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პროექტის ფარგლებში,

ადგილობრივი და

საერთაშორისო

ექსპერტების ერთობლივი

თანამშრომლობის შედეგად,

მომზადდა სარეკომენდაციო

პაკეტი საქართველოში ყრუ-

უსინათლო პირთა

მხარდაჭერის სისტემის

ჩამოყალიბების

ხელშესაწყობად.

შესავალი
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რეკომენდაციები

არსებითად ისახება სახელმწიფო დონეზე

(კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში) ყრუ-უსინათლო

პირთა, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების

მქონე ადამიანთა, ცალკე, უნიკალურ კატეგორიად

აღიარების პროცესი, იმდენად, რამდენადაც ეს

წარმოადგენს ეროვნულ და მუნიციპალურ დონეებზე

ქმედითი პროგრამების ფორმირების აუცილებელ

პირობას, მათი სოციალური ინტეგრაციის,

დახმარების და მხარდაჭერის მიზნით. ყრუ-

უსინათლო პირთა, როგორც უნიკალური შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა, აღიარება, პირველ

რიგში, აუცილებელია მათი ინტერესების

გათვალისწინებისა და მათი უფლებების

დაცვისთვის;

 

მნიშვნელოვანია ყრუ-უსინათლო პირთა

ინტერესების წარმომადგენელ ორგანიზაციებსა 

და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს/სტრუქტურებს

შორის კონსულტაციების მექანიზმების

ფორმალიზაცია; 

  

აუცილებელია ყრუ-უსინათლო პირთა მიერ

გამოყენებული კომუნიკაციის სპეციფიკური სისტემის

აღიარება;

ყრუ-უსინათლო პირები და მათი საჭიროებები,

მათთვის მომსახურებების დაგეგმვისა და მიწოდების

პროცესში, ამოსავალ წერტილად უნდა იქცნენ. უნდა

მოხდეს აღიარება იმისა, რომ სრულფასოვანი

მონაწილეობისათვის მათ ესაჭიროებათ სპეციალური

მხარდაჭერა.
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იდენტიფიკაცია

აუცილებელია შეიქმნას ერთდროულად სმენისა 

და მხედველობის სირთულეების მქონე ადამიანთა

მონაცემების შეგროვების მუდმივმოქმედი სისტემა;

აუცილებელია ყრუ-უსინათლო პირთა ერთიანი

მონაცემთა ბაზის შექმნა, რაც საშუალებას შექმნის,

გამოვლინდეს მათი მოთხოვნილებები, შემუშავდეს

ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული

ადამიანისადმი და გაეწიოს კონკრეტული,

საჭიროებებზე მორგებული დახმარება.

იდენტიფიკაციამ შედეგად უნდა მოიტანოს ყრუ-

უსინათლო პირთა საჭიროებების შეფასება;

გავრცობილი მონაცემები წარდგენილი უნდა იყოს

სახელმწიფო სტრუქტურებში, მუნიციპალურ

ორგანოებში, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომსახურებების

დაგეგმვისა და მიწოდების მიმართულებით.
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ადრეული

დიაგნოსტირება

აუცილებელია ყრუ-უსინათლო

პირთა ადრეული გამოვლენის

სისტემის შექმნა; ეს გააუმჯობესებს

შედეგებს ყრუ-უსინათლო პირთა

სასიკეთოდ (მაგალითად, მათი

განათლებისა და დასაქმების

კუთხით).

ადაპტაცია

აუცილებელია, ყრუ-უსინათლო

პირებთან მომუშავე, მათი

მხარდამჭერი და მომსახურების

მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის

მეთოდოლოგიური

სახელმძღვანელოს შექმნა.
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ყრუ-უსინათლო პირების

გამოწვევების შესახებ

საზოგადოების ინფორმირებულობის

გაზრდა

ყრუ-უსინათლო პირთა შესახებ ინფორმირებულობის

გაზრდა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციის

მიწოდებას ამგვარი შეზღუდული შესაძლებლობის

უნიკალურობის შესახებ; უნდა მოხდეს, როგორც

ყრუ-უსინათლო პირთა საჭიროებების

დემონსტრირება, მხარდაჭერისა და მომსახურებებზე

მისაწვდომობის ჩათვლით, ასევე ნაჩვენები უნდა

იყოს ყრუ-უსინათლო პირთა ძლიერი მხარეები და

მიღწევები;

აუცილებელია გადაწყვეტილებების მიმღები

პირებისა და მთელი საზოგადოების ცნობიერების

ამაღლება კონკრეტულ სიტუაციასთან და ყრუ-

უსინათლო პირების საჭიროებებთან დაკავშირებით;

უსინათლო-ყრუ პირთა ან აღნიშნულ

კატეგორიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

მომუშავე ორგანიზაციები უნდა იყვნენ

მხარდაჭერილნი, განმარტებითი სამუშაოს

განხორციელების, ცნობიერების ამაღლებისა 

და ინტერესების დაცვის პროცესში;

გამომდინარე იქიდან, რომ ყალიბდება ახალგაზრდა

ყრუ-უსინათლო პირთა ახალი თაობა, აუცილებელია

ყრუ-უსინათლო პირთა თემში ლიდერების

იდენტიფიცირება და მხარდაჭერა; მათი ჩართვა

როლური მოდელების და მენტორების სახით.

კამპანიებში ერთდროულად სპეციალისტების და

პირდაპირი ბენეფიციარების ჩართვა წარმოადგენს

პოზიტიურ გამოცდილებას.
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კომუნიკაცია და

მობილობა

საჭიროა უშუალოდ ბენეფიციარებისთვის

კომუნიკაციის შესაბამისი მეთოდებისა და ანბანების

სწავლება (რომელიც ინდივიდუალურია

სხვადასხვა ყრუ-უსინათლო პირის შემთხვევაში);

საჭიროა კომუნიკაციის მეთოდებისა და ენის/

ანბანების სწავლება უახლოესი ნათესავებისთვის;

აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო

მასალების ადაპტაცია ყრუ-უსინათლო

ადამიანებისთვის;

აუცილებელია უკვე ადაპტირებული

მასალების ინვენტარიზაცია და ერთიანი ბაზის

შექმნა; მისი მუდმივი შევსება და განვითარება

(ეს შესაძლებელია განხორციელდეს რომელიმე

ბიბლიოთეკის ან უნივერსიტეტის ბაზაზე);

საჭიროა ყრუ-უსინათლო პირებთან

კომუნიკაციისათვის საჭირო უნარების მქონე

სპეციალისტების მომზადება და მათი ინტეგრირება

მომსახურების მიწოდების პროცესში;
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აუცილებელია მხარდაჭერის პროცესში, ჩართვა

ისეთი ადამიანური რესურსებისა, რომლებსაც

გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა და უნარები ყრუ-

უსინათლო პირებთან კომუნიკაციისთვის –

სპეციალისტების/ თარჯიმან-მეგზურების –

რომლებმაც გაიარეს სპეციალური მომზადება

უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ

განხორციელებული პროგრამების ფარგლებში.

საჭიროა პერსონალური ასისტენტებისა 

და თარჯიმნების/მეგზურების მომზადების პროცესის

სტანდარტიზაცია;

საჭიროა მომსახურების სტანდარტების, ეთიკის 

და პერსონალური ასისტენტების და თარჯიმნების/

მეგზურების კომპეტენტურობის შეთანხმებული

დონეების დამტკიცება;
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საჭიროა თარჯიმნების/მეგზურების ერთიანი

რეესტრის შექმნა, სადაც გაწერილი იქნება ყველა

კვალიფიკაცია და მუშაობის გამოცდილება 

და მათდამი სახელმწიფო და მუნიციპალური

სტრუქტურების და ბენეფიციარების მისაწვდომობის

ორგანიზება;

საჭიროა სახელმწიფოს მიერ ყრუ-უსინათლო

პირებისთვის

მიწოდებული მთარგმნელობითი მომსახურებების

უზრუნველყოფა, კერძოდ, თარჯიმან-მეგზურების

მომსახურება;

აუცილებელია ყრუ-უსინათლო პირებისთვის

სხვადასხვა ფორმით ურთიერთობისათვის საჭირო

სივცეების შექმნა, კლუბური მუშაობის

ჩათვლით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია

რეგიონებში;

აუცილებელია კლუბების ქსელის გაფართოვება (უკვე

არსებულების გაძლიერება და ახლების შექმნა); მათ

შორის, გამოცდილების, ინფორმაციის გაცვლისა და

ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებისთვის

შესაძლებლობების შექმნა. კლუბებმა შესაძლოა,

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ბენეფიციართა

იდენტიფიკაციის პროცესში.
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განათლება

აუცილებელია საგანმანათლებლო სისტემის

მოდერნიზაცია და სპეციალისტების

მომზადება

ყრუ-უსინათლო მოქალაქეებთან სამუშაოდ;

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას სპეციალურად

მომზადებული მასწავლებლების და

დამხმარე პერსონალის მისაწვდომობა

ისევე, როგორც ყრუ-უსინათლო

სტუდენტებისთვის მთელ რიგ სასწავლო

მასალასთან მისაწვდომობა – განათლების

ყველა დონეზე.
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შეფასება

ყრუ-უსინათლო ბავშვების შეფასებისას

გათვალისწინებულ უნდა იქნას მათი

მდგომარეობის სირთულე, ურთიერთობის,

მხედველობის, სმენის, აღქმის, მოძრაობის

შესაძლებლობებისა და მობილობის

ჩათვლით, ბავშვისა და ოჯახის

პრიორიტეტების გათვალისწინებით;

 

სრული შეფასება შესაძლოა

განხორციელდეს პროფესიონალების მიერ,

რომლებსაც: ესმით, თუ რა გავლენას ახდენს

ყრუუსინათლობა ბავშვის განვითარებაზე;

კომპეტენტურები არიან გამომხატველობითი

და აღქმითი კომუნიკაციის

ინდივიდუალიზებული ფორმების

დანერგვასა და გამოყენებაში;  შეუძლიათ

გუნდური მიდგომის ფარგლებში ეფექტურად

მუშაობა.

1 1
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ყველა დონისთვის

ყრუ-უსინათლო ბავშვებს უნდა გააჩნდეთ

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამა,

რომელიც შემუშავდება და განხორციელდება გუნდის

მიერ, რომლის ერთ მონაწილეს მაინც უნდა ჰქონდეს ყრუ-

უსინათლო პირებთან ურთიერთობის გამოცდილება; 

შესაბამისი საგანმანათლებლო მიდგომები მიწოდებულ

უნდა იქნას ბავშვებისა და უფროსებისთვისაც;

აუცილებელია  სასწავლო მასალების ადაპტირების

უზრუნველყოფა  (იმ მასალების მაინც, რომლებიც

გაწერილია სასწავლო პროგრამებში);

აუცილებელია სასწავლო სახელმძღვანელოების

მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომლებიც ადაპტირებული

იქნება ყრუ-უსინათლო მოსწავლეთა საჭიროებების

შესაბამისად; 

საჭიროა სპეციალიზებული სკოლების წარმომადგენლების

ინფორმირება მოცემული ბაზის შესახებ (კონკრეტულად

202-ე და 203-ე და რეგიონებში არსებულ სკოლებში);

აუცილებელია სივრცეების ადაპტაცია ისე, რომ

ყრუ-უსინათლო სტუდენტებმა/მოსწავლეებმა

შეძლონ ორიენტირება/ოპერირება. 

1 2
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სკოლამდელი

განათლება

საქართველოს კანონში შერეული და სკოლამდელი

აღზრდისა და განათლების შესახებ უნდა შევიდეს

შესაბამისი ცვლილება ინკლუზიურობის

მიმართულების შესახებ და ცალკე უნდა გამოეყოს

ყრუ-უსინათლო ბავშვთა კატეგორია.

1 3
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საშუალო

განთლება

აუცილებელია შემუშავდეს ისეთ ბავშვებთან მუშაობის

სტანდარტი, რომლებსაც ერთდროულად აქვთ სმენისა 

და მხედველობის სირთულეები;

აუცილებელია შემუშავდეს მასწავლებლებისთვის 

 სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამები , რომლებიც

დაეხმარება მათ,  ყრუ-უსინათლო მოსწავლეებისთვის

შეადგინონ ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა;

აუცილებელია სპეციალური პედაგოგების

რესურსების გაძლიერება.



უმაღლესი განათლების დაწესებულებების შიდა

რეგულაციებში გათვალისწინებულ უნდა იქნას შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების საჭიროებები (ყრუ-

უსინათლო სტუდენტების ჩათვლით); ეს უნდა იყოს

„შუამავალი” სტუდენტებსა და პროფესორებს შორის;

უმაღლესი განათლების დაწესებულებების

ადმინისტრაციებს უნდა გაეწიოთ რეკომენდაცია, შექმნან

სპეციალური სამსახურები (რომლებშიც შესაძლოა იმუშაონ

თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

სტუდენტებმა), რომლებიც მოახდენენ მასალების

ადაპტირებას ყრუ-უსინათლო  სტუდენტებისთვის

და რომლებსაც შემდგომში სტუდენტთა მომავალი თაობები

გამოიყენებენ;

უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები ადმინისტრაციებისა და

პროფესორ-მასწავლებლებისთვის გარემოსა და სასწავლო

გეგმის ადაპტირების საკითხებთან დაკავშირებით;

მისაღებ გამოცდებზე უნდა მოხდეს ტესტების ადაპტირება

უმაღლესი განათლების სისტემაში; 

აუცილებელია სტუდენტების მოცემული კატეგორიის

შესახებ ადმინისტრაციული პერსონალისა და პროფესორ-

მასწავლებლების ინფორმირებულობის გაზრდა;

აუცილებელია საგამოცდო ფურცლების ადაპტირება და/ან

გამოცდების ჩატარების ფორმების ადაპტირება ყრუ-

უსინათლო  სტუდენტებისთვის; 

ყრუ-უსინათლო სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა

იყოს არა მარტო ფორმალური განთლების ფარგლებში

არსებული ღონისძიებები, არამედ დამატებითი

აქტივობებიც  – საჯარო ლექციები, ტრენინგები, სემინარები.
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განათლება



ყრუ-უსინათლო  პირთა საჭიროებებზე მორგებული

პროგრამების ინვენტარიზაცია და სოციალური

პროგრამების გაფართოება (მაგალითად, ყრუ პირებისთვის

კომუნიკაციის ხელშეწყობის სერვისი, რომელიც

ხორციელდება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ,

შეიძლება გაფართოვდეს ყრუ-უსინათლო  პირებისთვის).

რეგიონებში მხარდაჭერას ახორციელებს შრომის,

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ხოლო

თბილისში ფინანსდება მერიის მიერ;

შეზღუდული შესაძლებლობების დადგენის და სხვადასხვა

პროგრამებში მონაწილეობის უფლების მინიჭების პროცესი

უნდა განიხილავდეს ყრუ-უსინათლო პირებს, როგორც

ცალკე ჯგუფს;

დახმარების პაკეტების სქემებში (სოციალური, ჯანდაცვის

სფეროში) გათვალისწინებული უნდა იყოს მნიშვნელოვანი

დამატებითი ხარჯები ყრუ-უსინათლო პირებისთვის,

დამხმარე ტექნოლოგიებისა და, პერსონალური

დახმარებისთვის, თარჯიმან-მეგზურების მომსახურების

ჩათვლით;

აუცილებელია შეღავათიანი პროცედურები გენეტიკური

დიაგნოსტიკის განხორციელებისას იმ ბენეფიციარებისთვის,

რომლებსაც ერთდროულად აქვთ მხედველობისა და სმენის

სირთულეები;

უნდა მოხდეს ინფორმირება უკვე არსებული

შესაძლებლობების შესახებ, მაგალითად, პატარა

ბავშვებისთვის 0-6 წლის ასაკის - სადიაგნოსტიკო

პროგრამები;

აუცილებელია იშვიათი დაავადებების სიაში იმ

სინდრომების შეტანის შესაძლებლობის განხილვა,

რომლებიც განსაკუთრებით აქტუალურია

საქართველოსთვის (ვოლფრამის სინდრომი). 
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სოციალური

პროგრამები

და ჯანდაცვა



არჩევნებთან დაკავშირებულ

ინფომაციასთან წვდომა

ყრუ-უსინათლო ამომრჩეველებს უნდა ჰქონდეთ მოთხოვნილ

საარჩევნო ინფორმაციასთან წვდომა. ინფორმაცია უნდა

მიეწოდოთ კომუნიკაციის იმ საშუალებით, რომელსაც ყრუ-

უსინათლო პირი იყენებს, მათ შორის: ტელეფონით,

ელექტრონული ფოსტით, გადიდებული შრიფტით ნაბეჭდი 

 მასალით ან ბრაილის შრიფტით;

ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (მათ შორის,

ყრუ-უსინათლო) ამომრჩევლის უფლებების შესახებ,

ამომრჩევლის მოთხოვნის შესაბამისად, უნდა მიეწოდოს ბრაილის

შრიფტით;

სახელმწიფო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებ-გვერდი

მისაწვდომი უნდა იყოს სმენისა და მხედველობის  შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის;

ინფორმაცია უნდა იქნას წარმოდგენილი შემდეგნაირად:

აუდიოვიზუალური მასალები უსინათლო პირებისთვის

განკუთვნილი აღწერით, თარგმანი ჟესტურ ენაზე, სუბტიტრები და

ტრანსკრიპტი;

ჟესტური ენის თარგმანი უნდა იკავებდეს ეკრანის 1/8 -ს. 

 

ჟესტური ენის თარგმანთან ერთად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი

სუბტიტრებიც (სხვა ჯგუფისთვის). YouTube -ს არხზე განთავსებულ

პუბლიკაციებს შეიძლება ჰქონდეს  ასევე წერილობითი აღწერა

(რომელიც უნდა გაკეთდეს, რაც შეიძლება მოკლე დროში). ის

მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია ფეისბუქ გვერდზე LIVE 

 (პირდაპირი) ჩართვების საშუალებით, შეგვიძლია ფილმებისთვის

განკუთვნილი რედაქტირების პროგრამების საშუალებით

გადავიყვანოთ ადაპტირებულ ფორმატში; 
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მისაწვდომობა

არჩევნების დროს

არჩევნები1 7

2019 - 2020რეკომენდაციები //

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას არჩევნებამდე 15 დღით ადრე

განაცხადის გაკეთების შესაძლებლობა, რომელიც

ითვალისწინებს ფოსტის/კორესპონდენციის

საშუალებით ხმის მიცემას;

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ყრუ-უსინათლო

ამომრჩევლის სახელით, უფლებამოსილი პირის მიერ

ხმის მიცემის შესაძლებლობა;

 უზრუნველყოფილ უნდა იქნას   ყრუ-უსინათლო პირისთვის

დამოუკიდებლად ხმის მიცემის შესაძლებლობა, რაც

გულისხმობს  საარჩევნო უბანზე  ტრანსპორტირებასა და

ბრაილის შრიფტის  მქონე ბარათით (რათა მოხდეს

ბიულეტენზე კანდიდატის ამორჩევა) შესაძლებლობის

მიცემას;

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ყრუ-უსინათლო პირის

თარჯიმან-მეგზურის თანხლებით საარჩევნო

უბნამდე მისვლა და ხმის მიცემა;

სოციალურ თავშესაფრებში, საავადმყოფოებსა და

საკარანტინო ზონებში უზრუნველყოფილ უნდა იქნას

დახურული საარჩევნო უბნის ორგანიზების

შესაძლებლობა.

ფილმების კომენტარებში ტრანსკრიპტის გაკეთების

შესაძლებლობა (Facebook) ან (YouTube ), რაც გულისხმობს ვიდეო

მასალის აღწერას თანმხლები სუბტიტრებით. აღნიშნული

მაქსიმალურად უნდა ერგებოდეს ყრუ-უსინათლო პირების

შესაძლებლობებს.



მისაწვდომი 

საარჩევნო სივრცე

წლების განმავლობაში საარჩევნო  უბნებზე წვდომა უნდა

გაიზარდოს: 20%, 50%, 100%-ით; 

მცირემხედველი პირებისთვის არქიტექტურული წვდომა:

კიბის პირველი და ბოლო საფეხური უნდა იყოს მონიშნული

ყვითელი ზოლით; მინის კარი თვალების დონეზე 

უნდა მოინიშნოს ყვითელი ზოლით; ხმის მიცემის სივრცე

უნდა იქნას უზრუნველყოფილი დამატებითი განათებით;

ბრაილის  ბარათით უზრუნველყოფა შესაბამისი

ინსტრუქციით, რომელიც დაწერილია ბრაილის ანბანით;

შენობა და გარემო უნდა იყოს ადაპტირებული;

ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია საარჩევნო

უბნის  ადგილმდებარეობა, რათა შშმ პირს მიეცეს

არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა;

იმ შემთხვევაში, თუ შშმპ-სთვის არ არის მორგებული  ხმის

მიცემის საარჩევნო უბანი, მას შეუძლია ხმის

მიცემა ადაპტირებულ  საარჩევნო უბანზე;

ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი: 
სახალხო დამცველის აპარატმა უნდა შეამოწმოს შშმ

პირისთვის საარჩევნო უბნები ხელმისაწვდომობის

თითოეულ ეტაპზე.

არჩევნები1 8
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ინკლუზიური პრინციპების

შესაბამისად, სახელმწიფო

კორონავირუსის პირობებში

თანაბრად უნდა რეაგირებდეს

საზოგადოების  თითოეულ

წევრზე, მათ შორის, ყრუ-

უსინათლო პირებზეც,

რომლებიც ტაქტილური

კომუნიკაციის განსხვავებულ

მეთოდებს იყენებენ (მაგ.:

ტაქტილურ საკომუნიკაციო

საშუალებებს ან  ჟესტურ ენას).

COVID-19-ის

პანდემიისას

1 9
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ტელევიზია (ლაივიც და წინასწარ ჩაწერილიც) 

კორონავირუსთან დაკავშირებული ინფორმაცია

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ჟესტურ ენაზე თარგმანით.

ჟესტური ენის თარჯიმანი ეკრანზე კარგად უნდა ჩანდეს

მთელი გადაცემის განმავლობაში. საუკეთესო

გამოსავალია, თარჯიმანს ეჭიროს ეკრანის ნახევარი ან

იდგეს უშუალოდ მომხსენებლის

გვერდით, რადგან ყრუ-უსინათლო პირებისთვის

სირთულეს წარმოადგენს ეკრანის კუთხეში პატარა

გამოსახულების დანახვა; ნებისმიერი გრაფიკული/

ვიზუალური ინფორმაცია, რომელიც ეკრანზეა

განთავსებული, უნდა გახმოვანდეს, რათა ყრუ-უსინათლო

პირებს არ გამორჩეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია; 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსა

და მათი ოჯახის წევრებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია და

სახელმძღვანელო მითითებები იმასთან დაკავშირებით,

თუ როგორ უნდა მოიქცნენ პირადი ასისტენტის,

მომვლელის ან სხვა მომსახურების მიმწოდებლის COVID-

19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში. ყრუ-უსინათლო

პირთა გარკვეულ ნაწილს  ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს

პირისპირი კონტაქტით.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა მიიღონ

მისაწვდომი ფორმატით, როგორიცაა: ბრაილი,

ხმოვანი ინფორმაცია, გაფართოებული შრიფტით

ნაბეჭდი, მარტივი ენითა და წასაკითხად მარტივი.

საინფორმაციო

კამპანია:
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პანდემიის პერიოდში ყრუ-უსინათლო პირები შესაძლოა

აღმოჩდნენ სოციალური იზოლაციისა და საჭირო

მომსახურებებთან მისაწვდომობის გარეშე. თარჯიმან-

მეგზურები და ჟესტური ენის თარჯიმნები, შესაძლოა იყვნენ

კარანტინში და მათი რაოდენობა შემცირდეს. შესაბამისად,

ყრუ-უსინათლო პირთა კეთილდღეობასა და

უსაფრთხოებას, შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს.

სარწმუნობისთვის, რომ ყრუ-უსინათლო პირები

ინფორმირებულები და მხარდაჭერილები არიან,

აუცილებელია შემდეგი ნაბიჯების გადადმა: 

·       თითოეული ყრუ-უსინათლო პირისთვის  უნდა

შემუშავდეს გეგმა დამატებითი სოციალური მხარდაჭერის

ქსელის მოძიებისთვის;

·       თარჯიმან-მეგზურების დახმარებით, ყრუ-უსინათლო

პირებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია COVID-19-ისა და მისი

შედეგების შესახებ; 

·       განხილულ უნდა იქნას მონიტორინგის ისეთი 

 სისტემების გამოყენება, როგორებიცაა პერსონალური

განგაშის მოწყობილობა;  

 

·      უნდა არსებობდეს მოწყვლადი პირების სია, რომელიც

პერიოდულად უნდა გადამოწმდეს;

2 1
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მხარდაჭერის სერვისი



დაცვა

თარჯიმან-მეგზურების/ჟესტური ენის თარჯიმანის

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება:  თარჯიმან-

მეგზურებსა და ჟესტური ენის თარჯიმნებს,

რომლებიც გადაუდებელ შემთხვევებსა და

სამედიცინო დაწესებულებებში მუშაობენ, უნდა

ჰქონდეთ  მისაწვდომობა ჯანმრთელობისა და

უსაფრთხოების იმავე დაცვასთან, რითაც ჯანდაცვის

სხვა მუშაკები სარგებლობენ COVID-19-თან

გამკლავებისას.

ყრუ-უსინათლო პირების ჯანმრთელობა და

უსაფრთხოება:  პერსონალური დაცვის

აღჭურვილობა უზრუნველყოფილ უნდა იქნას

როგორც ყრუ-უსინათლო პირისთვის, ისე მისი

მხარდამჭერი მუშაკისთვის.

2 2
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ზრუნვის ახალი

მუშაკების,  მათ

შორის,  თარჯიმან-

მეგზურების

მომზადება

ცალსახაა, რომ ზრუნვის მუშაკების არსებული

რაოდენობა არ იქნება საკმარისი კრიზისთან

გასამკლავებლად. საჭიროა ახალი კადრის მოძიება,

სწავლება და მომზადება ყრუ-უსინათლო პირთა

თემისთვის.



სამედიცინო დაწესებულებებმა თავიანთ ფორმებში უნდა

გაითვალისწინონ გრაფა პირის შეზღუდული

შესაძლებლობის შესახებ და მასში უნდა შეიტანონ ასეთი

ინფორმაცია ისევე, როგორც ინფორმაცია პირის

კომუნიკაციის მეთოდის შესახებ;

 

დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ჟესტური ენის

ინტერპრეტატორი/თარჯიმანი, ასეთი სერვისის

დაუშვებლობის შემთხვევაში, ინფექციის გავრცელების

მაღალი რისკის გამო, უზრუნველყოფილ უნდა

იქნას მაღალი ხარისხის ვიდეოინტერპრეტაციის სერვისები;

 

იქ, სადაც პირადი ინტერაქცია შეუძლებელია, ვერბალური

სატელეფონო კომუნიკაციის ნაცვლად, მომსახურების

მომწოდებლებმა უნდა გამოიყენონ ტექსტური

შეტყობინებები; 

 

ყრუ-უსინათლო პირებს უნდა მიეცეთ Wi-Fi-ს გამოყენების

უფლება და,  შეძლებისდაგვარად, უნდა მოათავსდნენ ისეთ

ზონაში, სადაც ძლიერი Wi-Fi-ა; 

 

კლინიკის პერსონალმა, ყრუ-უსინათლო პირებთან

კომუნიკაციისას, არ უნდა შეუშალოს ხელი  პირადი

მოხმარების დამხმარე ტექნოლოგიის გამოყენებას ან

უზრუნველყოს ისინი ფურცლებითა და კალმით; 

 

პირადი მოხმარების დამხმარე ტექნოლოგია გაზიარებამდე

და შემდეგ უნდა დადეზინფიცირდეს შესაბამისი წესების

დაცვით.

2 3

2019 - 2020რეკომენდაციები //

სამედიცინო

დაწესებულებებისთვის



მანამ, სანამ არ გადაიჭრება

არაერთი მწვავე პრობლემა

და ამ ხანგრძლივობის

პროგნოზირება რთულია, ყრუ-

უსინათლო პირები უნდა

დარჩნენ სახალხო დამცველი

აპარატის და სხვა შესაბამისი

არასამთავრობო

ორგანიზაციების ინტერესებისა

და პასუხისმგებლობის

სფეროში.

2 4
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პროექტი "ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდამჭერი

სისტემის შექმნა საქართველოში"

თანადაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო

საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლონური

განვითარების თანამშრომლობის პროექტის

ფარგლებში და ხორციელდება ფონდ Fundacja

HumanDoc -ის მიერ
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