ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმა

ამოცანები

განსახორციელებელი

გეგმის

ღონისძიებები

განხორციელების
შეფასების
ინდიკატორები

საბაზისო მონაცემები

სამიზნე

განხორციელ

პასუხისმგებელი

(2015 წლის
ბოლოსათვის)

(2018 წლისათვის)

ების ვადები

უწყება

გადამზადებულია
1500
თანამშრომელი

2016-2018

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

გადამზადებული
200 ახალი
მსმენელი

2016-2018

სასჯელაღსრულებ
ისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრი

პარტნიორი
ორგანიზაციები

ფინანსური

დაფინანსების

რესურსი

წყარო

9000 ლარი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

1. მიწოდების შემცირება

1.1 შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებების
თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება

1.1.1 ნარკოტიკების
უკანონო ბრუნვის
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე შინაგან
საქმეთა სამინისტროში
მისაღები და მოქმედი
თანამშრომლების
მომზადება/გადამზადება

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

გადამზადებულია

1.1.2
სასჯელაღსრულების
სისტემის
თანამშრომელთა
მომზადება/გადამზადება
ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
აღმოჩენისა და
შემოწმების
პროცედურებთან
დაკავშირებით

დამტკიცებული

47 მსმენელი

1.1.3 პროკურორების
გადამზადება
ნარკოტიკული
დანაშაულის გამოძიების
თემაზე
(განხორციელებული
საკანონდებლო

ჩატარებული

2014-2015 წლების

პროკურორების

სასწავლო

მონაცემებით,

კვალიფიკაციის

კურსების

გადამზადება გაიარა

ამაღლების

რაოდენობა.

42-მა პროკურორმა და მიზნით,

1176 თანამშრომელი

სასწავლო
პროგრამა/ები;

საქართველოს

დონორული
დაფინანსება

სასჯელაღსრულებ
ისა და პრობაციის
სამინისტრო;

ჩატარებული
ტრენინგების

არასამთავრობო

რაოდენობა;

და საერთაშორისო
ორგანიზაციები;

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

შპს - ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
და ნარკომანიის
პრევენციის
ცენტრი.

57-მა სტაჟიორმა

გადამზადებას
გაივლის
1

2016-2018

საქართველოს
პროკურატურა

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ადმინისტრ
აციული
ხარჯები

პასუხისმგებელი
ორგანიზაციის
ბიუჯეტი

ცვლილებების
გათვალისწინებით)

გადამზადებული

საქართველოს

პროკურორების

პროკურატურის

რაოდენობა

სისტემის ყველა
ტერიტორიული
ორგანოს 150
წარმომადგენელი

1.1.4 პროკურორების
გადამზადება,
ნარკოტიკული
საშუალებების
რეალიზაციის შედეგად
მიღებული უკანონო
შემოსავლების
ლეგალიზაციის
წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე

2016-2018

ჩატარებული

2015 წელს DEA-სთან

შესაბამისი

სასწავლო

თანამშრომლობით

უწყებების

კურსების

განხორციელდა ერთი

წარმომადგენელთა

სამინისტრო;

რაოდენობა.

სამუშაო შეხვედრა,
რომელშიც შსს-სა და

კვალიფიკაციის
ამაღლების

შემოსავლების

შემოსავლების

მიზნით,

სამსახურის

განხორციელდება

ფინანსური

წარმომადგენლებიც

4 სასწავლო

მონიტორინგის

მონაწილეობდნენ

აქტივობა

სამსახური;

გადამზადებული
პროკურორების
რაოდენობა

საქართველოს
პროკურატურა

საქართველოს
შინაგან საქმეთა

ადმინისტრ
აციული
ხარჯები

პასუხისმგებელი
ორგანიზაციის
ბიუჯეტი/დონორ
ული დაფინანსება

სამსახური;

DEA /
US Embassy / INL.

1.2 ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
აღმოჩენის მიზნით
კინოლოგიის სამსახურის
განვითარება

1.2.1 ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
აღმოჩენის მიზნით
საბაჟო დეპარტამენტის
კინოლოგიის
სამმართველოს
განვითარება

საბაჟო გამშვებ

საბაჟო გამშვებ

საბაჟო გამშვებ

პუნქტებში

პუნქტებში

პუნქტებში

კინოლოგიის

კინოლოგიის

კინოლოგიის

სამმართველოსათვ

სამმართველოსათვის

სამმართველოსათვ

ის საჭირო

არსებობს 20

ის არსებობს 43

ძაღლების

სამსახურებრივი

სამსახურებრივი

რაოდენობა

ძაღლი

ძაღლი

1.2.2 ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
აღმოჩენის მიზნით
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
კინოლოგიის სამსახურის
განვითარება

საბაჟო გამშვები

აშშ-ში შეძენილ და

შეძენილი

პუნქტებისა და

გაწვრთნილ იქნა 8

პენიტენციური
სისტემის

ძაღლი, გადამზადება
გაიარა 8 კინოლოგმა

2016-2018

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო სსიპშემოსავლების
სამსახური

პასუხისმგებელი

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ძაღლებისა ადა

შინაგან საქმეთა

უწყების ბიუჯეტი

გადამზადებული
კინოლოგების

სამინისტრო

დაწესებულებებში

რაოდენობა

კინოლოგიის

გაზრდილია

სამსახურისთვის
საჭირო
გაწვრთნილი
ძაღლების და

2

2016-2018

უწყების ბიუჯეტი

გადამზადებული
კინოლოგების
რაოდენობა

1.3 ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
არალეგალური ბრუნვის
შემცირება

1.3.1 კონტროლის
გაძლიერება ქვეყანაში
ნარკოტიკების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
უკანონო შემოტანის
ძირითად შესაძლო
მიმართულებებზე:
აეროპორტები, საზღვაო
პორტები,
საავტომობილო და
სარკინიგზო
მაგისტრალები

ამოღებული

ამოღებული

ყოველწლიური

ნარკოტიკული

ნივთიერებების

საშუალებების,

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ანგარიში მოიცავს

შინაგან საქმეთა

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი

რაოდენობა

ამოღებული

სამინისტრო

სამინისტრო -

ფსიქოტროპული

განისაზღვრა

ნარკოტიკული

სსიპ-

ნივთიერებებისა

წლიური ანგარიშით

საშუალებების,

შემოსავლების

და პრეკურსორების

ფსიქოტროპული

სამსახური

რაოდენობა

ნივთიერებებისა
და

(წყარო: წლიური

პრეკურსორების

ანგარიში

რაოდენობრივ

საქართველოს

მაჩვენებლებს

ტერიტორიაზე
ნარკოტიკული
საშუალებების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა
და პრეკურსორების
უკანონო
შემოტანის
მცდელობების
აღკვეთაზე)

1.3.2 საქართველოს
ტერიტორიაზე
გადაადგილებული
ტვირთებისა და
სატრანსპორტო
საშუალებების
კონტროლი

ნარკოტრეფიკიკინგ

მიმდინარე

არსებულ

ის წინააღმდეგ

პროფილები მოიცავენ

ბრძოლასთან

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

მონაცემებზე

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი

დღეისათვის

დაკვირვების

სამინისტრო -

დაკავშირებით,

არსებულ რისკ

შედეგად,

სსიპ-

სისტემაში
ჩაშვებულია რისკ

კრიტერიუმებს

დახვეწილი და
გაუმჯობესებული

შემოსავლების
სამსახური

კრიტერიუმები,

პროფილები,

კონკრეტული რისკ

მაქსიმალურად

ინდიკატორების

პასუხობს

გათვალისწინებით

მიმდინარე
მომენტისათვის
არსებულ
გამოწვევებს

3

1.3.3 ნარკოტიკების,
ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების
უკანონო ბრუნვაში
მონაწილე პირთა შესახებ
ინფორმაციის
შეგროვების
გაერთიანებული
მონაცემთა ბაზის
ფუნქციონირება

არსებობს

აღნიშნული ბაზა

არსებობს

ინფორმაციის

არსებობს/განახლება

შეგროვების

დია და საჭიროებს

გაერთიანებული

დახვეწას.

1.3.4 გაერო-ს
ნარკოტიკებისა და
დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის ოფისისა და
მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაციის
ფარგლებში „კონტეინერების
კონტროლის
პროგრამაში“ ჩართული
თანამშრომლების
გადამზადება

სამუშაო ჯგუფები/

პროგრამაში

დამატებულია

გადამზადებული

ჩართულია 23

თანამშრომლების

თანამშრომელი

1.3.5 საქართველოს
ტერიტორიაზე
ტრანზიტულად
გადაადგილებული
ტვირთებისა და
სატრანსპორტო
საშუალებების
კონტროლი

რისკების შემცველი

რისკების შემცველი

მარშრუტები და

მარშრუტებისა და

ცვალებადი

ქვეყნების

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

განახლებული

შინაგან საქმეთა

უწყების ბიუჯეტი

მონაცემთა ბაზა

სამინისტრო

მონაცემთა ბაზა

რაოდენობა

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

თანამშრომლები

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი;

და შექმნილია

სამინისტრო -

ახალი სამუშაო

სსიპ-

ჯგუფი საჰაერო

შემოსავლების

მიმოსვლის

სამსახური

გაერო-ს
ნარკოტიკებისა და
დანაშაულის
წინააღმდეგ

კონტროლისთვის

ბრძოლის ოფისი;
მსოფლიო საბაჟო
ორგანიზაცია

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ქვეყნების სია

შინაგან საქმეთა

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი

მარშრუტებისა და

განსაზღვრულია

სამინისტრო

სამინისტრო -

განსაზღვრა (წყარო:
წლიური ანგარიში

ქვეყნების დადგენის
მიზნით,

ყოველწლიურ
ანგარიშში

ტრანზიტულად

სისტემატურად

გადაადგილებული

ხორციელდება

ტვირთებიდან და

ქვეყანაში

სატრანსპორტო

ტრანზიტული

საშუალებებიდან

ტვირთებისა და

უკანონო

სატრანსპორტო

ნარკოტიკული

საშუალებების

საშუალებების,

კონტროლი

სსიპშემოსავლების
სამსახური

ფსიქოტროპული
ნივთიერებებისა
და პრეკურსორების
აღმოჩენის შესახებ)
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სისტემა არსებობს

სისტემა

2016-2018

1.4 „ახალი

1.4.1 „ახალი

ამოღებული და

საქართველოს

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ფსიქოაქტიური

ფსიქოაქტიური

ახლად

აგრძელებს

შინაგან საქმეთა

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი

ნივთიერებების“ მიწოდე

ნივთიერებების“ მიწოდე

აღმოჩენილი -

ფუნქციონირებას

სამინისტრო

სამინისტრო -

ბის შემცირება

ბის შემცირების მიზნით

„ახალი

სსიპ-

შესაბამისი სახელმწიფო

ფსიქოაქტიური

შემოსავლების

უწყებების

ნივთიერებების

სამსახური;

კოორდინირებული

“მონიტორინგის

საქართველოს

მუშაობის და

ყოველკვარტალურ

შრომის,

ნივთიერებების ბრუნვის

ი ანგარიშები

ჯანმრთელობისა

მონიტორინგის სისტემის
განვითარება

და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო სსიპ-სამედიცინო
საქმიანობის
სახელმწიფო
რეგულირების
სააგენტო

1.5 პირველ ჯგუფს

1.5.1 პირველ ჯგუფს

პირველ ჯგუფს

მონიტორინგის

სისტემის

მიკუთვნებული

მიკუთვნებული

მიკუთვნებული

სისტემა არსებობს

ფარმაცევტული

ფარმაცევტული

ფარმაცევტული

პროდუქტის ლეგალური

პროდუქტის მიღება,

პროდუქტის

ბრუნვის მონიტორინგი

შენახვა, აღრიცხვა,
გაცემა, რეალიზაცია,

მონიტორინგის
განხორციელების

წარმოებასა და

თაობაზე

იმპორტ/ექსპორტზე

ყოველკვარტალურ

ინსპექტირების

ი ანგარიშები

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ფუნქციონირება

შინაგან საქმეთა

ფინანსთა

უწყების ბიუჯეტი

გრძელდება

სამინისტრო;

სამინისტრო -

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა

სსიპშემოსავლების
სამსახური

და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო -

უზრუნველყოფა

სსიპ-სამედიცინო
საქმიანობის
სახელმწიფო
რეგულირების
სააგენტო

1.5.2 პირველ ჯგუფს

ერთიანი

ერთიანი ბაზა

ბაზის

მიკუთვნებული

ელექტრონული

არსებობს

ფარმაცევტული

ბაზის

პროდუქტების ექსპორტ-

ფუნქციონირება

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ფუნქციონირება

შრომის,

უწყების ბიუჯეტი

გრძელდება

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

იმპორტის ნებართვებზე

დაცვის

ელექტრონული

სამინისტრო-სსიპ

პროგრამისა და ერთიანი

სამედიცინო

ბაზის ფუნქციონირება

საქმიანობის
სახელმწიფო
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რეგულირების
სააგენტო;
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო სსიპშემოსავლების
სამსახური
2. მოთხოვნის შემცირება- პრევენცია

2.1 მოსახლეობაში

2.1.1 საინფორმაციო

ნარკოტიკებთან

საინფორმაციო

საინფორმაციო

ცნობიერების ამაღლება

კამპანიის წარმოება

მიმართებაში

კამპანია არ

ნარკოტიკებისა და

შესაბამისი

ფსიქოტროპული

სახელმწიფო

ნივთიერებების

უწყებების ვებ-

ავადმოხმარების

გვერდებზე
ინფორმაციის

საკითხზე

2016-2018

საქართველოს

ნარკომანიასთან

პასუხისმგებელი

კამპანია

შინაგან საქმეთა

ბრძოლის

უწყების ბიუჯეტი

მიმდინარეობს

ხორციელდება

სამინისტრო;

უწყებათაშორისი

სისტემურად

სისტემურად

საქართველოს
შრომის,

საკოორდინაციო
საბჭო

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

განთავსება;

დაცვის
სამინისტრო

ინფორმაციის
მიწოდება
მოსახლეობისათვი
ს
2.2 ბავშვებში,

2.2.1პირველადი

ჩატარებული

პირველადი

ნარკოტიკებისა და

მოზარდებსა და

ჯანდაცვის მუშაკების

ტრენინგების

ჯანდაცვის მუშაკების

ახალგაზრდებში ჯანსაღი

განათლება

რაოდენობა;

ცხოვრების წესის

ნარკოტიკებისა და

პოპულარიზაცია და

ფსიქოტროპული

დანერგვის ხელშეწყობა

ნივთიერებების
ავადმოხმარებასთან
დაკავშირებულ რისკებსა
და ადრეულ
გამოვლენაზე

2016-2018

საქართველოს

საერთაშორისო

დონორული

ფსიქოტროპული

შრომის,

ორგანიზაციები

დაფინანსება;

განათლება

ნივთიერებების

ჯანმრთელობისა

და სააგენტოები

ნარკოტიკებისა და

ავადმოხმარებასთა

და სოციალური

ფსიქოტროპული

ნ დაკავშირებულ

დაცვის

ნივთიერებების
ავადმოხმარებასთან

რისკებსა და
ადრეულ

სამინისტრო;

დაკავშირებულ

გამოვლენაზე

შპს - ფსიქიკური

რისკებსა და ადრეულ

სწავლება

ჯანმრთელობის

ნარკოტიკებისა და

გამოვლენაზე

ჩაუტარდა

და ნარკომანიის

ფსიქოტროპული

სოფლის ექიმებს
საქართველოს

პრევენციის

ნივთიერებების

ხორციელდება
(სწავლება

ავადმოხმარებასთა

ჩაუტარდათ ოჯახის

ყველა რეგიონში

ნ დაკავშირებული

ექიმებს თბილისსა და

შემთხვევების

სხვა ქალაქებში)

ექიმების
რაოდენობა,
რომელთაც
ჩაუტარდათ
სწავლება;

ადრეული
გამოვლენის 5-7%
ზრდა
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ცენტრი

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

2.2.2 განათლების

უმაღლესი

დღეისათვის ილიას

სულ მცირე 2

მუშაკებისა და

საგანმანათლებლო

უნივერსიტეტში

მასობრივი

დაწესებულებების

საინფორმაციო

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

პასუხისმგებელი

უმაღლეს

განათლებისა და

შრომის,

უწყების ბიუჯეტი

დანერგილია

საგანმანათლებლო

მეცნიერების

ჯანმრთელობისა

რაოდენობა, სადაც

პრევენციის სწავლება

დაწესებულებაში

სამინისტრო

და სოციალური

საშუალებების მუშაკების

მოქმედებს

ფსიქოლოგებისა და

დანერგილია

დაცვის

საუნივერსიტეტო

ადიქტოლოგიის

მომავალი სკოლის

მომავალი

სამინისტრო - სსიპ

სწავლებაში

სამაგისტრო

ადმინისტრატორების

განათლების

- დაავადებათა

ნარკოტიკების

პროგრამები

თვის სამაგისტრო

მუშაკებისთვის

კონტროლისა და

არასამედიცინო მიზნით

დონეზე, ასევე

პრევენციის

საზოგადოებრივი

მოხმარების პრევენციის
დანერგვა

შესაბამისი პროგრამა
მუშავდება ბათუმის

სწავლება და
ადიქტოლოგიის

ჯანდაცვის
ეროვნული

შოთა რუსთაველის

სამაგისტრო

ცენტრი

სახელმწიფო

პროგრამა

უნივერსიტეტში
2.2.3 ნარკოტიკებისა და

მავნე ჩვევებთან

მავნე ჩვევებთან

მავნე ჩვევებთან

ფსიქოტროპული
ნივთიერებების

დაკავშირებული
საკითხები

დაკავშირებული
საკითხები ასახულია

ავადმოხმარების

შეტანილია

პრევენციის სწავლებისა

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

დაკავშირებული
საკითხები

განათლებისა და
მეცნიერების

უწყების ბიუჯეტი

მოქმედ ეროვნულ

(თამბაქოს

სამინისტრო

რევიზირებულ

სასწავლო გეგმაში:

მოწევა/ნარკომანია,

და ინსტიტუციური

საბაზო და

საბუნებისმეტყველო

შიდსი) შესულია

მექანიზმების დანერგვა,

საშუალო

მეცნიერებებისა

რევიზირებულ

ზოგადსაგანმანათლებლ
ო დაწესებულებებში

საფეხურების
ეროვნულ

(კერძოდ ბიოლოგიის) და

სასწავლო გეგმაში
სხვადასხვა

სასწავლო გეგმაში

საზოგადოებრივი

საგნობრივ

მეცნიერებების

ჯგუფში

(კერძოდ სამოქალაქო
განათლების)
საგნობრივ
სტანდარტებში
2.2.4 თავისუფალი

მშობელთა

მიმდინარეობს

პროგრამა

დროის სწორი

განათლებისა და

პროგრამის

მენეჯმენტის

ჩართულობის

განხორციელება;

უზრუნველყოფა

პროგრამა;

2016-2018

საქართველოს

PH International-ის

ხორციელდება

განათლებისა და

ფილიალი

გაფართოებული

მეცნიერების

საქართველოში

სახით.

სამინისტრო

ზოგადსაგანმანათლებლ

გაზრდილია

ო დაწესებულებებში

აქტივობათა
რიცხვი და
სახეობები;

7

მიგრაციის
საერთაშორ
ისო
ორგანიზაც
იის მისია
საქართველ
ოში. IOM,
Mission to
Georgia

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი;
დონორული
დაფინანსება:
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
საქართველოს
მისიის
პირველადი
პრევენციის
მიზნით

ზოგადსაგანმანათ

სკოლის ექიმის

სკოლებში ექიმის

ლებლო

სერვისი დანერგილია

სერვისის

დაწესებულების

288 სკოლაში;

დანერგვის

(საჯარო სკოლის)

მაჩვენებელი

ტერიტორიაზე

გაზრდილია 20 % -

სკოლის ექიმის

ით;

სერვისის
განვითარება;

„საზოგადოების

საქართველოს

პროგრამის

ჩართულობისა და

საჯარო სკოლაში

ფარგლებში

თანამშრომლობის

პროგრამის

საქართველოს 4

პროგრამა
სამართლებრივი

ფარგლებში ტარდება
თემატური

რეგიონის 20
სკოლის და

განათლებისთვის“

ტრენინგები

თბილისის 10

(GE CALLS)

მოსწავლეებისთვის,

სკოლის

მასწავლებლებისთვის

ფარგლებში

, მანდატურებისთვის;

ტარდება
სამართლებრივი

სამართლებრივი
განათლების კუთხით
მოსწავლეთა
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით
პროექტების
განსახორციელებლად
გაიცემა მცირე
გრანტები
ახალგაზრდულ
ორგანიზაციებზე.
აღნიშნულ

კულტურის
გაკვეთილები.
გაკვეთილების
ერთ ერთი თემა
უკავშირდება
ნარკომანიას და
მავნე ჩვევებს.
სულ აღნიშნულ
კომპონენტში
ჩართულია 2500დან 3000-მდე
მოზარდი;

კომპონენტში
ჩართულები არიან მე9 და მე-10 კლასის
მოსწავლეები.

პროექტი
გრძელდება

აღნიშნული
პროგრამებით
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საინფორმაციო
კამპანიის
პროექტის
ფარგლებში
გამოყოფილი
რესურსი,
საქართველოს სამ
რეგიონში
არსებულ სამ
სკოლაში (თითო
რეგიონში, თითო
სკოლა) თემატური
კონკურსის
ორგანიზებისთვის
.

სარგებლობს 300-მდე
მოზარდი

2.2.5 სკოლის შემდგომ

ქალაქების

2015 წლის

ჯანსაღი

პერიოდში

რაოდენობა, სადაც

ბოლოსათვის

ახალგაზრდული

მოქმედ

მუშაკების მიერ ჯანსაღი

2016-2018

საქართველოს

პასუხისმგებელი

ცხოვრების წესის

სპორტისა და

უწყების ბიუჯეტი

საინფორმაციო

ღონისძიებები

ახალგაზრდობის

ახალგაზრდულ

კამპანია

ხორციელდება

საქმეთა

ცხოვრების წესის

ცენტრებში,

განხორციელებულია

სულ მცირე

სამინისტრო

დანერგვა

კლუბებში,

საქართველოს 7

დამატებით 6

ახალგაზრდულ

სახლებში

სხვადასხვა რეგიონში. ქალაქში 3000-მდე

ცენტრებში, სახლებსა და

ხორციელდება

საინფორმაციო

კლუბებში

ჯანსაღი ცხოვრების კამპანიის ფარგლებში
წესის

განხორციელდა

ღონისძიებები

აქტივობები

მოსწავლის
მოცვით

ცხოვრების ჯანსაღ
წესთან
დაკავშირებით
ცნობიერების
ამაღლებაზე.
ამასთანავე, მოეწყო
სპორტული
ღონისძიებები
სხვადასხვა ქალაქებსა
და რაიონულ
ცენტრებში
ცხოვრების ჯანსაღი
წესის
პოპულარიზაციისა
და ნარკომანიის
პრევენციის მიზნით.
ჩატარდა ტრენინგები
ფსიქოაქტიური
ნივთიერებების
მოხმარების
შედეგების
გასაცნობად. ჯამში,
განხორციელებული
ღონისძიებების
9

ბენეფიციართა
რაოდენობამ 3000
ახალგაზრდას
გადააჭარბა

2.2.6 ჯანსაღი ცხოვრების

მასობრივ

მასობრივ სპორტულ

მასობრივ

წესისა და სპორტის

სპორტულ

პროგრამებში

პოპულარიზაცია და

ღონისძიებებში

დანერგვა.

ჩართულ პირთა

2016-2018

საქართველოს

მასობრივი

800 ათასი

პასუხისმგებელი

სპორტულ

სპორტისა და

სპორტის „სპორტი

ლარი

უწყებისა და

ჩართული 80 ათასი

პროგრამებში

ახალგაზრდობის

ყველასათვის“ ფე

ბენეფიციარი

ჩართული 120

საქმეთა

დერაცია

ათასი

სამინისტრო

რაოდენობა

ბენეფიციარი

2016 წლის
ბიუჯეტი 34 700
ლარი

მასობრივი
სპორტის „სპორტი
ყველასათვის“ ფე
დერაციის
ბიუჯეტი

2.2.7 სკოლებში ერთიანი
სპორტული საშეჯიბრო

სახელმწიფო
პროგრამაში

სისტემის დანერგვა.

„სასკოლო

30 ათასი ჩართული
მოსწავლე

60 ათასი
ჩართული

2016-2018

მოსწავლე

საქართველოს
სპორტისა და

შპს „ბორჯომი“

300 ათასი
ლარი

ახალგაზრდობის

სპორტული

საქმეთა

ოლიმპიადა“ ჩართ

სამინისტრო;

პასუხისმგებელი
უწყებების
ბიუჯეტი

ულ მოსწავლეთა
რაოდენობა

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო
2016-2018

2.2.8 ჯანსაღი ცხოვრების

განხორციელებულ

„საზოგადოებრივი

გაზრდილია

წესის ხელშეწყობისა და

ი აქტივობების

პროკურატურის“ პრო

ნარკოდანაშაულის

ნარკოტიკული

რაოდენობა

ექტის ფარგლებში

პრევენციისა და

მეცნიერების

დანაშაულის წინააღმდეგ
ერთობლივი ბრძოლის

2015 წელს ჩატარდა
12 ლექცია-სემინარი

შემცირების
მიზნით,

სამინისტრო

თემაზე, სტუდენტებისა

და 12 - სპორტული

ახალგაზრდებთან

და სკოლის

აქტივობა

ჩატარებული

მოსწავლეებისათვის

ლექცია-

სემინარების/სპორტული
აქტივობების ჩატარება

სემინარებისა და
სპორტული
აქტივობების
რაოდენობა
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საქართველოს

საქართველოს

პროკურატურა

განათლებისა და

ადმინისტრ
აციული
ხარჯები

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი
მიგრაციის

მიგრაციის

საერთაშორისო

უმაღლესი

საერთაშორ

ორგანიზაციის

სასწავლებლები

ისო
ორგანიზაც

საქართველოს

მიგრაციის

იის

მისია და
საერთაშორისო

საერთაშორისო
ორგანიზაციის

საქართველ

ნარკოტიკებისა და

ოს მისიის

კანონის

საქართველოს

პირველად

აღსრულების

მისია,

საქმეთა ბიურო

დაავადებათა

ი
პრევენციის

კონტროლისა და

მიზნით

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

საინფორმა

ეროვნულ

კამპანიის

ციო

ცენტრსა და ილიას პროექტის
სახელმწიფო

რესურსი,

უნივერსიტეტთან

საერთაშორ

თანამშრომლობით

ისო
ნარკოტიკე
ბისა და
კანონის
აღსრულებ
ის საქმეთა
ბიუროს
მხარდაჭერ
ით

2.3 განსაკუთრებული

2.3.1 მიზნობრივი

ცხოვრების ჯანსაღი სპორტის

შესაბამის

რისკის და

პრევენციული

წესის ხელშეწყობა

ტურნირებში

ნარკოტიკებთან და

ინტერვენციები

მაღალი სარისკო

ფსიქოტროპულ
ნივთიერებებთან

პრობაციაზე და
პატიმრობაში მყოფი და

ქცევის
ახალგაზრდებში

დაკავშირებული

ასევე მაღალი სარისკო

(სასჯელაღსრულებ

(მაღალი სარისკო

პრობლემების მქონე

ქცევის მქონე

ის

ქცევის

ბავშვებსა და

მოზარდებისთვის

დაწესებულებებში )

ახალგაზრდების)

მოზარდებში ცხოვრების

პენიტენციალური

ფეხბურთის,

ჩართვის

ჯანსაღი წესის
ხელშეწყობა

სისტემის გარეთ

რაგბისა და
სპორტის

უზრუნველყოფა

2016

საქართველოს

საქართველოს

40 000

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

ღონისძიებებში

სპორტისა და

სასჯელაღსრულებ

( წლის

განხორციელდა 70

ყველა

ახალგაზრდობის

ის და პრობაციის

განმავლობა

ბენეფიციარის ჩართვა

მსჯავრდებული
ბენეფიციარის

საქმეთა
სამინისტრო

სამინისტრო

ში)

საქართველოს

“SOS ბავშვთა

20 000

20 000 ლარი

სოფლის“,

სპორტისა და

სოფელი“,

ლარი

(წლის

„საქართველოს

ახალგაზრდობის

„ საქართველოს

(წლის

განმავლობაში)

კარიტასი“, „ჩემი
სახლი“ მცირე

საქმეთა
სამინისტრო

კარიტასი“, „ჩემი

განმავლობა
2016 წლის
ში)
ბიუჯეტი: 18 000
ლარი
2016 წლის

2016 წლის
ბიუჯეტი 42 000
ლარი

ტურნირების
ორგანიზება
2.3.2
მზრუნველობამოკლებუ
ლი და სოციალურად
დაუცველი ბავშვებისა
და ახალგაზრდების
ხელშეწყობა

„SOS ბავშვთა

100 ბენეფიციარი

200 ბენეფიციარი

საოჯახო სახლებში
მცხოვრები

2016-2018

სახლი“

ბიუჯეტი:

ბავშვებისთვის

18 000

ფეხბურთის
სწავლება და შიდა

ლარი

ტურნირების
ჩატარება
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2.4 პროფესიული

2.4.1 საინფორმაციო

პროფესიულ

მსგავსი შინაარსის

პროფესიულ

საგანმანათლებლო

შეხვედრებისა და

საგანმანათლებლო

აქტივობები არ

დაწესებულებების

სემინარების ორგანიზება

დაწესებულებებში

ხორციელდება

სტუდენტებში ჯანსაღი

პროფესიულ

ცხოვრების წესის
დანერგვის ხელშეწყობა

2016-2018

საქართველოს

პარტნიორი

დონორი

საგანმანათლებლო

განათლებისა და

არასამთავრობო

ორგანიზაციები;

დაწესებულებებში

მეცნიერების

და საერთაშორისო

ჩატარებული

ხორციელდება

სამინისტრო;

ორგანიზაციები

სტუდენტებთან

საინფორმაციო-

ღონისძიებები,

ნარკოტიკებისა და

საგანმანათლებლო

ნარკომანიასთან

სამინისტროს

ფსიქოტროპული

აქტივობები

დაკავშირებით

მიერ/მონაწილეობ

ნივთიერებების

ცნობიერების

ით დაფუძნებული

მოხმარების უარყოფითი

გაზრდის მიზნით

პროფესიული

არასამთავრობო
ორგანიზაციები

შედეგების საკითხებზე

საგანმანათლებლო
დაწესებულებები

3. მოთხოვნის შემცირება- მკურნალობა-რეაბილიტაცია

3.1

3.1.1 ,,ფხიზელ“ ცხოვრება

პაციენტთა

არსებობს

განახლებულია

საქართველოს

საქართველოს

პროგრამუ

წამალდამოკიდებულების
და ფსიქოაქტიური

ზე ორიენტირებული
მკურნალობა-

ზრდადი %- ული
რაოდენობა,

ნარკომანიის
სახელმწიფო

ნარკომანიის
სახელმწიფო

შრომის,
ჯანმრთელობისა

ეკონომიკისა და
მდგრადი

ლი
(კომპონენტ

ნივთიერებების

რეაბილიტაციის

რომლებმაც

პროგრამის

პროგრამის

და სოციალური

განვითარების

ის)

მოხმარებასთან

სერვისების

დაასრულეს

სტაციონარული

სტაციონარული

დაცვის

სამინისტრო;

ბიუჯეტი

დაკავშირებული

უზრუნველყოფა

სტაციონარული

დეტოქსიკაციისა და

დეტოქსიკაციისა და

სამინისტრო;

მდგომარეობების

დეტოქსიკაციის

პირველადი

პირველადი

ეფექტური მკურნალობის

და პირველადი

რეაბილიტაციის

რეაბილიტაციის

უზრუნველყოფა

რეაბილიტაციის

განახლებული

კომპონენტი და

სრული კურსი

კომპონენტი და

გრძელდება მის

კვლავ იგეგმება მისი

ფარგლებში

რევიზია

სერვისის მიწოდება

2016-2018

ადგილობრივი

შპს - ფსიქიკური

თვითმმართველო

ჯანმრთელობისა

ბა;

და ნარკომანიის
პრევენციის
ცენტრი

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

საქართველოს
რეგიონული
განვითარების და

პროგრამული

ინფრასტრუქტურ

რესურსის
ხარჯთეფექტურობის

ის სამინისტრო;
დონორი
ორგანიზაციები

და ეფექტიანობის
კიდევ უფრო
გაზრდის
მიმართულებით

3.1.2 ოპიოიდებზე

ოპიოიდურ

18 ჩანაცვლებითი

ჩანაცვლებითი

საქართველოს

საქართველოს

გლობალუ

შიდსთან,

დამოკიდებულ პირთა

დამოკიდებულები

თერაპიის

თერაპიის

შრომის,

ეკონომიკისა და

რი ფონდი:

ტუბერკულოზსა

ჩანაცვლებითი თერაპიის

ს მქონე პირთა

მიმწოდებელი

მიმწოდებლების

ჯანმრთელობისა

მდგრადი

2016 წ.

და მალარიასთან

ფინანსური და

რაოდენობა,

მათგან 6 GFATM-

ფუნქციონირება

და სოციალური

განვითარების

1 302 000

ბრძოლის

გეოგრაფიული

რომლებმაც

ფარგლებში (4

გრძელდება;

დაცვის

სამინისტრო;

ლარი;

გლობალური

განხორციელებულ

თბილისი; 1 გორი; 1

2016-2018

სამინისტრო
12

ფონდი;

ხელმისაწვდომობის

ი ღონისძიებების

ბათუმი); 12

ადგილობრივი

2017 წლის

გაზრდა

შედეგად მიიღეს

სახ.პროგრამის

თვითმმართველო

I-VI თვის

პროგრამული

ფარგლებში (6

ბა;

დაფინანსებ

მომსახურება

თბილისში; თელავი;

საქართველოს

ქუთაისი;

რეგიონული

ოზურგეთი;

განვითარების და

ქობულეთი;

ინფრასტრუქტურ

ზუგდიდი; ფოთი);

ის სამინისტრო;
შპს - ფსიქიკური

ხოლო 2017
წლის
ივლისიდან
გლობალუ
რი ფონდის
პროგრამის

პროგრამული

730 ბენეფიციარი;

რესურსის
ხარჯთეფექტურად

პრევენციის

ა

და ეფექტიანად

ცენტრი;

გაგრძელდე

გამოყენებით

დონორი

ბა

შენარჩუნებულია
ბენეფიციართა

ორგანიზაციები

სახელმწიფ
ო

პროგრამის შესაბამის
კომპონენტში
ჩართულია 2100-მდე
ბენეფიციარი

დაფინანსებ

რაოდენობის

პროგრამის

ზრდადი

ფარგლებში

ტენდენცია;

;
პროგრამუ
ლი

2017 წლის 1
ივლისისთვის
გადაბარებულია
გლობალური
ფონდის მიერ
დაფინანსებული
მეთადონით
ჩანაცვლებითი
თერაპიის
პროგრამები

3.2 ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის,

3.2.1 სპეციალიზებული
დღის სარეაბილიტაციო

პაციენტების
რაოდენობა,

ამჟამად
ფუნქციონირებს 3

ფუნქციონირებას
აგრძელებს სამივე

როგორც მკურნალობის

ცენტრების

რომლებიც

დღის

ცენტრი

განუყოფელი ნაწილის

ფუნქციონირების

ყოველთვიურად

უზრუნველყოფა

უზრუნველყოფა

სარგებლობენ
მომსახურებით

ლარი,

GFATM- ჩართულია

სახელმწიფო

ცენტრის

ა 600 000

ჯანმრთელობისა
და ნარკომანიის

ნარკომანიის

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

ბიუჯეტი

საქართველოს
შრომის,

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტე

2016 წლის
დაფინანსებ

შიდსთან,
ტუბერკულოზთან

ჯანმრთელობისა

ბი და

ა შეადგენს

და მალარიასთან

სარეაბილიტაციო

და სოციალური

ადგილობრივ

270 000

ბრძოლის

ცენტრი თბილისში;

დაცვის

თვითმმართველო

ლარს,

გლობალური

სამინისტრო;

ბათა ასოციაცია;

ხოლო 2017

ფონდი

საქართველოს
შრომის,

შპს - ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა

ჯანმრთელობისა

და ნარკომანიის

გლობალური
ფონდის შიდსის
პროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსება
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2016-2018

წლის - 135
000 ლარს

უზრუნველყოფილია
2017 წლის 1
ივლისამდე.

და სოციალური

პრევენციის

დაცვის

ცენტრი;

შემუშავებულია

- დაავადებათა

პროგრამების

კონტროლისა და

შენარჩუნებისა და

საზოგადოებრივი

მდგრადობის გეგმა

ჯანდაცვის

სამინისტრო - სსიპ

საერთაშორისო
ორგანიზაციები

ეროვნული
ცენტრი

3.3 ქალების

3.3.1 არსებულ

მოქმედი

მოქმედებს 2

არსებულ

მკურნალობისა და

სამკურნალო და

სპეციფიკური

საპილოტე ფსიქო-

რეაბილიტაციის

სარეაბილიტაციო

განყოფილებების

ხელმისაწვდომობის

განყოფილებებში

გაზრდა

ნარკოტიკებსა და

შპს - ფსიქიკური

სამოქალაქო

დონორული

სამკურნალო-

ჯანმრთელობისა

სექტორი;

დაფინანსება;

სოციალური

სარეაბილიტაციო

და ნარკომანიის

და/ან საწოლების

რეაბილიტაციის

ცენტრების 50%-ში

პრევენციის

საერთაშორისო

პასუხისმგებელი

რაოდენობა.

პროექტი;

შექმნილია ქალთა

ცენტრი

ორგანიზაციები;

უწყების ბიუჯეტი

ფსიქოტროპულ
ნივთიერებებზე

ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და
ნარკომანიის
რეაბილიტაციის
ცენტრში გახსნილია
ნარკოტიკებსა და
ფსიქოტროპულ
ნივთიერებებზე
დამოკიდებული
ქალებისთვის
სამკურნალო და
სარეაბილიტაციო
განყოფილება

დამოკიდებული ქალების
მკურნალობის
ხელშემწყობი გარემოს
შექმნა

2016-2018

საქართველოს

მკურნალობის
ხელშემწყობი
პირობები - ცალკე

შრომის,
ჯანმრთელობისა

შესასვლელი,

და სოციალური

სპეციალურად

დაცვის

აღჭურვილი სველი

სამინისტრო

წერტილები, ქალთა
საჭიროებებზე
ტრენირებული
პერსონალი და სხვ.

3.3.2 ნარკოტიკებსა და

სამკურნალო

შესაბამის

გრძელდება

2016-2018

საქართველოს

სამოქალაქო

დაფინანსებ

პასუხისმგებელი

ფსიქოტროპულ

სარეაბილიტაციო

პროგრამებში არ

აღნიშნული

შრომის,

სექტორი;

ა მოხდება

უწყების ბიუჯეტი;

ნივთიერებებზე

პროგრამებში

არსებობს

პროგრამები

ჯანმრთელობისა

დამოკიდებული ქალების

ჩართულ

რაოდენობრივი

და სოციალური

მკურნალობა-

ნარკოტიკებისა და

შეზღუდვები

დაცვის

რეაბილიტაცია

ფსიქოტროპული

მომხმარებელ ქალთა

სამინისტრო

ნივთიერებების

ჩართვისათვის

საერთაშორისო
ორგანიზაციები

3.1.1. და
3.1.2.
პუნქტებით

დონორული
დაფინანსება

გათვალისწ
ინებული

მომხმარებელ

ღონისძიებე

ქალთა რაოდენობა

ბის
ფარგლებში

3.4 მკურნალობისა და

3.4.1 ნარკომანიით

შემუშავებული

შესამუშავებელია

სამოქმედო გეგმა

რეაბილიტაციის

დაავადებულ პირთა და

სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა

შემუშავებულია და
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2016-2018

საქართველოს

შპს - ფსიქიკური

პასუხისმგებელი

შრომის,

ჯანმრთელობისა

უწყების ბიუჯეტი

ხარისხის

ფსიქოაქტიური

ნარკომანიით

დასახულია მისი

ჯანმრთელობისა

და ნარკომანიის

უზრუნველყოფა

ნივთიერებების

დაავადებულ პირთა

იმპლემენტაციის

და სოციალური

პრევენციის

მომხმარებელთა

და ფსიქოაქტიური

გზები

დაცვის

ცენტრი;

რეფერირების პროცესის

ნივთიერებების

ხელშეწყობა

მომხმარებელთა

სამინისტრო

რეფერირების

სსიპ - სასწრაფო

პროცესის

სამედიცინო

გაუმჯობესებისათვის

დახმარების
ცენტრი;

ადგილობრივი
თვითმმართველო
ბის ორგანოები
3.5 ფსიქო- სოციალური

3.5.1 საეკლესიო კერებთან საეკლესიო

არსებობს ერთი

არსებულის

2016-2018

საქართველოს

არასამთავრობო

დონორული

დახმარების მეთოდების

არსებული

კერებთან

ცენტრი (თაბორის

ფუნქციონირებისა

შრომის,

ორგანიზაციები;

დაფინანსება;

დივერსიფიკაცია

სარეაბილიტაციო
ცენტრების

არსებული
სარეაბილიტაციო

მონასტერში)
რომელიც დაფუძნდა

და სხვა ცენტრების
გახსნის მხარდაჭერა

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

საქართველოს
საპატრიარქო;

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

ხელმისაწვდომობის

ცენტრების

მიგრაციის

დაცვის

გაუმჯობესება

რაოდენობა

საერთაშორისო

სამინისტრო

შპს - ფსიქიკური

ორგანიზაციის

ჯანმრთელობისა

საქართველოს მისიის

და ნარკომანიის

ხელშეწყობითა და
მიგრაციის

პრევენციის

საკითხებში

მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
საქართველოს
მისია

ცენტრი;

შვეიცარიის
სახელმწიფო
სამდივნოს
ფინანსური
მხარდაჭერით.
3.6 მაღალი რისკის ქვეშ

3.6.1 ნარკოტიკების

დასაქმებული

ფუნქციონირება

სოციალური

მყოფი ან/და ყოფილი

მოხმარების მაღალი

პირების

დაიწყო ყველა

საწარმოების

სამინისტრო -

ნარკომანიით

რისკის ქვეშ მყოფი და

რაოდენობა

სოციალურმა

პროექტის

სსიპ დანაშაულის

დაავადებული პირების

ყოფილი ნარკომანიით

საწარმომ - სულ

ფარგლებში

პრევენციის

დასაქმება და

დაავადებულ პირთა

დაფუძნებული და

დასაქმებულია 142

ცენტრი;

სოციალური

დასაქმების მიზნით

განვითარებულია 6

ბენეფიციარი.

რეინტეგრაცია

სოციალური საწარმოების

სოციალური საწარმო

პროგრამის

დაფუძნებისა და

მდგრადობიდან

განვითარების პროექტის

გამომდინარე

განხორციელება

მოსალოდნელია
დასაქმებულ
15

2016-2018

იუსტიციის

პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს მიერ
დაფუძნებული

მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
(IOM) მიგრაციის
საკითხებში
შვეიცარიის
სახელმწიფო
სამდივნოს
მხარდაჭერით.

400 000

დონორული

შვეიცარულ დაფინანსება
ი ფრანკი

(შვეიცარიის
მთავრობისა და
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(IOM)
ერთობლივი

ყოფილ

შპს -

პროექტის

ნარკომანიით

„პერსპექტივა“;

ფარგლებში)

დაავადებულ

გორის

პირთა
ჩართულობის/
დასაქმების
მომდევნო ზრდის
ტენდენცია.

მუნიციპალიტეტი

2017 წლის

ს გორის სანერგე

განმავლობაში

მეურნეობა;

მოსალოდნელია
სოციალური

არასამთავრობო

საწარმოების

ორგანიზაცია

ფუნქციონირების

„თანადგომა“;

გაგრძელება
დაფუძნებული

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

საწარმოების
მდგრადობიდან

„კამარა“

და
შემოსავლებიდან
გამომდინარე.
4. ზიანის შემცირება

4.1 ლეგალური და

4.1.1 ნარკოტიკების

ნარკოტიკების

არალეგალური

მომხმარებელთა და მათ

ფსიქოაქტიური

38%

საქართველოს

არასამთავრობო

4 468 000

შიდსთან,

ინექციურ

შრომის,

და საერთაშორისო

ლარი 2016

ტუბერკულოზთან

პარტნიორთა განათლება

მომხმარებელთა

ჯანმრთელობისა

ორგანიზაციები

წელს და

და მალარიასთან

საშუალებების
მოხმარების შედეგად

და ინფორმირება
ნარკოტიკული

რაოდენობა,
რომელიც

და სოციალური
დაცვის

გამოწვეული ნეგატიური

საშუალებებით

მოცულია

სამინისტრო - სსიპ

სოციალური,

გამოწვეულ

მიზნობრივი

- დაავადებათა

ეკონომიკური და

ზედოზირებაზე,

სპეციალიზებული

კონტროლისა და

სამედიცინო შედეგების

ნარკოტიკების ინექციურ

პროგრამებით,

საზოგადოებრივი

შემცირება

მოხმარებასთან და
დაუცველ სქესობრივ

თანასწორთა
განათლებითა და

ჯანდაცვის
ეროვნული

კონტაქტებთან

სპეციფიკურ

ცენტრი

დაკავშირებულ სისხლის

ჯგუფებზე

გზით გადამდებ

მორგებული

ინფექციებსა და სხვა

საინფორმაციო

დაავადებებზე

მასალებით

4.1.2

ნარკოტიკების

აივინფექცია/შიდსზე, B

მომხმარებელთა%

შრომის,

და C ჰეპატიტებსა და

რომელსაც

ჯანმრთელობისა

ათაშანგზე

ჩატარებული აქვს

და სოციალური

19%

67%

60%

16

2016-2018

2016-2018

საქართველოს

4 404 000
ლარი 2017
წელს

არასამთავრობო
და

ბრძოლის
გლობალური
ფონდი

ნებაყოფლობითი

ნკტ ბოლო12 თვის

დაცვის

საერთაშორისო

კონსულტირებისა და

მანძილზე

სამინისტრო - სსიპ

ორგანიზაციები

ტესტირების (ნკტ)

- დაავადებათა

მოცვისა და ხარისხის

კონტროლისა და

გაუმჯობესება

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი

4.1.3 უსაფრთხო
საინექციო

ნარკოტიკების
ინექციურ

ინსტრუმენტების

38%

67%

2016-2018

საქართველოს
შრომის,

არასამთავრობო
და საერთაშორისო

მომხმარებელთა %

ჯანმრთელობისა

ორგანიზაციები

გაცვლა/მიწოდება,

, რომლებსაც

და სოციალური

უსაფრთხო სექსის

ერთი სერვისი

დაცვის

საშუალებების, ვენების

მაინც მიეწოდებათ

სამინისტრო - სსიპ

მოვლის, სადეზინფექციო
საშუალებების,

- დაავადებათა
კონტროლისა და

ნალოქსონის დარიგება

საზოგადოებრივი

და სხვ.

ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი

4.1.4 ზიანის შემცირების

მოქმედი

გლობალური

14 ცენტრის

ქსელის ცენტრების

ცენტრების

ფონდის შიდსის

ფუნქციონირების

რაოდენობა

პროგრამის

ხელშეწყობა

2016-2018

საქართველოს

არასამთავრობო

ფუნქციონირება

შრომის,

ორგანიზაციები

გრძელდება

ჯანმრთელობისა

ფარგლებში

და სოციალური

ფუნქციონირებს

დაცვის

ზიანის შემცირების

სამინისტრო - სსიპ

ქსელის 14 ცენტრი 11

- დაავადებათა

ქალაქში

კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი

4.1.5 მობილური

მობილური

საქართველოს

არასამთავრობო

ამბულატორიების

ამბულატორიების

შრომის,

და საერთაშორისო

საშუალებით პროგრამის

რაოდენობა

ჯანმრთელობისა

ორგანიზაციები

6

8

2016-2018

და სოციალური
17

გეოგრაფიული მოცვის

დაცვის

გაფართოება

სამინისტრო - სსიპ
- დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი

4.1.6 C ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამის
ფარგლებში
ნარკოტიკების

პროგრამაში
ჩართული
ცენტრების
რაოდენობა

1

14

2016-2018

ინექციური გზით
მომხმარებელთა
დიაგნოსტიკის და
მკურნალობის
პროგრამაში ჩართვის
რეფერირების ეფექტიანი
სქემის შემუშავება,

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო - სსიპ
- დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი;

არასამთავრობო
და საერთაშორისო
ორგანიზაციები

დონორი
ორგანიზაციები

მკურნალობის
მხარდაჭერის პროგრამის
ამუშავება
(პარტნიორების კვლევა,
პაციენტთა სკოლა,
შემთხვევების მართვა),
მკურნალობის შემდგომი
მონიტორინგი
4.1.7.
აივინფექცია/შიდსზე, B
და C ჰეპატიტებსა და

მობილური
ამბულატორიების
რაოდენობა

0

1

ტუბერკულოზზე
ნებაყოფლობითი
კონსულტირებისა და
ტესტირების (ნკტ)
მოცვისა და ხარისხის
გაუმჯობესება
მობილური
ამბულატორიების

2016-2018

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო - სსიპ
- დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ეროვნული
ცენტრი;
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის

საშუალებით, კავკასიის
რეგიონში მიგრანტი და
გადაადგილების
18

მიგრაციის

80,000 აშშ

მიგრაციის

საერთაშორისო
ორგანიზაციის

დოლარი
2017-2018

საერთაშორისო
ორგანიზაციის

საქართველოს

წლების

განვითარების

მისია, მიგრაციის

განმავლობა ფონდი და

საერთაშორისო

ში.

დაავადებათა

ორგანიზაციის

კონტროლისა და

განვითარების

საზოგადოებრივი

ფონდის

ჯანდაცვის

მხარდაჭერით

ეროვნული
ცენტრი.

პროცესში მყოფი

საქართველოს
მისია.

მოსახლეობისთვის, მათ
შორის,
ნარკომომხმარებელთა
თემის
წარმომადგენელთათვის
5. მკურნალობა-რეაბილიტაცია და ზიანის შემცირება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში

5.1 თავისუფლების

5.1.1 შინაგან საქმეთა

შინაგან საქმეთა

მიმდინარეობს

მემორანდუმი

საქართველოს

საქართველოს

პროგრამუ

აღკვეთის

სამინისტროს დროებითი

სამინისტროს

მემორანდუმის

შემუშავებულია და

შინაგან საქმეთა

შრომის,

ლი

დაწესებულებებში

მოთავსების

დროებითი

შემუშავება

მიმდინარეობს

სამინისტრო

ჯანმრთელობისა

(კომპონენტ

ნარკოტიკების

იზოლატორში

მოთავსების

შინაგან საქმეთა

და სოციალური

ის)

მომხმარებელთა

მოხვედრილ

იზოლატორში

სამინისტროს

დაცვის

ბიუჯეტი

უზრუნველყოფა

ნარკოტიკების

შსს-სა და

დროებითი

სამინისტრო

მკურნალობის,

მომხმარებელ პირთა

საქართველოს

მოთავსების

რეაბილიტაციისა და

უზრუნველყოფა

შრომის,

იზოლატორში

ზიანის შემცირების
შესაძლებლობებით

შესაბამისი სამედიცინო
დახმარებით

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

მოხვედრილ
ნარკოტიკების

დაცვის

მომხმარებელ

სამინისტროს

პირთა

შორის

უზრუნველყოფა

ურგენტული

შესაბამისი

დახმარებისა და

სამედიცინო

ჩანაცვლებით

დახმარებით

თერაპიაზე მყოფი
პირების
მკურნალობის
მემორანდუმის
თანახმად,
შესაბამისი
სამედიცინო
დახმარებით
უზრუნველყოფი
ლი ნარკოტიკების
მომხმარებელი
პირების
რაოდენობა
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2016-2018

პასუხისმგებელი
უწყების ბიუჯეტი

5.1.2 პენიტენციური

დამტკიცებული

110 მსმენელი

გადამზადებული

სისტემის

სასწავლო

100 ახალი

მედპერსონალის

პროგრამა/ები;

მსმენელი

2016-2018

სასჯელაღსრულებ

საქართველოს

ისა და პრობაციის

სასჯელაღსრულებ

სასწავლო ცენტრი

ისა და პრობაციის

მომზადება/გადამზადება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტრო

პენიტენციურ სისტემაში

ჩატარებული

წამალდამოკიდებულების

ტრენინგების

პრევენციის,

რაოდენობა;

ჩანაცვლებითი თერაპიის,

გადამზადებული

ზიანის შემცირებისა და

თანამშრომლების

ფსიქოსოციალური
რეაბილიტაციის

რაოდენობა

საკითხებზე
5.1.3 თავისუფლების

დამტკიცებული

შეზღუდვის

სასწავლო

დაწესებულების

პროგრამა/ები;

თანამშრომელთა
მომზადება/გადამზადება

ჩატარებული

წამალდამოკიდებულების

ტრენინგების

პრევენციის,

რაოდენობა;

32 მსმენელი

გადამზადებული 50
ახალი მსმენელი

2016-2018

სასჯელაღსრულებ

საქართველოს

ისა და პრობაციის

სასჯელაღსრულებ

სასწავლო ცენტრი

ისა და პრობაციის

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სამინისტრო

ჩანაცვლებითი თერაპიის,
ზიანის შემცირებისა და

გადამზადებული

ფსიქოსოციალური
რეაბილიტაციის

თანამშრომლების
რაოდენობა

საკითხებზე
5.1.4 გათავისუფლებული

დამოკიდებულები

გათავისუფლებული

გათავისუფლებულ

არასაპატიმრო

შპს - ფსიქიკური

სახელმწიფო

ნარკოტიკების

ს დაძლევისაკენ

მომხმარებელი

ი მომხმარებელი

სასჯელთა

ჯანმრთელობისა

ბიუჯეტი;

მომხმარებელი

მიმართული

ფსიქოსარეაბილიტაც

ფსიქოსარეაბილიტა

აღსრულებისა და

და ნარკომანიის

პაციენტების

ფსიქო-

იო მომსახურების

ციო მომსახურების

პრობაციის

პრევენციის

რეფერირების
მექანიზმების შემუშავება-

სარეაბილიტაციო
მომსახურებისა და

მიწოდების მიზნით
რეფერირებულია

მიწოდების მიზნით
რეფერირებულია

ეროვნული
სააგენტო

ცენტრი;

დანერგვა სამოქალაქო

ჩანაცვლებითი

თბილისში

თბილისში, გორში

სექტორის სამკურნალო,

თერაპიის

სარეაბილიტაციო და

პროგრამაში

ზიანის შემცირების

ჩართულ

პროგრამებში

პრობაციონერთა

2016-2018

დონორული
დაფინანსება

არასამთავრობო
ორგანიზაციები

და ბათუმში

რაოდენობა
5.1.5 პენიტენციურ

ყველა

საგანმანათლებლო-

ნარკომანიასთან

დაწესებულებებში

პენიტენციურ

საინფორმაციო

დაკავშირებით

ნარკომანიასთან

დაწესებულებაში

ტრენინგში

საგანმანათლებლო-

ის და პრობაციის

დაკავშირებით

მიმდინარეობს

ნარკომანიასთან

საინფორმაციო

სამინისტრო

საგანმანათლებლო-

საგანმანათლებლო

დაკავშირებით 2015

მუშაობა
20

2016-2018

საქართველოს

სახელმწიფო

სასჯელაღსრულებ

ბიუჯეტი

საინფორმაციო მუშაობის

-საინფორმაციო

წლის იანვარ-

მიმდინარეობს

განვითარება

მუშაობა

აგვისტოს თვეში

ყველა

ნარკომანიასთან

ჩართული იყო 148

კალენდარულად

დაკავშირებით;

მსჯავრდებული

გასათავისუფლებე
ლ

მსგავს

მსჯავრდებულთან

ტრენინგ/პროგრამ
ებში ჩართულ
მსჯავრდებულთა
50%-იანი ზრდა
წინა წელთან
შედარებით
5.1.6 ფსიქო-სოციალური

პენიტენციურ

N2 და N5

წამალდამოკიდებუ

სარეაბილიტაციო

დაწესებულებებში

პენიტენციურ

ლთა ფსიქო-

პროგრამების

ახლადდანერგილ

დაწესებულებებში

სოციალურ

ის და პრობაციის

განვითარება

ი და მოქმედი
წამალდამოკიდებ

მომზადდა
ინფრასტრუქტურა

სარეაბილიტაციო
პროგრამებში

სამინისტრო

ულთა ფსიქო-

სარეაბილიტაციო

ჩართულია ყველა

სოციალური

პროგრამა

ინდივიდუალური

სარეაბილიტაციო

"ატლანტისისთვის"

მიდგომებით

პროგრამები;

2016-2018

საქართველოს

სახელმწიფო

სასჯელაღსრულებ

ბიუჯეტი

გამოვლენილი
ნარკოდამოკიდებუ
ლი მსჯავრდებული

წამალდამოკიდებ
ულთა
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში
ჩართულ
მსჯავრდებულთა
რაოდენობა
5.1.7 არტ თერაპიის
განვითარება

პენიტენციურ
დაწესებულებათა

8 პენიტენციურ
დაწესებულებაში

10 პენიტენციურ
დაწესებულებაში

წამალდამოკიდებულთათ რაოდენობა, სადაც

მიმდინარეობს არტ

მიმდინარეობს არტ

ის და პრობაციის

ვის

დანერგილია არტ

თერაპია, აქედან, 2

თერაპია

სამინისტრო

თერაპია;

დაწესებულებაში

ლოკალური

ლოკალური

რესურსით

არტ თერაპიაში
ჩართულ
წამალდამოკიდებ
ულ პატიმართა

რესურსით, 6
დაწესებულებაში გარე რესურსით

რაოდენობა
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2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

5.1.8 პენიტენციურ

პენიტენციურ

წამალდამოკიდებულ

წამალდამოკიდებუ

დაწესებულებებში

დაწესებულებებში

მსჯავრდებულთა

ლთა

თვითდახმარების

დანერგილია

ზრუნვის

თვითდახმარების

ის და პრობაციის

ჯგუფების გაძლიერება

თვითდახმარების

სტანდარტებში

ჯგუფებში

სამინისტრო

ჯგუფები

კვლევის შედეგად

ჩართულია ფსიქო-

წამალდამოკიდებ

მითითებულია

სოციალური

ულებისთვის;

თვიდახმარების

რეაბილიტაცია

ჯგუფების

გავლილი ყველა

აუცილებლობა

ნარკოდამოკიდებუ

პენიტენციურ
სისტემაში

ლი მსჯავრდებული

თვითდახმარების
ჯგუფებში
ჩართულ
მსჯავრდებულთა

2016-2018

საქართველოს

სახელმწიფო

სასჯელაღსრულებ

ბიუჯეტი

რაოდენობა
5.1.9 სარეაბილატაციო

საჭიროების მქონე

პრობაციის ეროვნულ

პრევენციის

პროგრამებში ჩართულ

მსჯავრდებულები

სააგენტოსთან

ცენტრთან

წამალდამოკიდებულ

სგან

გარდამავალი

გაფორმებული

ის და პრობაციის

მსჯავრდებულთა
რეფერირება

რეფერირებულთა
რაოდენობა

მენეჯმენტი
გაწერილია

ხელშეკრულება/მემ
ორანდუმი,

სამინისტრო

პრობაციის

მინისტრის

რომლის

ეროვნულ

ბრძანებით

მიხედვითაც

სააგენტოში ან

გამართულია

პრევენციის

რეფერირების

ცენტრში (მისი
თანხმობის

მექანიზმი ფსიქოსოციალური

შემთხვევაში)

რეაბილიტაციის

2016-2018

საქართველოს

სახელმწიფო

სასჯელაღსრულებ

ბიუჯეტი

მიმართულებით
5.1.10 პენიტენციურ

პენიტენციურ

მეთადონით

მეთადონით

დაწესებულებებში

დაწესებულებებში

დეტოქსიკაცია

დეტოქსიკაცია

ოპიოიდებზე

მოხვედრილ

ხელმისაწვდომია 2

მიმდინარეობს

ის და პრობაციის

დამოკიდებულ
ბრალდებულთა/მსჯავრდ

ოპიოიდებზე
დამოკიდებულ

პენიტენციურ
დაწესებულებაში,

უწყვეტად.
მეთადონით

სამინისტრო

ებულთა მეთადონით

ბრალდებულ/,

სადაც

შემანარჩუნებელი

დეტოქსიკაციის და

მსჯავრდებულთა

ბრალდებულთა/მსჯა

თერაპია

შემანარჩუნებელი

თვის, რომლებიც

ვრდებულთა

უზრუნველყოფილი

მკურნალობის

აკმაყოფილებენ

პირველადი მიღება

ა იმ

შპს - ფსიქიკური

მიმდინარეობა და

პროგრამაში

ხორციელდება, ასევე,

ბრალდებულთათვი

ჯანმრთელობის

პასუხისმგებელი

გაფართოება.

ჩართვის

პენიტენციური

ს/მსჯავრდებულთა

და ნარკომანიის

უწყების ბიუჯეტი

კრიტერიუმებს,

სისტემის

თვის, რომლებიც

პრევენციის

ხელმისაწვდომია

სამკურნალო

აკმაყოფილებენ

ცენტრი;

მეთადონით

დაწესებულებაში,

პროგრამაში

მკურნალობა
(დეტოქსიკაცია/შე

სადაც მეთადონით
დეტოქსიკაცია

ჩართვის
კრიტერიუმებს.;
22

2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ

ევროკავშირი;
არასამთავრობო

დონორული
დაფინანსება;

და საერთაშორისო

შიდსთან,

ორგანიზაციები;
(გლობალური

ტუბერკულოზთან
და მალარიასთან

ინიციატივა

ბრძოლის

ფსიქიატრიაში);

გლობალური
ფონდი;

მანარჩუნებელი

მიმდინარეობს, მათ

თერაპია);

შორის, ქალ

სერვისი -

ტუბერკულოზთან

ბრალდებულთათვის

მეთადონით

და მალარიასთან

/მსჯავრდებულთათვ

დეტოქსიკაცია და

ბრძოლის

ისაც, რომლებიც

მეთადონის

გლობალური

აკმაყოფილებენ

შენარჩუნების

ფონდი

პროგრამაში ჩართვის

თერაპია

კრიტერიუმებს

ხელმისაწვდომია 3

პენიტენციურ
დაწესებულებებში
მოხვედრილ
ოპიოიდებზე
დამოკიდებულ
პირთა 90% ,

შიდსთან,

(დაფინანსება
სრულდება 2017
წლის 1
ივლისიდან)

დაწესებულებაში

რომელიც
აკმაყოფილებს
ჩართვის

მოსამზადებელია
გადაბარების გეგმა

კრიტერიუმებს,
იღებს მეთადონით
მკურნალობას
5.1.11 პენიტენციურ

პენიტენციურ

პენიტენციურ

პენიტენციურ

დაწესებულებებში
მოხვედრილ

სისტემაში
ხელმისაწვდომია

დაწესებულებაში
მოთავსებულ,

დაწესებულებაში
მოთავსებულ,

არაოიპიოდურ

არაოპიოიდურ

არაოპიოიდურ

არაოპიოიდურ

ნარკოტიკებზე

ნარკოტიკებზე

ნარკოტიკებზე

ნარკოტიკებზე

დამოკიდებულ პირთა

დამოკიდებულ

დამოკიდებულ

დამოკიდებულ

უზრუნველყოფა

პირთა

ბრალდებულებს/მსჯ

ბრალდებულთათვი

(მეთადონის გარდა)

რაოდენობა,
რომლებიც

ავრდებულებს
გაეწევათ შესაბამისი

ს/მსჯავრდებულთა
თვის შესაბამისი

უზრუნველყოფი

მედიკამენტური

მედიკამენტური

ჯანმრთელობის

ლნი არიან

მკურნალობა

მკურნალობით

და ნარკომანიის

მკურნალობის

(მეთადონის გარდა).

(მეთადონის გარდა)

პრევენციის

პროგრამით

სამედიცინო

უზრუნველყოფა

ცენტრი

სახელმძღვანელო

შენარჩუნებულია.

დამოკიდებულების

დამოკიდებულების

დასაძლევად

დასაძლევად

შემუშავებულია

არსებული

2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ
ის და პრობაციის
სამინისტრო

ევროკავშირი;
არასამთავრობო
და საერთაშორისო
ორგანიზაციები;

სახელმწიფო
ბიუჯეტი;
დონორული
დაფინანსება

(გლობალური
ინიციატივა
ფსიქიატრიაში);
შპს - ფსიქიკური

სამედიცინო
სახელმძღვანელო
დანერგილია ყველა
პენიტენციურ
დაწესებულებაში
5.1.12 ნარკოტიკების

დანერგილი

სერვისის მიწოდება

სერვისის მიწოდება

მომხმარებელი

სისტემა,

ხორციელდება ყველა

შენარჩუნებულია

ბრალდებულების/მსჯავრ

კონსულტაცია

პენიტენციურ

ყველა

ის და პრობაციის

დებულების
გათავისუფლებამდე

მიღებული
ბრალდებულების/

დაწესებულებაში

პენიტენციურ
დაწესებულებაში

სამინისტრო
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2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ

ევროკავშირი;
არასამთავრობო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი;

და საერთაშორისო

დონორული

ორგანიზაციები;

დაფინანსება

მათი კონსულტირება

მსჯავრდებულები

(გლობალური

ნარკოტიკების

ს რაოდენობა

ინიციატივა

მოხმარებასთან

ფსიქიატრიაში);

დაკავშირებულ რისკებზე

შპს - ფსიქიკური

(მათ შორის,

ჯანმრთელობის

ზედოზირების რისკზე)

და ნარკომანიის
პრევენციის
ცენტრი

5.1.13 ზიანის შემცირების

დანერგილი

ყველა პენიტენციურ

ყველა

ღონისძიებათა

სისტემა,

დაწესებულებაში

პენიტენციურ

მდგრადობის

კონსულტაცია

უზრუნველყოფილია

დაწესებულებაში

ის და პრობაციის

უზრუნველყოფა

მიღებული

ბრალდებულთა/მსჯა

შენარჩუნებულია

სამინისტრო

ბრალდებულების/

ვრდებულთა

პენიტენციური

მსჯავრდებულები

ნებაყოფლობითი

ჯანდაცვის

ს რაოდენობა

კონსულტირება და

სტანდარტით

ტესტირება
პენიტენციური

გათვალისწინებულ
ინფექციებზე

ჯანდაცვის

ბრალდებულთა/მს

შპს - ფსიქიკური

სტანდარტით

ჯავრდებულთა

ჯანმრთელობის

გათვალისწინებულ

ნებაყოფლობითი

და ნარკომანიის

ინფექციებზე

კონსულტირებით

პრევენციის

და ტესტირებით
უზრუნველყოფა

ცენტრი

2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ

ევროკავშირი;
არასამთავრობო

დონორული

ორგანიზაციები;

დაფინანსება

(გლობალური
ინიციატივა
ფსიქიატრიაში);

პენიტენციურ

პენიტენციური

პენიტენციური

შემცირებაზე

სისტემაში

სისტემის ყველა

სისტემის ყველა

მიმართული

განხორციელებულ

დაწესებულებაში

დაწესებულებაში

ის და პრობაციის

საგანმანათლებლო-

ი ზიანის

მიმდინარეობს

შენარჩუნებულია

სამინისტრო

საინფორმაციო
სამუშაოების

შემცირებაზე
მიმართული

ზიანის შემცირებაზე
მიმართული

ზიანის
შემცირებაზე

განხორციელება

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო-

მიმართული

-საინფორმაციო

საინფორმაციო

საგანმანათლებლო-

ღონისძიებების

მუშაობა

საინფორმაციო

შპს - ფსიქიკური

მუშაობა

ჯანმრთელობის

2016-2018

საქართველოს
სასჯელაღსრულებ

ევროკავშირი;
არასამთავრობო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი;

და საერთაშორისო

დონორული

ორგანიზაციები;

დაფინანსება

(გლობალური
ინიციატივა
ფსიქიატრიაში);

და ნარკომანიის
პრევენციის
ცენტრი
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ბიუჯეტი;

და საერთაშორისო

5.1.14 ზიანის

რაოდენობა

სახელმწიფო

6. საკანონმდებლო ცვლილებები და ნარკოპოლიტიკის მოდიფიცირება

6.1 სტიგმისა და

6.1.1 სამართალდამცავ

გადამზადებული

386 თანამშრომელი

დამატებით 400

დისკრიმინაციის
დაძლევა

ორგანოებში
(ხელმძღვანელი მუშაკები

თანამშრომლების
რაოდენობა

წამალდამოკიდებულები

და თანამშრომლები)

ის

თ დაავადებული პირების

საინფორმაციო მუშაობა

ბიუჯეტი

ეფექტური დახმარების

ნარკოტიკებზე

ხელშესაწყობად

დამოკიდებულ

თანამშრომელი

2016-2018

საქართველოს

საერთაშორისო

პროგრამუ

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

ორგანიზაციები
და სააგენტოები

ლი
კომპონენტ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაავადებულ პირთა
მიმართ
დისკრიმინაციული
განწყობების
შესაცვლელად
6.1.2

დამტკიცებული

0

სასჯელაღსრულებისა და

სასწავლო

სამედიცინო

პრობაციის სისტემის
თანამშრომელთა

პროგრამა/ები;

დეპარტამენტის 50
თანამშრომელი;

(პენიტენციური და

ჩატარებული

სამედიცინო

ტრენინგების

გადამზადებული

დეპარტამენტები,

რაოდენობა;

პრობაციის

პრობაციის ეროვნული

გადამზადებული

2016-2018

სასჯელაღსრულებ

საქართველოს

ისა და პრობაციის

სასჯელაღსრულებ

სასწავლო ცენტრი

ისა და პრობაციის
სამინისტრო

საქართველოს

საქართველოს

შრომის,

განათლებისა და

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სისტემის 50

სააგენტო)

გადამზადებული

მომზადება/გადამზადება

თანამშრომლების

ნარკოდამოკიდებულ

რაოდენობა.

თანამშრომელი;
გადამზადებული

ბრალდებულთა/მსჯავრდ

პენიტენციური

ებულთა მიმართ

დეპარტამენტის 50

დისკრიმინაციული
განწყობისა და სტიგმის

თანამშრომელი

შესაცვლელად
6.1.3 ზოგად

სტიგმისა და

ზოგად პოპულაციაში სტიგმისა და

პოპულაციაში არსებული

დისკრიმინაციის

არსებული სტიგმისა

საზოგადოების

სტიგმისა და

წინააღმდეგ

და საზოგადოების

მხრიდან

ჯანმრთელობისა

მეცნიერების

საზოგადოების მხრიდან
დისკრიმინაციული

ერთიანი
საკომუნიკაციო

მხრიდან
დისკრიმინაციული

დისკრიმინაციული
დამოკიდებულების

და სოციალური
დაცვის

სამინისტრო;

დამოკიდებულების

გეგმის შემუშავება

დამოკიდებულების

გადალახვაზე

სამინისტრო - სსიპ

გადალახვაზე
მიმართული

(ტელე, რადიო

გადალახვაზე

მიმართული

2016-2018

- დაავადებათა

საზოგადოებრივი
მაუწყებელი;

გადაცემების,

მიმართული

საგანმანათლებლო

კონტროლისა და

პუბლიკაციების

საგანმანათლებლო

აქტივობები

საზოგადოებრივი
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სტიგმისა
და
დისკრიმინ
აციის
საწინააღმდ
ეგო
საგანმანათ
ლებლოსაინფორმა

შიდსთან,
ტუბერკულოზსა
და მალარიასთან
ბრძოლის
გლობალური
ფონდის შიდსის
პროგრამა;
მიგრაციის
საკითხებში

საგანმანათლებლო

სოციალური

მუშაობა

სრულყოფილად

ჯანდაცვის

მუშაობა

მედიის

სისტემურად არ

მიმდინარეობს

ეროვნული

აქტივობები,

ხორციელდება

ერთიანი

ცენტრი

კვლევები)

საკომუნიკაციო

ციო-მედია
მუნიციპალიტეტე
ბი

გეგმის შესაბამისად

კამპანიის
განხორციე

შვეიცარიის
სახელმწიფო
სამდივნო

ლება;
2016 -2018

მთელს ქვეყანაში;

საერთაშორისო

წლებში

და
2016 წლის

გათვალისწ

არასამთავრობო

განმავლობაში

ინებულია

ორგანიზაციები;

მიგრაციის
საერთაშორისო

მათ შორის

ორგანიზაციის

მიგრაციის
საერთაშორისო

საქართველოს

ორგანიზაციის

მისიის მიერ

საქართველოს

განხორციელებადი

მისია.

240 000
ლარის
ღირებულე
ბის
ინტერვენც
ია

სოციალური
საწარმოების
გლობალური
ფონდი

პროგრამის
ფარგლებში
ჩატარდა
შეხვედრები 500-ზე
მეტ პოტენციურ
დამსაქმებელთან
ყოფილი
ნარკოდამოკიდებუ
ლი პირების
დასაქმების და
საზოგადოებრივი
ინტეგრაციის
საკითხებზე.
6.2 ნარკოტიკული

6.2.1 ნარკოპოლიტიკის

ნარკოპოლიტიკის

ნარკოპოლიტიკის

ნარკოპოლიტიკის

საშუალებების,

მარეგულირებელი

მარეგულირებელ

მარეგულირებელი

მარეგულირებელი

ფსიქოტროპული

კანონმდებლობის

კანონმდებლობაში

კანონმდებლობის

ნივთიერებების,

ანალიზი და მისი

შეტანილი

პრეკურსორებისა და

სრულყოფის მიზნით

ცვლილებები

ნარკოლოგიური

საკანონმდებლო

საკანონმდებლო

საქართველოს

დახმარების

ცვლილებების შემუშავება

ცვლილებები

შრომის,

შემუშავებულია

ჯანმრთელობისა

მარეგულირებელი

ნარკომანიასთან

საქართველოს

არ საჭიროებს

ბრძოლის

იუსტიციის

დამატებით

კანონმდებლობა

უწყებათაშორისი

სამინისტრო;

დაფინანსებას

ანალიზი

გაანალიზებულია

საკოორდინაციო

მიმდინარეობს

და შესაბამისი

საბჭო

2016-2018

და სოციალური

გარემოს გაუმჯობესება

დაცვის
სამინისტრო;
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საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო;
საქართველოს
პროკურატურა;
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო სსიპშემოსავლების
სამსახური
6.3

6.3.1 ნარკოტიკებისა და

ნარკოტიკებისა და

სტატისტიკური

სტატისტიკური

წამალდამოკიდებულების

ფსიქოაქტიური

ფსიქოაქტიური

მონაცემები

მონაცემების მიღება

და ფსიქოაქტიური

ნივთიერებების

ნივთიერებების

გროვდება

ნივთიერებების

მოხმარებასთან

ზედოზირების

ხარვეზებით,

მოხმარებასთან
დაკავშირებული

დაკავშირებული
გადაუდებელი

მდგომარეობის
დროს გაწეული ი

სერვისის
მიმწოდებლების

მდგომარეობების

მდგომარეობის დროს

სამედიცინო

მიერ მონაცემების

ეფექტური მკურნალობის

კონფიდენციალური

დახმარების

არასრულყოფილად

უზრუნველყოფა

სამედიცინო დახმარების

რაოდენობა;

მოწოდების გამო

ხელმისაწვდომობის
მონიტორინგი

საქართველოს

სსიპ -

პასუხისმგებელი

შრომის,

სოციალური

უწყების ბიუჯეტი

და აღრიცხვიანობა

ჯანმრთელობისა

მომსახურების

გაუმჯობესებულია

და სოციალური

სააგენტო;

2016-2018

დაცვის
სამინისტრო

სსიპ - სასწრაფო
სამედიცინო
დახმარების
ცენტრი;
თბილისის

ნარკოტიკული

მუნიციპალიტეტი

ზედოზირების

ს მერია- სსიპ

მდგომარეობის

თბილისის

დროს გაწეული

სასწრაფო

სამედიცინო

სამედიცინო

დახმარების %-

დახმარების

ული რაოდენობა,

ცენტრი

როდესაც
კანონმდებლობის
ცვლილების
შესაბამისად, აღარ
მოხდა
შეტყობინების
გადაცემა
სამართალდამცავი
უწყებებისათვის

27

7. კოორდინაცია და საერთაშორისო თანამშრომლობა

7.1 მრავალსექტორული

7.1.1 ერთობლივი

ჩატარებული

0

უწყებებს შორის

თანამშრომლობა და
კოორდინაცია

ტრენინგების/სამუშაო
შეხვედრების

ტრენინგების/სამუ
შაო შეხვედრების

კოორდინაციის
ზრდა და ეფექტური

ნარკომანიის და

განხორციელება

რაოდენობა;

საქმიანობის

ნარკოდანაშაულის

ძალოვანი

წინააღმდეგ

სტრუქტურებისა და

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

ადმინისტრ

პროკურატურა

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო;

აციული
ხარჯები

საქართველოს

ხელშეწყობა.

ჯანდაცვის სექტორის

გადამზადებული

წარმომადგენლებისათვის

პირების

.

რაოდენობა

პასუხისმგებელი
უწყების
ბიუჯეტი/დონორ
ული დაფინანსება

სასჯელაღსრულებ

განხორციელდება 4

ისა და პრობაციის

ერთობლივი

სამინისტრო;

ტრენინგი/სამუშაო

საქართველოს

შეხვედრა.

შრომის,
ჯანმრთელობის
დაცვისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

7.2 საერთაშორისო
თანამშრომლობის

7.2.1 შესაბამის
საერთაშორისო

Pompidou-ს
ჯგუფთან

2015 წლის 4
ნოემბერს გაფორმდა

EMCDDA-სთან
გაფორმებული

სრულყოფა და

ორგანიზაციებში ან მათ

თანამშრომლობის

ურთიერთთანამშრომ

მემორანდუმის

განვითარება

ორგანოებთან

დამყარება;

ლობის მემორანდუმი

ფარგლებში

EMCDDA-სთან;

სრულდება

თანამშრომლობის
დამყარება/განვითარება
(CoE Pompidou, EU
agencies, Europol, UN
agencies, Drug Enforcement
Agency (DEA) and Reitox
Network, WCO Customs
Enforcement Network
(CEN), WCO-UNODC

Europol-თან
სტრატეგიული
თანამშრომლობის

Pompidou-ს ჯგუფთან
თანამშრომლობის

შეთანხმების

ინიცირება მოხდა;

შესახებ
მოლაპარაკებების
წარმოება;

Europol-თან
სტრატეგიული
თანამშრომლობის

Container Control

EMCDDA-სა და
REITOX-თან

შეთანხმების
გაფორმების შესახებ

Programme, IOM, INL და

თანამშრომლობის

დაწყებულია

სხვა

გაღრმავება;

მოლაპარაკებები.;

DEA -სთან

DEA -სთან

გატარებული

თანამშრომლობა

ღონისძიებების

მიმდინარეობდა

რაოდენობა

2014-2015 წლების

შემუშავებული
სამწლიანი
სამოქმედო გეგმა;
Europol-თან
სტრატეგიული
თანამშრომლობის
შეთანხმების
გაფორმებაზე

2016-2018

საქართველოს
იუსტიციის

საქართველოს
განათლებისა და

სამინისტრო;

მეცნიერების

საქართველოს
შინაგან საქმეთა

საქართველოს

სამინისტრო;

საგარეო საქმეთა
სამინისტრო;

საქართველოს
შრომის,

საქართველოს

ჯანმრთელობისა

სასჯელაღსრულებ

და სოციალური

ის და პრობაციის

დაცვის

სამინისტრო;

სამინისტრო;

მიმდინარეობს

საქართველოს

მოლაპარაკებები;

ფინანსთა

REITOX-ის

სამინისტრო;

სამინისტრო.

საქართველოს
პარლამენტი;
საქართველოს
ფინანსთა

ქსელთან

სამინისტრო -

თანამშრომლობა;

სსიპშემოსავლების
სამსახური;

განმავლობაში

US Embassy/ INL;

(ჩატარდა
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არ საჭიროებს
დამატებით
რესურსს

ტრეინინგები, მოხდა

DEA -სთან და IOM-

ინფორმაციის

თან

გაცვლა);

თანამშრომლობა

IOM-მა ხელი შეუწყო

IOM.

აქტიურ ფაზაშია;

ეროვნული

2017 წლის

ანტინარკოტიკული

განმავლობაში IOM-

კანონმდებლობის,

ი ხელს შეუწყობს

შესაბამისი

პირველადი

სტრატეგიისა და

პრევენციის

სამოქმედო გეგმის
განვითარებას 2012

მიმართულებით
საინფორმაციო

წლის განმავლობაში;

კამპანიის

ხოლო 2013-2016

განხორციელებას

წლებში ხელი შეუწყო საქართველოს სამ
6 სოციალური

რეგიონში მოსწავლე

საწარმოს დაფუძნება
განვითარებას

ახალგაზრდობის
მოცვით;

გრძელვადიანი
სარეაბილიტაციო
პროგრამის
დანერგვის მიზნით,
ყოფილ

იგეგმება DEA -ს
ოფისის გახსნა
თბილისში

ნარკომომხმარებელ
პირთა შრომითი
თერაპიის პრინციპზე
დაყრდნობით

7.2.2 ნარკომანიასთან

დადებული

22 შეთანხმება არის

დადებული

ბრძოლის კუთხით

ხელშეკრულებები

ძალაში შესული

შეთანხმებების

ორმხრივი/მრავალმხრივი

ს/შეთანხმებების

რაოდენობა

ხელშეკრულებების/

რაოდენობა

გაზრდილია

შეთანხმებების დადება

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

შინაგან საქმეთა

იუსტიციის

სამინისტრო

სამინისტრო;
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური

29

არ საჭიროებს
დამატებით
რესურსს

დაცვის
სამინისტრო;
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო;
საქართველოს
სასჯელაღსრულებ
ის და პრობაციის
სამინისტრო;
საქართველოს
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
7.2.3 არსებული

ორგანიზაციის

დასახელებული

საერთაშორისო

საერთაშორისო

ფარგლებში

აქტივობები

თანამშრომლობა

მექანიზმების

მიღებული

სისტემატურად

აღნიშნული

(საერთაშორისო
/რეგიონალური

სამოქმედო
გეგმების

მიმდინარეობდა

კუთხით
ეფექტურია,

ორგანიზაციები (UN, EU,

განხორციელების

დასახელებული

GUAM, BSEC, WCO, IOM),

ანგარიშები, მუშა

ღონისძიებების

პოლიციის და საბაჟო

ჯგუფების

ეფექტურობა

ატაშეთა ფორუმი,

შეხვედრების

გაზრდილია

ორმხრივი

რაოდენობა,

ხელშეკრულებების

ერთობლივი

ჯანმრთელობისა

მექანიზმი/მუშა

ღონისძიებების

და სოციალური

ჯგუფების ეფექტიანი

რაოდენობა

დაცვის

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

შინაგან საქმეთა

იუსტიციის

სამინისტრო;

სამინისტრო;

საქართველოს
ფინანსთა

საქართველოს
განათლებისა და

სამინისტრო -

მეცნიერების

სსიპ-

სამინისტრო;

შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
შრომის,

გამოყენება

სამინისტრო;

ნარკომანიასთან

საქართველოს

ბრძოლის საერთაშორისო

სასჯელაღსრულებ

თანამშრომლობის

ის და პრობაციის

გასაძლიერებლად

სამინისტრო;
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო სსიპშემოსავლების
სამსახური
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7.2.4 ნარკომანიასთან

განხორციელებულ

2014-2015 წლების

ნარკომანიასთან

ბრძოლის შესაბამისი

ი სასწავლო

განმავლობაში

ბრძოლის

უწყებების

ვიზიტებისა და

დასახელებული

ეფექტურობის

შესაძლებლობების ზრდა

ტრეინინგების

აქტივობები

ამაღლება

საერთაშორისო

რაოდენობა

სისტემატურად

დასახელებული

მიმდინარეობდა;

აქტივობების

ორგანიზაციების/პარტნიო
რი ქვეყნების დახმარებით
(ტრეინინგების,
გამოცდილების
გაზიარებისა და სასწავლო
ვიზიტების
განხორციელება)

ჩატარდა 2
ტრეინინგი DEA-ს,

2016-2018

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო;
საქართველოს
პროკურატურა

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო;
საქართველოს
განათლებისა და

გაზრდილი

მეცნიერების

რაოდენობით

სამინისტრო;

INL/IOM-ის

საქართველოს

ორგანიზებით;
განხორციელდა 3

შრომის,

სასწავლო ვიზიტი

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

INL-ის

დაცვის

მხარდაჭერით;

სამინისტრო;

2014 წელს აშშ-

საქართველოს

საელჩოსთან
თანამშრომლობით

ფინანსთა

განხორციელდა

საქართველოს

რეგიონული

სასჯელაღსრულებ

კონფერენცია

ის და პრობაციის

საერთაშორისო
ნარკოტრეფიკინგის

სამინისტრო;

სამინისტრო;

DEA;

თემაზე, რომელშიც
პროკურატურის

US Embassy/ INL;

სისტემის 15

IOM;

წარმომადგენელი

SEM (State

მონაწილეობდა;

Secretariat for

2014-2015 წელს

Migration of

DEA/INL/ILEA-ს

Switzerland)

მხარდაჭერით
განხორციელდა 4
ტრენინგი/სასწავლო
ვიზიტი;
EMCDDA-სთან
თანამშრომლობის
ფარგლებში
განხორციელდა
შემდეგი ვიზიტები:
- 2014 წლის
სექტემბერში
31

დონორული
დაფინანსება

ქართველი
ექსპერტები
დაესწრნენ
კონფერენციას
ნარკოტიკების
მონიტორინგის
თაობაზე ჩეხეთში,
პრაღაში;
- 2014 წლის და 2015
წლის ნოემბერში
საქართველოს
დელეგაცია დაესწრო
კონფერენციას
ევროკავშირის და
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნებში
ნარკოპოლიტიკის
განვითარების
თაობაზე;
- 2015 წლის 15-17
აპრილს
საქართველომ
უმასპინძლა
რეგიონულ
კონფერენციას
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ქვეყნებისთვის
„ახალი
ფსიქოტროპული
ნივთიერებების
მონიტორინგისა და
კონტროლის
შესახებ“;
2015 წლის
აგვისტოში
განხორციელდა
სასწავლო ვიზიტი
შვეიცარიაში ყოფილ
32

ნარკომომხმარებელ
პირთა
რეაბილიტაციისა და
ინტეგრაციის
მოდელების
გასაცნობად
სოციალური
მეწარმეობის
პრაქტიკული
მოდელების
გაცნობის მეშვეობით.
7.2.5 ნარკომანიასთან და

დაინტერესებული

21 ქვეყანასთან

დაინტერესებული

ორგანიზებულ

ქვეყნების/ორგანი

მოხდა

ქვეყნების

დანაშაულთან ბრძოლის

ზაციების

გამოცდილების

რაოდენობა

გაზიარება

გაიზარდა

მიღწეული შედეგებისა და რაოდენობა,
განხორციელებული
რეფორმების გაზიარება

რომელთანაც
მოხდა

სხვა ქვეყნებისათვის

რეფორმებისა და

2016-2018

საქართველოს

საქართველოს

შინაგან საქმეთა

იუსტიციის

სამინისტრო

სამინისტრო;
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო;

მიღწეული
შედეგების

საქართველოს

გაზიარება

შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო;
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო;
საქართველოს
სასჯელაღსრულებ
ის და პრობაციის
სამინისტრო;
საქართველოს
პარლამენტი
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არ საჭიროებს
დამატებით
რესურსს

8. ინფორმაციის შეგროვება, კვლევა და შეფასება.
ეროვნული ნარკოპოლიტიკის შემუშავების, შესაბამისი პროგრამების დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასებისათვის მტკიცებულებებზე დამყარებული საინფორმაციო სისტემის შექმნა და მისი მოქმედების
უზრუნველყოფა. ამის საფუძველზე, ნარკოვითარებაზე სანდო, ხარისხიანი, შესადარებლად ვარგისი ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და გავრცელების უზრუნველყოფა.
8.1 ნარკოვითარების

8.1.1 ცენტრის

თანამშრომელთა

განსაზღვრულია

სრულად

მონიტორინგის

დაკომპლექტება

რაოდენობა

ცენტრის

დაკომპლექტებული

ეროვნული ცენტრის

თანამშრომლებით

სტრუქტურა და

ა ცენტრი

2017

ნარკომანიასთან

შესაბამისი

ბრძოლის

უწყებები/

უწყებათაშორისი

ორგანიზაციები

(შემდგომში ცენტრის)

უწყებები/ორგანიზაც

საკოორდინაციო

დაკომპლექტება და

იები საიდანაც უნდა

საბჭო

თანამშრომლების

დაკომპლექტდეს

გადამზადება

ცენტრი
8.1.2 ცენტრის

ჩატარებული

ცენტრი არ არის

ცენტრის ყველა

თანამშრომლების

ტრენინგების

დაკომპლექტებული

თანამშრომელს

შესაბამისი ტრენინგით
უზრუნველყოფა

რაოდენობა;

თანამშრომლებით

გავლილი აქვს
შესაბამისი

უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო

სწავლება

საბჭო

გადამზადებულ
თანამშრომელთა

2017-2018

ნარკომანიასთან
ბრძოლის

EMCDDA;
საერთაშორისო

არ საჭიროებს
დამატებით
რესურსს

დონორული
დაფინანსება

ორგანიზაციები

რაოდენობა
8.2 ცენტრის გამართული

8.2.1 ეროვნული

გამართული

ინფორმაციის

ინდიკატორები

ფუნქციონირება

კონსულტაციებისა და

შეხვედრების

შეგროვების

შეთანხმებული და

სამუშაო შეხვედრების
გამართვა EMCDDA-ის

რაოდენობა და
ინფორმაციის

ინდიკატორები არ
არის შეთანხმებული

დამტკიცებულია

მიერ განსაზღვრული

შეგროვების

საბჭოს წევრი

საკვანძო ინდიკატორების

შეთანხმებული

უწყებები;

შესაბამისად

ინდიკატორები

2017-2018

ნარკოვითარების

ნარკომანიასთან

მონიტორინგის

ბრძოლის

ეროვნული
ცენტრი

უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო

დონორული
დაფინანსება

არასამთავრობო

ინფორმაციის

ორგანიზაციები;

რეგისტრაცია/შეგროვები
სა და მოწოდების

საერთაშორისო
ორგანიზაციები

თაობაზე (თემატური
კონსულტაციები: (1)
პირველადი პრევენცია,
(2) მკურნალობარეაბილიტაცია, (3)
ზიანის შემცირება, (4)
მოწოდების შემცირება)
8.2.2 ნარკოვითარების

წლიური/სპეციფიკ

პერიოდულად

სრული წლიური

ყოველწლიური

ური

გამოიცემა

ანგარიშები და

ანგარიშებისა და

მომზადებული,

ნარკოვითარების

საჭიროებისამებრ
ნარკოვითარების

გამოცემული და

მოკლე მიმოხილვა

სპეციფიკურ საკითხებზე

ნარკოვითარების

ნარკომანიასთან

პასუხისმგებელი

მონიტორინგის

ბრძოლის

უწყების ბიუჯეტი;

სპეციალური

ეროვნული

უწყებათაშორისი

ანგარიშები
გამოცემულია

ცენტრი

საკოორდინაციო
საბჭო

ყოველწლიურად
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2017-2018

დონორული
დაფინანსება

ანგარიშების მომზადება,

გავრცელებული

გამოცემა და გავრცელება.

ანგარიშები

8.3 ნარკოვითარების

8.3.1 ალკოჰოლის,

კვლევის

ალკოჰოლის,

ალკოჰოლის,

მონიტორინგის

თამბაქოსა და სხვა

შედეგების

თამბაქოსა და სხვა

თამბაქოსა და სხვა

განსახორციელებლად
საჭირო კვლევების

ნარკოტიკის მოხმარების
შემსწავლელი ევროპის

ანგარიში;

ნარკოტიკის
მოხმარების

განხორციელება

სასკოლო კვლევის

კვლევის

(ESPAD - European School

საქართველოს

ნარკოტიკებისა და

23 000

დონორული

შრომის,

ნარკომანიის

ევროს

დაფინანსება;

ნარკოტიკის
მოხმარების

ჯანმრთელობისა
და სოციალური

მონიტორინგის
ევროპული

ექვივალენ
ტი ლარში

პასუხისმგებელი

შემსწავლელი

შემსწავლელი

დაცვის

ცენტრი

შედეგების

ევროპის სასკოლო

ევროპის სასკოლო

სამინისტრო - სსიპ

(EMCDDA)

Survey Project on Alcohol

წარდგენის

კვლევის (ESPAD -

კვლევის (ESPAD -

- დაავადებათა

and Other Drugs)

სამუშაო

European School

European School

კონტროლისა და

შედეგების წარდგენა

შეხვედრა;

Survey Project on

Survey Project on

საზოგადოებრივი

Alcohol and Other

Alcohol and Other

ჯანდაცვის

სამუშაო

Drugs) 2009 წლის

Drugs)

ეროვნული

შეხვედრაზე

(თბილისის

განახლებული

ცენტრი

დამსწრეთა

პილოტური)

მონაცემები

რაოდენობა

მონაცემები

შემუშავებული
ანგარიში

პასუხისმგებელი
უწყებებიდან

გამოქვეყნებულია
2014-2015 წლების

8.4 ნარკომანიის
წინააღმდეგ ბრძოლის

8.4.1 2014-2015 წლების
სამოქმედო გეგმის

სამოქმედო გეგმის

შესრულების ანგარიშის

გამოთხოვილია

მონიტორინგი და

მომზადება

შეფასება

2016

უწყების ბიუჯეტი

ნარკომანიასთან
ბრძოლის

არ საჭიროებს
დამატებით

სამოქმედო გეგმის

უწყებათაშორისი

დაფინანსებას

სამოქმედო გეგმის

შესრულების

საკოორდინაციო

შესრულების

ანგარიში

საბჭო

2016

მდგომარეობის
ამსახველი
ინფორმაცია
8.4.2 2017-2018 წლების

შეფასების

ანგარიში

სამოქმედო გეგმის

ანგარიში

მომზადებულია და

ეფექტურობის შეფასების

2016-2018

გავრცელებულია

ნარკომანიასთან

არ საჭიროებს

ბრძოლის

დამატებით

უწყებათაშორისი

დაფინანსებას

ყოველწლიური

საკოორდინაციო

ანგარიშების მომზადება

საბჭო

და გავრცელება
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