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შესავალი

„საქართველოს	 თავდაცვის	 სამინისტროს	 პოლიტიკა	 და	 გზამკვლევი	
შეზღუდული	 შესაძლებლობების	 მქონე	 პირთა	 უფლებებისა	 და	
საჭიროებების	 მიმართ“	 	 (შემდგომში	 -	 დოკუმენტი)	 ასახავს	 საქართველოს	
თავდაცვის	 სამინისტროს	 (შემდგომში	 -	 სამინისტრო)	 პოლიტიკას	 და	
წარმოადგენს	 პრაქტიკულ	 გზამკვლევს	 შეზღუდული	 შესაძლებლობების	
მქონე	 პირთა	 (შემდგომში	 -	 შშმ	 პირები)	 უფლებებისა	 და	 საჭიროებების	
მიმართ.	 დოკუმენტი	 ქმნის	 კონცეპტუალურ	 და	 ფუნქციურ	 საფუძველს	 შშმ	
პირთა	უფლებების	დაცვასა	და	სპეციალური	საჭიროებების	რეალიზებასთან	
დაკავშირებით	 სამინისტროს	 სისტემის	 ფარგლებში.	 დოკუმენტი	 ერთის	
მხრივ,	 ინფორმაციას	 აწვდის	 პოტენციურ	 ბენეფიციარებს	 მათთვის	
ხელმისაწვდომი	 სერვისებით	 სარგებლობისთვის	 საჭირო	 პროცედურების	
შესახებ,	 ხოლო	 მეორეს	 მხრივ,	 განკუთვნილია	 იმ	 პერსონალისთვის,	
რომელიც	პასუხისმგებელია	აღნიშნული	სერვისების	უზრუნველყოფაზე.

აღნიშნული	 დოკუმენტის	 სამიზნე	 აუდიტორიას	 წარმოადგენენ	 შშმ	
პირები,	 მათ	შორის,	 სამინისტროს	 სისტემაში	დასაქმებული	 ან	დასაქმების	
სურვილის	 მქონე,	 ასევე,	 სამინისტროს	 სერვისებით	 მოსარგებლე	
ნებისმიერი	 შშმ	 პირი.	 მნიშვნელოვანია,	 რომ	 აღნიშნული	 პოლიტიკის	
შემუშავებისას,	 გათვალისწინებული	 იქნა	 ის	 დაგროვილი	 ცოდნა	
და	 გამოცდილება,	 რომელიც	 სამინისტრომ	 დაჭრილ-დაშავებული	
მოსამსახურეების	 უფლებებისა	 და	 საჭიროებების	 რეალიზების	 პროცესში	
შეიძინა.

დოკუმენტი	 სტრუქტურირებულია	 ორ	 ნაწილად	 და	 მოიცავს	 როგორც	
სამინისტროს	 პოლიტიკას	 შშმ	 პირთა	 უფლებებისა	 და	 საჭიროებების	
მიმართ,	 ასევე,	 პრაქტიკულ	 სახელმძღვანელოს	 აღნიშნული	 პოლიტიკის	
განსახორციელებლად.

I.	კონცეპტუალური	ჩარჩო

პოლიტიკისა	 და	 გზამკვლევის	 აღნიშნული	 თავი	 განსაზღვრავს	
კონცეპტუალურ	 ჩარჩოს	 სამინისტროს	 მიერ	 შშმ	 პირთა	 უფლებების	
დაცვისა	 და	 მათი	 საჭიროებების	 დაკმაყოფილებისკენ	 მიმართული	
ძალისხმევისთვის.	 კერძოდ,	 ის	 მოიცავს	 სამინისტროს	 შესაბამის	
პოლიტიკას,	მიზნებს	და	ძალისხმევის	ხაზებს.	

პოლიტიკა

სამინისტრო	 აღიარებს	 და	 იცავს	 შშმ	 პირთა	 დამოუკიდებელი	 ცხოვრების,	
ასევე,	 ცხოვრების	 ყველა	 სფეროში	 დისკრიმინაციის	 გარეშე	 და	 სხვებთან	
თანაბარ	 პირობებში	 მათი	 სრულყოფილი	 მონაწილეობის	 უფლებას.	
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ამასთან,	 სამინისტრო	 აცნობიერებს,	 რომ	 შშმ	 პირთა	 სპეციალური	
საჭიროებები	 შესაძლოა	 განაპირობებდეს	 დამატებითი	 მხარდაჭერის	
აუცილებლობას	 მათი	 უფლებების	 სრულყოფილი	 რეალიზებისთვის.	
ამდენად,	 შშმ	 პირებთან	 მიმართებაში	 სამინისტროს	 ძალისხმევა	
ძირითადად	 მიმართულია	 ერთის	 მხრივ,	 მათი	 უფლებების	 დაცვისკენ,	
ხოლო	 მეორეს	 მხრივ,	 მხარდამჭერი	 ზომების	 მიღების	 გზით	 მათი	
სპეციალური	საჭიროებების	უზრუნველყოფისკენ.	

სამინისტროს	 პოლიტიკა	 ითვალისწინებს,	 როგორც	 საერთაშორისო,	
აგრეთვე	 ეროვნული	 დონის	 ვალდებულებებს.	 კერძოდ,	 ის	 თანხვედრაშია	
გაეროს	 „შეზღუდული	 შესაძლებლობების	 მქონე	 პირთა	 უფლებების	
კონვენციასთან“	 და	 „შეზღუდული	 შესაძლებლობის	 მქონე	 პირთა	
უფლებების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონთან.	 შესაბამისად,	 შშმ	 პირებად	
განიხილება	 პირი	 მყარი	 ფიზიკური,	 ფსიქიკური,	 ინტელექტუალური	
ან	 სენსორული	 დარღვევით,	 რომლის	 სხვადასხვა	 დაბრკოლებასთან	
ურთიერთქმედებამ	 შესაძლოა	 ხელი	 შეუშალოს	 საზოგადოებრივ	
ცხოვრებაში	 ამ	 პირის	 სრულ	 და	 ეფექტიან	 მონაწილეობას	 სხვებთან	
თანაბარ	 პირობებში.	 ამასთანავე,	 სამინისტროს	 პოლიტიკა	 მხარს	 უჭერს	
საქართველოს	 მთავრობის	 მიერ	 ერთიანი	 სამთავრობო	 პროცესის	
ფარგლებში	განსაზღვრულ	კურსს	შშმ	პირთა	უფლებების	დაცვის	სისტემური	
გარანტიების	 გაძლიერების	 და	 საჯარო	 ცხოვრების	 ყველა	 სფეროში	 მათი	
გაზრდილი	მონაწილეობის	უზრუნველყოფასთან	დაკავშირებით.

უნდა	აღინიშნოს,	რომ	სამინისტრო	არ	ახდენს	იმ	სამედიცინო,	სოციალური	
და	 სხვა	 სერვისების	დუბლირებას,	 რომელთა	 მიწოდება	 შშმ	 პირებისთვის,	
მათ	 შორის	 სამინისტროს	 პერსონალისთვის,	 ხორციელდება	 შესაბამისი	
სახელმწიფო	 უწყებებისა	 და	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	
ორგანოების	 მიერ.	 სამინისტროს	 მიერ	 შეთავაზებულ	 სერვისებს	 აქვთ	
დამატებითი,	მხარდამჭერი	ხასიათი.	

მიზნები

•	 წინამდებარე	დოკუმენტის	მიზნებია:

•	 სამინისტროს	 სისტემაში	 დასაქმებულ/დასაქმების	 მსურველ	 შშმ	
პირთათვის	 მხარდამჭერი	 გარემოსა	 და	 პირობების	 განვითარება	 და	
შენარჩუნება;

•	 პასუხისმგებელი	 სტრუქტურული	 ერთეულების	 მიერ	 შესაბამისი	
სერვისების	 მიწოდების	 უზრუნველყოფა	 სამინისტროს	 შშმ	
პერსონალისთვის;

•	 სამინისტროს	 მასშტაბით	 ხელმისაწვდომი	 სერვისების/მომსახურების	
შესახებ	 სრულყოფილი	 ინფორმაციის	 მიწოდება	 შშმ	 და	 სხვა	
დაინტერესებული	პირებისთვის;
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•	 საქართველოს	 კანონმდებლობასთან	 უწყვეტი	 შესაბამისობის	
უზრუნველყოფა.

ძალისხმევის ხაზები

ზემოხსნებული	 მიზნების	 მისაღწევად,	 სამინისტრო	 მიმართავს	
ძალისხმევას	შემდგომ	მიმართულებებზე:	

დასაქმება და კარიერის მართვა 

დასაქმება	 შშმ	 პირთა	 სოციალურ	 ცხოვრებაზე	 გავლენის	 მქონე	 ერთ-
ერთი	 მთავარი	 საკითხია.	 აღნიშნული	 მიმართულებით	 სამინისტროს	
პოლიტიკა	 მოიცავს	 შესაბამისი	 პროფესიისა	 და	 კვალიფიკაციის	 მქონე	
შშმ	 პირების	 სამინისტროში	 დასაქმების	 შემთხვევაში	 მათი	 პროფესიული	
განვითარების	 ხელშეწყობას.	 დასაქმებული	 პერსონალი,	 მათ	 შორის	 შშმ	
პირები,	ისარგებლებენ	თანაბარი	პირობებით	დაწინაურებისა	და	კარიერის	
შემდგომი	განვითარების	კუთხით.

ცნობიერების ამაღლება

შშმ	პირთა	უფლებებისა	და	საჭიროებების	შესახებ	ცნობიერების	ამაღლება	
უმნიშვნელოვანესია	 მათი	 რეალიზების	 უზრუნველსაყოფად.	 შშმ	 პირთა	
უფლებებისა	 და	 საჭიროებების	 შესახებ	 ცნობიერების	 ამაღლების,	
სტერეოტიპებთან	 ბრძოლის,	 აგრეთვე,	 შშმ	 პირთა	 მიმართ	 ღირსეული	
მოპყრობის	 უზრუნველყოფის	 მიზნით,	 შემუშავდება	 საინფორმაციო	
დოკუმენტი,	 რომელიც	 მიზნად	 ისახავს	 სამინისტროს	 პერსონალის,	
განსაკუთრებით,	 მენეჯერული	 რგოლის	 ინფორმირებას	 შშმ	 პირების	
უფლებების,	საჭიროებებისა	და	მათთვის	განკუთვნილი	სერვისების	შესახებ.	
აგრეთვე,	 სამინისტროს	 პერსონალისთვის	 გაიმართება	 ცნობიერების	
ამაღლების	 კამპანიები,	 ტრენინგები	 შშმ	 პირებთან	 კომუნიკაციისთვის	
საჭირო	 უნარების	 განსავითარებლად.	 ვინაიდან,	 ზემოაღნიშნული	
წარმოადგენს	„შეზღუდული	შესაძლებლობების	მქონე	პირების	უფლებების	
შესახებ“	 საქართველოს	 კანონით	 განსაზღვრულ	 ვალდებულებასაც	 ამ	
ძალისხმევას	უწყვეტი	სახე	ექნება.

ხელმისაწვდომობა 

ხელმისაწვდომობა	 ერთ-ერთი	 ძირითადი,	 უნივერსალური	 საჭიროებაა,	
რომლის	 დაკმაყოფილება	 უმნიშვნელოვანესია,	 რათა	 დაცული	 იყოს	
შშმ	 პირთა	 უფლება	 შესაფერისი	 სამუშაო	 გარემოთი	 სარგებლობისა	
და	 სასურველი	 ინფორმაციის	 სხვადასხვა	 საშუალებების	 მეშვეობით,	
მნიშვნელოვანი	 დაბრკოლებების	 გარეშე	 მიღების	 შესახებ.	
ხელმისაწვდომობის	 უზრუნველყოფა	 „შეზღუდული	 შესაძლებლობების	
მქონე	პირეთა	უფლებების	შესახებ“	საქართველოს	კანონით	განსაზღვრული	
ერთ-ერთი	 უმთავრესი	 ვალდებულებაა.	 ამდენად,	 სამინისტრო	 იღებს	
ეტაპობრივ	 ზომებს	 ხელმისაწვდომობასთან	 დაკავშირებული	 ძირითადი	
საკითხების	2035	წლამდე	სრულად	გადაჭრის	მიზნით.	
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სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა

შშმ	 პირები	 განსაკუთრებით	 მოწყვლადები	 არიან	 სამედიცინო,	
ფსიქოლოგიური	 და	 სოციალური	 საკითხების	 მიმართ.	 სამინისტრო,	
კომპეტენციის	 ფარგლებში,	 სხვადასხვა	 მექანიზმის	 მეშვეობით	
უზრუნველყოფს	 შშმ	 პირების	 უწყვეტ	 მხარდაჭერას	 ამ	 მიმართულებებზე.	
ამასთანავე,	 სამინისტრო	 ღიაა	 დაინტერესებულ	 მხარეებთან,	 მათ	 შორის	
გარე	 აქტორებთან,	თანამშრომლობისთვის,	 რათა	 მოხდეს	 შშმ	 პირთათვის	
შეთავაზებული	სარგებლის	მაქსიმალურად	გაზრდა.	

II.	გზამკვლევი

დოკუმენტის	 წინამდებარე	 სექცია	 მოიცავს	 ინფორმაციას	 კონკრეტული	
მექანიზმების	 შესახებ,	 რომლებიც	 წარმოადგენს	 საუკეთესო	 შესაძლო	
გზებს	 შშმ	 პირთა	 უფლებების	 დაცვისა	 და	 მათი	 საჭიროებების	
უზრუნველსაყოფად.	 გზამკვლევში	 აგრეთვე,	 აღწერილია	 დოკუმენტის	
პირველ	 ნაწილში	 ჩამოყალიბებული	 პოლიტიკის	 იმპლემენტაციაში	
ჩართული	სტრუქტურული	ერთეულების	პასუხისმგებლობები.	

მექანიზმები და პასუხისმგებლობები

სამინისტრო	 აცნობიერებს	 პოტენციური	 ბენეფიციარების	 უფლებას,	
ჰქონდეთ	სრული	ინფორმაცია	შშმ	პირთა	პოლიტიკისა	და	ხელმისაწვდომი	
სერვისების	 შესახებ.	 აღნიშნული,	 უპირველეს	 ყოვლისა,	 რეალიზდება	
შემთხვევათა	მართვის	პროცესში,	რომელსაც	სამინისტროს	პროპონენტები	
ახორციელებენ.	 მნიშვნელოვანია,	 რომ	 სამინისტროს	 პროპონენტებს	
აქვთ	 პირდაპირი	 და	 რეგულარული	 კომუნიკაცია	 ბენეფიციარებთან	
მათი	 საჭიროებებისა	 და	 მოთხოვნების	 გათვალისწინების	 მიზნით.	 იმ	
შემთხვევაში	თუ	ბენეფიციარებს	ავტომატურად	არ	მიეწოდებათ	ცალკეული	
სერვისები,	 ან	 სურთ	 მეტი	 ინფორმაციის	 მიღება,	 მათ	 დამოუკიდებლად	
შეუძლიათ	 მიმართონ	 თავიანთ	 პროპონენტებს	 ან	 სერვისის	 მიმწოდებელ	
სტრუქტურულ	ერთეულს.	

სამინისტროს	სისტემაში	დასაქმებული	შშმ	პირის	კონკრეტული	საჭიროების	
უზრუნველყოფა	 შესაძლებელია	 განხორციელდეს	 სამინისტროს	
გონივრული მისადაგების მექანიზმის	 მეშვეობით,	 რომლის	 ფარგლებში	
ბენეფიციარები	 მიმართავენ	 თავიანთ	 პროპონენტებს	 მათი	 საჭიროების	
დაკმაყოფილების	 თხოვნით.	 აღნიშნული	 გულისხმობს	 გონივრული 
ცვლილებების	 განხორციელებას	 სამუშაო	 გარემოსთან	 დაკავშირებით,	
რაც	 საშუალებას	 აძლევს	 შშმ	 პირს	 შეასრულოს	 დაკისრებული	 მოვალეობა	
დაბრკოლებებისა	და	სირთულეების	გარეშე,	სხვებთან	თანაბარ	პირობებში.	
მნიშვნელოვანია,	რომ	ცვლილებები	იყოს	პროპორციული,	ხელმისაწვდომი	
და	ეფექტური.	
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დასაქმება და კარიერის მართვა 

სამინისტროს	 ადამიანური	 რესურსების	 დეპარტამენტი	 ავითარებს	 და	
კოორდინაციას	 უწევს	 სამინისტროს	 სისტემაში	 შშმ	 პირთა	 დასაქმების	
მხარდამჭერ	 პროგრამას.	 პროგრამის	 შინაარსი	 დგინდება	 შშმ	 პირთა	
საჭიროებების	 პერიოდული	 კვლევის	 შედეგებისა	 და	 საჭიროებების	
ანალიზის	საფუძველზე,	რომელსაც	ახორციელებს	სამინისტროს	სოციალურ	
საკითხთა	და	ფსიქოლოგიური	მხარდაჭერის	დეპარტამენტი.	

ბენეფიციარები:	შშმ	პირები.

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 ადამიანური	
რესურსების	 დეპარტამენტი;	 სამინისტროს	 სოციალურ	 საკითხთა	 და	
ფსიქოლოგიური	მხარდაჭერის	დეპარტამენტი.

ცნობიერების ამაღლება - საინფორმაციო დოკუმენტი

შშმ	პირთა	შესახებ	ცნობიერების	ამაღლება	ხელს	უწყობს	მათი	უფლებებისა	
და	საჭიროებების	უზრუნველყოფას.	თემატური	საინფორმაციო	ბუკლეტები	
გამოიყენება	 შშმ	 პირთა	უფლებების,	 აგრეთვე,	 არსებული	საკანონმდებლო	
ჩარჩოსა	 და	 სამინისტროს	 სისტემაში	 მოქმედი	 მექანიზმების	 შესახებ	
ინფორმაციის	 გასავრცელებლად.	 ბუკლეტები	 აგრეთვე	 მოიცავს	
კონკრეტული	 სერვისების	 მიწოდების/მიღებისთვის	 საჭირო	 ეტაპების	
ამსახველ	 ინფორმაციას.	 ბუკლეტის	 შემუშავებაში	 ჩართულნი	 არიან	
სამინისტროს	 სტრატეგიული	 კომუნიკაციებისა	 და	 საზოგადოებასთან	
ურთიერთობის	 დეპარტამენტი,	 სამინისტროს	 სოციალურ	 საკითხთა	 და	
ფსიქოლოგიური	 მხარდაჭერის	 დეპარტამენტი,	 სამინისტროს	 ადამიანური	
რესურსების	დეპარტამენტი	და	სამინისტროს	იურიდიული	დეპარტამენტი.

ბენეფიციარები: სამხედრო	 და	 სამოქალაქო	 პერსონალი,	 მათ	 შორის	 შშმ	
პირები.

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 სტრატეგიული	
კომუნიკაციებისა	 და	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობების	 დეპარტამენტი;	
სამინისტროს	 სოციალურ	 საკითხთა	 და	 ფსიქოლოგიური	 მხარდაჭერის	
დეპარტამენტი;	 სამინისტროს	 ადამიანური	 რესურსების	 დეპარტამენტი	
(შრომითი	ურთიერთობების	მარეგულირებელ	საკანონმდებლო	ჩარჩოსთან	
დაკავშირებით)	და	სამინისტროს	იურიდიული	დეპარტამენტი.

ცნობიერების ამაღლება - ტრენინგები

სამინისტროს	 ადამიანური	 რესურსების	 დეპარტამენტი	 უზრუნველყოფს	
სამინისტროს	 სისტემაში,	 მათ	 შორის	 საჯარო	 სამართლის	 იურიდიული	
პირებისთვის	 (შემდგომ	 -	 სსიპ-ები)	 ტრენინგების/კურსების	 ჩატარების	
ორგანიზებას	შშმ	პირთა	უფლებებსა	და	საჭიროებებთან,	აგრეთვე,	მათთან	
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კომუნიკაციისთვის	 აუცილებელ	 უნარებთან	 დაკავშირებით.	 სამინისტროს	
მოქმედი	 და/ან	 გარე	 ექსპერტები	 ჩართულნი	 არიან	 აღნიშნული	
ტრენინგებისა	 და	 სასწავლო	 კურსების	 მომზადებისა	 და	 დაგეგმვის	
პროცესში.

ბენეფიციარები:	 სამხედრო	 და	 სამოქალაქო	 პერსონალი,	 მათ	 შორის	 შშმ	
პირები.

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 ადამიანური	
რესურსების	დეპარტამენტი	სხვა	სტრუქტურულ	ერთეულებთან	ერთად.

ხელმისაწვდომობა - ინფრასტრუქტურა

სამინისტროს	 ადმინისტრაციული	 შენობების	 შშმ	 პირთა	 საჭიროებებზე	
ადაპტირება	 მიმდინარეობს	 გრძელვადიანი	 გეგმის	 შესაბამისად,	
რომელსაც	 კოორდინირებულად	 შეიმუშავებენ	 სამინისტროს	 თავდაცვის	
მდგრადობის	 უზრუნველყოფის	 დეპარტამენტი,	 სამინისტროს	 თავდაცვის	
ძალების	 გენერალური	 შტაბის	 J4	 -	ლოჯისტიკის	დაგეგმვის	დეპარტამენტი	
და	 სამინისტროს	 თავდაცვის	 ძალების	 ჯარების	 ლოჯისტიკური	
უზრუნველყოფის	 სარდლობა.	 პროცესის	 ზედამხედველობის	 ნაწილში	
ჩართულნი	არიან	შესაბამისი	სტრუქტურული	ერთეულები.	

ბენეფიციარები: შშმ	პირები.	

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 თავდაცვის	
მდგრადობის	 უზრუნველყოფის	 დეპარტამენტი;	 სამინისტროს	
თავდაცვის	 ძალების	 გენერალური	 შტაბის	 J4	 -	 ლოჯისტიკის	 დაგეგმვის	
დეპარტამენტი;	სამინისტროს	თავდაცვის	ძალების	ჯარების	ლოჯისტიკური	
უზრუნველყოფის	სარდლობა.

ხელმისაწვდომობა - ვებ-გვერდები

სამინისტროსა	 და	 მის	 სისტემაში	 შემავალი	 სსიპ-ების	 ვებ-გვერდების	
ფუნქციონალის	 შშმ	 პირთა	 საჭიროებებზე	 ადაპტირება	 მიმდინარეობს	
გრძელვადიანი	 გეგმის	 შესაბამისად,	 რომელსაც	 შეიმუშავებს	 სამინისტროს	
სტრატეგიული	 კომუნიკაციებისა	 და	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	
დეპარტამენტი	შესაბამის	სტრუქტურულ	ერთეულებთან	ერთად.	

ბენეფიციარები: შშმ	პირები.	

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 სტრატეგიული	
კომუნიკაციებისა	 და	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობის	 დეპარტამენტი;	
სამინისტროს	 ადმინისტრაცია;	 სამინისტროს	 საინფორმაციო	
ტექნოლოგიების	 დეპარტამენტი;	 სამინისტროს	 სისტემაში	 შემავალი	 სსიპ-
ები.
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ხელმისაწვდომობა - გონივრული მისადაგება

შშმ	 პირებს	 შეუძლიათ	 მიმართონ	 თავიანთ	 პროპონენტებს	 ისეთ	
საკითხებზე,	 რომლებიც	 ახდენენ	 გავლენას	 სამუშაო	 გარემოზე,	 ან	
სამსახურებრივი	 მოვალეობის	 ჯეროვან	 შესრულებაზე.	 სამინისტროს	
პროპონენტები	 (სამინისტროს	 სოციალურ	 საკითხთა	 და	 ფსიქოლოგიური	
მხარდაჭერის	 დეპარტამენტის/სამინისტროს	 ადამიანური	 რესურსების	
დეპარტამენტის	 წარმომადგენლები)	 შეიმუშავებენ	 შშმ	 პერსონალის	
საჭიროებებზე	 სამუშაო	 გარემო-პირობების	 გონივრული	 მისადაგების	
შეთანხმების	 პროექტებს.	 აღნიშნული	 შეთანხმება	 შესაძლოა	
ითვალისწინებდეს	ცვლილებებს	შესაბამის პოლიტიკასა და მიდგომებთან, 
ფიზიკურ ხელმისაწვდომობასთან, სამუშაო გრაფიკთან, დაკისრებულ 
მოვალეობასთან, ევაკუაციის ინდივიდუალურ გეგმასთან	 და	 სხვა	
საკითხებთან	დაკავშირებით.	ცვლილებების	შესახებ	მიღწეული	შეთანხმება	
ფორმდება	 შესაბამისი	 დოკუმენტით.	 განხორციელებული	 ცვლილებების	
მონიტორინგის	 მიზნით	 და	 შესაძლო	 საჭიროებების	 დასაფიქსირებლად,	
ბენეფიციარებს	 ყოველ	 6	 თვეში	 ერთხელ	 ეგზავნებათ	 გონივრული	
მისადაგების	კითხვარი	(დიაგრამა№1).	

ბენეფიციარები:	შშმ	პირები.

ჩართული სტრუქტურული ერთეულები:	 სამინისტროს	 ადამიანური	
რესურსების	 დეპარტამენტი;	 სამინისტროს	 სოციალურ	 საკითხთა	 და	
ფსიქოლოგიური	 მხარდაჭერის	 დეპარტამენტი	 სხვა	 სტრუქტურულ	
ერთეულებთან	ერთად.

დიაგრამა №1



98

შომ ბა ლს ო ლუ ებგ ათრე
ღ აი ბრ ეს

Policy and Guidance of the Ministry of Defence of Georgia                   

on the Rights and Needs of Persons with Disabilities

2023



1110

CONTENTS

INTRODUCTION 

I. CONCEPTUAL FRAMEWORK          																																																											

Policy	

Lines	of	Effort	

II. GUIDANCE	

Mechanisms	and	Responsibilities	

Employment	and	Career	Management	

Raising	Awareness	–	Informational	Document	

Raising	Awareness	–	Trainings	

Accessibility	–	Infrastructure	

Accessibility	–	Websites	

Accessibility	–	Reasonable	Adjustment	

11

11

11

12

13

13

14

14

14

15

15

15



1110

INTRODUCTION

The	“Policy	and	Guidance	of	the	Ministry	of	Defence	of	Georgia	on	the	Rights	and	
Needs	 of	 Persons	with	 Disabilities”	 (hereinafter	 document)	 represents	 Policy	 and	
Guidance	 of	 Ministry	 of	 Defence	 of	 Georgia	 (hereinafter	 -	 MoD)	 on	 the	 Rights	
and	Needs	of	Persons	with	Disabilities	 (hereinafter	PWDs).	The	document	creates	
conceptual	 and	 functional	 basis	 for	 the	 protection	 and	 realization	 of	 the	 rights	
of	 PWDs	within	 the	MoD	 system,	 as	well	 as	 for	meeting	 their	 special	 needs.	 The	
document,	 on	 one	 hand,	 provides	 information	 to	 potential	 beneficiaries	 about	
procedures	necessary	to	use	services	available	to	them,	and	on	the	other	hand,	 is	
intended	for	the	MoD	personnel	responsible	for	providing	said	services.

The	 target	audience	of	 the	document	are	PWDs,	 including	 those	employed	 in	 the	
MoD	system	or	wishing	to	be	employed,	as	well	as	any	disabled	person	using	the	
services	of	the	MoD.	It	is	important	to	note,	that	the	accumulated	knowledge	and	
experience	acquired	by	the	MoD	in	the	process	of	realizing	the	rights	and	needs	of	
wounded	and	injured	employees	were	taken	into	account	during	the	development	
of	the	policy.	

The	document	is	structured	in	two	parts	presenting	both	the	relevant	policy	related	
to	 the	rights	and	needs	of	PWDs	and	the	practical	guidance	on	the	application	of	
this	policy.	

I.	CONCEPTUAL	FRAMEWORK

This	 section	 provides	 a	 conceptual	 framework	 for	 MoD-wide	 efforts	 in	 terms	 of	
protecting	 the	 rights	 of	 PWDs	 and	 addressing	 their	 needs.	 Particularly,	 it	 defines	
relevant	MoD	policy,	including	objectives	and	lines	of	efforts	to	be	achieved.

Policy

The	 MoD	 appreciates	 and	 protects	 rights	 of	 persons	 with	 disabilities	 to	 live	
independently	 and	participate	 in	 all	 aspects	of	 life	without	discrimination	and	on	
an	equal	basis	with	others.	 The	Ministry	 also	acknowledges	 that	 special	 needs	of	
PWDs	may	require	additional	support	to	ensure	full	realization	of	their	rights.	Thus,	
MoD	efforts	regarding	persons	with	disabilities	are	mainly	constructed	around	the	
protection	of	 their	 rights	and	 fulfillment	of	 their	 special	needs	by	offering	various	
supportive	measures.	

Notably,	 this	 policy	 complies	 with	 both	 international	 and	 national	 commitments.	
Particularly	 it	 is	 in	 line	 with	 the	 UN	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	
Disabilities,	 as	 well	 as	 Georgian	 legislation,	 including,	 the	 Law	 of	 Georgia	 on	 the	
Rights	 of	 Persons	with	Disabilities	 and	 accordingly	 defines	 PWDs	 as	 persons	with	
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substantial	 physical,	 mental,	 intellectual	 or	 sensory	 impairments	 which,	 when	
combined	with	various	barriers,	may	hinder	their	full	and	effective	participation	in	
society	on	an	equal	basis	with	others.		In	addition,	it	follows	a	whole-of-government	
course	 of	 action	 initiated	 by	 the	 Government	 of	 Georgia	 to	 strengthen	 systemic	
guarantees	 of	 protecting	 rights	 of	 PWDs,	 as	 well	 as	 to	 ensure	 their	 increased	
participation	in	each	sphere	of	public	life.	

It	is	noteworthy	that	MoD	does	not	duplicate	the	medical,	social	and	other	services	
that	are	provided	to	PWDs,	including	Ministry	personnel,	by	relevant	state	agencies	
and	 local	 self-government	 bodies.	 The	 services	 offered	 by	 the	 Ministry	 have	 an	
additional,	supportive	character.

Objectives 

The	objectives	of	this	document	are	to:

•	 Develop	and	maintain	 supportive	environment	and	 conditions	 for	PWDs	who	
work	or	wish	to	be	employed	in	the	MoD	system;

•	 Ensure	 that	 responsible	 structural	 units	 provide	 appropriate	 services	 to	 PWD	
employed	in	the	MoD	system;	

•	 Provide	comprehensive	information	to	PWDs	and	interested	individuals	on	the	
available	MoD	services;

•	 Ensure	full	and	continuous	compliance	with	Georgian	legislation.	

Lines of Effort 

In	order	to	accomplish	the	objectives	described	above,	the	MoD	focuses	its	efforts	
on	following	lines	of	effort:

Employment and Career Management

Employment	 is	 one	 of	 the	 central	 issues	 affecting	 social	 life	 of	 PWDs.	 In	 case	 of	
employment	 the	MoD	 policy	 implies	 promoting	 the	 professional	 development	 of	
persons	 with	 disabilities	 with	 appropriate	 relevant	 educational	 and	 professional	
background.	 Appointed	 personnel	 who	 have	 disabilities	 shall	 be	 treated	 equally	
with	regard	to	promotion	and	further	career	development.	

Raising Awareness

Awareness	raising	related	to	the	rights	and	needs	of	the	PWDs	is	crucial	to	ensure	
their	realization.		In	order	to	raise	awareness	about	the	rights	and	needs	of	PWDs,	
fight	 against	 stereotypes	 and	 for	 their	 prevention,	 and	 help	 to	 ensure	 dignified	
treatment	of	PWDs,	an	 informational	document	will	be	developed,	which	aims	 to	
inform	 the	Ministry	 personnel,	 especially	managers,	 about	 the	 rights,	 needs	 and	
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services	of	PWDs.	Within	 this	process,	 awareness	 raising	 campaigns	and	 trainings	
will	 be	 held	 for	 the	MoD	 personnel	 to	 develop	 skills	 necessary	 to	 communicate	
with	PWDs.	 Since	 it	 is	 an	obligation	defined	by	 the	 Law	of	Georgia	on	 the	Rights	
of	 Persons	 with	 Disabilities	 for	 administrative	 bodies,	 these	 efforts	 will	 become	
continuous.	

Accessibility 

Accessibility	 is	 one	 of	 the	 key	 universal	 needs	 that	 should	 be	 met	 to	 protect	
PWDs	 right	 of	 suitable	 working	 environment	 and	 access	 to	 information	 through	
different	 channels	 without	 major	 obstacles.	 Ensuring	 Accessibility	 is	 one	 of	 the	
key	 requirements	 stated	 by	 the	 Law	 of	 Georgia	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	
Disabilities.	 Therefore,	 the	MoD	 takes	 gradual	 effort	 to	 fully	 resolve	major	 issues	
associated	with	Accessibility	by	2035.	

Medical, Psychological and Social Support

PWDs	 are	 particularly	 vulnerable	 to	 medical,	 psychological	 and	 social	 issues	 -	 a	
major	 area	 of	 concern	when	 addressing	 the	 needs	 of	 PWDs	 in	 the	MoD	 system.		
Within	 its	 competences,	 the	MoD	will	 ensure	 continuous	 provision	 of	 support	 in	
these	areas	through	various	mechanisms.	 	At	the	same	time,	the	MoD	is	ready	to	
engage	 different	 stakeholders,	 including	 external	 actors	 to	 maximize	 benefits	 for	
PWDs.

II.	GUIDANCE

This	 section	 provides	 description	 of	 specific	 MoD	 mechanisms	 under	 above	
mentioned	 lines	 of	 effort	 that	 ensure	 best	 possible	 delivery	 of	 PWD	 rights	 and	
needs.	 It	 also	 contains	 information	 on	 responsibilities	 of	 actors	 engaged	 in	 the	
implementation	of	the	policy	set	out	above.	

Mechanisms and Responsibilities 

The	MoD	 acknowledges	 right	 of	 potential	 beneficiaries	 to	 receive	 information	 on	
relevant	 policy	 and	 available	 services.	 The	 aforementioned,	 above	 all,	 is	 ensured	
through	a	case	management	process,	which	is	carried	out	by	MoD	proponents.	It’s	
important	 that	 the	Ministry’s	 proponents	 have	 direct	 and	 regular	 communication	
with	 beneficiaries	 considering	 their	 needs	 and	 requests.	 In	 case	 the	 beneficiaries	
are	 not	 automatically	 provided	 with	 individual	 services,	 or	 wish	 to	 receive	more	
information,	they	can	independently	contact	their	proponents	or	the	structural	unit	
responsible	for	provision	of	needed	service.

Provision	 of	 specific	 needs	 of	 a	 PWD	 employed	 in	 the	 Ministry’s	 system	 can	 be	
implemented	 through	 the	 reasonable adjustment mechanism	 of	 the	 Ministry	
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that	allows	the	beneficiaries	to	address	their	proponents	with	a	request	to	satisfy	
their	 needs.	 This	 implies	 implementation	 of	 reasonable changes	 in	 the	 working	
environment	 allowing	 a	 PWD	 to	 perform	 assigned	 duties	 without	 obstacles	 and	
difficulties,	under	equal	conditions	with	others.	It	is	important	that	changes	should	
be	proportionate,	affordable	and	effective.

Employment and Career Management

The	 Department	 of	 Human	 Resources	 of	 the	 MoD	 will	 develop	 and	 coordinate	
program	supporting	the	employment	of	PWDs	in	the	MoD	system.	The	content	of	
the	program	is	determined	on	the	basis	of	the	results	of	the	periodic	survey	of	the	
needs	of	disabled	persons	and	the	needs	analysis	carried	out	by	the	Department	of	
Social	Issues	and	Psychological	Support.

Beneficiaries: Persons	with	disabilities.

Involved units:	Department	of	Human	Resources.	Department	of	Social	Issues	and	
Psychological	Support.

Raising Awareness – Informational Document

Raising	 awareness	 on	 the	 subject	 helps	 to	 ensure	 rights	 and	 considerations	 of	
the	PWDs.	 Thematic	 informational	pamphlets	 are	used	 to	 improve	understanding	
of	 the	 MoD	 employees	 on	 the	 matter	 of	 PWDs	 rights,	 existing	 legal	 framework	
and	 existing	 mechanisms	 available	 to	 PWDs	 within	 the	 MoD	 system.	 Pamphlets	
also	 include	 information	 showing	 steps	 necessary	 to	 provide/receive	 appropriate	
assistance.	 Department	 of	 Strategic	 Communications	 and	 Public	 Relations,	
Department	 of	 Social	 Issues	 and	 Psychological	 Support;	 Department	 of	 Human	
Resources	 and	 Legal	 Department	 are	 involved	 in	 the	 development	 of	 these	
pamphlets.	

Beneficiaries:	Military	and	civilian	personnel,	including	PWDs.

Involved units:	 Department	 of	 Strategic	 Communications	 and	 Public	 Relations;	
Department	 of	 Social	 Issues	 and	 Psychological	 Support;	 Department	 of	 Human	
Resources	(in	relation	to	the	 legal	 framework	regulating	 labor	relations)	and	Legal	
Department.

Raising Awareness – Trainings

In	coordination	with	the	Department	of	Human	Resources,	Legal	Entities	of	Public	
Law	(hereinafter	LEPLs)	of	the	MoD	system	conduct	trainings/courses	on	the	issues	
of	 rights	 and	 needs	 of	 PWDs	 and	 skills	 necessary	 to	 communicate	 with	 PWDs.	
Subject	 matter	 experts	 within	 and/or	 outside	 the	 MoD	 system	 are	 involved	 in	
preparation	and	planning	of	trainings/courses.	
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Beneficiaries:	Military	and	civilian	personnel,	including	PWDs.

Involved units:	 Department	 of	 Human	 Resources	 together	 with	 other	 structural	
units.	

Accessibility – Infrastructure

Defence	 Sustainment	 Department,	 J4	 Logistics	 Planning	 Department	 and	 Force	
Logistic	 Support	 Command	 are	 involved	 in	 development	 of	 a	 long-term	 plan	
for	 adapting	 an	 infrastructure	 of	 the	 Ministry	 to	 the	 needs	 of	 PWDs.	 Related	
supervision	process	involves	relevant	structural	units.	

Beneficiaries:	PWDs.

Involved units:	 Defence	 Sustainment	 Department;	 J4	 –	 Logistics	 Planning	
Department;	Force	Logistic	Support	Command.

Accessibility – Websites

Department	 of	 Strategic	 Communications	 and	 Public	 Relations	 together	 with	
relevant	 structural	 units	 of	 the	MoD	 develops	 a	 long-term	 plan	 for	 adapting	 the	
websites	of	the	MoD	and	its	LEPLs	to	the	needs	of	PWDs.		

Beneficiaries: PWDs.

Involved units: Department	 of	 Strategic	 Communications	 and	 Public	 Relations;	
Administration	of	the	Ministry;	Department	of	Information	Technologies;	LEPLs.	

Accessibility – Reasonable Adjustment

PWDs	can	refer	to	their	proponents	on	issues	that	affect	the	working	environment	
or	the	proper	performance	of	official	duties.	The	MoD	proponents	(Representatives	
from	 the	 Department	 of	 Social	 Issues	 and	 Psychological	 Support	 together	 with	
Department	 of	 Human	 Resources)	 will	 develop	 tailored	 Reasonable	 Adjustment	
Agreements	 on	 adjustments	 for	 the	 staff	 members	 with	 disabilities.	 Such	
agreements	may	consider	adjustments	to	relevant	policies	and	approaches,	physical	
environment,	 job	 flexibilities,	 working	 patterns,	 personal	 emergency	 evacuation	
plan	etc.	Agreed	adjustments	are	recorded	by	relevant	document.	Every	six	months	
beneficiaries	 receive	 reasonable	 adjustment	 questionnaire	 that	 helps	 to	 monitor	
implementation	 of	 agreed	 adjustments	 and	 can	 be	 used	 to	 request	 additional	
changes	(Diagram	№1).

Beneficiaries:	PWDs.

Involved units:	Department	of	Human	Resources;	Department	of	Social	Issues	and	
Psychological	Support;	together	with	other	structural	units.
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Diagram №1




