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გვეკუთვნის თუ არა საარსებო შემწეობა/ ვის შეიძლება დაენიშნოს
საარსებო შემწეობა/

ან /რა უნდა ვიცოდეთ საარსებო შემწეობის

შესახებ
საარსებო შემწეობა არის ფულადი სოციალური დახმარების
ერთ–ერთი ფორმა, რომელიც განკუთვნილია შეფასების სისტემით
იდენტიფიცირებული უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.
როგორ მოვიქცეთ

თუ ოჯახი საჭიროებს ფულად სოციალურ

როდის და რა ოდენობით ინიშნება საარსებო შემწეობა?
საარსებო შემწეობის დანიშვნის უფლებას მოიპოვებს მონაცემთა

დ ა ს ა ქ მ ე ბ ა

სარეიტინგო

ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი

ქულა

არ

აღემატება

57

000-ს.

თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 57001-ზე და

·

·

ოჯახის სრულწლოვანი წევრების პირადობის/ბინადრობის

ქულის ძალაში შესვლიდან მეორე თვეს, შემდეგი ოდენობით:

რომელიც, მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიუხედავად,
სოციალური

დახმარების

დანიშვნისთვის

არის:

სრულ

სახელმწიფო

კმაყოფაზე

პირი;

გაგზავნილი

პირი;

იძულებით

თუ განცხადება შეაქვს პირს, რომელიც ოჯახის წევრი არ

ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი პირი (გარდა იმ პირისა,

რა ხდება განაცხადის ფორმის შევსების შემდეგ?
ოჯახს ესტუმრება სოციალური აგენტი. ვიზიტის დროს,
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ
მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შეივსება

სამკურნალოდ

მყოფი

მოწმობა

ნოტარიულად დამოწმებული რწმუნებულება,

·

ფულად სოციალურ დახმარებას ვერ მიიღებს ოჯახის ის წევრი,

არასრულწლოვანი წევრ(ებ)ის შემთხვევაში, დაბადების

მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან

რომლების სამხედრო სამსახურის შესრულებისას პერიოდულად, სამ
თვეში ერთხელ მაინც ბრუნდება ოჯახში)
; ოჯახიდან სამ თვეზე მეტი ვადით წასული პირი;
სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან
გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი;
ოჯახს არ აქვს უფლება, საარსებო შემწეობასთან ერთად მიიღოს
დევნილის ყოველთვიური შემწეობა.

დეკლარირებული ინფორმაცია დასტურდება ოჯახის

სად და როგორ ავიღოთ კუთვნილი საარსებო შემწეობა?

უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

თანხის მისაღებად უნდა მივმართოთ სს "ლიბერთი ბანკს", სადაც
ანგარიშის გახსნისა და პლასტიკური ბარათის დამზადების შემდეგ,
ყოველთვიურად ჩაირიცხება კუთვნილი ფულადი დახმარება.
ფულადი დახმარების მისაღებად სს "ლიბერთი ბანკში" ანგარიშის
გახსნა უფასოა.

დეკლარაციაში ასახული ინფორმაციის მონაცემთა ერთიან
ბაზაში განთავსებისა და დადგენილი მეთოდოლოგიით
მისი დამუშავების შემდეგ, ოჯახს მიენიჭება სარეიტინგო
ქულა, რომლის ოდენობაც განსაზღვრავს ოჯახის უფლებას
მოითხოვოს თუ არა ფულადი სოციალური დახმარება.

ცვლილებას.

მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით დღე-ღამის
განსაზღვრულ პერიოდში (დილის 8:00 საათიდან საღამოს 10:00
საათამდე) დაუბრკოლებლად შეუშვას სოციალური მუშაკი თავის
საცხოვრებელ ბინაში, მისცეს მას საშუალება სრულად
დაათვალიეროს ოჯახის მიერ დაკავებული საცხოვრებელი ფართობი
თუ საერთო სარგებლობის სათავსოები, შეამოწმოს ყოფითი
პირობები;
ობიექტური პასუხები გასცეს სოც.მუშაკის შეკითხვებს და არ
დაამახინჯოს ფაქტები, მოთხოვნისამებრ წარადგინოს საჭირო
დოკუმენტები, ხელი მოაწეროს გამოკითხვის შედეგად შევსებულ
დოკუმენტს, განსხვავებული აზრის არსებობისას დააფიქსიროს
საკუთარი შენიშვნები;
სააგენტომ ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია,
რომელიც უკავშირდება ოჯახის ან მისი ცალკეული წევრ(ებ)ის
იდენტიფიკაციას, ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას,

„ოჯახის დეკლარაციის“ ელექტრონული ფორმა.

·

დეკლარაციის შევსებიდან გასულია ერთ წელზე მეტი;

საარსებო შემწეობის მისაღებად ოჯახი თანახმაა:

წევრზე 60 ლარი, ხოლო ყოველი მომდევნო წევრზე - 48 ლარი.

სასჯელაღსრულების ან სხვა ინსტიტუციონალურ დაწესებულებაში,

საჭიროა მეურვეობის ან

ც ვ ლ ი ლ ე ბ ა ;

ეკონომიკური მდგომარეობის და შესაბამისად სარეიტინგო ქულების

დამადასტურებელი მოწმობა

არის, ამ შემთხვევაში

ა დ გ ი ლ ი ს

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა;

ორი და მეტსულიანი ოჯახების შემთხვევაში, ოჯახის უხუცეს

·

ო ჯ ა ხ შ ი ;

დ ა კ ა რ გ ვ ა ;

სხვა მიზეზი, რომელიც ადასტურებს ოჯახის სოციალურ-

სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს, საცხოვრებელი

რა დოკუმენტები გვესაჭიროება განაცხადის ფორმის შესავსებად?

ც ვ ლ ი ლ ე ბ ა
ს ა მ უ შ ა ო ს

ფულად დახმარებას ოჯახი მიიღებს მინიჭებული სარეიტინგო

ერთსულიანი ოჯახის შემთხვევაში - 60 ლარი;

დავრეგისტრირდეთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა

ა ნ

განხორციელდა საარსებო შემწეობის დანიშვნის პროცედურა,

ასეთ შემთხვევაში საჭიროა მივმართოთ სოციალური მომსახურების

ერთიან ბაზაში.

დ ე მ ო გ რ ა ფ ი უ ლ ი

ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული ყველა ოჯახი, რომლის

დახმარებას?

ადგილის მიხედვით, შევავსოთ დადგენილი ფორმის განაცხადი და

ან კორექციას შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

პერსონალურ და სხვა მონაცემებს, რაც უკავშირდება მონაცემთა
ბაზაში რეგისტრაციას; ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის,
დემოგრაფიული (ოჯახის წევრთა რაოდენობის გაზრდა ან
შემცირება) ან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლის
შესახებ აცნობოს სააგენტოს ამ ცვლილებიდან ერთი თვის ვადაში;
ოჯახის მიერ სოციალური დახმარების მიღების თაობაზე

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებითი
გადამოწმება, რაც განსაზღვრავს შემწეობის შეწყვეტას, გაგრძელებას

ინფორმაცია გახდეს საჯარო.
ეს ბროშურა დაფუძნებულია კანონზე - სოციალური დახმარების
შესახებ

