახილი,  
ერთჯერადი ხალათი, სადეზინფექციო ხსნარი, სპეც. ჩანთა და ხელთათმანი)
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