1
სარჩევი

წინასიტყვაობა ………………………………………………………………... 2
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი ........................................................... 5
სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო ......................................................... 13
პენიტენციალური ჯანდაცვა........................................................................... 20
ადმინისტრაციული დეპარტამენტი.............................................................. 23
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი.................................. 26
გენერალური ინსპექცია.................................................................................... 29
საგამოძიებო დეპარტამენტი........................................................................... 30
შიდა აუდიტი..................................................................................................... 30
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი..................................... 32
სსიპ სასწავლო ცენტრი..................................................................................... 37

2

2014 წლის ანგარიში

წინასიტყვაობა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ უდიდესი შრომა გასწია მოცემული
შედეგების მისაღებად. სახელმწიფოს მოუხდა ურთულესი ამოცანის შესრულება, რათა
გარდაგვექმნა შიშსა და არაადამიანურ მოპყრობაზე დამყარებული სისტემა და მიგვეღო
ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ორიენტირებული ინსტიტუტი. ამასთან დაკავშირებით:


განხორციელდა 20-ზე მეტი დიდი თუ მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტი



საკანონმდებლო
მკვეთრად

ცვლილებები

გააუმჯობესა

შევიდა

პატიმართა

პატიმრობის
უფლებრივი

კოდექსში,
მდგომარეობა

რამაც
და

საცხოვრებელი პირობები


წარმატებით განხორციელდა პენიტენციური ჯანდაცვის რეფორმა



ხორციელდება C ჰეპატიტის მკურნალობის, დიაგნოსტირებისა და პრევენციის
უპრეცედენტო პროგრამა
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დაინერგა

ექსკლუზიური

სასწავლო

პროგრამები

სასჯელაღსრულების

სისტემის თანამშრომლებისა და სამედიცინო პერსონალისთვის


არსებითი

ცვლილებები

მოხდა

პრობაციის

სისტემის

მიმართულებით

ამოქმედდა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც პირველია
სამხრეთ კავკასიაში და ატარებს რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის
იდეას


როგორც სასჯელაღსრულების, ისე პრობაციის სისტემაში გაძლიერდა მუშაობა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით



განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისა და
რისკების შეფასების ინსტრუმენტებზე მუშაობა, რომლებიც მალე ამოქმედდება
და გააუმჯობესებს მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და მართვის პროცესს

მიუხედავად მიღწეული შედეგისა, რჩება გამოწვევები, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ.
პირველ რიგში, ეს არის რიგი ინფრასტრუქტურული საკითხები, ასევე სისტემის
მოსამსახურეთა კვალიფიკაცია და განათლება. აღნიშნული საკითხების მოგვარებას
ცხადია სჭირდება დრო და შესაბამისი სახსრები.
ჩვენი ახალი, უმთავრესი მიზანია სისტემის გაჯანსაღება, რისთვისაც ჩემი ინიციატივით
შემუშავდა

სასჯელაღსრულების

სისტემის

ყველაზე

მასშტაბური ინსტიტუციური

რეფორმის პროექტი. აღნიშნულის ფარგლებში შეიქმნა დოკუმენტი, რომელიც შედგება
შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:


პენიტენციური

სისტემის

ერთიანი

მართვის

თანამედროვე,

ეფექტიან

მოდელზე გადასვლა


უსაფრთხოების სამსახურების მოდერნიზაცია



მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის გაძლიერება



ადამიანის უფლებათა დაცვის ეფექტიანი შიდა მონიტორინგის ერთიანი
სისტემის ჩამოყალიბება



ადმინისტრირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება



პენიტენციური სფეროში სტაბილური კარიერული სისტემის ჩამოყალიბება
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და მის შენარჩუნებაზე მუდმივი
ზრუნვა; თანამშრომელთა სოციალური სამართლებრივი და უსაფრთხოების
გარანტიების გაზრდა
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მტკიცედ მჯერა, რომ აღნიშნული რეფორმა არსებულ ხარვეზებს მაქსიმალურად
აღმოფხვრის და დაგვაახლოვებს ევროპულ სტანდარტებთან.

საუკეთესო სურვილებით,
გიორგი მღებრიშვილი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი
გიორგი მღებრიშვილი

5
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

სასჯელაღსრულებისა

დეპარტამენტის

მიზანია,

რომ

სასჯელის

აღსრულება

ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებზე ზრუნვას ეფუძნებოდეს და საზოგადოებაში მათ
ინტეგრაციას უწყობდეს ხელს, აქედან გამომდინარე 2014 წელს სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა რიგი ღონისძიებები, კერძოდ:


მკვეთრად

გაუმჯობესდა

პატიმართა

უფლებრივი

მდგომარეობა

და

საცხოვრებელი პირობები


ნახევრად ღია და დახურული ტიპის დაწესებულებებს დაემატა დაბალი და
მაღალი რისკის დაწესებულებები; განისაზღვრა მსჯავრდებულის რისკის სახეები,
რისკის შეფასების კრიტერიუმები; მსჯავრდებულთა იმავე ან სხვა ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში გადაყვანის წესი და პირობები



2013 წელს შემუშავდა და დაინერგა კვების ახალი სტანდარტი, რომელიც 2014
წელს განახლდა და გაუმჯობესდა. კერძოდ, ახალი სტანდარტი კვების 12
განსხვავებულ რაციონს აწესებს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პატიმართა
ჯგუფებისთვის, 3-ჯერადი კვებითი უზრუნველყოფის შენარჩუნებით



ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 60%-ს განუახლდა რბილი ინვენტარი



პატიმართა საცხოვრებელი ფართი გაიზარდა 2 კვ.მ-დან 4 კვ.მ-მდე



გაიზარდა პაემნების რაოდენობა და გაფართოვდა მნახველთა წრე



უფასო გახდა სოციალურად დაუცველთათვის ხანგრძლივი პაემანი



განახევრდა არასრულწლოვანთა ხანგრძლივი პაემნების ღირებულება



არასრულწლოვანთა

სპეციალური

დაწესებულება

ტრანსფორმირდა

სარეაბილიტაციო დაწესებულებად და გაფართოვდა წახალისების ფორმები


დაზუსტდა
საფუძვლები.

სპეციალური

საშუალებების

სამოქალაქო

სექტორთან

გამოყენების

გარემოებები

კონსულტაციებისა

და

და
მათი

რეკომენდაციების გაზიარების შედეგად სამინისტრომ უარი თქვა ელექტროშოკის
გამოყენებაზე


№8 დაწესებულებაში ამოქმედდა გონივრული მიღების კონცეფცია

- რაც

სისტემაში ახლად შემოსახლებული პატიმრის მიღებისა და მის საჭიროებებზე
რეაგირების
"გონივრული

სრულიად
მიღებისა

და

ახალ

სტანდარტს

განთავსების

განყოფილება

ამკვიდრებს.
ერთ

სივრცეში

6
უზრუნველყოფს უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების, ფსიქო-სოციალური
საჭიროებების შეფასების, კრიზისის მართვის და სუიციდის პრევენციისთვის
აუცილებელ ღონისძიებებს


გაიხსნა კიდევ დამატებით ორი მისაღები, რომელიც ქუთაისის №2, რუსთავის №5
და №6 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს მოემსახურება

ფსიქო-სოციალური პროგრამები და თერაპიები

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოს
ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამებზე მომუშავე ჯგუფის მიერ გაიწერა 10
ფსიქო-სოციალური ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი პროგრამა და ეტაპობრივად უკვე
დაიწყო დაწესებულებებში მათი განხორციელება. ტრენინგი მოიცავს ვიზუალურ
მასალებს, დაწვრილებით პროგრამებს და ყველა საჭირო ნიუანსს, რაც აუცილებელია
პროგრამის ეფექტური განხორციელებისთვის. ასევე,

შედგება სასაწავლო პროგრამები

ტრენერთა

გაივლიან

ტრენინგებისთვის

და

მომზადებას

სასჯელაღსრულების

დეპარტამენტის და დაწესებულებების სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები. ამის
შემდგომ, მოხდება პროგრამების იმპლემენტაცია დაწესებულებების ბაზაზე.

7

ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამები


სასჯელაღსრულების

№5

დაწესებულებაში

გაიხსნა

სამკერვალო,

სადაც

დასაქმებულია 25 მსჯავრდებული


სახელობო და პროფესიულ კურსებში ჩართულია 598 მსჯავრდებული



საგანმანათლებლო კურსებში ჩართულია 306 მსჯავრდებული



მიმდინარეობს

22

ფსიქო-სოციალური

რეაბილიტაციის

კურსი,

რომელშიც

ჩართულია 793 ბრალდებულ/მსჯავრდებული


განხორციელდა

80

სხვადასხვა

სახის

კულტურული,

ინტელექტუალურ-

შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიება


ასევე

ყველა დაწესებულებაში ფუნქციონირებს ფსიქოლოგთა სამსახური

აღსანიშნავია,

რომ

განხორციელდა

სისტემაში

მომუშავე

თანამშრომელთა

გადამზადება (398 თანამშრომელი).

ტრენინგები ჩატარდა შემდეგი მიმართულებით:
1. ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის „ადამიანის უფლებები
ციხეებსა

და

დახურული

სასჯელაღსრულებისა

და

ტიპის

სხვა

პრობაციის

დაწესებულებებში“

სასწავლო

ცენტრის

ფარგლებში

ორგანიზებული

ტრენინგი „დახურული ტიპის დაწესებულებებში ჯანსაღი გარემოს შექმნა და
დაავადებათა პრევენცია“ – 160 მოსამსახურე
2. ფონდი

„გლობალური

ორგანიზებული

ინიციატივა

ტრენინგი:

ფსიქიატრიაში

„ფსიქო-სოციალური

-

თბილისის

რეაბილიტაციის

მიერ
და

რესოციალიზაციის პროგრამების დანერგვა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მდგომარეობის

გაუმჯობესება

ნივთიერებათა

ავად

მომხმარებელი

პატიმრებისათვის“- 80 მოსამსახურე
3. სსიპ სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი - „კომპიუტერულ
პროგრამებს და მათი ჩატარების სპეციფიკა“ – 17 მოსამსახურე
4. ევროკავშირის

მიერ

მართლმსაჯულების
ეროვნულ

დაფინანსებული
რეფორმის

სააგენტოსთან,

სასჯელაღსრულებისა

და

პროექტი

ხელშეწყობა
დანაშაულის
პრობაციის

„სისხლის

სამართლის

საქართველოში“

პრობაციის

პრევენციის

ცენტრთან,

სასწავლო

ცენტრთან

და
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სასჯელაღსრულების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი
„მოტივაციური ინტერვიუირების სასწავლო პროგრამა“ - 13 მოსამსახურე
5. ქალთა კლუბი „პეონი-ს“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე: „ძალადობრივი
ქცევისა და დამოკიდებულებების მოდიფიკაცია“ – 10 მოსამსახურე
6. სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ, ევროკავშირის
დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში - „სისხლის სამართლის რეფორმის
მხარდაჭერა საქართველოში“, "Hulla & Co. Human Dynamics KG, - ორგანიზებული
ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: ,,რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და
სასჯელის

ინდივიდუალური

დაგეგმვის

მეთოდოლოგიის

და

შესაბამისი

ინსტრუმენტების პრაქტიკულ გამოყენებაზე სასჯელაღსრულების სისტემაში“ – 27
მოსამსახურე
7. სსიპ

სასჯელაღსრულებისა

და

პრობაციის

სასწავლო

ცენტრის

მიერ

ორგანიზებული, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ დაფინანსებული
“არასრულწლოვან

პატიმრებთან

მომუშავე

სასჯელაღსრულების

სისტემის

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების” ტრენინგი - 39 მოსამსახურე
8. სსიპ

სასჯელაღსრულებისა

ორგანიზებული

ტრენინგი

და

პრობაციის

„სოციალური

სასწავლო
მუშაობა

ცენტრის

მიერ

სასჯელაღსრულების

დაწესებულებებში“ – 52 მოსამსახურე

გენდერ-სპეციფიური საჭიროებების კუთხით მუშაობის გასაძლიერებლად შემუშავების
პროცესშია კონცეფცია. კერძოდ, ქართული კანონმდებლობის ,,ბანგკოკის წესებთან’’
შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შეიქმნა შესაბამისი მინიმალური სტანდარტები და
გადამზადდა ქალთა N5 დაწესებულების თანამშრომლები.

სახელობო-პროფესიული სწავლება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სხვადასხვა პარტნიორი
ორგანიზაციების,

არასამთავრობო ორგანიზაციების და დაწესებულების სოციალური

განყოფილების ორგანიზებით, მიმდინარეობს სხვადასხვა სახელობო და პროფესიული
კურსები სასჯელაღსულების N2, 5, 15, 17 და არასრულწლოვანთა N11 დაწესებულებაში.
გადამზადებაში ჩართულია 701 მსჯავრდებული.
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კურსების ჩამონათვალი:
 ხეზე კვეთის შემსწავლელი კურსი
 ტყავის ტექნოლოგია
 მინანქრის შემსწავლელი კურსი
 მებაღეობა
 სანერგე მეურნეობა
 ელექტროობა
 კოსმეტოლოგია
 სტილისტის კურსები
 ჭრა-კერვა
 მასაჟის შემსწავლელი კურსი
 თექის შემსწავლელი კურსი
 ვიზაჟი
 გობელენი
 ქარგვა
 ხატვა
 გიტარა
 EQUIP
 ქართული საეკლესიო საგალობლების შესწავლა
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ასევე

ხაზგასასმელია

ის

გარემოება,

რომ

სამეურნეო

ნაწილში

დასაქმებული

მსჯავრდებულები იღებენ 200-250 ლარამდე ანაზღაურებას, რამაც აღმოფხვრა მანკიერი
პრაქტიკა, როდესაც მომსახურების სანაცვლოდ სხვადასხვა მსჯავრდებულებისგან
ათასობით ლარს აგროვებდნენ.

საგანმანათლებლო კურსები
სასჯელაღსულების N2, 5, 8, 11, 12, 14, 15 და 17 დაწესებულებაში წლის განმავლობაში
მიმდინარეობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო კურსები. გადამზადებაში ჩართულია 664
მსჯავრდებული.
კურსების ჩამონათვალი:
 კომპიუტერული სწავლება
 ინგლისური ენის შესწავლა
 მცირე ბიზნესის წარმოების შემსწავლელი კურსი
 ოჯახური/მცირე სასტუმროს საქმის მწარმოებელი
 ქართული ენის შემსწავლელი კურსი არაქართულენოვან მსჯავრდებულთათვის

აღსანიშნავია, რომ ზოგადი განათლება არასრულწლოვანთათვის სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში

მიმდინარეობს

ქვეყანაში არსებული

სტანდარტის

შესაბამისად

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით.
სკოლასთან და უმაღლესთან დაკავშირებული გამოცდების ჩაბარების მოთხოვნა და
მოსწრება 2014 წელს შემდეგნაირად გამოიყურებოდა:

სკოლის ექსტერნატი გამოცდები
მონაწილეობაზე სურვილი განაცხადა - 3
ჩააბარა - 3

საატესტატო გამოსაშვები გამოცდები
მონაწილეობაზე სურვილი განაცხადა - 9
ჩააბარა - 8
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ეროვნული გამოცდები
მონაწილეობაზე სურვილი განაცხადა - 13
ჩააბარა - 4

კულტურული, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებები

სასჯელაღსრულების

დაწესებულებებში

განხორციელდა

სხვადასხვა

სახის

კულტურული ღონისძიება (ფილმის ჩვენება, ლიტერატურული კონკურსი, კონცერტის
მოწყობა, მწერლებთან შეხვედრა, პოეზიის საღამო, გამოფენა, დღესასწაულების მილოცვა
და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები); ინტელექტუალურ შემეცნებითი 85
ღონისძიება (კლუბური შეხვედრები სხვადასხვა თემებზე, რა? სად? როდის?, ეტალონი);
სპორტული 83 ღონისძიებები (გინესის სახელობის რეკორდის დამყარება, ჭადრაკის
ტურნირი, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დომინოს ჩემპიონატი, ფეხბურთის ტურნირი,
მკლავჭიდის ჩემპიონატი, შაშის ტურნირი, რაგბის ჩემპიონატიფეხბურთის წრე, რაგბის
წრე, ჭადრაკის წრე).

ბიბლიოთეკები

სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის

ყველა

სოციალური

დაწესებულება

უზრუნველყოფილია

მიმართულება

მუდმივად

ბიბლიოთეკით.

მუშაობს

სხვადასხვა

ორგანიზაციებთან წიგნის ფონდის შესავსებად. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტსა და
პარლამენტის

ეროვნულ

ბიბლიოთეკას

შორის

დაიწყო

ერთობლივი

პროექტი

დაწესებულებების ბიბლიოთეკების წიგნების განახლებასა და გაელექტორონულებასთან
დაკავშირებით.
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სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა

Unicef-ის მხარდაჭერით შემუშავდა სოციალური მუშაკების საქმიანობის შეფასების
ინსტრუმენტი,

დაწესებულების

სოციალური

არასრულწლოვნის ქეის ფაილის

მუშაკების მიერ

განხორციელებული

შეფასების კრიტერიუმები, დაიწყო არსებული

შეფასების ფორმის გადახედვა და მათი ჩანაცვლება სხვა ინსტრუმენტით. შემუშავდა
არასრულწლოვან ბრალდებულებთან ინდივიდუალური მიდგომების ინსტრუმენტი.

არასრულწლოვან

მსჯავრდებულთა

სასჯელაღსრულების

N5

და

N6

მსგავსად,

2014

წლის

დაწესებულებებში

დეკემბრის

მყოფ

თვეში

სრულწლოვან

მსჯავრდებულთათვის დაინერგა სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მექანიზმი.
პროცესს დაწესებულებებში დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი უწევს სუპერვიზიას.
გამოცდილების საფუძველზე დაიხვეწება მიდგომები და 2017 წლის ჩათვლით მთელს
სისტემაში დაინერგება.
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„გზა თავისუფლებისაკენ“

სასჯელაღსრულების
ახორციელებს

დეპარტამენტი სოციალური ქსელის

პროექტს

საქართველოში

„გზა

არსებულ

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა

თავისუფლებისაკენ“,

სასჯელაღსრულების
ნამუშევრების

facebook-ის

რომელშიც

განთავსებულია

დაწესებულებებში

რეპროდუქციები.

გვერდზე

მყოფი

ონლაინ გამოფენის

მიმართულებებია: ფერწერა, გრაფიკა, ხეზე კვეთა, მინანქარი, პურით ნაძერწი, ნაქარგები
და ა.შ.

სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა ახალი სტრუქტურული ერთეული -

სარეაბილიტაციო

პროგრამების

სამმართველო,

რომელიც

მსჯავრდებულთა

რეაბილიტაციისა და დანაშაულის რეციდივის რისკების შემცირების მიზნით, ქვეყნის
მასშტაბით ახორციელებს ფსიქო–სოციალური სერვისების დანერგვას.
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საერთაშორისო კონფერენცია „პრობაციის ეროვნული სააგენტო: რეალობა და
გამოწვევები“

28–29

ნოემბერს

სასტუმრო

„რედისონში“

ჩატარდა

ორდღიანი

საერთაშორისო

კონფერენცია – „პრობაციის ეროვნული სააგენტო: რეალობა და გამოწვევები“.
ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
ხელმძღვანელები, პრობაციის ევროპული კონფედერაციის (CEP) პრეზიდენტი მარკ
სერონი, საქართველოს
დიპლომატიური

აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების წევრები,

კორპუსის,

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების

წარმომადგენლები, ამერიკელი და ევროპელი ექსპერტები.
საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი
პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) მხარდაჭერით ჩატარდა.
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აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 7-9 დეკემბერს საქართველოში იმყოფებოდა გაეროს
ტელევიზია „XXI საუკუნის“ ჟურნალისტი, „ფარკასმედია“-ს დამფუძნებელი სიუზან
ფარკასი, რომელიც გაეროს დემოკრატიის ფონდისთვის იღებს დოკუმენტურ ფილმს,
რომლის მთავარი თემაა საქართველოს პრობაციის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები.

საკანონმდებლო ცვლილებები
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით საქართველოს პარლამენტმა მიიღო
საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და
პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომლის საფუძველზეც აღმოიფხვრა
კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და განმტკიცდა პირობით მსჯავრდებულთა
სამართლებრივი სტატუსი.

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება
2014 წლის 3 ივნისს გაიხსნა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც 100
მსჯავრდებულისთვის
განთავსებულია

გათვალისწინებული.

საცხოვრებელი

მრავალპროფილური
შეხვედრების

არის

ოთახი,

საწარმო,

კომპლექსი,

სპორტული

სასადილო,

დაწესებულების

სარეაბილიტაციო

მოედნები

საკონფერენციო

ტერიტორიაზე

და

დარბაზი,

დარბაზი,

კომპიუტერული კლასი, მოსასვენებელი ოთახი და ბიბლიოთეკა.

ცენტრი,
ღია

მაღაზია,

ეზო,
აუზი,
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ნოვატორული პროექტები


პირობით

მსჯავრდებულთა

განათლებისა

და

პროფესიული

განვითარების

ხელშეწყობის მიზნით შექმნილმა კომისიამ სამი საუკეთესო კონკურსანტი
გამოავლინა. კონკურსში გამარჯვებულებს პრობაციის ეროვნული საააგენტო
მთელი წლის სწავლის საფასურს აუნაზღაურებს, თითოეულს – 2250 ლარის
ფარგლებში


თავისუფლებაშეზღუდულ და პირობით მსჯავრდებულთა პირთა დასაქმების
მიზნით,

გამართულ

კონკურსში

გამარჯვებულმა

კომპანია

GMM-მა

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ტერიტორიაზე მაკარონის საწარმო
გახსნა, სადაც უკვე დასაქმდა 4 თავისუფლებაშეზღუდული პირი. საწარმოში
სამომავლოდ კიდევ 42 სამუშაო ადგილის შექმნა იგეგმება, სადაც დასაქმდებიან,
როგორც თავისუფლებაშეზღუდული პირები, ასევე პირობით მსჯავრდებულები
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პრობაციის ეროვნული სააგენტო კონკურსში გამარჯვებულ რამდენიმე პირობით
მსჯავრდებულს ბიზნეს წინადადებებს დაუფინანსებს. სპეციალურად შექმნილმა
საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა სამი საუკეთესო ბიზნეს პროექტის ავტორი,
რომელთაგან თითოეული შესაბამისად 2500, 4000 და 7000 ლარის ოდენობის
გრანტს მიიღებს. საკონკურსო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას ასევე იღებდა
„საქართველოს ბანკის“ წარმომადგენელი, რომელიც მისი ორგანიზაციისთვის
მისაღებ ორ ბიზნეს ინიციატივას დააფინანსებს 2000 და 3000 ლარის ფარგლებში.
გამარჯვებული პროექტების ავტორებს შესაძლებლობა ექნებათ,

მიღებული

გრანტი საწარმოს განვითარებისთვის გამოიყენონ ან წამოიწყონ მცირე ბიზნესი.
ამასთან, თითოეული გამარჯვებული დაასაქმებს არანაკლებ ორ პრობაციონერს,
რაც მნიშვნელოვანია როგორც მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების
თვალსაზრისით, ისე რესოციალიზაციის კუთხით


პრობაციის

ეროვნული

სააგენტოს

ორგანიზებით,

პირობით

მსჯავრდებულებისთვის ყველა რეგიონულ ბიუროში ჩატარდა ტრენინგები
ოჯახში ძალადობისა და მისგან დაცვის საკანონმდებლო მექანიზმების შესახებ.
ტრენინგზე პრობაციის ბიუროს სოციალური მუშაკი პირობით მსჯავრდებულებს
ესაუბრებოდა

ძალადობის

მახასიათებლების

შესახებ,

სახეების,
ხოლო

მსხვერპლისა

პრობაციის

ოფიცერი

და

მოძალადის

აცნობდა

ოჯახში

ძალადობისგან დაცვის შესახებ არსებულ კანონმდებლობას და ამ ტიპის
დანაშაულისთვის გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობის ზომებს

მუდმივმოქმედი კომისია
2014 წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისია,
რომელმაც მიმდინარე წელს 147 პირს მოუხსნა პირობითი მსჯავრი და ნასამართლეობა,
30 პირს კი აღუდგინა „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“
საქართველოს კანონის საფუძველზე ჩამორთმეული უფლებები.
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თანამშრომელთა გადამზადება
2014 წელს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ჩატარებულ
ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 470-ს, მათ შორის:
1. „ლიდერის უნარ-ჩვევები“
2. მენტორთა ტრენინგი
3. განრიდება-მედიაცია
4. თავისუფლების შეზღუდვის თანამშრომელთა საბაზისო ტრენინგი
5. სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმმართველოს თანამშრომელთა ტრენინგი
6. საბაზისო ტრენინგი პრობაციის ოფიცრებისთვის
7. ლიდერობა და ეთიკა
8. ტრენერთა ტრენინგი
9. ჯანსაღი გარემოს შექმნა და დაავადებათა პრევენცია დახურული ტიპის
დაწესებულებებში
10. არასრულწლოვან

პირობით

მსჯავრდებულებთან

მუშაობის

სპეციფიკა,

საქმისწარმოების ახალი წესი
11. არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა
12. ტრენინგი თანამედროვე მენეჯმენტის საკითხებში
13. საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული ვერსიის გაცნობა

ღონისძიებები და აქციები


სააგენტოს ხელშეწყობით დასქამდა 145 პრობაციონერი



სააგენტოს ხელშეწყობით პროფესიული გადამზადებისა და საგანმანატლებლო
პროგრამები გაიარა გაიარა 807–მა პრობაციონერმა



სააგენტოს ხელსეწყობით ფსიქო–სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1665–მა
პრობაციონერმა



ქ. ქუთაისში გაიმართა პრობაციონერთა ექსპოზიციების გამოფენა-გაყიდვა



თბილისის პრობაციის ბიუროში აღრიცხვაზე მყოფი პრობაციონერები სათნოების
სახლ ”კათარზისის” დახმარების ტრადიციას 2014 წელსაც განაგრძობენ



არასრულწლოვან

პირობით

მოშორების კამპანია

მსჯავრდებულთა

შორის

ჩატარდა

ტატუების
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საზოგადოებრივ – კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 2315 პრობაციონერი



სააგენტოს ხელშეწყობით უფასო სამედიცინო მკურნალობა გაეწია

100-მდე

პირობით მსჯავრდებულს

2014 წელს გარემონტდა და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღიჭურვა
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 7 ოფისი, მათ შორის 3 რეგიონალური ბიურო (კახეთი,
იმერეთი, აჭარა) და 4 რაიონული ოფისი (ზესტაფონი, შუახევი, ხულო, ტყიბული).

20
პენიტენციური ჯანდაცვა

2014 წელს წარმატებით დასრულდა პენიტენციური ჯანდაცვის რეფორმა (ე.წ. „18 თვიანი
რეფორმა“), რომელიც 2013-2014 წლებში სისტემის სრულ გარდაქმნას ისახავდა მიზნად.
აღსანიშნავია, რომ მისი განხორციელება დადებითად შეაფასა ევროკავშირის და
ევროსაბჭოს ექსპერტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა.



დაიწყო C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამა,
რომლის ფარგლებშიც 6000-ზე მეტმა პატიმარმა გაიარა დიაგნოსტიკა და
რამდენიმე ასეულმა მკურნალობა. განკურნების მაჩვენებელი 90%-ზე მაღალია



სუიციდის პროგრამაში ჩართულია 83 ბენეფიციარი. საანგარიშო წლის პერიოდში
დაფიქსირდა სუიციდის მცდელობის 128 შემთხვევა, რომელიც აღმოფხვრილ იქნა
ადმინისტრაციის მოსამსახურეების მიერ



მოხდა ტუბერკულოზის წინააღმდეგ მიმართული პასუხის გაძლიერება და
კონსოლიდაცია: შედეგად 2 წლის განმავლობაში ტუბერკულოზის ახალი
შემთხვევების

რაოდენობა

წელიწადში

801

შემთხვევიდან

(2012წ.)

82

21
შემთხვევამდე შემცირდა (2014წ.); ასევე წელიწადში 68-დან 8-მდე შემცირდა
რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევათა რაოდენობა


დაცულია აივ/შიდსზე კონსულტირების, ტესტირების და მკურნალობის მხრივ
უნივერსალური ხელმისაწვდომობა



მიღებული იქნა ზომები

სამედიცინო ინფორმაციის კონფიდენციალობის

დასაცავად: 1. დაწესებულებებში განთავსდა სპეციალური დაცული კარადები 2.
თანამშრომლებს

ჩაუტარდათ

ტრენინგები

3.

მიმდინარეობს

მონიტორინგი

კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპის შესრულებაზე


გაიხსნა ახალი ადაპტირებული საცხოვრისი შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პატიმრებისთვის, სადაც ისინი სათანადო საცხოვრებელ და მოვლის
პირობებში იმყოფებიან



გაფართოვდა ნარკოლოგიური სერვისების მიწოდება და დაფარვა: 1. გაიხსნა
ახალი ნარკოლოგიური განყოფილება 2. დაიწყო კამპანია ფსიქოტროპულ
მედიკამენტებზე დამოკიდებულების წინააღმდეგ 3. გაფორმდა ხელშეკრულებები
სამოქალაქო სექტორის ნარკოლოგიურ ცენტრებთან და დაიწყო პატიმრების
მკურნალობა/რეაბილიტაცია

4.

გაფართოვდა

მეტადონით

დეტოქსიკაციის

პროგრამა 5. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ჩანაცვლებითი შემანარჩუნებელი
თერაპიის დაწყებაზე


სამედიცინო პერსონალის შემადგენლობა განახლდა 37%-ით და ექიმების და
ექთნების ანაზღაურება გაიზარდა 60%-ით



დაიწყო პროფესიული განვითარების პროგრამა

პენიტენციური

ჯანდაცვის

ექთნებისა და ექიმებისთვის


გაიხსნა

ორი

სამედიცინო

ცენტრი:

სასჯელაღსრულების

ცენტრალური

საავადმყოფო და ტუბერკულოზის ცენტრი


შეირჩა სამოქალაქო ჯანდაცვის სექტორის 62-ზე მეტი საავადმყოფო და კლინიკა,
რომელიც პატიმრებს სამედიცინო მომსახურებას აწვდის: 2013 წელს 5650 ხოლო
2014 წელს 4586 სამედიცინო რეფერალი განხორციელდა საავადმყოფოებში,
რომლის

ფარგლებშიც

პატიმრებმა

დიაგნოსტიკა,

ექიმ-სპეციალისტების

კონსულტაციები და ქირურგიული ოპერაციები ჩაუტარდათ


დაინერგა სამედიცინო რეფერალის ელექტრონული რიგი, რომელიც გეგმიური
სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისას თანასწორობას, გამჭვირვალობას და
ეფექტურობას

უზრუნველყოფს.

პროგრამა

ასევე

ითვლის

მომსახურების

22
მიწოდების საშუალო დაყოვნებას, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში 25-დან 55
დღემდე მერყეობს სხვადასხვა სერვისის და გეოგრაფიის გათვალისწინებით.
სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება პაციენტებს მიეწოდებათ
რიგის და დაყოვნების გარეშე


მთელს სისტემაში დაინერგა პირველადი ჯანდაცვის მოდელი - გარემონტდა
სამედიცინო ოფისები, გადამზადდა პერსონალი და მიეწოდა სამედიცინო
აღჭურვილობა



ჯანდაცვის

მსოფლიო

ორგანიზაციის

რეკომენდაციების

გათვალისწინებით

შემუშავდა და დამტკიცდა მედიკამენტების საბაზისო სტანდარტი, რომელიც
განსაზღვრავს

სახელმწიფოს

მხრიდან

პატიმრებისთვის

დაფინანსებული

მედიკამენტების ჩამონათვალს


მიგრანტი პატიმრებისთვის შემუშავდა საინფორმაციო მექანიზმი 10 სხვადასხვა
ენაზე, რომელიც მათთვის ძირითადი სამედიცინო ინფორმაციის მიწოდებას
უზრუნველყოფს



შემუშავდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკების მართვის მოდული.

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 2014 წ. 12 ნოემბერს მიიღო რეზოლუცია,
რომლითაც ევროსასამართლოში სასჯელაღსრულების სისტემის ჯანდაცვის კუთხით

23
საქართველოს

სახელმწიფოს

წინააღმდეგ

არსებული

საჩივრები

აღსრულებულად

გამოაცხადა და დახურა.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 "სახელმწიფო

საიდუმლოების

შესახებ"

საქართველოს

კანონისა

და

NATO

-ს

(ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია) უსაფრთხოების პოლიტიკის
მოთხოვნების

თანახმად,

საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა

და

პრობაციის

სამინისტროში შეიქმნა NATO - ს კლასიფიცირებული ინფორმაციის ქვერეგისტრი


საკანცელარიო

სისტემის

დახვეწისა

და

საქმისწარმოების

გამარტივების

მიზნით,

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ინიციატივით დაინერგა არქივის ელექტრონული
პროგრამა,

საქმისწარმოების სამმართველომ განახორციელა

კორესპოდენციისა

2009-2010 წლების სრული

და 2009-2011 წლების მინისტრის ბრძანებების

ელექტრონული

24
ვერსიის მომზადება, რაც საშუალებას გვაძლევს თანამედრომე და სწრაფი მეთოდით
ნებიემიერი საქმისა და ბრძანების მოძიებისა და გაცნობის


დამტკიცდდა მოქალაქეებთან სატელეფონო კომუნიკაციის წესი, სადაც ყველა შემავალ
ზარს

ოპერატორი აწვდის ინფორმაციას

სტრუქტურული ერთეულის ტელეფონის

ნომრების შესახებ, მსურველს შესაძლებლობა აქვს ტონალურ რეჟიმში აკრიფოს მისთვის
სასურველი ნომერი


2013 წლიდან სამინისტროში დაინერგა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელექტრონული
დოკუმენტბრუნვის მიმოცვლის (eflow) პროგრამა, 2014

წელს აღნიშნული პროგრამაში

სრულად ჩაერთო საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ყველა რაიონული ოფისი და
ასევე სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყველა დაწესებულება, ასევე სამედიცინო
პერსონალის

სრული

შემადგენლობა,

ასევე

2014

წელს

დაიწყო

ელექტრონული

დოკუმენტბრუნვის მიმოცვლის (eflow) პროგრამაში მინისტრის ბრძანებების რეგისტრაცია


საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტროს

მონაცემთა

გაცვლის

სააგენტოსთან

თანამშრომლობით შესაძლებლობა გვაქვს საქმისწარმოების დამოუკიდებელ პროგრამებს
შორის კორესპოდენციის ელექტრონული გაცვლა ყველა უწყებას შორის


დამტკიცდა

სამინისტროს

ადმინისტრაციული

შენობის

მისაღებში

მომუშავე

პერსონალისათვის სამსახურებვრივი ტანსაცმლის ფორმის ნიმუშები


2014 წლის განმავლობაში ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოში მომზადდა
3390 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის პროექტი, ასევე, ჩატარდა მოხელის
შესარჩევი კონკურსები და ატესტაციები. კერძოდ: 2014 წლის 01 იანვრიდან დღემდე
საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა

და

პრობაციის

სამინისტრომ

153

ვაკანტურ

თანამდებობაზე, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით
გამოაცხადა და ჩაატარა საჯარო მოხელის კონკურსი. შემოვიდა და კონკურსის მეორე
ეტაპისათვის გადაირჩა 14947 CV - ზე მეტი;
სამინისტროში
თანამდებობაზე,
ჩატარებული.

დასაქმდა

99

ადამიანი.

რომელიც

მოგვიანებით

ატესტაცია

გამოცხადდა

კუნკურსების შედეგად შეირჩა და

კონკურსი

ჩაშლილად

განმეორებით
და

იქნა

ჩაუტარდა

გამოცხადდა

54

გამოცხადებული

და

სასჯელაღსრულების

დეპარტამენტის N2, N14 და N16 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის
სამედიცინო პერსონალს. ჩატარებული კონკურსებისა და ატესტაციების შედეგად ყველა
თანამშრომელი კომისიის მიერ შერჩეულ იქნა მათი კვალიფიკაციის, პროფესიული დონის,
შესაძლებლობებისა და პიროვნული თვისებების შეფასების საფუძველზე. კონკურსებისა
და ატესტაციების შედეგად ადამიანური რესურესების მართვის სამმართველოს მიერ
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მომზადდა მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილების 16
ოქმი და მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 36 სათათბირო სხდომის
ოქმი


ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველომ საქართველოს საჯარო სამსახურის
ბიუროსთან ხანგრძლივი და ინტენსიური თანამშრომლობის შედეგად ანალიზი გაუკეთა
და სამინისტროს თვითოეული პოზიციისთვის შეიმუშავა და შეადგინა სამუშაო
აღწერილობები, რომელთა დამტკიცებაც შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ
მოხდება მინისტრის მიერ



სამუშაო

აღწერილობები

გაკეთდა

ჯამში

158

პოზიციისათვის

და

გადაეგზავნა

სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს გასაცნობად


ადამიანური

რესურსების

მართვის

სამმართველომ

2014

წლის

განმავლობაში

უზრუნველყო სამმართველოში მომზადებული ბრძანებებისა და ხელშეკრულებების, ასევე
პირადი საქმეების ელექტრონულ პროგრამაში განთავსება, აწარმოა 100-ზე მეტი პირადი
საქმე მატერიალური სახით და აწარმოა 50-ზე მეტი შრომის წიგნაკი გათავისუფლებულ
მოსამსახურეთათვის


ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო ყოველდღიურად, საჭიროებისამებრ
კონსულტაციას უწევს სამსახურში მისაღებ და უკვე დასაქმებულ პირებს საკადრო
საკითხებზე. გარდა ამისა აცნობს სამინისტროში დასაქმებულ მოსამსხურეებსა თუ
დაწესებულებების მედ.პერსონალს მინისტრის ხელმოწერილ ბრძანებებს და აწვდის მათ
ბრძანების ასლებს გასაცნობად



ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო 2014 წლის განმავლობაში თითქმის
ყოველდღიურად და ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს სატელეფონო კონსულტაციებს,
როგორც მოქალაქეებთან, ასევე დაწესებულებების თანამშრომლებთან, სსიპ-ებთან და
საქვეუწყებო დაწესებულების მოსამსახურეებთან სხვადასხვა საკადრო თემებზე



ანალიზისა

და

ანალიტიკური
რაოდენობა;

სტატისტიკის
ანგარიში

კუთხით

შემდეგ

გაკეთდა

საკითხებზე:

2010-2014

წლების

მონაცემთა

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა

გარდაცვალება;

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სუიციდი; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სხეულის
დაზიანების ფაქტები; თვითდაზიანების მიზეზები; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
შიმშილობა; შიმშილობის მიზეზები; პირობით ვადამდე გათავისუფლება; ამნისტია;
შეწყალება;

გათავისუფლება

სხვადასხვა

შეღავათებით;

განმეორებით

ჩადენილი

26
დანაშაული; კვებისა და კომუნალური მომსახურების ხარჯები; სამედიცინო მომსახურების
ხარჯები; საჩივრები; ოჯახური ძალადობა


ასევე შეიქმნა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 2015-2017 წწ. სამოქმედო
გეგმა



შემუშავდა მსჯავრდებულთა რისკების შეფასების კლასიფიკაცია და განისაზღვრა მათი
საპატიმროებში გადაყვანის წესი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

სამინისტროს

სამართლებრივი

უზრუნევლყოფის

დეპარტამენტში

მომზადდა

და

გამოსაქვეყნებლად გადაეცა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 163 ნორმატიული
სამარლებრივი აქტი. მათ შორის დამტკიცებულ იქნა:
1. „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების
შეიარაღებაში არსებულ სპეციალურ საშუალებათა სახეების, მათი შენახვის,
ტარებისა

და

გამოყენების

წესის

და

საშუალებების

გამოყენების

უფლების

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს

პირობების,
მქონე

პირის

აგრეთვე

სპეციალური

განსაზღვრის

სასჯელაღსრულებისა

წესის

და პრობაციის

მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის N145 ბრძანება
2. „მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის
22 ივლისის N132 ბრძანება
3. „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
(სასწავლო) კურსების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 7 მაისის
N75 ბრძანება
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4. „საერთო პროფილის საავადმყოფოში,
სამკურნალო

დაწესებულებასა

ბრალდებულთა

და

და მსჯავრდებულთა

ტუბერკულოზის

სამკურნალო

და

სარეაბილიტაციო ცენტრში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადაყვანის წესის
დამტკიცების

შესახებ“

საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა

მინისტრის

2014 წლის 10 აპრილის №55 ბრძანება

და

პრობაციის

5. „თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცრის სპეციალური საშუალებების გაცემისა და
გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 21 თებერვლის N17 ბრძანება
6. „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ვირუსული C
ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამის დამტკიცების
და განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 31 იანვრის №01-5/ნ ბრძანება
7. „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, ადმინისტრაციული დაკავების ოქმის
ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 17
იანვრის N7 ბრძანება
8. „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის, ადმინისტრაციული დაკავების
ოქმის ფორმების, მათი შევსებისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმის

განმხილველ

ორგანოში

წარდგენის

წესის

დამტკიცების

თაობაზე“

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 17
იანვრის N6 ბრძანება
9. სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნევლყოფის დეპარტამენტში მომზადდა და
დამტკიცებულ იქნა 162 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი. ამასთან,
საანგარიშო

პერიოდის

განმავლობაში

მომზადდა

საქართველოს

უმაღლესი

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვა უწყებებთან გასაფორმებელი
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

28

2014

წელს

31

დეკემბრის

მდგომარეობით

სამართლებრივი

უზრუნველყოფის

დეპარტამენტის ადგილობრივი საბჭოსა და მუდმივმოქმედი კომისიის სამსახურებრივი
უზრუნველყოფის სამმართველოში, პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან სასჯელის
მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლის შესახებ შემოვიდა 11 850
შუამდგომლობა,

აქედან

სასჯელაღსრულების

და

პრობაციის

სამინისტროს

მუდმივმოქმედი კომისიისა და ადგილობრივი საბჭოების მიერ განხილული იქნა 11 028
შუამდგომლობა, საიდანაც

პირობით ვადამდე გათავისუფლდა 894 მსჯავრდებული.

სასჯელის მოუხდელი ნაწილი უფრო მსუბუქი სასჯელით შეეცვალა 71 მსჯავრდებულს
(29 - საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა და 42 - თავისუფლების შეზღუდვა). 822
მსჯავრდებულის საკითხი განხილვაზე არ იქნა დაშვებული, (არ ქონდათ მოხდილი
საშეღავათო ვადა, არ იყო გასული 6 თვე უარიდან, ვერ განიხილეს, განთავისუფლდა
საკითხის განხილვამდე).

ადგილობრივი საბჭოების მიერ მიღებული 260 გადაწყვეტილება გასაჩივრებული იქნა
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში საიდანაც: 104
სარჩელზე უარი ეთქვა; 20 სარჩელი დაკმაყოფილდა;
სარჩელი

სამინისტროს

მიერ

გასაჩივრდა

91 სარჩელი გაიხმეს უკან; 18

ზემდგომ

დაკმაყოფილდა. ამჟამად ნაშთად დარჩენილია 44 სარჩელი.

ინსტანციაში

საიდანაც

7

29
გენერალური ინსპექცია

გენერალური ინსპექციის ძირითადი ფუნქციაა სამინისტროს სისტემაში საქართველოს
კანონმდებლობის

მოთხოვნათა

შესრულების კონტროლი, სამინისტროს

სისტემაში

დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის სამსახურებრივი კონტროლი, სამინისტროს
სისტემის

მოსამსახურეთა

კანონიერი

ინტერესების,

მიერ

მოქალაქეთა

სამსახურებრივი

კონსტიტუციური
გადაცდომის

უფლებებისა

ფაქტებისა

და

და
სხვა

მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენა, აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებული
განცხადებებისა

და

საჩივრების

შესწავლა

და

შესაბამისი

რეაგირება,

აქედან

გამომდინარე, 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრამდე სასჯელაღსრულებისა
და

პრობაციის

სამინისტროს

გენერალურ

ინსპექციაში

შემოვიდა

1043

განცხადება/საჩივარი, საიდანაც 132 გაცხადება/საჩივარი ქვემდებარეობით შემდგომი
რეაგირების მიზნით გადაგზავნილი იქნა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტში, ხოლო
22 გაცხადება/საჩივარი ქვემდებარეობით შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაგზავნილი
იქნა

სამინისტროს

საგამოძიებო

დეპარტამენტში,

ასევე

18

გაცხადება/საჩივარი

ქვემდებარეობით შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაგზავნილი იქნა

საქართველოს

მთავარ პროკურატურაში.
სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების
შედეგად შედგა 117 დასკვნა და დისციპლინური წესით დასჯილი იქნა სისტემის 152
თანამშრომელი.
დათხოვნილი - 33
საყვედური - 48
შენიშვნა - 30

30
საგამოძიებო დეპარტამენტი

საგამოძიებო

დეპარტამენტის

ძირითადი

ფუნქციაა,

კომპეტენციის

სფეროს

მიკუთვნებულ დანაშაულთა გამოძიება და პრევენცია, დანაშაულის ჩამდენი პირის ან
პირების დადგენა, მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების
განხორციელება, კანონმდებლობის დარღვევის ხელშემწყობი მიზეზების შესწავლა,
ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება, დაკისრებული მოვალეობის შესრულების
მიზნით,

2014

წლის

1

იანვრიდან

2014

წლის

31

დეკემბრამდე

საგამოძიებო

დეპარტამნეტში გამოძიება დაიწყო 716 სისხლის სამართლის საქმეზე; დევნა დაიწყო 237
პირის მიმართ; გამოძიება დამთავრდა 604 სისხლის სამართლის საქმეზე, აქედან,
სასამართლოში წარიმართა 193 სს საქმე, 411 საქმეზე შეწყდა გამოძიება. ქვემდებარეობით
გადაიგზავნა 9 სისხლის სამართლის საქმე და ქვემდებარეობით შემოვიდა 2 სს საქმე.
წინასაგამოძიებო ქმედებებში დარეგისტრირდა 1 810 მასალა და შესრულდა 1 761 მასალა.

შიდა აუდიტი

2014 წლის განმავლობაში შიდა აუდიტის სამსახური მუშაობდა ოთხი მიმართულებით,
კერძოდ: აუდიტის გეგმების ჩამოყალიბება, აუდიტორული შემოწმება, საკონსულტაციო
საქმიანობა და შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
"სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის
შესაბამისად შიდა აუდიტის დაგეგმვა უნდა განხორციელდეს რისკის შეფასების
საფუძველზე და მისი შედეგები აისახოს შიდა აუდიტის სტრატეგიულ გეგმაში, რომლის
საფუძველზეც უნდა შემუშავდეს შიდა აუდიტის წლიური გეგმა. აღნიშნულიდან
გამომდინარე შიდა აუდტის სამსახურის მიერ 2014 წლის განმავლობაში:
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აუდიტის საქმიანობის დაგეგმვისა და რისკის შეფასებისათვის შემუშავდა
ერთიანი მიდგომა/სტანდარტი



განხორციელდა აუდიტის გარემოს განსაზღვრა და აუდიტის ობიექტებად
დაჯგუფება



შეგროვდა და დამუშავდა სამინსიტროს სისტემის საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის,

კადრების

შემოდინაბა/გადინების,

მიმდინარე

პროცესების

შესახებ ინფორმაცია


შეგროვებული
მონაცემთა

და

დამუშავებული

ურთიერთშედარებით,

ინფორმციის
მოხდა

საფუძველზე,

რისკის

ასევე

ფაქტორების

ინდიკატორების შედგენა


რისკ-ფაქტორების მნიშვნელობიდან გამომდიანრე, განხორციელდა მათთვის
ხვდედრითი წილის მინიჭება საერთო შეფასების სისტემაში ასასახად



შესაბამისი აუდიტის ობიექტისათვის განხორციელდა აუდიტის სახის შერჩევა



მომზადდა და მინისტრს დასამტკიცებლად წარედგინა 2014 და 2015 წლების
შიდა აუდიტის წლიური გეგმა
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მომზადდა და მინისტრს დასამტკიცებლად წარედგინა 2015-2017 წლების
შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმა

საერთაშორისო დეპარტამენტი



2014 წლის დეკემბერში საქართველოს გეგმური ვიზიტით ესტუმრა ევროპის
საბჭოს წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის
პრევენციის ევროპული კომიტეტი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტროს ორგანიზებით, აღნიშნულ პროცესში ჩართულნი იყვნენ
სხვადასხვა რელევანტური სახელმწიფო უწყებები



ივლისის თვეში ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტსა და ქალთა
მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტების სესიებზე
განხილულ

იქნა

„სამოქალაქო

და

პოლიტიკური

უფლებების

შესახებ“

საერთაშორისო პაქტის (ICCPR) შესრულების შესახებ საქართველოს მთავრობის
მე-4 პერიოდული ანგარიში და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესრულების შესახებ გაერთიანებული მე-4 და
მე-5

ანგარიშები.

მომზადდა

აღნიშნული

ანგარიშების

ნაწილი,

რომელიც

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს კომპეტენციის
ფარგლებში შედიოდა


გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებისათვის მომზადებულ იქნა (HRC and
CEDAW) კომიტეტების საკითხთა ჩამონათვალზე (list of Issues) პასუხები
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალ
საკითხებზე



მომზადდა გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს
(UNODC) სისხლის სამართლის 2013 წლის სტატისტიკური ანგარიში



პენიტენციურ სფეროში 2013-2014 წლებში განხორციელებული და 2015 წელს
დაგეგმილი რეფორმების შესახებ მომზადდა ანგარიში NATO-ს ყოველწლიურ
ანგარიშისთვის (ANP)
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მომზადდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმითა (ENP AP) და
„აღმოსავლეთ

პარტნიორობის“

სასჯელაღსრულებისა

და

საგზაო

პრობაციის

რუკებით

(EAP

roadmaps)

მიერ

აღებული

სამინისტროს

ვალდებულებების შესრულების შესახებ ანგარიშები


ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის, ტორბიონ იაგლანდის ყოველწლიურ
ანგარიშთან

დაკავშირებით,

მომზადდა

პენიტენციური

სისტემისადმი

დაქვემდებარებულ საკითხებზე საპასუხო ღონისძიებების შესახებ ანგარიში

თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
ევროკავშირის პროექტის „Human Dynamics“-ის ფარგლებში რეგულარულად ტარდება
შეხვედრები

თანამშრომლობის

კიდევ

უფრო

განსამტკიცებლად

და

ახალი

მიმართულებების ჩამოსაყალიბებლად. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა
გასვლითი შეხვედრა სამინისტროს სტრატეგიაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფისათვის.
აღნიშნულ შეხვედრაზე შემუშავდა სამოქმედო გეგმის პროექტი 5 მიმართულებით.
დეპარტამენტი ასევე ჩართული იყო სამინისტროს PR სტრატეგიისა და სამინისტროს
სასწავლო ცენტრის განვითარების სტრატეგიის მოსამზადებელი მოლაპარაკებების
პროცესში; საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს
პროექტი „Human Dynamics“-ის ჩართულობას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს

მიერ

მსჯავრდებულთა

კლისიფიკაციის

დოკუმენტის

შემუშავების

პროცესში. ამ მიმართულებით 2014 წლის 18-19 ოქტომბერს გაიმართა გასვლითი
შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ექსპერტებმა.

ევროპის საბჭოს (CoE) პროექტის „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და სხვა დახურული
ტიპის დაწესებულებებში“ ფარგლებში რეგულარულად ტარდება შეხვედრები. პროექტის
ფარგლებში მოხდა ექსპერტების ჩართვა რეფორმების კოორდინაციის და მონიტორინგის
საბჭოსთვის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში. მათი ეგიდით გაიმართა
კონსულტაციები ჰოლანდიელ ექსპერტთან, რომელმაც აღნიშნულ სფეროში ევროპული
პრაქტიკის თაობაზე სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა.

გაეროს

განვითარების

წინადადება,

რომელიც

პროგრამის

ფარგლებში

ითვალისწინებს

(UNDP)

საექსპერტო

და

შემუშავდა

საპროექტო

ტექნიკური

დახმარების
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უზრუნველყოფას სამინისტროსათვის რეფორმის ფარგლებში. განსაკუთრებული აქცენტი
გაკეთდება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრზე. მოლაპარაკების
შედეგად პროექტის ფარგლებში გამოიყოფა 60 000 (სამოცი ათასი) აშშ დოლარი;
გაეროს

ბავშვთა

ფონდთან

(UNICEF)

და

გაეროს

(UN WOMEN) რეგულარულად ტარდება შეხვედრები

ქალთა

ორგანიზაციასთან

თანამშრომლობის სხვადასხვა

ფორმატით. გაეროს ბავშვთა ფონდთან და გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან მჭიდრო
თანამშრომლობით შემუშავდა სამინისტროს სამოქმედო გეგმის არასრულწლოვანთა და
ქალთა

ნაწილების

პროექტები.

UNICEF

აქტიურადაა

ჩართული

სასჯელის

ინდივიდუალური დაგეგმვის მიდგომის დანერგვის ხელშეწყობაში.

2014

წლის

ივნისში

აშშ-ს

საერთაშორისო

ნარკოტიკებისა

და

სამართალდამცავ

ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროსა (INL) და სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სამინისტროს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომლის
ფარგლებში გამოიყო 1 მილიონი აშშ დოლარი. 2014 წლის ნოემბერში

გაიმართა

სამინისტროს დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი აშშ-ში მინისტრის ხელმძღვანელობით.
ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია ეწვია აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტს, იუსტიციის
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დეპარტამენტს და გამართა შეხვედრები ვისკონსინის შტატში სასჯელაღსრულების
დაწესებულებების ხელმძღვანელ პირებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ასევე
მემორანდუმის ფარგლებში 2014 წლის 14-23 ივნისს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სამინისტროს დელეგაცია აშშ ვისკონსინის შტატის სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტს ესტუმრა. ვიზიტის ფარგლებში სამინისტროს შვიდკაციანი დელეგაცია
პენიტენციური მიმართულებით

ვისკონსინის შტატის გამოცდილებას გაეცნო და

სასჯელაღსრულების რამდენიმე

დაწესებულება მოინახულა. ამავე მემორანდუმის

ფარგლებში განხორციელდა ვისკონსინის სასჯელაღსრულების სისტემიდან ჩამოსული
ექსპერტების 2 კვირიანი ვიზიტი სექტემბერში და შემდგომ 1 კვირიანი ვიზიტი
დეკემბერში.
უშუალო

საერთაშორისო

მონაწილეობით

სასჯელაღსრულების

ურთიერთობების

აღნიშნული

დეპარტამენტის

თანამშრომელთა

ვიზიტების

ფარგლებში,

სასწავლო

დათვალიერება

დაწესებულებების

განხორციელდა
და

სამუშაო

შეხვედრები, სადაც განიხილებოდა მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია, მათი რისკების
მიხედვით შეფასების მეთოდოლოგია და სასჯელაღსრულების დაწესებულების მართვის
საკითხები. 2015 წლის იანვარში ზემოხსენებული მემორანდუმის ფარგლებში ასევე
დაგეგმილია სამინისტროს დელეგაციის სასწავლო ვიზიტი აშშ-ში.

საქართველოში წითელი ჯვრის (ICRC) კომიტეტისა წარმომადგენლობის მხარდაჭერით
მოხდა არაერთი საოჯახო ვიზიტის ორგანიზება იმ მსჯავრდებულთათვის, რომელთა
ნათესავებიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ცხოვრობენ, სამინისტრო ასევე
უზრუნველყოფს

გაეროს

წარმომადგენლების

ლტოლვილთა

უმაღლესი

დაუბრკოლებლად

კომისარიატის

შეხვედრას

(UNHCR)

სასჯელაღსრულების

დაწესებულებებში განთავსებულ ლტოლვილებთან.

ევროკავშირთან

საქართველოს

მთავრობის

პირდაპირი

საბიუჯეტო

მხარდაჭერის

შეთანხმების საფუძველზე გადაიხედა სამინისტროს 2013 წლის სამოქმედო გეგმის
ინდიკატორები

და

სამინისტროს

შესაბამის

დანაყოფებთან

ერთად

მომზადდა

შესრულების ანგარიში. ამ მიზნით რეგულარულად ტარდებოდა შეხვედრები, როგორც
ევროკავშირის

წარმომადგენლებთან,

დანაყოფების პასუხისმგებელ პირებთან.

ასევე

სამუშაო

შეხვედრები

სამინისტროს
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2014 წლის 9 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით განხორციელდა ევროკავშირის შეფასების
მისიის მომდევნო ვიზიტი. შეფასების მისიამ შეამოწმა 2013 წელს სრულად და 2014 წლის
5 თვისათვის სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში საქართველოს
მთავრობასა და ევროკავშირს შორის ფინანსური შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულება. მისიის წევრებმა მოინახულეს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებები და პრობაციის ბიუროები.

სასჯელაღსრულებისა

და

პრობაციის

სამინისტროში

მიმდინარე

ფუნდამენტური

რეფორმის თემატიკაზე აქტიურად მიმდინარეობდა საკონსულტაციო, მოსამზადებელი
შეხვედრები არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

ასევე გაიმართა

მინისტრის საკონსულტაციო შეხვედრები დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან რეფორმის გაცნობის მიზნით;
სამინისტრომ

შესაბამის

დანაყოფებთან

ერთად

შეისწავლა

რესოციალიზიცია-

რეაბილიტაციის მიმართულებით ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 7 პროექტი.
ევროკავშირთან ერთად განხილულ იქნა პროექტების ეფექტიანობის მონიტორინგის
საკითხები. გადაწყდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები კვარტალურ ანგარიშებს
წარუდგენენ სამინისტროსაც და მონაწილეობას მიიღებენ სამინისტროს მიერ ამ
მიმართულებით ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის კვარტალურ ფორუმში.
მომზადდა

თანამშრომლობის

მემორანდუმები

შემდეგ

არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან: „დემოკრატიის ინსტიტუტი“, „ქალი და ბიზნესი“, „თანადგომა“,
„GCRT“ და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“. აღნიშნული არასამთავრობო
ორგანიზაციები

უშუალოდ

ახორციელებენ

მსჯავრდებულთა

რესოციალიზაცია-

რეაბილიტაციის პროექტებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამის
ფარგლებში.
2014 წლის 14 ივლისს, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინიციატივითა
და ევროკავშირის პროექტის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის
რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ხელშეწყობით, გაიმართა მრგვალი მაგიდა
„სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა სარეაბილიტაციო საქმიანობაში სისხლის
სამართლის

მართლმსაჯულების

ურთიერთთანამშრომლობის
ორგანიზაციებთან.

სფეროში“.

მემორანდუმებს

აღნიშნული

შეხვედრაზე
ზემოაღნიშნულ

არასამთავრობო

ხელი

მოეწერა

არასამთავრობო

ორგანიზაციები

უშუალოდ
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ახორციელებენ

მსჯავრდებულთა

რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის

პროექტებს

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.
შემუშავდა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განხორციელებული ვიზიტების აღრიცხვის
ერთიანი ელექტრონული ბადე.

სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2014 წლის 6 იანვრიდან სასწავლო ცენტრმა ფუნქციონირება დაიწყო განახლებული
ინფრასტრუქტურით. რეაბილიტირებული შენობა უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის
სწავლისა

და

დასვენებისათვის

კომფორტულ

გარემოში

ჩატარებას,

როგორც

ტრენერებისთვის, ასევე მსმენელთათვის.

ინფრასტრუქტურის განახლებამ მონაწილეთათვის ხელმისაწვდომი გახადა ღია და
დახურული სპორტული დარბაზები, რომლებიც აღჭურვილია შესაბამისი სპორტული
ინვენტარით.

სასწავლო

ცენტრში

განახლდა

იმიტირებული

საკნები

ტრენინგის

პრაქტიკული ნაწილის ეფექტურად ჩატარების უზრუნველსაყოფად. კეთილმოეწყო
რეგიონებიდან ჩამოსული მონაწილეებისათვის გამოყოფილი სასტუმრო ოთახები და
გაუმჯობესდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.
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2014 წელს სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში:


შედგა ტრენერთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა კასკადური ტრენინგების „ჯანსაღი

გარემოს

შექმნა

და

დაავადებათა

გავრცელების

პრევენცია

დახურული

ტიპის

დაწესებულებებში“ შუალედური შედეგების შეფასების მიზნით. შეხვედრის დროს მოხდა
ჩატარებული ტრენინგების შეფასება და შემუშავდა სამომავლო გეგმები


შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სხვა სტრუქტურებთან ერთად მონაწილეობდა

სასწავლო ცენტრი. ჯგუფის მიერ მომზადდა სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოსა და სასჯელაღსრულების
დაწესებულების

სოციალური

განყოფილების

თანამშრომელთათვის,

აღნიშნული

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ტრენინგები, რომლებიც ჩატარდა ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა
საქართველოში“ (Hulla & Co. Human Dynamics KG) თანადაფინანსებით. სამუშაო ჯგუფის
მუშაობის ფარგლებში გაიწერა სასჯელაღსრულების სოციალური სამსახურის ფუნქციამოვალეობები და გამოიკვეთა საჭიროებები, შემუშავდა სამუშაო აღწერილობები
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შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების

მონაწილეობით. სამუშაო შეხვედრები მიმდინარეობდა სასწავლო ცენტრში, შემუშავებულ
იქნა საბაზისო სასწავლო პროგრამა სარეაბილიტაციო სამმართველოს სოციალურ
მუშაკთა და ფსიქოლოგთათვის. აღნიშნული პროგრამით ტრენინგები განხორციელდა
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სისხლის სამართლის რეფორმის
მხარდაჭერა საქართველოში“ (Hulla & Co. Human Dynamics KG) ფინანსური მხარდაჭერით


შედგა სამუშაო შეხვედრები სუიციდის პრევენციის პროგრამის განვითარებასთან

დაკავშირებით, რომელსაც ესწრებოდნენ სამინისტროს, სამედიცინო დეპარტამენტის,
სასჯელაღსრულების

დეპარტამენტის,

სასჯელაღსრულების

დაწესებულებების,

სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები, ევროსაბჭოს ექსპერტები. პროგრამის მიზანია
პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა შორის სუიციდის მცდელობების და სუიციდით
გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება: თვითმკვლელობის რისკის მქონე პირთა
დროულ

აღმოჩენა,

მათთვის

სათანადო

ფსიქოლოგიური,

ფსიქიატრიული

და

სოციალური დახმარების მობილიზება და იმ პირთა დახმარება, რომლებსაც სუიციდის
მცდელობა უკვე ჰქონდათ. შეხვედრები აგრეთვე მიზნად ისახავდა ეფექტური სასწავლო
პროგრამის შემუშვებას, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სუიციდის პრევენციის
პროგრამის მიზნების განხორციელებას. დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები.

განხორციელებული/მიმდინარე პროექტები



საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მიერ

დაფინანსებული პროექტის - „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის
ქმედუნარიანობის განვითარება - მენტორინგის სისტემის შექმნა და განვითარება“
ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობები: ტრენინგის მოსამზადებელი
სამუშაო შეხვედრები; ტრენინგი; პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია. პროექტი
ითვალისწინებდა გერმანელი ექსპერტის მოწვევას ტრენერად. ბ-ნი გიუნტერ ჰერცოგი,
გერმანელი ექსპერტი, უძღვებოდა ტრენინგს მენტორინგის პროგრამის გერმანული
გამოცდილების გაზიარების მიზნით


გაეროს

ბავშვთა

“არასრულწლოვან

ფონდის

პატიმრებთან

(UNICEF)
მომუშავე

მიერ

დაფინანსებული

სასჯელაღსრულების

პროექტი
სისტემის

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება” ითვალისწინებს 5 ეტაპიანი ტრენინგის
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განხორციელებას არასრულწლოვან პატიმრებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისა და
ფსიქოლოგებისათვის. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგების სერია სხვადასხვა
თემაზე:

ჯგუფური

არტთერაპია;

მუშაობის

სასიცოცხლო

დასაქმებისთვის

მეთოდები;
უნარების

მომზადება;

ბულინგი

და

გაუმჯობესება,

ინდივიდუალური

ბულინგის

პრევენცია;

პროფორიენტაცია

მუშაობის

პროექციული

და
და

დიაგნოსტიკური მეთოდები. მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდის გამო, განხორციელდა
მოლაპარაკებები გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) საბიუჯეტო ცვლილებების
თაობაზე

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები

2014 წლის განმავლობაში სასწავლო ცენტრმა ხელი მოაწერა ურთიერთთანამშრომლობის
რამდენიმე მემორანდუმს:



2014 წლის 27 თებერვალს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა ხელი

მოაწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შ.პ.ს. აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტთან,

რომლის

ფარგლებშიც

აქტივობებს

განახორციელებს

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი; აღნიშნულ უნივერსიტეტებთან
დადებული

მემორანდუმების

სამაგისტრო

პროგრამის

მიზანს

წარმოადგენს

ფარგლებში

იურიდიული

პრაქტიკული

ფაკულტეტის

სასწავლო

კურსის

(სასჯელაღსრულების კლინიკა) ჩამოყალიბება მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით


2014 წლის 7 ნოემბერს ხელი მოეწერა მემორანდუმს სსიპ - სასჯელაღსრულებისა

და პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის.
მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს სასჯელაღსრულების სისტემაში დასაქმებული
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების ორგანიზების გზით


2014

წლის

პირველ

დეკემბერს

ხელი

მოეწერა

მემორანდუმს

სსიპ

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრსა და “Penal Reform International
(PRI)” –ს („ციხის საერთაშორისო რეფორმა“) თბილისის ქვერეგიონალურ ოფისს შორის,
რომლის

მიზანს

წარმოადგენს

სასჯელაღსრულებისა

და

პრობაციის

სისტემაში
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დასაქმებული პერსონალის პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ხელშეწყობა, ტრენინგებისა და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების ორგანიზების გზით.
და სხვა.

