ბავშვთა რეინტეგრაციის
საკითხების სახელმძღვანელო
პრინციპები

უწყებათაშორისი
ჯგუფი

მიძღვნა
წინამდებარე სახელმძღვანელოს ვუძღვნით ალისონ ლეინის (მექსიკა) და ინდრანისინჰის
(ინდოეთი) ხსოვნას, რომლებიც ამ სახელმძღვანელო პრინციპების შემქმნელი ძირითადი
ჯგუფის წევრები იყვნენ. მოწყვლად ბავშვებთან, მექსიკასა და ინდოეთში დაუღალავი
მუშაობით მათ გვიჩვენეს, რომ ბავშვების ეფექტური რეინტეგრაცია ყველაზე რთულ
ვითარებაშიც კი არის შესაძლებელი. ამ სახელმძღვანელო პრინციპებში ცოცხლობს
მათი ხედვა, თუ როგორ შეიძლება დაუბრუნდეს ბავშვი სახლსა და ოჯახს.

მადლიერების გამოხატვა
წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები დაწერეს ემილი დელაპმა - Family for Every
Child და ჯონა ვეჯემ (კონსულტანტი) ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხებზე მომუშავე
უწყებათაშორისი ჯგუფის სახელით. სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების
პროცესი განსაზღვრა 14 სააგენტოსგან შემდგარმა ჯგუფმა, ორგანიზაციის - Family
for Every Child -თავმჯდომარეობით და შემდეგი სააგენტოების მონაწილეობით:
Better Care Network, CESVI, CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action
Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next
Generation Nepal, Retrak, Save the Children, UNICEF, USAID და World Vision.
ჯგუფის 14 წევრთან ერთად, სახელმძღვანელო პრინციპები მოიწონეს შემდეგმა
ორგანიზაციებმა: AssociaçãoBrasileira Terra dos Homens, Bethany Global,
Challenging Heights, ChildFund International, CINDI, Elevate Children, Hayat
Sende, Hope and Homes for Children, International Social Service, LUMOS,
Partnerships for Every Child Moldova, Railway Children, RELAF, Sanlaap, SOS
Children’s Villages, Undugu Society Kenya და Women’s Refugee Commission.
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება დააფინანსა

GHR Foundation-მა.

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებაში მთლიანობაში 66 სააგენტოს
127
წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა (დეტალები იხილეთ 1-ელ დანართში).
კონსულტაციების ორგანიზებისთვის განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით Retrak,
Partnerships for Every Child მოლდოვა, Friends International, Sanlaap და
CESVI. პაია საკსენამ ასევე დიდი სამუშაო გასწია შეხვედრების ორგანიზებისა
და სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებების
ანალიზისათვის.
სახელმძღვანელო პრინციპების
Communications-მა.
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წინასიტყვაობა
მომავალი შიშისა და ძალადობის გარეშე - ასეთი იქნება დღის წესრიგი 2030 წლისათვის,
გაეროს მიერ 2015 წლის სექტემბერში მიღებული მდგრადი განვითარების ხედვის თანახმად.
ბავშვთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციისა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ
გაეროს კვლევებზე დაფუძნებული ახალი გლობალური დღის წესრიგი იღებს პასუხისმგებლობას,
უზრუნველყოს ბავშვებისათვის სააღმზრდელო გარემო, სადაც ისინი სრულად შეძლებენ
საკუთარი უფლებებისა და შესაძლებლობების რეალიზებას. დღის წესრიგში გამოკვეთილია
მიზანი - 16.5, რომელიც მოუწოდებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის ყველანაირი ფორმის
აღმოფხვრისაკენ; თუმცა, მილიონობით მოზარდს შორის, რომლებიც ამ მიზნის მიღმა
დარჩნენ, არიან ბავშვები რომლებიც საკუთარ ოჯახს ჩამოაშორა სიღარიბემ, კონფლიქტმა ან
სახლთან ახლოს, საგანმანათლებლო დაწესებულების არარსებობამ. შესაძლოა, ეს ბავშვები
იძულებულნი გახდნენ ჩართულიყვნენ შრომით მიგრაციაში, ან მარტო იცხოვრონ ქუჩაში;
მრავალი მათგანი წლების მანძილზე იტანჯება ინსტიტუციონალურ ზრუნვაში. მშობლიური
გარემოსაგან განცალკევებული ბავშვების რეინტეგრაცია ოჯახებში აამაღლებს მათი დაცვის
ხარისხს ძალადობისა და შეურაცხყოფისაგან, რომელსაც ისინი ხშირად აწყდებიან რთულ
სიტუაციებში.
საერთაშორისო კანონმდებლობა და პოლიტიკა აღიარებს რეინტეგრაციის მნიშვნელობას ოჯახისა
და თემისაგან განკერძოებული ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით, თუმცა არ არსებობს
აღნიშნულის განხორციელების დეტალური სახელმძღვანელო. შედეგად, ამგვარი პოლიტიკა
ხშირად არათანმიმდევრულია, პროგრამირების პრაქტიკა ცვლადი ხარისხის გახლავთ, ხოლო
რეინტეგრაციაში ინვესტირება არაადეკვატურია. წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები
წარმოადგენს ღირებულ მექანიზმს ამ გამოწვევებზე რეაგირების, ბავშვებისთვის მზრუნველი
გარემოს შექმნისა და მათი დაცვისათვის. სახელმძღვანელო პრინციპები ერთობლივად
შეიმუშავეს ბავშვზე ზრუნვის ექსპერტებმა, რათა მათი გამოცდილებების შეჯერებით
შექმნილიყო პრაქტიკული, ხელმისაწვდომი სახელმძღვანელო ბავშვების და მათი ოჯახების
ეფექტური რეინტეგრაციისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო
პრინციპები ფართოდ იქნება გაზიარებული და გათვალისწინებული მთავრობისა და სამოქალაქო
საზოგადოების ყველა დონეზე, რითაც ხელი შეეწყობა მსოფლიოს ხედვის რეალიზებას, სადაც
ყველა ბავშვი გაიზრდება ძალადობისაგან თავისუფალ, უსაფრთხო და მზრუნველ ოჯახში.
მარტა სანტოს პაისი
ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური
წარმომადგენელი
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წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები ქმნიან ჩარჩოს ბავშვებისათვის ოჯახური
ზრუნვის უზრუნველსაყოფად. ოჯახური ზრუნვის მიღმა დარჩენილ ბავშვებს მნიშვნელოვანი
პრობლემები აქვთ; შესაძლოა, მათ აღენიშნებოდეთ განვითარების შეფერხება და ხანგრძლივი
ფსიქოლოგიური პრობლემები; ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მათ იარონ სკოლაში, ან ასეც რომ
იყოს, წარმატებას მიაღწიონ სწავლაში; გასათვალისწინებელია, რომ ისინი მოწყვეტილნი
არიან სოციალურ ქსელებს, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი განვითარებისათვის.
ბავშვების მარტოობასთან დაკავშირებული გლობალური ტენდენციები - სიღარიბე, კონფლიქტები
და მასობრივი მიგრაცია დიდ მნიშვნელობას სძენს ამ სახელმძღვანელო პრინციპებს.
ოჯახური ცხოვრებისაგან მოწყვეტა არა მხოლოდ არღვევს ბავშვის უფლებებს, არამედ მთელ
საზოგადოებას ასუსტებს. თუ ბავშვის განცალკევების პრობლემას სათანადო ყურადღება არ
დაეთმობა, ეს ხელს შეუშლის ეროვნული განვითარების მიზნების მიღწევას - სრულფასოვანი
განათლებისა და აღზრდის მიღების შესაძლებლობას.
სახელმძღვანელო პრინციპები ეფუძნება სამაგიდო კვლევების შედეგად შემუშავებულ
მტკიცებულებათა მყარ ბაზას. იგი ნათლად წარმოაჩენს ოჯახისაგან საგანგებო ვითარებაში
მოწყვეტილი ბავშვების, ყოფილი ჯარისკაცების, ქუჩის ბავშვების, ინსტიტუციაში მყოფი
ბავშვების, მიგრანტებისა თუ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა რეინტეგრაციის საუკეთესო
პრაქტიკას. სახელმძღვანელო პრინციპები ღირებულ მექანიზმს წარმოადგენს პოლიტიკის
მესვეურების, პროგრამის დიზაინერებისა და პრაქტიკოსებისთვის და ქმნის დეტალურ
რუკას ბავშვთა რეინტეგრაციისათვის.
ნეილ ბუთბი PhD.
პროფესორი ალენ როზენფილდი
Mailman School of Public Health
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1.

შესავალი
1.1 რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს სახელმძღვანელო პრინციპები
საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ უსაფრთხო ოჯახი ოპტიმალური გარემოა გოგონებისა და
ბიჭების გასაზრდელად.1 სწორედ ამიტომ, მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო ოჯახსა და
თემს მოშორებული მილიონობით ბავშვის დაბრუნებისა და რეინტეგრაციისთვის.2 ოჯახის
აღგენა სურთ ამ ბავშვებისა და მათი ოჯახების უმრავლესობას (BCN et al. 2013), რადგან
ოჯახური გარემოს დაკარგვას ძირეული გავლენის მოხდენა შეუძლია ბავშვის კეთილდღეობასა
და განვითარებაზე (Family for Every Child 2014b). ოჯახის აღდგენის მნიშვნელობის
მიუხედავად, დღეისათვის არცთუ მრავალი სახელმძღვანელო მოიპოვება უსაფრთხო და
ეფექტური რეინტეგრაციის შესახებ. წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები სწორედ
ამ სიცარიელის შევსებას ისახავს მიზნად. აქ წარმოდგენილია ბავშვთა რეინტეგრაციის
საუკეთესო პრაქტიკის ურთიერთ გადამკვეთი პრინციპები და რეკომენდაციები ბავშვებთან,
ოჯახებთან, სკოლებსა და თემებთან მუშაობის პროგრამების შემუშავების შესახებ.
სახელმძღვანელო პრინციპები გამიზნულია დაბალი და საშუალო შემოსავლიანი ბავშვთა
დაცვის პროგრამის მენეჯერისათვის; თუმცა, იმედია, ამ ნაშრომით პოლიტიკის მესვეურნი
და მაღალი შემოსავლის მქონე პირებიც დაინტერესდებიან.
1.2 რეინტეგრაციის და სახელმძღვანელო პრინციპების მოქმედების ფარგლების
განსაზღვრა
ამ სახელმძღვანელო პრინციპების მიზნებისათვის, რეინტეგრაცია განისაზღვრება
როგორც:
„განცალკევებული ბავშვის მის ოჯახში და თემში (ჩვეულებრივ, მშობლიურ)
სამუდამოდ დაბრუნების პროცესი, რათა მიიღოს დაცვა და მზრუნველობა,
აღიდგინოს კუთვნილების შეგრძნება და დასახოს მიზნები ცხოვრების ყველა
სფეროში.3
ამდენად, ეს სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვისა და ოჯახის ფიზიკურ კავშირზე
უფრო შორს მიდის; იგი ითვალისწინებს ბავშვსა და მის ოჯახს შორის მიჯაჭვულობისა
და მხარდაჭერის ჩამოყალიბების ხანგრძლივ პროცესს. სახელმძღვანელო პრინციპები
გულისხმობს
რეინტეგრაციას მშობლიურ ოჯახში4 და არ მოიცავს
ბავშვის
ალტერნატიულ ახალ ოჯახში განთავსებას გაშვილებით ან მსგავს პრაქტიკას.
სახელმძღვანელო პრინციპები ასევე არ განსაზღვრავს დეტალებს ისეთი ბავშვების
მხარდაჭერისათვის, რომლებიც თემში საცხოვრებლად ოჯახისაგან დამოუკიდებლად
ბრუნდებიან. აღიარებულია, რომ ბავშვის ოჯახში დაბრუნება ყოველთვის არ
შეესაბამება მის ინტერესებს და რიგ შემთხვევაში, რეინტეგრაცია წარუმატებელი
ხდება. ასეთ დროს, შესაძლოა საჭირო გახდეს ალტერნატიული ზრუნვა, გაშვილება
1 იხილეთ UN Convention of the Rights of the Child, პრეამბულა (UN 1989).
2 The UN Convention on the Rights of the Child 18 წლამდე ასაკის გოგონებსა და ბიჭებს, შესაბამისად, ეს
სახელმძღვანელო პრინციპები ეხება 18 წლამდე ასაკის ყველა ადამიანს.
3 ამ დეფინიციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ BCN et al. (2013) უნდა აღინიშნოს, რომ
რეინტეგრაცია განსხვავდება გაერთიანებისაგან, რაც ბავშვის მხოლოდ ფიზიკურად დაბრუნებას გულისხმობს.
4 იგულისხმება დაბრუნება მშობლებთან ან გაფართოებული ოჯახის წევრებთან.
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ან დამოუკიდებელი ცხოვრება ზედამხედველობის ქვეშ. აღვნიშნავთ, რომ ამ შესაძლო
ვერსიების სირთულეების განხილვა სცდება წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპების
ფარგლებს5.
სახელმძღვანელო პრინციპები მიზნად ისახავს ბავშვების ყველა ჯგუფის რეინტეგრაციას,
განურჩევლად იმისა, საგანგებო თუ არა საგანგებო ვითარებაშია ბავშვი ოჯახისგან
განშორებული;
შესაძლოა, შეგვხვდეს თემის მიერ დაფუძნებული მზრუნველობის
ქვეშ მყოფი, დაკავების ადგილებსა თუ სხვა ინსტიტუციებში მცხოვრები ბავშვები;
ბავშვები, რომლებიც ოჯახში მინდობით აღზრდიდან ან ქუჩიდან ბრუნდებიან; შრომით
მიგრაციაში ჩართული, ტრეფიკინგის მსხვერპლი ან ჯარისკაცებად
გამოყენებული
ბავშვები. სახელმძღვანელო პრინციპების გამოყენება შესაძლებელია კონფლიქტით
დაზარალებული ბავშვებისა და საზღვრის მიღმა რეინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის,
მათ შორის ოჯახისაგან დაშორებული ლტოლვილი ბავშვების რეინტეგრაციისათვის. აქვე,
უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმძღვანელო პრინციპები ვერ უზრუნველყოფს დეტალურ
განმარტებებს სხვადასხვა ჯგუფების რეინტეგრაციის დროს არსებული საჭიროებების
შესახებ და სიღრმისეულად არ განიხილავს ტრანსსასაზღვრო რეინტეგრაციას.
1.3 როგორ მოხდა სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება
წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები შეიმუშავა ბავშვთა რეინტეგრაციის
საკითხებზე მომუშავე უწყებათშორისმა ჯგუფმა. თავად ჯგუფი შეიქმნა 2011 წელს,
ოჯახის რეინტეგრაციის იმედისმომცემი პრაქტიკის კვლევისა და ხელშეწყობის მიზნით.
წინამდებარე დოკუმენტი ეფუძნება მაშტაბურ ლიტერატურულ კვლევას - „სახლამდე
მიღწევა“ (BCN et al. 2013), სადაც თავმოყრილია სხვადასხვა სააგენტოებში
დაგროვილი ცოდნა რეინტეგრაციის შესახებ; ასევე, ამ პრინციპებში აკუმულირებულია
20 ქვეყნის 158 ბავშვთან, 66 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან,
127 მომსახურების მომწოდებელსა და პოლიტიკის მესვეურთან, დონორებთან, რელიგიურ
ორგანიზაციებთან და გაეროს სააგენტოებთან კონსულტაციების შედეგად მიღებული
ინფორმაცია. პირველ დანართში მოცემულია დეტალური ჩამონათვალი იმ ორგანიზაციების
შესახებ, რომლებთანაც ჯგუფმა კონსულტაციები გაიარა სახელმძღვანელო პრინციპების
შემუშავების პროცესში.
1.4 სახელმძღვანელო პრინციპების გამოყენება
ეს სახელმძღვანელო პრინციპები ეხება ოჯახისაგან განცალკევებულ ნებისმიერ ბავშვს,
თუმცა მისი მოქმედება მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული შექმნილ გარემოებებსა
და ბავშვების კონკრეტულ გამოცდილებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელო
პრინციპების მოქმედება დეტალების ადაპტირების შედეგად შესაბამისობაში მოვიდეს
ზოგად წესებთან; ქვემოთ განხილულია, რომ თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია
წარმატებული რეინტეგრაციისთვის. მთავრობებს პირდაპირ ევალებათ
ოჯახისაგან
მოწყვეტილ ყველა ბავშვზე ზრუნვა; ამდენად ბავშვთა დამცველებს განსაკუთრებული
მოტივაცია აქვთ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის.
სახელმძღვანელო პრინციპების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით, მათ
შორის:
• დოკუმენტი პროგრამის დაგეგმვის და მისი გავლენის შეფასების შესახებ;
• რესურსი საგრანტო განაცხადისა და სატრენინგო მასალების მოსამზადებლად;
• ბავშვთა რეინტეგრაციაზე მუშაობისას მთავრობის, დონორების და მომსახურების

5 ალტერნატიული ზრუნვის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ: სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვზე ალტერნატიული
ზრუნვის შესახებ (UN GA 2010)
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მომწოდებლების ხელშეწყობის მექანიზმი;
• კონკრეტული კონტექსტის ან უწყების შესაბამისი სახელმძღვანელოს, პოლიტიკის
ან სტანდარტების ბაზა.
სახელმძღვანელო პრინციპების ყოველი თავი იწყება მოკლე შინაარსით, სადაც
ხაზგასმულია ძირითადი საკითხები. ამას მოყვება უჯრებში განთავსებული დეტალური
განმარტებები.
დოკუმენტში მოცემულია რეინტეგრაციის მაგალითები სხვადასხვა
კონტექსტსა და სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ბავშვებში. მაგალითები ეხება
მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევებს და რა თქმა უნდა, არ წარმოადგენს სრული
სურათის გადმოცემის მცდელობას. მაგალითები მიზნად ისახავს ინტერვენციის
გაუმჯობესების გზების მოძიებას. საჭიროების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაცია
სქოლიოშია დატანილი; ამასთან სააგენტოებს მოეთხოვებათ ეროვნულ კანონმდებლობასა
და რეგულაციებთან შესაბამისი ქმედება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა
სახელმძღვანელო პრინციპების ლაკონურად წარმოდგენას, ნაცვლად რეინტეგრაციის
პროცესის დეტალურად აღწერისა.
სახელმძღვანელო პრინციპები მრავალი გამოწვევის წინაშე დააყენებს თითოეულ
თანამშრომელსა და მთლიანად სააგენტოებს. მათი წყალობით ბავშვთა დაცვის მესვეურები
უკეთ აღიჭურვებიან მარტოსული ბავშვების დასახმარებლად; ეს კი გააძლიერებს
ბავშვთა დაცვის ადგილობრივ სისტემას ყველა მოწყვლადი ბავშვისთვის.
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2.

რეინტეგრაცია საერთაშორისო
სამართლებრივ და პოლიტიკურ
ჩარჩოებში
შინაარსი
ფართოდ არის აღიარებული, რომ უსაფრთხო ოჯახი ოპტიმალური გარემოა ბავშვის
ზრდისა და განვითარებისთვის. შესაბამისად, მაქსიმალური ძალისხმევაა საჭირო
მთელ მსოფლიოში ოჯახს მოწყვეტილი მილიონობით ბავშვის რეინტეგრაციისთვის.
ოჯახის რეინტეგრაცია არის სწორედ ის, რაც სურს ბავშვებისა და მათი ოჯახების
უმრავლესობას
(BCN et al. 2013), ოჯახური ზრუნვის დაკარგვას სიღრმისეული
გავლენის მოხდენა შეუძლია ბავშვის კეთილდღეობასა და განვითარებაზე (Family
for Every Child 2014b). მიუხედავად ოჯახის რეინტეგრაციის მნიშვნელობისა,
ფრიად მწირია სახელმძღვანელოთა რაოდენობა ამ საკითხის შესახებ. წინამდებარე
სახელმძღვანელო პრინციპები სწორედ ამ სიცარიელის შევსებას ცდილობს. აქ
წარმოდგენილია
ბავშვთა რეინტეგრაციის შედეგიანი პრაქტიკის პრინციპები;
ასევე, მოცემულია რჩევები ბავშვებთან, ოჯახებთან, სკოლებსა და თემებთან
ამ მიმართულებით მუშაობის პროგრამის შემუშავების შესახებ. ეს პრინციპები,
პირველ რიგში, გამიზნულია ბავშვთა დაცვის პროგრამებში დასაქმებული დაბალ და
საშუალო შემოსავლიანი მენეჯერებისათვის, თუმც იმედია, იგი მაღალშემოსავლიან
პოლიტიკოსებსაც დააინტერესებთ.

წინამდებარე
სახელმძღვანელო პრინციპები ეფუძნება უკვე არსებულ, ბავშვთა
რეინტეგრაციის საერთაშორისო, სამართლებრივ და პოლიტიკურ ჩარჩოებს, მათ შორის:
• გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ (UNCRC) (UN 1989);
• 2009 წელს გაეროს მიერ მოწონებული სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვზე
ალტერნატიული ზრუნვის შესახებ (UN GA 2010);
• უწყებათაშორისი სახელმძღვანელო პრინციპები თანმხლები პირების გარეშე და
ოჯახს მოწყვეტილი
ბავშვების შესახებ (ICRC, IRC, Save theChildren,
UNICEF, UNHCR და World Vision 2004);
• გაეროს წესები თავისუფლება აღკვეთილი არასრულწლოვანების დაცვის შესახებ
(UN 1990);
• ადამიანებით, განსაკუთრებით ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობის პრევენციის,
აღკვეთის და დასჯის შესახებ არსებული პროტოკოლი (UN 2000);
• ბავშვის დაცვის მინიმალური სტანდარტები ჰუმანიტარული ღონისძიებებისას (CPWG 2012);
ეს დოკუმენტები ერთხმად განსაზღვრავენ, რომ თითოეული ბავშვის შემთხვევა
უნიკალურია;
• ოჯახის რეინტეგრაციის პრინციპები, მაგალითად - ოჯახის ერთობა - უნდა
განხორციელდეს ბავშვის
ინტერესების შესაბამისად და ითვალისწინებდეს
ბავშვის მონაწილეობას ამ პროცესში;
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• რეინტეგრაცია არ არის ერთჯერადი მოვლენა, ეს არის პროცესი, რომელიც
საჭიროებს გარკვეული დროის განმავლობაში ფინანსური და ადამიანური
რესურსების ინვესტირებას;
• რეინტეგრაციის მხარდაჭერა მოითხოვს ოჯახის გაძლიერებას, რათა ის დაშლის
მიზეზებს გაუმკლავდეს;
• რეინტეგრაციის მხარდაჭერა შესაძლოა ძალზე რთული იყოს, რადგან ამ სფეროში
მომუშავე ადამიანებისაგან მოითხოვს თანაგრძნობასა და სიღრმისეულ უნარებს;
• რეინტეგრაცია
საჭიროებს
ინტერ
სექტორულ
მხარდაჭერას
(თანამშრომლობა
განათლების,
ჯანმრთელობის,
საარსებო
წყაროებისა
და
სხვა
სფეროებში
მომუშავე
კოლეგებს
შორის);
არსებული საერთაშორისო ჩარჩოები გვთავაზობენ საუკეთესო საწყის პოზიციას, მაგრამ
ბავშვების რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი გაწერილი არ არის. ეს
დოკუმენტი ცდილობს, უზრუნველყოს ნათლად და მკაფიოდ გაწერილი სახელმძღვანელოს
არსებობა ბავშვების დამცველებისთვის.
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3.

პრინციპები
3.1 პრიორიტეტად განისაზღვრება ოჯახის ერთობა და ბავშვის
ინტერესი
შინაარსი
უნდა ვაღიაროთ ოჯახის ერთობის მნიშვნელობა ბავშვის კეთილდღეობისა და
განვითარებისთვის; ასევე, გვახსოვდეს, რომ ბავშვის რეინტეგრაცია მშობლიურ
ოჯახში უპირველესი პრიორიტეტია. რეინტეგრაციის მხარდამჭერი ძალისხმევის
ფოკუსში უნდა მოექცნენ ოჯახები და ბავშვები.
მთავრობები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, გაეროს სააგენტოები და ბავშვთა
უფლებების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირები უნდა აცნობიერებდნენ ოჯახის
ერთობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ბავშვის ზრდისა და განვითარებისათვის.
ეს ნიშნავს, რომ პირველ პრიორიტეტად უნდა განისაზღვროს ოჯახის ერთიანობა,
თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ოჯახის გაერთიანება ყოველთვის არ ემსახურება
ბავშვის ინტერესებს (იხილეთ 4.2.1 რეინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღების დეტალებთან დაკავშირებით). ეს პრინციპი მნიშვნელოვანია სხვადასხვა
მიზეზთა გამო.
• როგორც აღინიშნა, ოჯახის ერთობის მნიშვნელობა აღიარებულია საერთაშორისო
კანონმდებლობით, მათ შორის გაეროს კონვენციით ბავშვთა უფლებების შესახებ
(UN 1989);
• უსაფრთხო და მზრუნველ ოჯახთან განშორება განსაკუთრებით საზიანოა
ბავშვებისთვის. მიჯაჭვულობის დაკარგვა ზიანს აყენებს ბავშვის განვითარებას
(მათ შორის გონებრივ განვითარებას); ოჯახისაგან დაშორება ბავშვისათვის
ჩვეულებრივ ტრავმის გამოწვევი მიზეზია; ამგვარი ბავშვები განსაკუთრებით
იოლად ექცევიან ჩაგვრისა და ექსპლუატაციის რისკის ქვეშ (McCall and
Groark 2015).
• ოჯახსა და თემს მოწყვეტილმა ბავშვებმა შესაძლოა დაკარგონ კულტურული და
საგვარეულო იდენტობის განცდა (McCall and Groark 2015).
• ბავშვებს აქვთ უფლება, მონაწილეობა მიიღონ მათზე გავლენის მქონე
გადაწყვეტილებების მიღებაში; რეინტეგრაცია ყოველთვის არ არის მათი
არჩევანი (BCN et. al 2013; სოფლად მცხოვრები ბავშვობის ცენტრი 2013).
ოჯახები რეინტეგრაციის ყველა პროცესის ცენტრში უნდა იყვნენ და მონაწილეობდნენ
გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე, რათა ყოველი კრიზისის დაძლევისას,
კიდევ უფრო გაძლიერდნენ. წარმატებული რეინტეგრაციისათვის ოჯახებში ინვესტირება
ისევე საჭიროა, როგორც ბავშვებში. ბავშვები ასევე უნდა იყვნენ რეინტეგრაციის
პროცესების გულში; მათ უნდა უსმენდნენ და მოქმედებისას, პირველ რიგში, მათი
ინტერესი უნდა იყოს გათვალისწინებული. პროცესის ყველა ეტაპზე ისინი სრულად
უნდა იყვნენ ჩართული.
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3.2 რეინტეგრაციის საკითხის გათვალისწინება ბავშვთა
დაცვის სხვა სისტემებში
შინაარსი
უსაფრთხო და ეფექტური რეინტეგრაცია გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვთა
დაცვის გაფართოებულ სისტემებში. რეინტეგრაციის მხარდაჭერა მოითხოვს ადეკვატურ
დაფინანსებას, ნათლად განსაზღვრულ კანონმდებლობასა და ხელმძღვანელობას,
აგრეთვე, სათანადოდ განსწავლულ ადამიანურ რესურსებს. თუმცა, კონტექსტში,
სადაც სრულყოფილი სისტემა არ ფუნქციონირებს, გარკვეული ძალისხმევა არის
საჭირო მარტო დარჩენილი ბავშვების რეინტეგრაციისთვის. ყველა შემთხვევაში,
მნიშვნელოვანია მუშაობა ბავშვთა დაცვის სისტემის ყველა მხარესთან - მთავრობის
წარმომადგენლებთან, სათემო ჯგუფებთან, რელიგიურ ლიდერებთან, თუ ბავშვებსა
და მათ ოჯახებთან. ასევე, მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა სხვა სისტემებთან,
როგორიცაა: ჯანდაცვა, განათლება, მართლმსაჯულება და სოციალური დაცვა.
სააგენტოებმა უნდა იმუშაონ ბავშვთა დაცვის სისტემის სწორად ფუნქციონირების
მიმართულებით, რათა მოხდეს პრობლემური ბავშვების ყველა ჯგუფის რეინტეგრაციის
ადეკვატური მხარდაჭერა.
სააგენტოებმა უნდა გაითვალისწინონ ბავშვების
მრავალმხრივი პრობლემები და არ მოახდინონ კონცენტრაცია ერთ საკითხზე (მაგალითად:
ტრეფიკინგი ან ქუჩის ბავშვები). ბავშვთა დაცვის ეფექტური სისტემები მოიცავს
შემდეგ კომპონენტებს (African Child Policy Forum et al. 2013; UNICEF et al.2012).
• ეროვნული კანონმდებლობა და მითითებები: რეინტეგრაციის პროცესის ყველა
ფაზისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების (მაგალითად: თავშესაფარი,
ბავშვთა შრომა, დაბადების რეგისტრაცია, იურიდიული სტატუსი, დოკუმენტაცია)
შესახებ ცალსახად უნდა განისაზღვროს პოლიტიკა; მთავრობები უნდა მუშაობდნენ
რეინტეგრაციის პოლიტიკის შემუშავებაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ
არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა და მითითებები, ადვოკატირება სამოქალაქო
საზოგადოებამ უნდა იტვირთოს;
• ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში ჩართული სამუშაო ძალა: იგი უნდა
წარმოადგენდეს პროფესიონალების, პარა პროფესიონალების და სათემო
მოხალისეების გაერთიანებას6, რომელსაც რეინტეგრაციის პროცესში ეფექტური
მონაწილეობისათვის კონკრეტული უნარები დასჭირდება. ანაზღაურებად და
მოხალისე კადრებს სჭირდებათ გარკვეული პროფესიული კომპეტენციები და
მიდგომები (ქვემოთ იხილე უჯრა 1). სააგენტოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ
დასაქმებული სამუშაო ძალის მრავალფეროვნებას (მაგალითად: ეთნიკური
წარმომავლობა, სქესი, სექსუალური ორიენტაცია, რწმენა). თანამშრომლების
შენარჩუნება გარკვეულ ძალისხმევას საჭიროებს, რადგან ეს ხელს უწყობს
ბავშვებსა და ოჯახებთან ურთიერთობას. რიგ შემთხვევებში, გარე დახმარების
გამოყენება ზრდის ადგილობრივ შესაძლებლობებს.
• რესურსების ადეკვატური განაწილება და ფისკალური მართვა: ხარისხიანი
რეინტეგრაცია ძვირადღირებული პროცესია, მაგრამ მოკლე და გრძელვადიან
პერსპექტივაში ძალზე დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია ცალკეულ ბავშვსა
და ოჯახზე (ხანდახან, მთელ თემზე). ბავშვთა რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული
ყველა ხარჯი ასახული უნდა იყოს ბიუჯეტში. თუ დაფინანსება საკმარისი არ
6 სოციალური მომსახურების ან ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის პერსონალი, რომელსაც წვლილი შეაქვს მოსახლეობის
მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვაში, უნდა განისაზღვროს როგორც ანაზღაურებადი და არა ანაზღაურებადი, სამთავრობო და არასამთავრობო.
სოციალური მომსახურების სისტემა განისაზღვრება როგორც ინტერვენციების, პროგრამების და სარგებლის
სისტემა, რომელსაც უზრუნველყოფს მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება ან სათემო მმართველობა, სოციალური და ეკონომიკური
პრობლემების მქონე პირებისა და ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით. ტერმინი „პერსონალი“ შესაძლოა მიესადაგოს ამ სისტემის
ყველა მონაწილეს (იხილეთ http://www.socialserviceworkforce.org/).
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არის, ორგანიზაციებმა უნდა მოითხოვონ დამატებით თანხები და პროაქტიულად
შეაფასონ საჭიროებები რეინტეგრაციის პროცესის დასრულებამდე, მაშინაც კი,
თუ გარე დაფინანსება ფერხდება, რადგან სახიფათოა ბავშვის რეინტეგრაცია
შემდგომი მხარდაჭერის და მონიტორინგის გარეშე. სასურველია, დონორებმა
მხარი დაუჭირონ მთავრობებს ბავშვთა რეინტეგრაციასთან დაკავშირებული
პასუხისმგებლობების შესრულებისას. დონორების მიერ შეთავაზებული ბავშვების
რეინტეგრაციის დაფინანსების სქემა უნდა იყოს მოქნილი. პროცესი კონკრეტული
შემთხვევისათვის შესაფერის ტემპით უნდა წავიდეს, რადგან შესაძლოა აჩქარებამ
და რაოდენობაზე ორიენტაციამ ხარისხი დააზიანოს. სააგენტოებმა სათანადოდ
უნდა გაანაწილონ რესურსები და პროცესს, რამდენადაც შესაძლებელია, შორს
გაყვნენ - თემში, სადაც ბავშვი ბრუნდება, რათა ყველა ბავშვმა მიიღოს
სარგებელი. ეს შეამცირებს სტიგმას და რისკს დაქვემდებარებული მთელი
პოპულაციისათვის აამაღლებს სარგებელს.
მომსახურების უზრუნველყოფა და შემთხვევაზე მუშაობა: როგორც ქვემოთ, მე4-ე ნაწილშია მოცემული, ბავშვების რეინტეგრირება მათ ოჯახებთან, მოითხოვს
ინდივიდუალურ მუშაობას ბავშვებსა და ოჯახებთან და მომსახურებების ფართო
სპექტრს.
სხვადასხვა მონაწილეთა ჩართულობა: რეინტეგრაციის პროცესის კოორდინაციის
მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობას; მან უნდა უზრუნველყოს
ადეკვატური
დაფინანსება
და
ღონისძიებების
სათანადო
მონიტორინგი.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სათემო ჯგუფებს, თავად ბავშვებსა და ოჯახებს
ასევე მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ. ამ მონაწილეებს დიდი წვლილი შეაქვთ
რეინტეგრაციის პროცესებში, მათი ძალისხმევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
როდესაც სამთავრობო სტრუქტურები სათანადოდ არ მუშაობენ, ან კორუმპირებულნი
არიან.
სხვა სისტემებთან თანამშრომლობა: ეფექტურ რეინტეგრაციაზე გავლენას ახდენენ
რიგი ფაქტორები, როგორიცაა: სიღარიბე და სკოლებზე ხელმისაწვდომობის
შესაძლებლობა;
პროგრამების
განხორციელების
დროს
მნიშვნელოვანია
თანამშრომლობა სხვა, ისეთ სექტორებთან, როგორიცაა: განათლება, სოციალური
დაცვა, მართლმსაჯულება, ეკონომიკური წინსვლა, სამართალდაცვა და ჯანდაცვა.
დამხმარე სოციალური ნორმები: რეინტეგრაციის პროცესისათვის ზიანის მიყენება
შეუძლია დისკრიმინაციას რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ბავშვების გარკვეული
ჯგუფების მიმართ, ან ნორმებს რომლებიც სათანადოდ ვერ აღიარებენ ოჯახის
მნიშვნელობას. აღნიშნული დეტალურად არის განხილული 5.1 ნაწილში.
მონიტორინგი და მონაცემთა შეგროვება: მნიშვნელოვანია, ხარისხიანი
მტკიცებულებების უზრუნველყოფა, რათა მათზე დაეფუძნოს რეინტეგრაციის
პროგრამების შესახებ მსჯელობა. ეს საკითხი განხილულია 6-ე ნაწილში.

მნიშვნელოვანია, სააგენტოებმა იმუშაო ზემოთ აღწერილი სისტემის შემუშავებისა
და ფუნქციონირების მიმართულებით, თუმცა სათანადოდ ფორმირებული ბავშვთა დაცვის
სისტემის არარსებობა არ გახლავთ საპატიო მიზეზი ბავშვების რეინტეგრაციის
მხარდაჭერის უგულებელყოფისთვის. სააგენტოებმა უნდა გააერთიანონ არსებული
ძალები და არსებული რეალობის შესაბამისად, იპოვნონ კრეატიული გზები ბავშვთა
რეინტეგრაციისთვის; მაგალითად, სათემო ჯგუფების ან გაწვრთნილი მოხალისეების
მეშვეობით. პირველი მაგალითი დეტალურად აღწერს ბავშვთა დაცვის სისტემას,
რომელიც კამბოჯაში უზრუნველყოფს ბავშვთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერას.
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უჯრა 1. ეფექტურ რეინტეგრაციაში ჩართული კადრებისათვის საჭირო უნარების,
თვისებებისა და მიდგომების მაგალითები
ეფექტური რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად პერსონალს უნდა ჰქონდეს გარკვეული
ტექნიკური უნარები და რეინტეგრაციისათვის შესაბამისი მიდგომები. მაგალითად,
პერსონალს ევალება:7
• მრავალფეროვნების აღიარება: ბავშვების განცალკევების გამოცდილება და
რეინტეგრაცია შესაძლოა
განუზომლად განსხვავდებოდეს, გამომდინარე
რიგი ფაქტორებიდან, როგორიცაა: ასაკი, სქესი, განცალკევების მიზეზები,
განცალკევებაში ყოფნის პროცესში მიღებული გამოცდილება (როგორიცაა
ეთნიკური დისკრიმინაცია) და ოჯახის არსებული მდგომარეობა.
• თბილი, თუმცა პროფესიონალური ურთიერთობების დამყარება ბავშვთან:
მან უნდა იცოდეს, რომ შეუძლია ჰქონდეს მზრუნველი უფროსის იმედი,
რომელიც მას ნამდვილად აფასებს. კუთვნილების განცდა ბავშვებს
აძლევს საშუალებას, დაინახონ საკუთარი როლი პროცესში და თავისუფლად
გამოხატონ, თუ რაიმე აწუხებთ.
ნდობა და უწყვეტობა გადამწყვეტია
ასეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის.
• რეინტეგრაციის პროცესში ბავშვების და მშობლების წინაშე არსებული
გამოწვევების აღიარება: მაგალითად, ბავშვი შესაძლოა შეაშფოთოს,
მზრუნველი, კარგი რესურსების მქონე პროგრამის შემდეგ, სახლში
არსებულმა არასაიმედო მხარდაჭერამ, თანატოლებთან დაშორებამ ან თუნდაც
იმ რეალობამ, რომ ფულს ვეღარ შოულობს. ოჯახები შესაძლოა შეშინდნენ,
რომ ბავშვის დაბრუნება შინამეურნეობაში შეცვლის ოჯახურ დინამიკას,
ან კიდევ ერთი ადამიანის გამოკვების პრობლემამ.
• საკუთარი აზრის გამოთქმისას, აუცილებელია ბავშვის დახმარება:
ასეთი მხარდაჭერა გულისხმობს ბავშვის წახალისებას, გამოხატოს თუ
რაიმე აწუხებს და იგრძნოს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მონაწილეობა და საკუთარი ცხოვრების გაკონტროლება შეუძლია. ისეთ
ვითარებაში, როდესაც საჯაროდ საუბარი შესაძლოა საშიში აღმოჩნდეს,
პერსონალს განსაკუთრებით ევალება უსაფრთხო და კონფიდენციალური
სივრცის შექმნა. ძალიან პატარა ბავშვებს, ან მათ, ვისაც შეზღუდული
შესაძლებლობების გამო უჭირთ საკუთარი აზრის თავად გამოხატვა,
ასევე შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა; ამ
შემთხვევაში მენეჯერმა, მათ მხარდასაჭერად, უნდა გამოყოს პერსონალი
მეტი დროითა და კვალიფიკაციით.
• ძლიერი მხარეების გამოვლენა და გაღრმავება: ბავშვებისა და ოჯახების
დახმარება მათი პიროვნული და ფინანსური რესურსების იდენტიფიცირებისა
და გაუმჯობესების სტრატეგიის დაგეგმვისას.
• ადგილობრივ
საზოგადოებაში
კუთვნილების
გრძნობის
განვითარება:
მნიშვნელოვანია, ადგილობრივმა საზოგადოებამ პასუხისმგებლობა იგრძნოს
დაბრუნებული ბავშვის მიმართ. ეს მრავალი ფორმით არის შესაძლებელი;
მაგალითად:
ადგილობრივი
ჩემპიონები
ისაუბრებენ
რეინტეგრაციის
საკითხზე; თანატოლები მხარს დაუჭერენ კონკრეტულ ოჯახებსა და ბავშვებს;
თემისა და რელიგიურ ლიდერებს განსაკუთრებული როლი დაეკისრებათ.
მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ, რომ სტიგმამ შესაძლოა წინააღმდეგობა
შეუქმნას რეინტეგრაციას, ამდენად, თემის ჩართულობა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია ამ სტიგმის დასაძლევად.
• მოქმედება კულტურული თავისებურებების ცოდნითა და გათვალისწინებით:
მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ზრუნვისა და დაცვის ადგილობრივი

7 ეს წარმოადგენს საილუსტრაციო და არა ამომწურავ სიას. პერსონალისათვის საჭირო კომპეტენციების შესახებ უფრო
მეტი დეტალებისათვის იხილეთ გლობალური სოციალური სამსახურების სამუშაო ძალის მიერ შემუშავებული რესურსები
www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Para%20Professional%20Guiding%20Principles%20
Functions%20and%20Competencies.pdf
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მეთოდები, რომლებიც შესაბამისობაში იქნებიან ბავშვების ოჯახების და
თემის ღირებულებებსა და რწმენასთან. პერსონალს უნდა შეეძლოს, ფრთხილად
აწარმოოს მოლაპარაკება, როდესაც ბავშვის ინტერესები კონფლიქტში არიან
კულტურულ ღირებულებებსა და პრაქტიკასთან.
ამასთან, რეინტეგრაციის პროცესში, ბავშვთან მუშაობისათვის პერსონალს
სჭირდება გარკვეული თვისებები, მათ შორის: თანაგრძნობა, პატივისცემა,
მოთმინება, სიმტკიცე და მოქნილობა.

მაგალითი 1: ბავშვის დაცვის სისტემის შემუშავება კამბოჯაში რეინტეგრაციის
ხელშეწყობის მიზნით.
USAID -მა კამბოჯაში დააფინანსა UNICEF და NGO Friends International-ი. იგი
მიზნად ისახავდა კამბოჯის მთავრობასთან თანამშრომლობას ოჯახის რეინტეგრაციის
ხელშემწყობი, ბავშვთა დაცვის სისტემების შემუშავებისა და გაძლიერების
თვალსაზრისით. ცვლილებები მოიცავდა შემდეგ თემებს: პოლიტიკის შემუშავება;
დეინსტიტუციონალიზაციის და ოჯახის რეინტეგრაციის შესაძლებლობების კვლევა
და ხელშეწყობა; სამზრუნველო დაწესებულებების რეგულირების დეტალური გეგმა;
რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ბავშვების მომსახურებისა და მიმართვიანობის
ძლიერი ქსელების შექმნა; რეინტეგრაციის მხარდაჭერის მიზნით, ბავშვთა
კეთილდღეობის სისტემაში ჩართული პერსონალის შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
ამ სამუშაოს შეფასებამ ცხადყო, რომ უმნიშვნელოვანესია კადრების სწორად
შერჩევა და სწავლება, რადგან სპეციალურად მომზადებული პერსონალის გარეშე
რეინტეგრაციის პროცესი სათანადოდ ვერ განხორციელდება. ამ შემთხვევაში,
შესაძლოა, სასარგებლო იყოს მზრუნველობით დაწესებულებებში მომუშავე კადრების
გადამზადება; მათ ჩამოყალიბებული კავშირი აქვთ ბავშვებთან და შესაძლოა,
რიგ შემთხვევაში დაბლოკონ კიდეც რეინტეგრაცია, რადგან მიიჩნიონ, რომ
მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება ყველა ბავშვის რეინტეგრაციის შედეგად,
დაწესებულებების დახურვის საფრთხის მატება. შეფასებისას გამოვლინდა,
რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ნამდვილად სერიოზული როლის
შესრულება შეუძლიათ იქ, სადაც სახელმწიფო ინვესტიცია საკმარისი არ არის:
მათ შეუძლიათ რეინტეგრირებული ბავშვებისათვის მომსახურების სხვადასხვა
მანძილზე მიწოდების ხელშეწყობა; მიღებული გამოცდილების გაზიარება და
კონკურენციის ნაცვლად, ნდობის და ურთიერთობების გაუმჯობესება, რაც ხელს
შეუწყობს მიმართვიანობის პროცესებს (Emerging Markets Consulting for
USAID 2015).

3.3 უფლებაზე დაფუძნებული მიდგომა
შინაარსი
უსაფრთხო და ეფექტური რეინტეგრაციის ხელშეწყობისაკენ მიმართული ძალისხმევა
უნდა ეფუძნებოდეს ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ, გაეროს კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებების სრულ სპექტრსა და შესაბამის ეროვნულ კანონმდებლობებს.
ყველა ბავშვს, განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, შესაძლებლობებისა თუ ნებისმიერი
სხვა სტატუსისა, აქვს ერთიან ოჯახში ცხოვრების უფლება. ბავშვებს აქვთ უფლება,
მონაწილეობა მიიღონ როგორც ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელსაც გავლენა
აქვს მათ ცხოვრებაზე, ასევე რეინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას,
სადაც, პირველ რიგში, მათი ინტერესი უნდა იქნას გათვალისწინებული.
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ბავშვთა უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების კონვენცია რატიფიცირებულია
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის მიერ. მისი პრეამბულა აღიარებს ოჯახის,
როგორც საზოგადოების ცენტრალური კომპონენტის მნიშვნელობას და მას ბავშვის
აღზრდისათვის საუკეთესო გარემოდ მიიჩნევს. მე-9 მუხლი ადგენს, რომ ბავშვები
არ უნდა დაშორდნენ მშობლებს, თუ ამას მათივე ინტერესი არ მოითხოვს. გაეროს
კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ მოიცავს ოთხ ძირითად პრინციპს, რომლებიც
ეხება რეინტეგრაციის ღონისძიებებს და განხილულია ქვემოთ მოცემულ, მე-2
უჯრაში. ბავშვების უფლებები განუყოფელი და ურთიერთდამოკიდებულია, მათგან
არც ერთს ენიჭება უპირატესობა მეორის მიმართ. ამდენად, რეინტეგრაციის
პროცესში ჩართულმა სააგენტოებმა უნდა აღიარონ ბავშვთა უფლებების მთელი
სპექტრი და ეცადონ მათ მაქსიმალურ განხორციელებას. რეალურად, რესურსები
ხშირად არაადეკვატურია, ან სხვა წინააღმდეგობებიც არსებობს, რაც შეუძლებელს
ხდის ყველა უფლების ერთდროულად შესრულებას. სააგენტოები, შესაძლოა, რთული
არჩევანის წინაშე აღმოჩნდნენ - გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რომელიმე
უფლებას მიანიჭონ უპირატესობა, თუ კვლავ შეეცადონ ერთდროულად ყველა მათგანის
შესრულებას.
პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ბავშვისა და ოჯახის დოკუმენტაციის
მოწესრიგება და სამართლებრივი საკითხების გარკვევა, რაც განსაზღვრულია გაეროს
კონვენციით ბავშვთა უფლებების შესახებ - ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფ ყველა
ბავშვს, განურჩევლად სტატუსისა და სამართლებრივი დოკუმენტაციის არსებობისა,
აქვს უფლება, იყოს დაცული სახელმწიფოსა და მისი წარმომადგენლების მიერ, და
მიიღოს რეინტეგრაციის მომსახურება.

უჯრა 2: გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ და ბავშვების
რეინტეგრაცია
• დისკრიმინაციის დაუშვებლობა (მუხლი 2): ყველა ბავშვს აქვს
უფლება, სრულად გამოიყენოს საკუთარი პოტენციალი და დაცული
იყოს დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმისაგან. ეს ნიშნავს, რომ
რეინტეგრაციის პროგრამები არ უნდა ახდენდნენ ბავშვების გარკვეული
ჯგუფების დისკრიმინაციას;
• ბავშვის საუკეთესო ინტერესები (მუხლი 3): ბავშვის ინტერესების
გათვალისწინება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია რეინტეგრაციის
პროცესში
გადაწყვეტილების
მიღებისას.
იგი
უნდა
მოიცავდეს
გადაწყვეტილებას თავად რეინტეგრაციის შესაბამისობის შესახებ;
• გადარჩენა და განვითარება (მუხლი 6): ყველა გოგოს და ბიჭს უნდა
მიუწვდებოდეს ხელი ხარისხიან საბაზისო მომსახურებებზე, მათ შორის
რეინტეგრაციის პროცესისათვის საჭირო მომსახურებებზე;
• მონაწილეობა (მუხლი 12): გოგონებსა და ბიჭებს უფლება აქვთ აქტიური
მონაწილეობა
მიიღონ
(მათი
ასაკის,
სიმწიფის,
ინტერესების,
განვითარების
შესაძლებლობის
და
სხვა
შესაბამისად)
მათთვის
მნიშვნელოვან პროცესებში. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ
შესაძლებლობა ინდივიდუალურად მიიღონ მონაწილეობა რეინტეგრაციის
პროცესში და კოლექტიურად - რეინტეგრაციის პროგრამების და პოლიტიკის
ტრანსფორმირებაში ისე, რომ აისახოს მათი ინტერესები.
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3.4 არ დააზიანო
შინაარსი
რეინტეგრაციის ნებისმიერი პროცესი მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისათვის
სარგებლობის მოტანას და არა მის დაზიანებას. აღნიშნული გულისხმობს შემდეგ
საკითხების გათვალისწინებას: პერსონალისა და პროცესის სხვა მონაწილეთა მხრიდან
ძალადობის პრევენცია; სტიგმა; ინფორმირებული თანხმობა და კონფიდენციალობა.
ყველა სააგენტომ უნდა ჩაატაროს რისკის შეფასება, რათა განსაზღვროს და შეარბილოს
რეინტეგრაციის პროგრამებთან ასოცირებული რისკები; განსაკუთრებულ ძალისხმევას
მოითხოვს პროგრამები, სადაც გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი ადვოკატირება
და ცნობიერების ამაღლება.
რეინტეგრაციის სარგებელი, ჩვეულებრივ,
ზიანს
გადაწონის. ამდენად, გარკვეული რისკების არსებობა არ უნდა გახდეს ბავშვის
რეინტეგრაციაზე უარის თქმის საფუძველი.
ოჯახის გაერთიანება და ინტერვენცია, რომელიც ხელს უწყობს რეინტეგრაციას,
მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისათვის სარგებლის მიტანას და არა მისთვის ზიანის
მიყენებას. უწყებებმა უდა ჩაატარონ რისკის სრული შეფასება, დაადგინონ რა
ზიანი შეიძლება მოიტანოს რეინტეგრაციამ და განსაზღვრონ ბავშვების, ოჯახების
და პერსონალის წინაშე არსებული რისკების შემარბილებელი ნაბიჯები. ეს ნაბიჯები
უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების გეგმის შემუშავებას ბავშვთან ერთად. აუცილებელია,
ბავშვმა იცოდეს, თუ ვის მიმართოს პრობლემის შემთხვევაში რეინტეგრაციის შემდეგ,
ან იმ შემთხვევაში, თუ რეინტეგრაცია ვერ განხორციელდება. ბავშები ჩართულნი
უნდა იყვნენ რისკებთან დაკავშირებით გამართულ დისკუსიაში, რადგან მათ შესაძლოა
მნიშვნელოვანი მოსაზრებები ჰქონდეთ.
რაკი გაერთიანების სარგებელი ჩვეულებრივ ზიანს გადაწონის, გარკვეული რისკების
არსებობა არ უნდა გახდეს ბავშვის ოჯახთან გაერთიანებაზე უარის თქმის მიზეზი.
გარკვეული ძალისხმევაა საჭირო, რათა შეიქმნას სათანადო მექანიზმები (პოლიტიკა,
პროცედურები) სააგენტოების პერსონალის ან ნებისმიერი პირის მხრიდან, ბავშვებზე
ძალადობისაგან დასაცავად რეინტეგრაციის პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე. სხვა
ინსტრუმენტებთან ერთად, ვგულისხმობთ საჩივრის წარდგენის მექანიზმს, რათა
ბავშვს შეეძლოს უკმაყოფილების გამოხატვა. პროცესის მსვლელობისას ინფორმირებული
თანხმობა ადასტურებს, რომ ბავშვები და ოჯახები აცნობიერებენ და ეთანხმებიან
რეინტეგრაციის სტრატეგიასა და მხარდაჭერას. ამდენად, მნიშვნელოვანია ნათლად
განისაზღვროს შეთავაზებული მომსახურებები და მათი მარეგულირებელი სამართლებრივი
ნორმები (მაგალითად, პროტოკოლები ინფორმაციის კონფიდენციალობის შესახებ),
სარგებელი და რისკები; მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული მშობლის/მეურვის
და ბავშვის ნებართვა პროცესის გაგრძელების თაობაზე.
ბავშვებთან რეგულარული
კონსულტაციები და მათი თანხმობის გადამოწმება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ინფორმირებული თანხმობის მიღება მნიშვნელოვანია:
• მომსახურების მიწოდების დასაწყისში;
• როდესაც სააგენტო იწყებს ბავშვის და ოჯახის შესახებ პერსონალური ინფორმაციის
მოძიებას და შენახვას;
• როდესაც პერსონალი ინფორმაციას უზიარებს ინფორმაციას მომსახურების ახალ
მომწოდებელს (მაგ. გადამისამართება);
• როდესაც ბავშვი გადადის რეინტეგრაციის პროცესის მომდევნო ეტაპზე.
მუშაკებმა, შესაძლოა, სცადონ მშობლების დარწმუნება, როდესაც პოტენციური
რეინტეგრაცია ბავშვის საუკეთესო ინტერესს წარმოადგენს, მაგრამ უნდა გაითვალისწინონ
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ბავშვის ან მშობლის/მეურვის უარი გაერთიანებასთან დაკავშირებით (იხილეთ 4.2.1).
კონკრეტულ შემთხვევაზე მომუშავე სპეციალისტმა უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის
მზარდი შესაძლებლობები მისი ინტერესების განსაზღვრისას. ჩანაწერების შენახვისას
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს კონფიდენციალობა. მაგალითად: იმ შემთხვევაში თუ
ბავშვი აივ ინფიცირებულია, ან ფსიქიკური პრობლემები აქვს, მაგრამ არ სურს,
რომ ეს გაიგონ მისმა აღმზრდელებმა, რადგან უარყოფის ეშინია; ოჯახში არსებობს
პრობლემები, რომლებმაც, შესაძლოა, გავლენა მოახდინონ ბავშვზე. სააგენტოებმა
უნდა იზრუნონ, რომ მათ პერსონალს ჰქონდეს ბავშვის და ოჯახის პრობლემების სრულად
გაცნობიერებისთვის საჭირო დრო და უნარები. იდეალურ შემთხვევაში ინფორმაციის
გაზიარება უნდა მოხდეს ბავშვის თანხმობით, თუმცა შესაძლებელია გამონაკლისის
დაშვებაც, როდესაც ეს მის
ინტერესებს ემსახურება (მაგალითად: წამლების
რეგულარულად მიღების უზრუნველსაყოფად). სააგენტოების წარმომადგენლებმა
ფრთხილად უნდა აუხსნან ბავშვს, რომ აღმზრდელები ინფორმირებულები არიან და
დაეხმარონ შედეგების გაცნობიერებაში. როდესაც რეინტეგრაციის პროგრამა მოიცავს
ადვოკატირებას, ცნობიერების ამაღლებას ან მედია კამპანიას, მნიშვნელოვანია
ბავშვთან ასოცირებული რისკის გათვალისწინება. გოგონები და ბიჭები შესაძლოა
მოწყვლადნი გახდნენ ძალაუფლების მქონე ჯგუფებთან საუბრის, ან საზოგადოების
წინაშე პირადი ისტორიების გასაჯაროებისას. ბავშვების ამ პროცესებში ჩართვამდე
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მათ საუკეთესო ინტერესებს.

3.5 დაინტერესებული მხარეების ჩართვა
შინაარსი
უმნიშვნელოვანესია,
რეინტეგრაციის
პროცესში
ჩაერთონ
დაინტერესებული
მხარეები; მათ შორის:
ბავშვები, ოჯახები, თემები, სკოლები, მედია,
მთავრობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და კერძო სექტორი.
რეინტეგრაციისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების დეტალური დაგეგმვა
და კოორდინაცია მნიშვნელოვანია ეფექტური თანამშრომლობისთვის.

რეინტეგრაციის
პროცესში
ძლიერი
და
სუსტი
მხარეების
გამოვლენისათვის
მნიშვნელოვანია, დეტალურად გამოვლინდნენ შესაბამისი დაინტერესებული მხარეები.
რუკაზე უნდა მოინიშნოს ბავშვები, ოჯახები, თემები, რელიგიური ლიდერები, რწმენაზე
დაფუძნებული ორგანიზაციები, სკოლები, მედია, კერძო სექტორი, სამთავრობო და
არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ ორგანიზაციებისადმი დაკისრებული როლები
მოცემულია ქვემოთ, მე-3 უჯრაში.
უჯრა 3: ინტეგრაციის პროცესში სხვადასხვა ორგანიზაციებისადმი დაკისრებული
როლები
• ბავშვები: რეინტეგრაციის პროგრამის წარმატებისათვის უმნიშვნელოვანესია
ბავშვების დახმარება, თავად განსაზღვრონ საკუთარი ძლიერი მხარეები და
საჭიროებები. ბავშვებს შეუძლიათ ერთმანეთს დაეხმარონ განცალკევების
ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრასა და რეინტეგრაციაში მნიშვნელოვანი
წვლილის შეტანაში.
• ოჯახები: ზრუნვის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ოჯახებს ეკისრებათ,
შესაბამისად, მშობლიურ ოჯახში პოტენციური დაბრუნების საკითხი მათთან
შეთანხმებას მოითხოვს. მშობლებსა და სხვა ძირითად მზრუნველებთან
ერთად, რეინტეგრაციის პროცესში გადამწყვეტია დების, ძმების და
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ოჯახის გაფართოებული შემადგენლობის მონაწილეობა. ჩართული უწყებები
ოჯახის გაძლიერებას უნდა შეეცადონ პოზიტიური დამოკიდებულებებისა და
ქცევების გამყარების გზით.
მთავრობა: ეროვნული მთავრობა პასუხისმგებელია ბავშვთა უფლებების
დაცვაზე; ამდენად მან უნდა უზრუნველყოს ეფექტური და უსაფრთხო
რეინტეგრაცია კანონების,
პოლიტიკის მომსახურებების, ადეკვატური
დაფინანსებისა და პერსონალის შეთავაზების გზით. ასევე, არსებობს 10
სახელმძღვანელო პრინციპი ბავშვთა რეინტეგრაციის შესახებ, რომლის მიზანია,
არსებობდნენ სათანადოდ მომზადებული ადამიანები
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებელ სისტემაში, რაც შესაძლოა, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს
ბავშვების
გარკვეული
ჯგუფების
რეინტეგრაციისთვის.
მთავრობები
უზრუნველყოფენ ისეთ მომსახურებებს, როგორიცაა: განათლება, ჯანდაცვა
და სოციალური უზრუნველყოფა, რაც უმნიშვნელოვანესია წარმატებული
რეინტეგრაციისთვის.
თემები და რელიგიური ლიდერები: თემებს, მათ შორის რწმენაზე
დაფუძნებულ ჯგუფებს, მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ
სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირებაში; მათ შეუძლიათ, გავლენა
მოახდინონ რეინტეგრაციის პროცესში მყოფ ბევრ ბავშვზე და დაიცვან
ისინი ძალადობის, ექსპლუატაციისა და უგულებელყოფისაგან.
თუმცა,
შესაძლოა,
ეფექტურმა ჩართულობამ, სოციალური ცვლილება მოითხოვოს,
რადგან არსებულმა ნორმებმა, შესაძლებელია, ხელი შეუწყონ სტიგმის,
დისკრიმინაციისა და უგულებელყოფის შენარჩუნებას. რელიგიური და
სეკულარული ლიდერები, ისევე როგორც ბავშვთა დაცვის სათემო მექანიზმები
მნიშვნელოვანი ბერკეტებია მხარდაჭერის პროცესში.
სკოლები: როგორც 5-ე ნაწილშია მითითებული, სწავლის განახლება ან
დაწყება შესაძლოა რეინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი
გახდეს. მასწავლებლებს და მოსწავლეებს გადამწყვეტი როლის შესრულება
შეუძლიათ, რომ ახალმა მოსწავლემ თავი მიღებულად იგრძნოს, ხოლო
სკოლის პერსონალს რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ბავშვის დახმარება
და მონიტორინგი შეუძლია.
არასამთავრობო ორგანიზაციები (NGOs) და რელიგიური ორგანიზაციები
(FBOs): ეს ორგანიზაციები ერთობლივად იმუშავებენ ინოვაციურ პრაქტიკას,
რაც
შესაძლოა განხორციელდეს სამთავრობო პროგრამების მეშვეობით,
ამასთან მათ სამთავრობო უწყებების ტრეინინგი და ტექნიკური დახმარება
შეუძლიათ; საჭიროების შემთხვევაში ისინი მთავრობის წინაშე ახდენენ
რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ბავშვების უფლებების ლობირებას. ეს
ორგანიზაციები ანგარიშვალდებულნი არიან ბავშვების წინაშე, შესაბამისად
მუდმივად უნდა მისცენ ბავშვებსა და მათ ოჯახებს შესაძლებლობა გამოხატონ
აზრი მიღებულ მომსახურებებსა და მხარდაჭერასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო და რელიგიურ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ბავშვებისა და
ოჯახების ინფორმირება სახელმწიფო მომსახურებების შესახებ და რიგ
შემთხვევაში
თავად არიან ძირითადი მომსახურებების მომწოდებლები,
მაგალითად მშობლების არაფორმალური განათლების.
გაეროს სააგენტოები: გაეროს სააგენტოებს ბავშვებისთვის ცვლილების
კატალიზატორის ფუნქციის შესრულება შეუძლიათ. მათ შეუძლიათ ეროვნულ
მთავრობებს სხვა ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა გააცნონ, ასევე
მოახდინონ ტექნიკური ექსპერტიზისა და რესურსების მობილიზება. როგორც
მრავალმხრივ ერთეულებს, გაეროს სააგენტოებს პრივილეგირებული პოზიცია
აქვთ ეროვნული და რეგიონული მთავრობების სტრუქტურაში ჩართვის
თვალსაზრისით, ისინი ახდენენ ბავშვთა უფლებების ადვოკატირებას და
მონაწილეთა ფართო სპექტრის მხარდაჭერასა და კოორდინაციას.
მედია: ადგილობრივ მედიას სასარგებლო როლის შესრულება შეუძლია

ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები

ბავშვებისა და ოჯახებისათვის პოზიტიური პრაქტიკისა განცალკევების
თანმდევი და/ან რისკების გაცნობის თვალსაზრისით.
მედიას შეუძლია
თავისი მუშაობით შეარბილოს სტიგმა და შეცვალოს დამოკიდებულება
რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი ბავშვის მიმართ. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ (იხილეთ ნაწილი 3.4), მედიამ საკითხი ეთიკური სტანდარტების
შესაბამისად უნდა გააშუქოს.
• დონორები: დონორების როლი ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან მათ შეუძლიათ
უზრუნველყონ რეინტეგრაციის პროცესების ადეკვატური დაფინანსება,
ასევე ხელი შეუწყონ ადვოკატირების კამპანიის წარმართვას, რაც
წაახალისებს პოლიტიკის ცვლილებასა და რეინტეგრაციაში ინვესტირების
ზრდას. დონორების მიერ რეინტეგრაციისათვის გამოყოფილი თანხის
მოცულობას და გრანტით მოსარგებლეთა მოლოდინებს არსებითი გავლენა
აქვს პროცესის წარმატებაზე. მაგალითად, როგორც ზევით აღინიშნა, თუ
დონორები მოითხოვენ რეინტეგრაციის ჩატარებას არაადეკვატურ ვადებში,
ან პროგრამაში, შეზღუდული რესურსებით ერთდროულად
ბევრი ბავშვის
ჩართვას, რამაც პროცესი შესაძლოა მეტისმეტად დააჩქაროს; შესაბამისად,
ვერ მოხდება ბავშვების საჭიროებების დაკმაყოფილება და ისინი სერიოზული
რისკის წინაშე აღმოჩნდებიან.
• კერძო სექტორი: კერძო სექტორს მრავალი ფორმით შეუძლია რეინტეგრაციის
პროცესის მხარდაჭერა - როგორც მომსახურების მიწოდების, მატერიალური
შემოწირულობის, ან ოჯახების დახმარების - მეტი
შემოსავლის
გამოსამუშავებლად. მათ რეინტეგრაციის პროცესისათვის ზიანის მიყენებაც
შეუძლიათ;
ასე, მაგალითად: მოახდინონ ოჯახებისაგან განცალკევებით
მომუშავე ბავშვების დაბრუნების პრევენცია. ზოგ კონტექსტში შესაძლოა
ობოლთა თავშესაფრებმა დაკარგონ მოგება, ხოლო რეინტეგრაცია გაუმართლებლად
ჩაითვალოს, რადგან კომერციულად არა მომგებიანია. რა თქმა უნდა,
არამომგებიან სამზრუნველო დაწესებულებებსაც ექნებათ რეინტეგრაციის
პრევენციის ინტერესი, თუ მათი დაფინანსება პირდაპირ იქნება
დაკავშირებული მათ მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვების რაოდენობასთან.
სხვა შესაძლო მონაწილეები - პოლიცია, ჯანდაცვის მუშაკები, მასწავლებლები
და ა.შ. -კარგად იცნობენ
საკუთარ თემს და ხელი მიუწვდებათ სოციალურ
და ეკონომიკურ რესურსებზე, რომლებსაც რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა
შეუძლიათ.
ერთ უწყებას ყოველთვის არ შეუძლია ყველა საჭირო მომსახურება მიაწოდოს ბავშვს
და ოჯახს; მაგალითად, ოჯახი ცხოვრობს უწყების მომსახურების ფარგლებს მიღმა;
ოჯახს ან ბავშვს აქვს ძალიან ბევრი საჭიროება ან პირიქით, ძალიან სპეციფიური
საჭიროება. უწყებებისთვის უმჯობესია ითანამშრომლონ ერთმანეთთან და ამ გზით
უპასუხონ ყველა გამოწვევას. აღნიშნული მოიცავს შემდეგს:
• რეგულარული შეხვედრები პროგრამის და რეფერალური პროტოკოლების შესახებ
ინფორმაციის გაცვლის, კოორდინაციის, სისტემის მონიტორინგისა და შეფასების
მიზნით (იხილე ნაწილი 6);
• შემთხვევის
შესახებ
ინფორმაციის
გაცვლის
ეფექტური
და
ეთიკური
გზების მოძიება და ერთობლივი საპროგრამო ინიციატივების დაგეგმვა.
ეფექტური რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად აუცილებელი, სტრუქტურული და პოლიტიკური
ცვლილებების მისაღწევად, მონაწილეებმა კოორდინირებულად უნდა იმოქმედონ (იხილეთ
ქვემოთ მოცემული მე-2 მაგალითი). საერთაშორისო სააგენტოებს ეროვნულ მთავრობებთან
და ადგილობრივ მონაწილეებთან კოორდინირებული მუშაობის პასუხისმგებლობა აქვთ,
რათა უზრუნველყონ არსებული სისტემების გაძლიერება და არა დუბლირება, ან მოშლა.
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მაგალითი
2:
ბრაზილიის
რეინტეგრაციის
პოლიტიკის
ცვლილებისათვის
თანამშრომლობის მიზნით ბრაზილიურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) და გაეროს ბავშვთა ფონდმა
შექმნეს ბრაზილიის ეროვნული სამუშაო ჯგუფი ოჯახსა და თემში ცხოვრების
უფლებისთვის. ეს არის სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების
და გაეროს სააგენტოების ქსელი, რომელიც ახდენს პოლიტიკისა და პრაქტიკის
ცვლილების ადვოკატირებას, რაც თავის მხრივ მიზნად ისახავს ოჯახის დაშლის
პრევენციას და რეინტეგრაციის მხარდაჭერას. ქსელის წარმატებას სამი ძირითადი
ფაქტორი განაპირობებს. თავდაპირველად მან გააერთიანა დაინტერესებული
მხარეები და დაიწყო ცვლილებების განხორციელება ოჯახების მხარდასაჭერად.
შემდეგ, წარმატებული პროგრამირების მიზნით, დაიწყო
მტკიცებულებების
შეგროვება და მათი გაზიარება სემინარების და პრაქტიკული კონსულტაციების
გზით. ბოლოს, სათანადო ადგილობრივი პოლიტიკის შესამუშავებლად,
მიიღო
და გააფართოვა გლობალური სახელმძღვანელო, რამაც აამაღლა პასუხისმგებლობა
რეინტეგრაციის ღონისძიებების მიმართ (ABTH 2011).
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4.

ინდივიდუალური მუშაობა
ბავშვებთან და ოჯახებთან
წარმატებული რეინტეგრაცია მოითხოვს ყურადღებიან და ინტენსიურ მუშაობას ბავშვებსა
და ოჯახებთან, რათა განისაზღვროს, რამდენად შესაბამისია რეინტეგრაცია, მომზადდნენ
თუ არა ბავშვი და ოჯახი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას შემდგომი მხარდაჭერა. ამ
ნაწილის დასაწყისში შესწავლილია, თუ როგორი მუშაობის
მიდგომა გამოიყენება
ინდივიდუალური მხარდაჭერის შემთხვევაში; შემდეგ, რიგრიგობითაა განხილული
რეინტეგრაციის ყველა ეტაპი. ბავშვებთან და ოჯახებთან ინდივიდუალური მუშაობა
ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მას უნდა ახლდეს უფრო ფართო მუშაობა სკოლებთან,
თემებთან და პოლიტიკის მესვეურებთან, რათა ეფექტური რეინტეგრაციისთვის მიღწეული
იქნეს უფრო ფართო ცვლილებები (იხილეთ ნაწილი 5).

4.1 შემთხვევაზე მუშაობა და რეინტეგრაციის პროცესის ტემპი
რეინტეგრაცია არ უნდა აღვიქვათ როგორც ერთჯერადი მოვლენა, არამედ, როგორც
ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფაზებს - ყველა მომდევნო ეტაპზე
მომზადებასა და ბავშვებისა და ოჯახების სათანადო მხარდაჭერას. ვადები მორგებული
უნდა იყოს ბავშვზე და ოჯახზე, ხოლო
ეტაპის დასრულებისათვის გაგრძელებული
ვადა (როგორიცაა რეინტეგრაციის მხარდაჭერის დაგეგმვა) არ უნდა განისაზღვროს
როგორც შემდეგი ეტაპი (როგორიცაა გაერთიანების შემდგომი ღონისძიებები).
ოჯახების და ბავშვების საჭიროებები დიდად განსხვავდება, ამდენად რეინტეგრაციის
პროცესისთვის, მთლიანად ან მისი გარკვეული ნაწილისთვის, რეკომენდირებული არ
არის ხისტი ვადების დადგენა რეინტეგრაციის პროცესში ბავშვის მხარდასაჭერად
ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდგომა არის შემთხვევაზე მუშაობა8. ეს გულისხმობს,
რომ ბავშვზე და ოჯახზე მიმაგრებულია შემთხვევაზე მომუშავე სოციალური მუშაკი
(რიგ შემთხვევაში ერთი მუშაკი მუშაობს ბავშვთან და მეორე ოჯახთან), რომელიც
უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ მხარდაჭერას და დოკუმენტურად აფორმებს პროცესს.
შემთხვევაზე მუშაობა აძლევს საშუალებას ბავშვებს და ოჯახებს დაამყარონ სანდო
ურთიერთობები და მიიღონ მათი კონკრეტული საჭიროებების შესაბამისი მხარდაჭერა.
პროცესის დოკუმენტირება ნიშნავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საქმე შიძლება
გადაეცეს სხვა მუშაკს ან უწყებას (მაგალითად თუ რეინტეგრაცია ხდება საზღვრის
მიღმა, დიდ მანძილზე ან თუ თანამშრომელი მიდის). საქმეზე მომუშავე სოციალური
მუშაკები ხშირად ყველა მომსახურებას/მხარდაჭერას თავად არ აწვდიან ბავშებს და
ოჯახებს, მაგრამ შეუძლიათ ინფორმირება სხვა პროვაიდერების შესახებ.
მე-3 მაგალითი წარმოადგენს შემთხვევაზე მუშაობის ერთერთ მიდგომას ნეპალში
ბავშვების დიდ მანძილზე რეინტეგრაციის დროს. თუ რომელიმე ეტაპზე განისაზღვრება,
რომ რეინტეგრაცია არ შეესაბამება ბავშვის ინტერესებს, ის უნდა შეწყდეს. თუ
ბავშვის
ინტერესებშია, სოციალურმა მუშაკებმა ხელი უნდა შეუწყონ ოჯახთან
კონტაქტს და რეგულარულად შეაფასონ რეინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობა.
თუ რეინტეგრაცია ვერ განხორციელდება, სააგენტოებმა უნდა მიმართონ დროებითი
8. ამ ნაწილში განხილული საკითხების დეტალური ანალიზი იხილეთ შემთხვევის მართვის სახელმძღვანელო პრინციპებში
(CPWG 2014).
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ალტერნატიული ზრუნვის ღონისძიებებს (როგორიცაა მინდობით აღზრდა ან დამოუკიდებელი
ცხოვრება ზედამხედველობის ქვეშ), ან განათავსონ ბავშვი ახალ ოჯახში, გაშვილების
ან მუსლიმური სამართლის „კაფალას“9 მიხედვით შვილად გადაცემის გზით.
მაგალითი 3: შემთხვევაზე
რეინტეგრაციის პროცესში;

მუშაობა

ნეპალში

ბავშვთა

დიდ

მანძილზე

ნეპალში, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ - Next Generation Nepal
(NGN) (ნეპალის შემდეგი თაობა) და მისმა ნეპალელმა პარტნიორმა The Himalayan
Innovative Society (THIS) (ჰიმალაის ინოვაციური საზოგადოება) არა ერთხელ
მოახერხეს ბავშვების რეინტეგრაცია კატმანდუდან საკმაოდ მოშორებულ სოფლებში,
სადაც, ხშირად ფეხით ან ავტობუსით იყო სავალი რამდენიმე დღე. ბავშვების
დაბრუნებამდე ბევრი ვიზიტი დაიგეგმება ოჯახებისა და მთელი თემის შესაფასებლად.
თავდაპირველად, ნათესავებს სთხოვენ,
ბავშვებს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე,
სატრანზიტო ცენტრების მახლობლად შეხვდნენ, შემდეგ ბავშები მიდიან სტუმრად
სახლში, ჯერ ზედამხედველის თანდასწრებით, მეორედ კი, მის გარეშე. როდესაც ისინი
ბრუნდებიან თავიანთ სოფლებში, რეინტეგრაციის ოფიცრები მიდიან მონიტორინგზე.
ხშირად, ეს ბავშვები წლებს ატარებენ სხვა გარემოში და შესაძლოა, დავიწყებული
ჰქონდეთ ადგილობრივი ენა და ტრადიციები. მათ, შესაძლოა, გამოცდილი ჰქონდეთ
ძალადობა, როგორც ოჯახში ასევე განცალკევების შემდეგაც; ამასთან, შესაძლოა,
ოჯახი ან თემი იყოს მათ ტრეფიკინგში გარეული. ასეთ ვითარებაში THIS და Next
Generation Nepal აცხადებენ რომ პროცედურის გამარტივება შეუძლებელია და
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პირისპირ შეფასება და ზედამხედველის თანხმობით
მათი ეტაპობრივი რეინტეგრაცია. THIS და NGN -ის მუშაობა კარგი მაგალითია
იმისა, თუ როგორ მუშაობს რეინტეგრაცია დისტანციაზე, რაც მხოლოდ ფიზიკურ
მანძილს არ გულისხმობს, არამედ, განსხვავებულ კულტურას, ცხოვრების სტილს და
მომსახურებებზე წვდომას, რომლებიც შესაძლოა არსებობდეს ბავშვის მშობლიურ
თემსა და იმ ადგილს შორის, სადაც ის იმყოფებოდა. მაგალითად, როდესაც
ბავშებს რეინტეგრაციისთვის ამზადებენ, სააგენტოები ცდილობენ, დაეხმარონ მათ,
აღიდგინონ მშობლიური ენა და ტრადიციები, მოამზადონ და მიირთვან ის საკვები
რომელიც სახლში დახვდებათ და დაუბრუნდნენ სახელმწიფო სასკოლო სისტემას.
რადგან ცნობილია, რომ ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში ჯანდაცვის სისტემა
სათანადოდ არ ფუნქციონირებს, გარკვეული ღონისძიებები ტარდება შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მობილობის გასაუმჯობესებლად და მათი
ჯანმრთელობის ხანგრძლივი პრობლემების მოსაგვარებლად, მანამ, სანამ ოჯახში
დააბრუნებენ. (Lovera and Punaks 2015).

4.2 რეინტეგრაციის პროცესის ეტაპები
ამ ნაწილში, 1-ელ სურათზე განხილული და შეჯამებულია რეინტეგრაციის პროცესის
თითოეული ეტაპი. რეინტეგრაცია ყოველთვის წრფივი პროცესი არ არის, და ბავშვებსა
და ოჯახებს, შესაძლოა, ერთი ან მეტი ეტაპის გამეორება დასჭირდეთ.

9 ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო პრინციპები იხილეთ (UN GA 2010) და საუკეთესო პრაქტიკის
სახელმძღვანელოში (HCCH 2008).

18

ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები

სურათი 1: შემთხვევის ინდივიდუალური მართვა რეინტეგრაციის სხვადასხვა ეტაპებზე:

ოჯახის მიკვლევა, შეფასება და შემთხვევის
დაგეგმვა

ოჯახის გაერთიანება
შეუძლებელია / ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებიდან
გამომდინარე

ოჯახის გაერთიანება
შესაძლებელია / ბავშვის
საუკეთესო ინტერესებიდან
გამომდინარე

განთავსება დროებით
ალტერნატიულ ზრუნვაში
(შემდგომი მიმდინარე
მონიტორინგით,
მხარდაჭერითა და
გადაფასებით)

ბავშვის, ოჯახისა
და თემის მომზადება
გაერთიანებისათვის

გაერთიანების
ყველა შესაძლებლობა
ამოწურულია: მოინახოს
ახალი მუდმივი
საცხოვრებელი
ბავშვისთვის

კონტაქტი ბავშვსა და
ოჯახს შორის

იდენტიფიცირებულია
მნიშვნელოვანი
რისკი / ოჯახის
ურთიერთობების მოშლა:
ბავშვის განცალკევება
ოჯახისაგან

ოჯახის გაერთიანება

მიმდინარე მონიტორინგი და გაერთიანების
შემდგომი მხარდაჭერა

შემთხვევის დახურვა
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4.2.1 მიკვლევა, შეფასება და დაგეგმვა
შინაარსი
პირველ ეტაპზე კვალიფიციურმა მუშაკმა უნდა შეაფასოს ბავშვის კეთილდღეობა,
განსაზღვროს და სწრაფი რეაგირება მისცეს ძალადობის, შეურაცხყოფის,
ექსპლუატაციისა და უგულებელყოფის ნებისმიერ ნიშანზე.
მნიშვნელოვანია
ბავშვების, ოჯახების და თემების სიღრმისეული შეფასებების ჩატარება, რათა
განისაზღვროს, რამდენად შეესაბამება რეინტეგრაცია ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებს. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რეინტეგრაციასთან
ასოცირებული რისკები, ასევე რესურსები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ
ბავშვებმა
და
ოჯახებმა
ბავშვის
კეთილდღეობის,
შესაძლებლობების
და
განვითარების ყველა ასპექტში. ბავშვებს და ოჯახებს უნდა მიეწოდოთ საჭირო
ინფორმაცია შეგნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.
როდესაც მიღებულია გადაწყვეტილება ოჯახის გაერთიანების პროცესის დაწყების
თაობაზე, მნიშვნელოვანია, მომზადდეს გეგმა შეთანხმებული მიზნებით და
სტრატეგიებით, რათა დაკმაყოფილდეს ბავშვის საჭიროებები უსაფრთხო და ეფექტურ
რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ოჯახის შემთხვევის განხილვა, შესაძლოა,
ეფექტური მექანიზმი აღმოჩნდეს გეგმის მომზადებისთვის; იგი უზრუნველყოფს,
რომ
რეინტეგრაციის
პროცესის
ყველა
მონაწილეს
ჰქონდეს
რეალისტური
მოლოდინი და გათვალისიწინებული იქნას ოჯახში არსებული შესაძლებლობები და
პასუხისმგებლობები.

ბავშვის შეფასება
ინდივიდუალური შეფასება უნდა ჩაუტარდეს ყველა ბავშვს, რათა განისაზღვროს
სპეციფიკური საჭიროებები, რომლებიც, სავარაუდოდ, განსხვავებული იქნება რიგი
ფაქტორების გამო, როგორიცაა: ასაკი, სქესი და განცალკევებაში ყოფნისას
მიღებული გამოცდილება. ამ შეფასების პროცესის შემდგომი დეტალები მოცემულია
მე-4 უჯრაში. შესაძლოა, სასარგებლო იყოს კონტექსტის შესაბამისი კრიტერიუმების
შემუშავება, რომელიც შეაფასებს ბავშვების კონკრეტული ჯგუფის რეინტეგრაციაზე
გავლენის მქონე ფაქტორებს, რათა ეს მოხდეს ბავშვებთან და ოჯახებთან
კონსულტაციების გზით. ასეთი კრიტერიუმები ტანზანიაში იქნა გამოყენებული,
რომელიც მოცემულია ქვემოთ მე-4 მაგალითში.
ოჯახის მიკვლევა და საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრა
როგორც საგანგებო, ისე არა საგანგებო შემთხვევებში, ბავშვის ოჯახის
მოსაკვლევად, ხშირად სერიოზული სამუშაოს ჩატარება ხდება საჭირო. აღნიშნული
სამუშაო ბავშვის შეფასების პირველ ეტაპზე უნდა გაკეთდეს, და შესაძლოა,
მოიცავდეს სხვადასხვა ადგილებსა და ქვეყნებში ბავშვის ოჯახის წევრების
მოძიებას, მხედველობაში გვაქვს ის ადამიანები, ვისაც მასზე ზრუნვა შეუძლია.
ძალიან ბევრ სახელმძღვანელოშია მოცემული მეთოდოლოგია ოჯახის მიკვლევის
საკითხებთან დაკავშირებით (იხილეთ მაგალითად: Save the Children 2013).
რიგ კონტექსტებში, შესაძლოა არსებობდეს სამართლებრივი მოთხოვნები საუკეთესო
ინტერესების განსაზღვრის შესახებ (BID); რადგან ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
სწორად შეფასება ყოველთვის ფასეულია, BID მექანიზმები შესაძლოა სასარგებლო
აღმოჩნდეს შეფასების პროცესში. ამ პროცესის ძირითადი ნაწილები მოიცავს
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ექსპერტთა BID პანელის შექმნას, რომელიც უნდა გაეცნოს შემთხვევის მმართველის
რეკომენდაციებს და მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება; ასევე, ბავშვთა დაცვის
ორგანიზაციების (მთავრობა, ადგილობრივი არასამთავრობოები, საერთაშორისო
არასამთავრობოები, გაერო) საქმიანობის სტანდარტული პროცედურების შემუშავებას;
მონაცემთა მართვის ერთიან ფორმაზე შეთანხმებას; კოლექტიური/ჯგუფური
გადაწყვეტილების გამოყენების შემთხვევების შესახებ შეთანხმებას (UNHCR 2008
და 2011).
უჯრა 4: ბავშვის შეფასების საუკეთესო პრაქტიკის დეტალები
• კვალიფიციური პერსონალის მიერ ბავშვის კეთილდღეობის სწრაფად შეფასება
- ნებისმიერი ეჭვი უსაფრთხოების, ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის
შესახებ (მაგალითად: ემოციური ან ფსიქოლოგიური სტრესი, ძალადობის
ან ტრავმის ნიშნები) სათანადოდ უნდა იქნას შეფასებული; შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები ასეთ დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას
საჭიროებენ.
• ნდობის დამყარება ბავშვსა და შემთხვევის მმართველს შორის - ბავშვებს
დრო უნდა მიეცეთ, რომ გაიცნონ შემთხვევის მმართველი მუშაკი და ენდონ
მას იმდენად, რომ გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება, შიშები და სურვილები.
არც ერთ მომენტში ბავშვზე არ უნდა მოხდეს ზეწოლა სახლში დასაბრუნებლად.
თუ პერსონალის შემადგენლობა შესაძლებლობას იძლევა, უმჯობესია, ბავშვს
მის მშობლიურ ენაზე მოლაპარაკე მისივე სქესის ადამიანი ესაუბროს.
• ბავშვის ახლანდელი გარემოს შეფასება და ამ გარემოდან ბავშვის მოცილების
დადებითი და უარყოფითი მხარეების გათვალისწინება; საუბარი ბავშვებსა
და აღმზრდელებთან. ბავშვის უსაფრთხოების და განვითარების უფლება არც
ერთი მოქმედებით არ უნდა შეიზღუდოს.
• წარმატებული რეინტეგრაციისთვის საჭირო კეთილდღეობის ყველა სფეროსა და
რესურსის გათვალისწინება. ბავშვის ფიზიკური, საგანმანათლებლო, ქცევითი,
სოციალური, ემოციური, სულიერი და მატერიალური მდგომარეობის შესწავლა;
იმ ძლიერი მხარეების და რესურსების განსაზღვრა, რომლითაც ბავშვს
რეინტეგრაციის პროცესის წარმატების ხელშეწყობა შეუძლია.
• განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, ჩაერთოს
თუ არა ბავშვი სამართალწარმოებაში მისი ექსპლუატატორების/ მოძალადეების
წინააღმდეგ. ტრეფიკერების, ან იმ პირების დასჯა, რომლებიც ბავშვებს
ექსპლუატაციას უწევენ ან მათზე ძალადობენ, შესაძლოა მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდეს ბავშვებისთვის, რადგან გაუჩინოს სამართლიანობის აღდგენის
განცდა და მოახდინოს განცალკევების პრევენცია. თუმცა, ამ პროცესში
ბავშვის ჩართვამ, შესაძლოა, რეინტეგრაციის დამაზიანებელი შედეგები
მოიტანოს. სასამართლოში საქმის წარმოებას შესაძლოა წლები დასჭირდეს და
ამის გამო, გადაიდოს ბავშვების ოჯახებში დაბრუნება (რადგან, შესაძლოა,
არსებობდეს სამართლებრივი მოთხოვნა, რომ ბავშვი სახელმწიფო მზრუნველობის
ქვეშ დარჩეს სასამართლო წარმოების დასრულებამდე); შესაძლოა, ბავშვებს
განუახლდეთ ტრავმა, როდესაც დაბრუნდებიან თემში და მდგომარეობიდან
გამოსვლას დაიწყებენ.
• სასამართლო საქმეების საჯარო განხილვებმა და ასევე, ამ წარმოებასთან
უბრალოდ ასოცირებამ, შეიძლება სტიგმა გამოიწვიოს. აქაც, ბავშვის
საუკეთესო ინტერესი პირველ რიგში უნდა იყოს გათვალისწინებული.
• ბავშვის შეფასებაში მონაწილეთა ფართო სპექტრის ჩართვა - ბავშვი,
სოციალური მუშაკები, მასწავლებლები, დიდი ოჯახი და სხვა.
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მაგალითი
4:
ოჯახის
გაერთიანებისთვის
სახელმძღვანელო კრიტერიუმები.

ტანზანიაში

გამოყენებული

ტანზანიაში, ორგანიზაციამ - Railway Children, შეიმუშავა სახელმძღვანელო
კრიტერიუმები, რითაც განისაზღვრება, რამდენად მზად არის ბავშვი დატოვოს ქუჩა
და შევიდეს გარდამავალ ცენტრში, შემდეგ კი ფასდება ოჯახში დაბრუნებისათვის
მისი მზადყოფნა. უმეტეს შემთხვევებში ემოციური, ურთიერთობითი და ქცევითი
მხარდაჭერით ამ კრიტერიუმების მიღწევა შესაძლებელია
პროცესის ყველა
ეტაპზე.
ბავშვის ქუჩიდან ცენტრში გადაყვანის კრიტერიუმები
ბავშვი:
• უნდა გრძნობდეს პასუხისმგებლობასა და ჰქონდეს სურვილი;
• უნდა აცნობიერებდეს, რას მიიღებს და რას დაკარგავს ქუჩის დატოვებით;
• უნდა ხვდებოდეს, რას წარმოადგენს ცენტრი და რა არის მისი მიზანი
ბავშვთან დაკავშირებით;
• უნდა ხვდებოდეს, რას მოელიან მისგან ცენტრში, ანუ რა საოჯახო საქმეები
დაევალება, რას ისწავლის, როგორ უნდა მოიქცეს და სხვა;
• უნდა შესძლოს, გარკვეულწილად მიჰყვეს წესებს და ინსტრუქციებს და
შეეძლოს პასუხი გასცეს ხელმძღვანელობას;
• პატივისცემით უნდა ურთიერთობდეს სხვა ბავშვებთან და უფროსებთან;
• უნდა თანამშრომლობდეს;
• უნდა შეეძლოს პირადი ჰიგიენის დაცვა;
• უნდა შეეძლოს საკუთრების პატივისცემა;
• უნდა ამტკიცებდეს, რომ ამცირებს სარისკო და სახიფათო ქცევას;
• არ
უნდა
იყოს
ნარკოტიკზე
დამოკიდებული
და
ხშირი
მოხმარების
შემთხვეაში
მიიღოს
ზომები
შესამცირებლად.
ბავშვის ოჯახში დაბრუნების კრიტერიუმები
ზემოთ აღნიშნულთან ერთად ბავშვი უნდა:
• აცნობიერებდეს ოჯახის მნიშვნელობას და იმას, თუ რის მიღება შეიძლება
ოჯახთან ერთად ცხოვრებით;
• იღებდეს პასუხისმგებლობას ოჯახში დაბრუნებასა და ერთობაში ცხოვრებაზე;
• ახერხებდეს ოჯახთან შეგუებას და აცნობიერებდეს, რას მოელიან მისგან;
კრიტერიუმები ოჯახისთვის, რომელიც იბრუნებს ბავშვს:
ოჯახი:
• იღებს ვალდებულებას ბავშვის მიღებაზე, მას უნდა სურდეს და აიღოს
პასუხისმგებლობა, იმუშაოს მისი პრობლემის მოგვარებაზე;
• მშობლები/მეურვეები უნდა აცნობიერებდნენ, რა შეემთხვა მათ ბავშვს და
რა გავლენა იქონია ამან მის კეთილდღეობასა და ქცევაზე;
• მშობლებს/მეურვეებს უნდა შეეძლოთ იფიქრონ და იზრუნონ ბავშვზე;
• მშობლებს/მეურვეებს უნდა შეეძლოთ ბავშვის საჭიროებების დაკმაყოფილება;
• სახლში უსაფრთხო გარემო უნდა იყოს;
• ოჯახი უნდა აცნობიერებდეს ბავშვის საჭიროებებსა და უფლებებს;
• ბავშვისთვის უნდა მომზადდეს ფიზიკური გარემო)დასაძინებელი ადგილი
და სხვა);
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ოჯახსა და ბავშვს შორის:
• გარკვეულწილად უნდა მოგვარდეს პრობლემები, რომლებმაც ბავშვებს
გაქცევისკენ უბიძგეს;
• უნდა იყოს პოზიტიური ურთიერთობა
წყარო: Railway Children აფრიკა: სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები (2016)
ოჯახის შეფასება
მშობლების და ოჯახის სხვა წევრების მიკვლევის შემდეგ, უნდა მოხდეს ოჯახის შეფასება.
ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ოჯახის მიმართ პატივისცემა და მისი ღირსების დაცვა;
ასევე, გასათვალისწინებელია ბავშვის უშუალო ოჯახის და ნათესაობის ძლიერი და სუსტი
მხარეები. ძირითადი მოდელი მოიცავს შემდეგი საკითხების პირველად შეფასებას:
• რისკ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბავშვის კეთილდღეობასა და
უსაფრთხოებაზე, ასევე საჭირო ცვლილებები;
• ოჯახის, მათ შორის და-ძმების ძლიერი მხარეები და მდგრადობა;
• ოჯახის წევრების მიერ განცალკევების მიზეზების და სხვა პრობლემების აღქმა;
• ცვლილებისათვის ოჯახის მზადყოფნის/შესაძლებლობის დონე;
• ოჯახის შესაძლებლობა იზრუნოს ბავშვზე;
• ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა.
უმნიშვნელოვანესია, რომ სააგენტოები მუდმივად ამოწმებდნენ შინამეურნეობაში
მცხოვრები ყველა ბავშვის მიმართ ოჯახური და სექსუალური ძალადობის საკითხებს და
რეინტეგრაციის ყველა ეტაპზე რეაგირებდნენ ნებისმიერ საეჭვო შემთხვევაზე.
პერსონალი უნდა იცნობდეს ამგვარი ძალადობის ნიშნებს და უნდა ჰქონდეს მათზე
ეფექტური და დროული რეაგირების ცოდნა. ეს არის ერთ ერთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა
ჩაერთოს შინამეურნეობაში მცხოვრები ყველა ბავშვი ოჯახის შეფასების პროცესში.
ისევე როგორც ბავშვებს, ოჯახებსაც უნდა ჰქონდეთ არჩევანი რეინტეგრაციასთან
დაკავშირებით და მათ არ უნდა დააძალონ ბავშვის მიღება, თუ ამისთვის მზად არ
არიან. ოჯახებს ნათლად და ზუსტად უნდა განემარტოთ ყველა საკითხი, რათა შეძლონ
ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება.
თემის შეფასება
როგორც დეტალურად არის განმარტებული ნაწილში 5.1, თემები მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ ბავშვების რეინტეგრაციის პროცესში; მნიშვნელოვანია შეფასდეს, რამდენად
აქვთ მათ ბავშვებისა და ოჯახების მხარდაჭერის და ნებისმიერი სახის სტიგმასა
და დისკრიმინაციასთან გამკლავების შესაძლებლობა. მომსახურების უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით, რისკები მთელ თემში უნდა შეფასდეს;
არის თუ არა შეზღუდული
წვდომა განათლებაზე; როგორია, ძალადობის და დანაშაულის მაღალი დონე; რამდენად
შესაძლებელია თემის წევრების მიერ ბავშვების სტიგმატიზება.
გეგმის შემუშავება
ინდივიდუალური გეგმა განსაზღვრავს სტრატეგიას ბავშვის და ოჯახის საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად და როგორც თავად შეფასებაშია განსაზღვრული, მათი ძლიერი
მხარეების მაქსიმალურად წინა პლანზე წამოსაწევად. პრინციპები მოიცავს მე-5 უჯრას,
სადაც მოცემულია ასეთი გეგმის საფუძველი.
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უჯრა 5: გეგმის შემუშავების პრინციპები
გეგმაში ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ:
• ყველა ბავშვს და ოჯახს აქვს ძლიერი მხარე, რითაც შეუძლია, პროცესში
დადებითი წვლილის შეტანა;
• საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვებს და ოჯახებს შეუძლიათ ინფორმირებული
გადაწყვეტილების მიღება, ბავშვის კეთილდღეობისა და დაცვის შესახებ;
• საერთო შედეგები უმჯობესდება როდესაც ბავშვები და ოჯახები მონაწილეობენ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
გეგმები ასევე უნდა • გააცნონ ოჯახის ყველა წევრს, რაც უნდა დადასტურდეს მათი ხელმოწერით
ან მსგავსი ნიშნით;
• განსაზღვრავდნენ რესურსებს, რომლებიც შესაძლოა გამოიყენონ, როგორიცაა
მხარდაჭერა თემში;
• განსაზღვრავდნენ კონკრეტულ, გაზომვად, დროში გაწერილ მიზნებს,
რომლებიც შესაძლოა გამოიყენონ, როგორც პროგრესის გაზომვის მექანიზმი,
მათ შორის შემთხვევაზე მუშაობის დასრულების წინ;
• მოიცავდნენ კეთილდღეობის ყველა მნიშვნელოვან სფეროს, ასევე მათი
შეფასების ინდიკატორებს;
• მზადდებოდეს
ბავშვის
უსაფრთხოების
და
კონფიდენციალურობის
გათვალისწინებით; და
• შეიცავდეს გაუთვალისწინებელი შემთხვევების მართვის გეგმას/ინფორმაციას
იმ პირების შესახებ, ვისაც უნდა დაუკავშირდნენ ბავშვები და ოჯახები
თუ გეგმა არ გაამართლებს, ან ურთიერთობები ვერ შედგება.
სააგენტოებისთვის უმჯობესია ჯგუფურად იმუშაონ გეგმაზე, რადგან ამ
შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო შემოქმედებითი
და ხარისხიანი იქნება, თუმცა ეს ჯგუფის წევრებისაგან გახსნილობასა და
პატიოსნებას ითხოვს.
სადაც შესაძლებელია, ბავშვს უნდა მიეცეს საშუალება, თვითონ შეარჩიოს მხარდამჭერი
გუნდი და მოიწვიოს ადამიანები არა მხოლოდ
უშუალოდ ოჯახისა და ძირითადი
სააგენტოდან.
როდესაც დინამიკა კომპლექსურია, შესაძლებლობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია
შეხვედრებში ბავშვის და ოჯახის წევრების მონაწილეობა. ეს შესაძლებელია ოჯახთან
მუშაობით (იხილე 6-ე უჯრა), როდესაც ბავშვები და ოჯახის წევრები ერთად მუშაობენ
გეგმაზე, პროფესიონალების დახმარებით.
როდესაც შეუძლებელია ან მიზანშეწონილი არ არის ყველას ერთად შეკრება. საჭიროა
ჩატარდეს ინდივიდუალური შეხვედრები. ეს შეხვედრები პირადად უნდა მოხდეს, თუმცა
რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა, მანძილის ან უსაფრთხოების საკითხი დაისვას და
შესაბამისად საჭირო გახდეს სატელეფონო საუბარი.
ყველა მონაწილემ უნდა იცოდეს, რომ გეგმა მნიშვნელოვან მომენტებში გადასინჯვას
საჭიროებს (მაგალითად, როდესაც გადაწყდება ოჯახის გაერთიანების თარიღი; როდესაც
კრიზისია ოჯახის წევრებს ან მომსახურების მომწოდებლებს შორის ურთიერთობებში).
შემთხვევის მართვის გლობალური სახელმძღვანელო გვთავაზობს, რომ გეგმები სულ
მცირე სამ წელიწადში ერთხელ უნდა გადაისინჯოს (CPWG 2014 and UN GA 2010).
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კარგად გაწერილი გეგმა უმნიშვნელოვანესია მოლოდინების მართვისათვის. მაგალითად,
ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ დიდი იმედები ოჯახში დაბრუნებასთან დაკავშირებით,
ფიქრობდნენ, რომ იქ სიყვარული და კეთილდღეობა ელოდებათ, ან პირიქით ფიქრობდნენ, რომ არაფერი შეიცვლება; როდესაც მშობლები/მეურვეები შესაძლოა,
ელოდნენ ფინანსურ ან მატერიალურ მხარდაჭერას და თუ სათანადო ნაბიჯები არ
გადაიდგმება, სააგენტოებზე აღმოჩნდნენ დამოკიდებული. ოჯახის დახმარება გეგმის
შემუშავების დროს და ამით მისთვის საკუთარი მომავლის კუთვნილების განცდის
შექმნა (მაგალითად როდესაც „ნაწილობრივ დახმარებას“ იღებს, ანუ თანხის ნაწილს
იხდის ოჯახი ნაწილს ორგანიზაცია) ნამდვილად ღირებულია.
შემთხვევის დაგეგმვა უნდა მოიცავდეს სამართლებრივი მეურვეობის კომპონენტს, და
იმ მომენტს, რა დროსაც ეს ოჯახს უნდა გადაეცეს (და ვის ოჯახში).
უჯრა 6: ოჯახთან შეხვედრები
მოიცავს ოფიციალური შეხვედრებს ოჯახის წევრებისა და ნათესავების
მონაწილეობით.
პროცესს
ჰყავს
კოორდინატორი/ფასილიტატორი,
რომელიც
დამოუკიდებელია შემთხვევის მმართველის გადაწყვეტილებისაგან. ოჯახთან
შეხვედრები საშუალებას აძლევს ოჯახის წევრებსა და ნათესავებს, მიიღონ
გადაწყვეტილება თუ როგორ დაეხმარონ ოჯახს ბავშვზე ზრუნვაში. პროცესს
ხშირად აქვს ოთხი ძირითადი ეტაპი:
• მომზადების პერიოდი (ხშირად ხუთი-რვა კვირა), სადაც მონაწილეობს
კოორდინატორი; იგი ხვდება შეხვედრაზე მოწვეული ოჯახის ყველა წევრს და
მომსახურების მომწოდებელს. აღნიშნულის მიზანია პროცესის მონაწილეების
მომზადება და მათ შესახებ პროფესიონალების აზრის შექმნა;
• სტრუქტურირებული შეხვედრა ოჯახის წევრებთან, სადაც პროფესიონალები
რიგ საკითხებს დააზუსტებენ;
• პრივატული დრო ოჯახისათვის, როდესაც ოჯახი თავად ადგენს გეგმას
პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად;
• გეგმის წარდგენა პროფესიონალებისთვის, რომლებიც შემდგომ დაეხმარებიან
ოჯახს გეგმის განხორციელებაში, ისე რომ მოგვარდეს პრობლემები
ბავშვებისთვის რისკის შექმნის გარეშე (Ashley et al. 2006 and Schmid
and Pollack 2009).
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4.2.2 ბავშვების და ოჯახების მომზადება
შინაარსი
გაერთიანებამდე ბავშვებს და ოჯახებს სჭირდებათ სათანადო მომზადება. სანამ ბიჭები
და გოგოები ელიან ოჯახებში დაბრუნებას, დროებით მათი განთავსება უნდა მოხდეს
ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში. იგი უნდა იყოს უსაფრთხო, მაღალი ხარისხისა და
საშუალება მისცეს ბავშვს, მჭიდრო ურთიერთობა დაამყაროს კვალიფიციურ აღმზრდელთან
(მომვლელთან).
სააგენტოებმა აქტიურად უნდა იმუშაონ იმისათვის, რომ ბავშვები
გაურკვეველი ვადით არ დარჩნენ ალტერნატიულ დაწესებულებაში.
უწყებებმა უნდა იმუშაონ ოჯახებთან და ყურადღება გაამახვილონ თავდაპირველი
განცალკევების მიზეზებზე და ამ დაშორებით გამოწვეულ ზიანზე; აგრეთვეა,
თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ბავშვებს და ოჯახებს ქონდეთ წვდომა
მხარდაჭერის ყველა შესაძლო ფორმაზე, რომელიც საჭიროა უსაფრთხო და ეფექტური
რეინტეგრაციისთვის. მაგალითად, შესაძლოა საჭირო იყოს ინტენსიური მუშაობა, რათა
მოხდეს რეაგირება ოჯახებში ძალადობაზე, შეურაცხყოფასა და უგულებელყოფაზე, ასევე
ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე. მნიშვნელოვანია შეფასდეს ბავშვების გონებრივი
და ფიზიკური ჯანმრთელობა, საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს კონსულტაციის გაწევა.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია უზრუნველვყოთ ბავშვების მხარდაჭერა საზოგადოებაში,
როდესაც ისინი დაბრუნდებიან ოჯახში. ბოლოს, ძალიან მნიშვნელოვანია შევთანხმდეთ
იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ მოხდეს ბავშვის კეთილდღეობის მონიტორინგი მისი ოჯახში
დაბრუნების შემდეგ.

დრო, რომელიც მოხმარდება ბავშვების და ოჯახების მომზადებასა და მხარდაჭერას,
წარმოადგენს წარმატებული რეინტეგრაციის ძირითად ფაქტორს.
ვადა, რომელიც ამას დასჭირდება, განპირობებულია ისეთი ფაქტორებისგან, როგორიცაა
დროის ხანგრძლივობა, რომელიც ბავშვმა გაატარა განცალკევებაში, განცალკევების
მიზეზები, და განცალკევებისას მიღებული გამოცდილება. რეინტეგრაცია არის ამ
პროცესის ძირითადი ნაწილი და ამიტომ, არ არის საჭირო დაველოდოთ ბავშვის და/ან
ოჯახის სრულ გამოჯანმრთელებას.
მზრუნველი გარემოს წინასწარი რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა
მთელი მოსამზადებელი ეტაპის განმავლობაში, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ
ის გარემო, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს. უმეტეს შემთხვევაში, აუცილებელი იქნება
ბავშვები გამოვიყვანოთ ისეთი სიტუაციებიდან, რომელიც უშუალო ზიანს აყენებს მათ და
განვათავსოთ ისინი ალტერნატიული მზრუნველობის დაწესებულებაში, სანამ მოხდება მათი
რეინტეგრაცია. სააგენტოებმა უნდა შეარჩიონ ზრუნვის ყველაზე
შესაფერისი ფორმა,
რომელიც დაფუძნებული იქნება ბავშვის ინდივიდუალურ შეფასებაზე; ეს შესაძლოა იყოს
ბავშვთა სახლი, მცირე მასშტაბიანი საცხოვრებელი დაწესებულება ან დამოუკიდებელი
ცხოვრება ზედამხედველობის ქვეშ. გლობალური ხელმძღვანელობის შესაბამისად, სადაც
შესაძლებელია, ალტერნატივები უნდა ვეძებოთ ფართომასშტაბიან დაწესებულებებში, მათ
შორის საერთო საცხოვრებლის ტიპის ცენტრებში. ბავშვზე ზრუნვა უნდა მოხდეს ისეთი
გზით, რომ მათ შეძლონ კავშირის დამყარება შესაბამის აღმზრდელთან (მომვლელთან).
(ალტერნატიულ ზრუნვასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ UN GA 2010).
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ბავშვები ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებებში უნდა დარჩნენ იმდენ ხანს,
რამდენიც საჭიროა, იმისათვის, რომ მოხდეს მათი მომზადება რეინტეგრაციისთვის, ან
თუ ეს შესაძლებელი არ არის, მათთვის მოიძებნოს ახალი, მყარი ოჯახი. მიუხედავად
ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ბიჭები და გოგოები არ დარჩნენ ალტერნატიული ზრუნვის
დაწესებულებებში დიდი ხნის განმავლობაში, რადგანაც ეს არის მხოლოდ დროებითი
თავშესაფარი და არ უზრუნველყოფს მათ სტაბილური სახლით, რომელიც მათ სჭირდებათ
უსაფრთხოებისა და საკუთრების შეგრძნებისთვის. ქვემოთ მოცემულ მე-7 უჯრაში
ხაზგასმულია ის ზომები, რომელიც უნდა იქნეს მიღებული, იმისათვის, რომ რეინტეგრაცია
დარჩეს საერთო მიზნად და ბავშვები სათანადოდ მომზადდნენ რეინტეგრაციისთვის, სანამ
ისინი დარჩებიან ალტერნატიული ზრუნვის დაწესებულებაში.
უჯრა 7: რეინტეგრაციის მოლოდინში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ზრუნვასთან
დაკავშირებული მოსაზრებები
• საშუალება მიეცეს ბავშვებს ურთიერთობა ჰქონდეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან
და არ იყვნენ იზოლირებულები. როგორიც არ უნდა იყოს ზრუნვის ფორმა,
ბავშვებს უნდა შეეძლოთ ახლოს მდებარე სკოლაში სიარული, იარონ საყიდლებზე
ადგილობრივ მარკეტში და ა.შ.
• ბავშვების მთავარი მოთხოვნების დაკმაყოფილება შესაფერისი კულტურული
პირობების შექმნის დაბალანსებით. ბიჭები და გოგოები შეძლებისდაგვარად
უნდა იყვნენ ჯანმრთელები და კარგად ნაკვები, სანამ ისინი წავლენ ისეთ
გარემოში, სადაც შესაძლოა არ იყოს ისეთივე კვება. დროებითი ზრუნვის
დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ბავშვის ოჯახის მსგავსი პირობები და
უზრუნველყოს მოვლის ადეკვატური დონე, რათა შეამციროს უკმაყოფილების
შექმნის რისკი. უწყებები უნდა დაეხმარონ ბავშვებს შეეგუონ ისეთი სახის
საკვებსა და ტანსაცმელს, რომელიც დაკავშირებულია მათ თემებთან (იხილეთ
აგრეთვე მაგალითი 3).
• ბავშვების ჩართვა კულტურულად შესაფერის ყოველდღიურ პასუხიმგებლობებში
და გადაწყვეტილებებში, როგორიცაა საჭმლის მომზადება და დასუფთავება,
რეკრეაციული საქმიანობის განსაზღვრა ან დღის დაგეგმვაში გარკვეული
წვლილის შეტანა.
• გულწრფელი საუბარი ოჯახის რეინტეგრაციის საერთო მიზანთან დაკავშირებით.
• სანამ ისინი მოიპოვებენ ბავშვის ნდობას, უნდა დაეხმარონ ბავშვს გამოხატოს
ეს გრძნობები მუდმივ აღმზრდელთან/მშობელთან.
• ბავშვთა სახლები და ტრანზიტული ცენტრები განთავსდეს შეძლებისდაგვარად
სახლთან ახლოს. სიახლოვე ხშირად უადვილებს მშობლებს და აღმზრდელებს
ურთიერთობის აღდგენას. არსებობს გამონაკლისი, რადგანაც ზოგიერთი
ბავშვი თვლის, რომ მოსამზადებელი ეტაპის დროს მათი თემებიდან შორს
ყოფნა საშუალებას აძლევს მათ მშვიდად მოემზადონ და გამოჯანმრთელდნენ.
უწყებები უნდა ეცადონ, რომ განსაზღვრონ ყოველი ბავშვის საჭიროება ამ მხრივ.
• შემუშავდეს კონფლიქტის მოგვარების მექანიზმები. ზოგიერთი განცალკევებული
ბავშვი მიჩვეულია დამოუკიდებლობას და შესაძლოა წინააღმდეგობა გაუწიოს
ხელმძღვანელობას და საზღვრებს. გაღიზიანების და კონფლიქტის მოგვარების
ეფექტური მექანიზმები შეიძლება იქნეს გამოყენებული თემებში.
• შემუშავდეს
ბავშვების
დამოუკიდებლად
მოქმედების
შესაძლებლობა.
ზოგიერთი განცალკევებული ბავშვი დიდ ხნის განმავლობაში
მოკლებული
იყო დამოუკიდებლობას და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას და
საჭიროებდეს წახალისებას, რომ
თავის ცხოვრებასთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილება მიიღოს. მაგალითად, დარწმუნდით, რომ ბავშვები ჩართულები
არიან თავიანთი გეგმის შემუშავებაში/შეცვლაში. რეკომენდაციებისთვის
შექმენით ბავშვთა მრჩეველთა საბჭო პროგრამის მენეჯმენტის ინფორმირების
მიზნით.
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• ემოციების გამოხატვის შესაძლებლობის მიცემა (მაგალითად: ცეკვა, მოსმენა,
მუსიკის შექმნა, ალბომის შექმნა და ა.შ.)
• გამოჯანმრთელებისათვის და რეაბილიტაციისათვის ატმოსფეროს შექმნა.
ბავშვებს უნდა ქონდეთ მუდმივი შესაძლებლობა, ესაუბრონ აღმზრდელს/
მეურვეს. ბავშვები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ
უფროსების ზრუნვის გარეშე, შესაძლოა, საჭიროებდნენ ქცევის წესების
შესწავლას, რომელიც იქნება ოჯახის და საზოგადოების შესაბამისი. რეჟიმმა
და წინასწარ განჭვრეტამ შესაძლოა, იმ ბავშვებს გაუჩინოს კონტროლის
გრძნობა, რომლებიც განცალკევებისას ეწეოდნენ ქაოსურ ცხოვრებას
და
შეამციროს მათი შიში (მღელვარება).

დისკრიმინაციასა და იდენტობის საკითხებთან გამკლავება
ბევრი რეინტეგრირებული ბიჭი და გოგონა განიცდის დისკრიმინაციას უწინდელი,
განცალკევებული ცხოვრების გამო, როგორიცაა მათი ყოფილი კავშირი შეიარაღებულ
ძალებთან და დანაშაულებრივ ჯგუფებთან,
სექსუალური ძალადობა ან ექსპლუატაცია,
ორსულობა ქორწინების გარეშე ან მუშაობის ექსპლუატატორული ფორმები. ისინი,
შესაძლოა, ასევე განიცდიდნენ დისკრიმინაციას სქესის, ,,აივ სტატუსის“, კასტის,
ეთნიკურობის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა სტატუსის გამო. წარმატებული
რეინტეგრაციისთვის, მათ სახლში დაბრუნებამდე ასეთი დისკრიმინაციის აღმოფხვრა
ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალისხმევა მოითხოვს მომსახურების მუშაკებთან (იხილეთ
უჯრა 3), რელიგიური ლიდერებთან და ფართო საზოგადოებასთან მუშაობას (იხილეთ ნაწილი
5). თუმცა, დისკრიმინაციას, შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს ახლო ნათესავების და დიდი
ოჯახების გარემოში, განსაკუთრებით, თუ ბავშვი მნიშვნელოვნად შეიცვალა განცალკევებით
ყოფნის პერიოდში და აქვს ახალი „ნიშნები“ რომელიც განასხვავებს მათგან, როგორიცაა
ტატუ, ნაწიბურები, ან, თუნდაც, თანმხლები ბავშვი. პერსონალმა შუამავლის როლი უნდა
ითამაშოს ბავშვსა და ოჯახს შორის, ან თემის წევრებთან და დაეხმაროს მათ თავიანთი
გრძნობების გამოხატვაში, რათა მიიღოს ბავშვში მომხდარი ცვლილებები.
რეინტეგრირებულ ბავშვებთან მუშაობა დისკრიმინაციის საკითხებზე და პიროვნულობაზე
აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია; როგორ ხედავენ მათ სხვები, ხშირად გავლენას ახდენს
იმაზე, თუ როგორ ხედავენ ისინი საკუთარ თავს. რეინტეგრირებული ბავშვები ხშირად
განიცდიან პიროვნულობის გარკვეულ ცვლილებას, როგორიცაა ჯარისკაცი ბავშვიდან
მოტივირებულ სტუდენტამდე, ან სექს მუშაკიდან კვლავ ბავშვად დაბრუნებამდე.
სანამ ბავშვებს არ ექნებათ მოლოდინი, რომ გახდნენ ისეთები, როგორებიც იყვნენ
განცალკევებამდე, იმისათვის რომ რეინტეგრაცია იყოს წარმატებული, ბავშვმა უნდა
გააცნობიეროს, რომ თავისი წინა როლი და „პიროვნება“ უნდა შეიცვალოს.
განცალკევებიდან თვეების და წლების შემდეგ, ბიჭებს და გოგოებს შესაძლოა დაავიწყდეთ
თავიანთი კულტურული ტრადიციები და რელიგია. ზოგიერთ შემთხვევაში, ბავშვის სახელი
და რელიგია10 შესაძლოა განზრახ შეიცვალა, იმისათვის, რომ დავიწყებოდათ თავიანთი
კულტურა და რელიგია. მნიშვნელოვანია, ბავშვს თავიდან ვასწავლოთ თავისი კულტურა,
დიალექტი და რელიგია, თუმცა ამას დასჭირდება უფრო მეტი დრო, ვიდრე მოსამზადებელ
ეტაპს (იხილეთ მაგალითი 3 ზევით).

10 ყველა ბავშვს აქვს აღმსარებლობის თავისუფლება, თუ ბავშვი ერთ რელიგიაში დაიბადა, მაგრამ განცალკევების დროს
მიიღო სხვა რელიგია, ოჯახი ვალდებულია, პატივი სცეს მის რწმენას.
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ოჯახში ძალადობაზე, უგულებელყოფაზე და ექსპლუატაციაზე რეაგირება
ოჯახში ძალადობა, აბუჩად აგდება და ექსპლუატაცია არის ძალიან გავრცელებული მიზეზი,
რომ ბავშვები წავიდნენ სახლიდან.
ყველაზე ხშირად განცალკევებული ბავშვი არის
ძალადობის მსხვერპლი, ზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი შესაძლოა იყვნენ მოძალადეები
და ამ შემთხვევაში უნდა განიხილებოდეს ოჯახში მყოფი სხვა ბავშვების უსაფრთხოების
საკითხი. ხშირად, ოჯახის სხვა წევრებზე ამან შესაძლოა იქონიოს გავლენა. ინტენსიური
ძალისხმევით, შესაძლებელია ამ საკითხის მოგვარება, თუ ბავშვს მივცემთ საშუალებას
უსაფრთხოდ დაბრუნდეს ოჯახში. ეფექტური გამოხმაურება მოითხოვს შემდეგ ნაბიჯებს:
• ბავშვების უსაფრთხოებაზე უპირატესობის მინიჭება, საჭიროების შემთხვევაში
მოძალადის გაშვება სახლიდან, თუ ეს არ მოუტანს ბავშვს დამატებით ზიანს
(როგორიცაა, დადანაშაულება).
• ძალადობის გავლენის შეფასება, განსაკუთრებით ბავშვის და ოჯახის სხვა წევრების
ფსიქოლოგიური და ემოციური მდგომარეობის და ოჯახურ ურთიერთობებზე ძალადობის
გავლენის შეფასება.
• ბავშვის და ოჯახის შემდგომი რეინტეგრაციის მუდმივი მონიტორინგის სისტემის
უზრუნველყოფა; აგრეთვე სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში, შეთანხმებული
საპასუხო გეგმის არსებობა და ბავშვის და ოჯახის სხვა წევრების უსაფრთხოების
მიზნით განცალკევების აუცილებლობა.
• მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და კულტურულად შესაფერისი თერაპიული მიდგომის
გამოყენება იმ ბავშვებისა და ოჯახის სხვა წევრებისთვის, რომლების განიცდიან
მნიშვნელოვან აშლილობას. ასეთი თერაპიული მიდგომისთვის თანამშრომელთა
გარკვეული რაოდენობა უნდა იყოს სათანადოდ მომზადებული, რათა სამიზნე ჯგუფი
იღებდეს რეგულარულ პროფესიულ ზედამხედველობას.
• საჭიროების
შემთხვევაში
სამედიცინო
მომსახურებისთვის
მიმართვა.
სულიერი და ფიზიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, დამოკიდებულებაზე
რეაგირება
ბავშვების უმეტესობა განიცდის ფიზიკურ და გონებრივ პრობლემებს განცალკევების
შედეგად, ასეთია ძალადობა და უარყოფა ოჯახის მიერ. ეს პრობლემები, შესაძლოა,
სექსუალური და რეპროდუქციული დაავადებებით, სამსახურში მიღებული დაზიანებებით,
აშლილობით გამოიხატებოდეს; ისინი გამოწვეულია ოჯახიდან განცალკევებით ან/
და განცალკევების დროს არსებულ ექსპლუატაციისა და ძალადობით. მშობლები და
აღმზრდელები, შესაძლოა, განიცდიდნენ გონებრივ და ფიზიკურ პრობლემებს, რომელმაც
შეიძლება მიიყვანოს ისინი განცალკევებამდე, და ბავშვებს და მოზარდებსაც,
შესაძლოა, ჰქონდეთ დამოკიდებულების პრობლემები.
ბავშვების ან აღმზრდელების/მშობლების ჯანმრთელობის საჭიროებები მოსამზადებელი
პერიოდის დროს უნდა აღმოიფხვრას:
• ნებისმიერი სახის ჯანმრთელობის პრობლემების მკურნალობა, მათ შორის
დამოკიდებულება;
• პერსონალის მომზადება, რომ მათ შეძლონ ემოციური და ფსიქოლოგიური აშლილობის
გამოცნობა, და მიიღონ ფსიქიკური მდგომარეობა სერიოზულად, რათა, საჭიროების
შემთხვევაში მიმართონ პროფესიონალებს;
• იმ გონებრივი და ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, რომელიც
შეიძლება ბავშვებს ჩამოუყალიბდეთ ოჯახის და თემის მხრიდან გაერთიანების
შემდეგ და უზრუნველყონ მათი ჯანმრთელობის საჭიროებების მხარდაჭერა
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მაგალითი
5:
რეინტეგრირებული
დაკმაყოფილება მექსიკაში

ბავშვების

ემოციური

საჭიროებების

მექსიკის NGO JUCONI დაადგინა, რომ ქუჩებში მყოფი ბავშვების უმეტესობა
არის იმ ოჯახებიდან, სადაც ხანგრძლივ ძალადობას აქვს ადგილი.
JUCONIის რეინტეგრაციის პროგრამა ყურადღებას ამახვილებს ბავშვებთან და ოჯახებთან
ინტენსიურ მუშაობაზე, იმისათვის რომ შეცვალოს ძალადობა და დესტრუქციული
ურთიერთობები კონსტრუქციული და მზრუნველი ქცევით. JUCONI ეხმარება ბავშვებს
და ოჯახებს, რომ შეაფასონ საკუთარი ქცევა. სოციალური მუშაკების მოდელი
უჩვენებს ურთიერთქმედების ახალ, არაძალადობრივ გზებს. ეს არის ინტენსიური
სამუშაო და შესაძლოა დასჭირდეს რამდენიმე წელი.
JUCONI-მ დაადგინა, რომ
ოჯახური ძალადობის შემცირება და ბავშვების დარწმუნება, რომ ისინი უყვართ და
ზრუნავენ მათზე, უფრო მნიშვნელოვანია წარმატებული რეინტეგრაციისთვის, ვიდრე
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ოჯახში (ოჯახი ყველა ბავშვისთვის და
JUCONI 2014).
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მხარდაჭერა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სჭირდებათ განსაკუთრებული მხარდაჭერა
რეინტეგრაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია, მოსამზადებელი ფაზის
დროს, კვალიფიციური ექსპერტის მიერ, სათანადოდ შეფასდეს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვი და შესაბამისად მოხდეს ბავშვის რეაბილიტაცია (მაგ: ფიზიოთერაპიის
ჩატარება და ბავშვის სწავლება, როგორ მიიღოს დახმარება ბანაობისას, კვებისას, ჩაცმისას
და ა.შ. და შეძლებისდაგვარად, დამოუკიდებლად შეასრულოს ყოველდღიური დავალება). ასევე
მნიშვნელოვანია, დახმარების საჭიროების ამოცნობა და იმის განსაზღვრა, თუ როგორ
შეძლება მიღებული, არსებული მომსახურების მონიშვნა და დახმარება და დაკავშირება
ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვებთან
სახლის პირობებში. სააგენტოებს დასჭირდებათ: ფიზიკური დახმარების
საგნებზე წვდომა (როგორიცაა ეტლები და სმენის აპარატები); სწავლება ჩაუტარონ ოჯახის
წევრებს ბავშვზე ზრუნვასთან დაკავშირებით; უზრუნველყონ, რომ სკოლისა და სახლის
ხელმისაწვდომობა და სახლის გარემოზე მორგება; იმუშაონ დისკრიმინაციის პრობლემის
მოგვარებაზე (იხილეთ ნაწილი 4.2.2 და 5) და ხელი შეუწყონ ადგილობრივ სკოლებში
ინტეგრაციას. ზოგადად, ყურადღება უნდა გამახვილდეს, რომ გარემო იყოს ხელმისაწვდომი
და ინკლუზიური, და არ დაუშვან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები მოარგონ
საზოგადოებას. სააგენტოები უნდა დაუკავშირდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა
ორგანიზაციებს.
რეინტეგრაციის შესაძლებლობის შემთხვევაში, პერსონალმა ღიად უნდა განიხილოს ნებისმიერი
პრობლემა ბავშვებთან და ოჯახებთან; ყურადღება გაამახვილოს სააგენტოს ვალდებულებაზე,
რომ გააგრძელოს სარეაბილიტაციო სამსახურის დახმარებაზე სამედიცინო მკურნალობაზე
(საჭიროების შემთხვევაში) ან სხვა საჭირო მომსახურებაზე წვდომის ,სახლში მიღებაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გამახვილდეს ბავშვების შესაძლებლობაზე, იცხოვრონ
დამოუკიდებლად, ვიდრე მათ დანაკარგზე, ან დეფიციტზე. შესაძლებელია, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების ერთმანეთთან დაკავშირება, რადგან ასეთი
დახმარება იქნება ღირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის.
აგრეთვე მნიშვნელოვანია დროებითი მოვლის შეთავაზება, რათა აღმზრდელებს და ბავშვებს
დასვენების საშუალება მიეცეთ.
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მაგალითი 6: საზოგადოებაზე დაფუძნებული მიდგომა, იმ მიზნით, რომ მოხდეს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რეინტეგრაცია ინსტიტუციური
მზრუნველობიდან ბულგარეთში
ბულგარეთში INGO Hope and Homes for Children წარმატებულად მოახდინა 84
ბავშვის რეინტეგრაცია დიდი ზომის ინსტიტუტებიდან. ამ ბავშვების მნიშვნელოვან
ნაწილს აქვს ფიზიკური, ან გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობები. ბულგარეთში
დედებს აქვთ ხელშეწყობა და სტიმული, დატოვონ შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვები სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ. ამ პროგრამის შეფასება
გვიჩვენებს, რომ მისი წარმატება განპირობებულია მთელი რიგი ფაქტორებით.
პროგრამა პირველ რიგში მუშაობდა, რომ შეეცვალა შეხედულება შეზღუდულ
შესაძლებლობაზე, როგორც სამედიცინო „პრობლემაზე“, რომელიც საჭიროებს
სპეციალიზებულ ჩარევას. ნეონატოლოგიის პროფესორმა შეაფასა 120 -ზე მეტი
ბავშვი, რომლებიც ინსტიტუციური პერსონალის თვალსაზრისით, მიეკუთვნებოდნენ
იმ კატეგორიას, რომელიც საჭიროებს სპეციალურ სახლებში მზრუნველობას
და შეამცირა ეს რიცხვი 30-მდე. მეორეს მხრივ,
პროგრამა აერთიანებდა
მიზანმიმართულ მატერიალურ მხარდაჭერას, რომელიც მოიცავდა მატერიალურ
შემოწირულობას საზოგადოებისა და ადგილობრივი ბიზნესის მხრიდან, იმ მიზნით,
რომ გაზრდილიყო აღმზრდელობითი უნარები და მომსახურების ხელმისაწვდომობა.
ასევე, პროგრამამ არა მხოლოდ უზრუნველყო ინდივიდუალური მხარდაჭერა
ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის, არამედ
ჩაატარა სამუშაოები
ფართო
საზოგადოებასთან, მოიძია და დაამყარა დამხმარე კავშირები ბავშვების და
მათი ოჯახებისთვის და ჩართო საზოგადოება, რათა მომხდარიყო თავდაპირველი
განცალკევების ძირეული მიზეზების კვლევა (Bilson and Markova 2014).

განათლებისა და ცხოვრების უნარების სწავლების დაგეგმვა
განათლების ხელმისაწვდომობა არსებითად მნიშვნელოვანია ბავშვების წარმატებული
რეინტეგრაციისთვის. სკოლაში დაბრუნება ხშირად მნიშვნელოვანი ნაწილია საზოგადოებაში
დაბრუნებისა და მისი ნაწილის გახდომისთვის. ბევრ შემთხვევებში განათლების
მისაწვდომობის ნაკლებობა არის განცალკევების მთავარი მასტიმულირებელი იმ
ბავშვებისთვის, რომლებიც იღებენ ინსტიტუციურ განათლებას ან ცხოვრობენ ნათესავებთან
იმ მიზნით, რომ ჰქონდეთ ფორმალურ განათლების ხელმისაწვდომობა.
ხარისხიანი, უსაფრთხო სკოლა შეიძლება იქნას გამოყენებული იმისათვის, რომ ბავშვებს
ვასწავლოთ ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები; მასწავლებლებს შეუძლიათ დახმარების
გაწევა და ყურადღების მიქცევა რისკის ჯგუფის ბავშვებისთვის, რათა დროულად
მოხდეს ექიმთან მიმართვა. მცდელობა, რომ სკოლით უზრუნველვყოთ ბავშვი,
უნდა
იქნას დაწყებული მოსამზადებელი ფაზიდან. ბევრი ბავშვი აცდენს სკოლას, როდესაც
ისინი განცალკევებულნი არიან და ესაჭიროებათ დახმარება სკოლაში წასვლამდე სასკოლო
პროგრამაში ჩამორჩენის აღმოფხვრის მიზნით. საჭირო ქმედებების დეტალები, რომლებიც
შეიძლება იქნას განხორციელებული მიმაგრებული მუშაკის მიერ, რათა ხელი შეეწყოს
ბავშვების განათლებას, დართულია ქვემოთ, ჩანართ 8-ში. უნდა აღინიშნოს, რომ
სახლის პირობებში ხარისხიანი განათლების ნაკლებობა ხშირად ქმნის რთულ დილემას
რეინტეგრაციის პროცესში.
ბავშვების, ოჯახების და პერსონალის მიერ უნდა იქნას გათვალისწინებული, არის თუ არა
ეფექტური ბავშვების იმ გარემოში დაბრუნება, სადაც არ არის სკოლასთან მისაწვდომობა
ან მოიძებნოს თუ არა სხვა ალტერნატივა (როგორიცაა ოჯახების წახალისება, გადავიდნენ
უფრო ახლოს სკოლებთან ან ნათესავებთან სასწავლო წლის დროს).
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8: შემთხვევის მმართველების დახმარება ბავშვების განათლებაში
• კვალიფიცირებული პედაგოგი, რომელიც განახორციელებს ბავშვის არსებული
დონის და განათლების მისწრაფებების შეფასებას ცოდნასა და ჩვევებთან
დაკავშირებით;
• შეფასდეს ბავშვის ცხოვრებისეული უნარები, რაც მოიცავს პრობლემების
მოგვარებას, კომუნიკაციას, და სხვა ინტერ პერსონალურ უნარებს;
ასევე, ცნობიერების ამაღლება სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ,
ჰიგიენის, ფინანსური ცოდნის, საყოფაცხოვრებო ამოცანების გადაწყვეტისა
და ა.შ. გამოვლენილი ხარვეზების მოგვარებაზე მუშაობა;
• მუშაობა, რათა კვლავ ჩამოუყალიბდეს სწავლის ჩვევები ბავშვს, რომელიც
სკოლას აცდენდა დიდი ხნის განმავლობაში;
• უზრუნველყოფილ იყოს ბავშვის ხელმისაწვდომობა განათლებასთან
მოსამზადებელი პერიოდის დროს და მზადყოფნა იმ შემთხვევისათვის თუ
გამოვლინდება შეუსაბამობა მიმდინარე სასწავლო გეგმასა და სახლის
პირობებს შორის;
• ოჯახებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მისაწვდომობა სკოლაში
ტრანსპორტირების გადასახადის დაფარვის მიზნით და ამ მხარდაჭერის
ფორმის სათანადოდ შერჩევა; არსებობს თუ არა საჭიროება, დაიფაროს
მეორე ბავშვის ან გაფართოებული ოჯახის საგანმანათლებლო ხარჯები, რათა
ხელი შეეწყოს რეინტეგრაციას, როგორც დახმარებას, რაც მეტია მხოლოდ
ინდივიდუალურად დაბრუნებული ბავშვის საჭიროებებზე;
• აკადემიური პერსონალის განათლების უზრუნველყოფა იმ ბავშვების
საგანმანათლებლო და ფსიქო სოციალურ საჭიროებებზე, რომლებიც
რეინტეგრაციის პროცესში არიან. საჭიროა, მათი დახმარება დაიწეროს
ანგარიშში თითოეულ ბავშვზე და ჩამოაყალიბონ ურთიერთობა მიმაგრებულ
პერსონალსა და მასწავლებლებს შორის.
• გარკვევა იმისა, თუ რომელი არჩევანია უკეთესი ბავშვისთვის მიჩვევა თუ პროფესიული სწავლება;
• ჩატარდეს სამუშაო, რათა გაიზარდოს ფიზიკური, აკადემიური და სოციალური
ხელმისაწვდომობა და მოხდეს ფიზიკურად და გონებრივად შეზღუდული
შესაძლებლობების ბავშვების მხარდაჭერა. მოვაწყოთ მასწავლებელთა და
სკოლის ადმინისტრატორთა ტრეინინგი ინკლუზიური განათლებაში
• ხელი შეუწყოთ ინკლუზიურ სტუდენტთა კლუბების დაარსებას.
იხილეთ პუნქტი 5 როგორც სახელმძღვანელო სკოლებისა და უფრო ფართო სისტემების
გარდაქმნისთვის საჭირო მუშაობის შესასრულებლად, რათა მოხდეს ყველა ბავშვის
მხარდაჭერა რეინტეგრაციის პროცესში.

საყოფაცხოვრებო, ეკონომიკური გაძლიერება და მატერიალური მხარდაჭერა
სიღარიბე, უმრავლეს შემთხვევაში, არის ბავშვების ოჯახებიდან გამოყოფის
მნიშვნელოვანი
ფაქტორი
და ძირითადი მიზეზი. შედეგად, ფუნდამენტურად
მნიშვნელოვანია,
სიღარიბის
როლის
განსაზღვრა
გამოყოფა-განცალკევების
შემთხვევაში, რათა მოხდეს პრობლემის მოგვარება შესაბამისად და ეფექტურად.
ოჯახები და გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ძალიან განსხვავებულია; არ
არსებობს ერთადერთი საუკეთესო გზა, რათა მოგვარდეს ოჯახის სიღარიბე ბავშვების
რეინტეგრაციის მხარდაჭერისათვის. ეფექტური ეკონომიკური გაძლიერების ზომებმა
შეიძლება შეამციროს სიღარიბე და ასევე სტრესი ოჯახში. მოსამზადებელი პერიოდის
განმავლობაში საჭიროა შემდეგი ზომების მიღება.
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• ოჯახის შესახებ ინფორმაციის გამოყენება ოჯახის საარსებო უსაფრთხოების
დადგენის მიზნით. დადგინდეს, რა არის მათი რესურსები, შესაძლებლობები,
საარსებო წყაროები;
• ფინანსური
ჩარევის
მიზანმიმართულების
უზრუნველყოფა
ოჯახის
შესაძლებლობებისა და ეკონომიკის კონტექსტის გათვალისწინებით. ხელმოკლე
ოჯახები საჭიროებენ
მხარდაჭერას ძირითად მოხმარებაზე, როგორიცაა
სახელმწიფო ფულადი გრანტი, ან უსასყიდლო გადარიცხვა;
• თუ საბაზრო საყოფაცხოვრებო ეკონომიკური გაძლიერება საჭიროა, მოძებნეთ
შესაბამისი ტექნიკური ექსპერტიზა;
• ოჯახის ეკონომიკის სტაბილურობის გაუმჯობესების მიზნით შეიძლება მოხდეს
ოჯახის პირუტყვით და სხვა პროდუქტიული აქტივებით უზრუნველყოფა, სამუშაო
პროგრამის ნაღდ ანგარიშსწორებაზე მისაწვდომობა, სტრუქტურირებული
დანაზოგების და დაკრედიტების შესაძლებლობა, შესაბამისი ტრეინინგი
ფინანსური
განათლებისა
და
ტექნიკური
უნარებისთვის,
მხარდაჭერა
ჯანმრთელობისა და შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში და სხვა. მიექცეს
ყურადღება ბავშვთა დაცვის პრობლემების პრევენციას (მაგ. ბავშვთა შრომის
დროის გაზრდა, უსაფრთხოება სახელოსნოებში, დასაქმების ინიციატივები,
რომლებიც ტოვებენ ბავშვებს ზედამხედველობის ქვეშ);
• თუ საჭიროა
ეკონომიკური გაძლიერების ახალი ინიციატივები, მოძებნეთ
საიმედო პარტნიორი, რომელიც
შესაძლებლობას მისცემს ღარიბ ოჯახებს,
მიაღწიონ მყარ ეკონიმიკურ თვით-მხარდაჭერას. თუ ვერ იქნება მოძებნილი
შესაბამისი პარტნიორი, მენეჯერებმა უნდა განიხილონ
ეკონომიკის
11
გაძლიერების საკუთარი პროგრამის განხორციელება; ამას შეიძლება მოჰყვეს
სპეციალიზებული პერსონალის, ან კონსულტანტების მოზიდვა;
• გარდა ეკონომიკური გაძლიერებისა, მხარდაჭერის სხვა მატერიალური
ფორმები; ახალი საწოლები ან სახლის რემონტი შეიძლება შევთავაზოთ ოჯახებს
იმ მიზნით, რომ გაუადვილდეთ ბავშვებს
თავიანთ ოჯახებში დაბრუნება.
როგორც
ზემოთ
აღვნიშნეთ,
მნიშვნელოვანია
მოლოდინის
გამართლება
და
გარე
ფაქტორებზე
არამდგრადი
დამოკიდებულების
თავიდან
არიდება.
სოციალური ჰარმონიის მიზნით, ეკონომიკის გაძლიერების პროგრამები აქტიურად
უნდა ეცადონ, დააბალანსონ ოჯახის საჭიროებები დაბრუნებულ ბავშვებთან
დაკავშირებით; მხედველობაში გვაქვს განსაკუთრებულად
ღარიბი ოჯახები. თუ
არსებობს რამდენიმე სააგენტო, რომელებიც მუშაობენ რეინტეგრაციაზე ერთ გარემოში,
მნიშვნელოვანია, რომ ისინი შეთანხმდნენ ერთიან მიდგომაზე. ამასთანავე,
სააგენტოებს ვურჩევთ სიფრთხილე გამოიჩინონ ნებისმიერ გაუთვალისწინებელ
მესიჯზე,
რომელმაც
შეიძლება
ხელი
შეუწყოს
ოჯახის
განცალკევებას.
ეფექტურმა ეკონომიკურმა გაძლიერებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მხარდაჭერის სხვა
ფორმების ხელმისაწვდომობას. მაგალითად, ემოციური და გონებრივი ჯანმრთელობის
პრობლემებმა, შესაძლოა, გავლენა იქონიოს მოზრდილთა შესაძლებლობაზე იმუშაონ
რეგულარულად. სახლთან ახლოს დასაქმების შესაძლებლობის ნაკლებობის გამო,
ოჯახის მარჩენალს შესაძლოა მოუწიოს სხვა ადგილზე გადასვლა მუშაობის მიზნით,
რაც გამოიწვევს სირთულეებს ურთიერთობისა და ზრუნვის საკითხებში.

11 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი რესურსები: ბავშვი და ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამები:
მაქსიმალური სარგებელი, მინიმალური ზიანი, კრიზისში მყოფ ბავშვთა დაცვის ქსელი (CPC) საარსებო წყაროები და
ეკონომიკა, 2013; ბავშვის დაცვა გადაყვანის პროგრამაში,პრაქტიკული მექანიზმი, Cash Learning Partnership
(CaLP), Save the Children, Women’s Refugee Commission and CPC Network, 2012;, L., FHI 360, 2015.
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მხარდაჭერის სხვა ფორმები
ზემოთ თქმულის გარდა, ბავშვებმა და ოჯახებმა შეიძლება მიიღონ სხვა დახმარება
დაგეგმვის პერიოდში და სააგენტოებმა უნდა დააკმაყოფილონ ეს მოთხოვნა. უნდა
გვახსოვდეს, რომ
განცალკევების დროს,
როგორც ბავშვების, ასევე ოჯახების
შეცვლა შეიძლება მოხდეს,
გადაადგილების, ან ოჯახის წევრის სიკვდილის ან
დაბადების გამო და ბავშვებს სჭირდებათ მხარდაჭერა, რომ თავი გაართვან
ოჯახური ცხოვრების დინამიკას. ასევე, გასათვალისწინებელია ის მდგომარეობა,
როდესაც ოჯახები თავს გრძნობენ იზოლირებულად და საჭიროებენ იმ ადამიანების
დახმარებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას.
იმის განსაზღვრა, თუ ვინ ჩაატარებს მონიტორინგს და შემდგომ მხარდაჭერას
უწყვეტი და მშვიდი გადასვლის მიზნით,
კვლავ გაერთიანებამდე მნიშვნელოვანია,
განისაზღვროს, ვინ ჩაატარებს დაბრუნებული ბავშვის მონიტორინგს: უწყების
პასუხისმგებელი პირი, სხვა მუშაკი (მაგ: მასწავლებელი, სახელმწიფო სოციალური
მუშაკი, სათემო ორგანიზაცია), თემის მოხალისე, რელიგიური ლიდერი და ა.შ. არსებობს
ცალკეულ პირებთან მუშაობის უპირატესობა, როგორიცაა მათი სიახლოვე ბავშვთან და
ოჯახთან (განსაკუთრებით კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიებზე, ან თუ
მანძილები ძალიან დაშორებულია).
თუმცა, დისკრიმინაციის გამო, საზოგადოების მონიტორინგის სისტემები შეიძლება არ
იყოს შესაფერისი ზოგიერთი ბავშვისთვის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, ვკითხოთ ბავშვს და
ოჯახს, რას ანიჭებენ უპირატესობას. არ იქნება მართებული, რომ არაპროფესიონალებს
დაევალოთ
რთული შემთხვევების მონიტორინგი. თუ უწყებები გამოიყენებენ სათემო
მონიტორინგის მექანიზმებს, მათ უნდა უზრუნველყონ
კონტროლი, სწავლება და
ზედამხედველობა. ზოგადად, კარგია სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელებული პერიოდული
ვიზიტების სიხშირე დროთა განმავლობაში შემცირება. თუ პრობლემა წამოიჭრება, სხვა
პირებმა, რომლებიც რეალურად ცხოვრობენ და მუშაობენ თემში, იმოქმედონ, როგორც
დამკვირვებლებმა, (იხილეთ ნაწილი 4,2,4.).

4.2.3 ბავშვის პირველადი კონტაქტი ოჯახთან და გაერთიანება
შინაარსი
როდესაც კონტაქტი ოჯახსა და ბავშვს შორის გაწყვეტილია, მისი აღდგენა
რეინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ფრთხილ მიდგომას
საჭიროებს; განსაკუთრებით, თუ რომელიმე მხარეს ბრალის ან შიშის გრძნობა
აქვს. ბავშვები და ოჯახები სათანადოდ უნდა მომზადდნენ და პირველადი კონტაქტი
დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებით უნდა განხორციელდეს (მაგ. ტელეფონი,
წერილი ა.შ.), რომელსაც ზედამხედველის თანდასწრებით
მოჰყვება პირისპირ
მოკლე შეხვედრები და შემდეგ უფრო ხანგრძლივი ვიზიტები ოჯახში.
როდესაც ბავშვები და ოჯახები მზად იქნებიან, შესაძლებელია ბავშვების
სამუდამოდ დაბრუნება. ხელახალი გაერთიანება მოიცავს ოჯახისათვის მეურვეობის
ფორმალურ ან სამართლებრივ გადაცემას. ასევე, შესაძლოა, საჭირო გახდეს
ბავშვის შემთხვევის გეგმის სხვა უწყებისთვის ან დეპარტამენტისთვის გადაცემა.
შესაძლოა ასევე, სასარგებლო იყოს გადაცემის ცერემონიალის გამართვა.
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პირველადი კონტაქტი ოჯახებთან
ბავშვის ოჯახისა და თემისთვის ხელახალი წარდგენის პროცესი ეტაპობრივად უნდა
მოხდეს თითოეული ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით და
დაჩქარების გარეშე. იმ დროს, როდესაც ბევრი ბავშვი ახერხებს ოჯახის წევრებთან
კონტაქტის შენარჩუნებას, სხვებს კონტაქტი გაწყვეტილი აქვთ თვეების ან წლების
განმავლობაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც დგება ოჯახის გაერთიანების
საკითხი, მათი პირველი კონტაქტი (სატელეფონო, ვიდეო შეტყობინება ან პირისპირ)
დამატებით მნიშვნელობას იძენს. სასურველია მე-9 სქემაში მოცემული, რაც
შეიძლება მეტი საფეხურის გათვალისწინება და თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ,
საუკეთესო ინტერესებზე (ბრალის, შიშისა და სხვა საკითხების გათვალისწინებით),
ისევე როგორც არსებულ რეალობაზე მორგება, როგორიცაა მანძილი ან რეინტეგრაციის
საზღვრებშორისი ხასიათი.
სქემა 9: ოჯახებთან პირველადი კონტაქტის ხელშემწყობი შესაძლო
საფეხურები
1. ხელი შეუწყეთ დისტანციურ კონტაქტს წერილის/ელ. ფოსტის, ზარის ან ვიდეო
შეტყობინების საშუალებით: პირველადი კონტაქტი ემოციური ბარიერების გადალახვას
შეუწყობს ხელს და ბავშვებსა და ოჯახებს საშუალებას მისცემს, ხელახლა გაიცნონ
ერთმანეთი.
ურთიერთობების აღდგენისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს სურათები და ისტორიები.
პირისპირ კონტაქტამდე, შესაძლოა, საჭირო გახდეს რამდენიმე წერილის/ზარის
საშუალებით კონტაქტი.
2. პირისპირ მოკლე შეხვედრები მშობლებს/მეურვეებსა და ბავშვს შორის: ეს
შეხვედრები
პერსონალის პირდაპირი ზედამხედველობით უნდა განხორციელდეს.
პირველი ვიზიტი უნდა იყოს მოკლე და „წარმატებით დასრულებაზე ორიენტირებული“.
პერსონალს ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს, თუ რისი მიღწევაა დასახული,
თუმცა ასევე გონივრულია, პირველივე შეხვედრაზე არ მოხდეს მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების მიღება. შეძლებისდაგვარად, სასურველია მშობელი გაემგზავროს
ბავშვთან, რაც მშობლის მხრიდან რეინტეგრაციისადმი პასუხისმგებლობით მიდგომის
ნათელი ნიშანი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩართულმა უწყებამ
აანაზღაუროს მოგზაურობის ხარჯი. ზოგიერთ შემთხვევაში, ასეთი ვიზიტები არ არის
უსაფრთხო და უმჯობესია ნეიტრალური ლოკაცია, მაგ. თუ ბავშვი გატაცებულ იქნა
და ჯერ არ არის უსაფრთხო მისი მდებარეობის გამჟღავნება.
3. ხანგრძლივი ვიზიტები მშობლების/მეურვეების სახლში ზედამხედველის
თანდასწრებით: ამ ვიზიტების მიზანია შეფასდეს ოჯახის ფუნქციონირება და ბავშვის
უნარი, შეეჩვიოს თემსა და ცხოვრების წესს. შემთხვევის მმართველი მზად უნდა
იყოს, ჩაერთოს ნებისმიერ დროს, თუ ბავშვი წააწყდება მნიშვნელოვან გამოწვევებს.
4. ხანგრძლივი ვიზიტები მშობლების/მეურვეების სახლში ზედამხედველის გარეშე:
ასეთი ტიპის შეხვედრა იგეგმება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ვიზიტი ზედამხედველის
თანდასწრებით წარმატებით ჩაივლის. ამასთან, შემთხვევის მმართველი დარწმუნებული
უნდა იყოს, რომ ბავშვი შეძლებს ადგილობრივი ცხოვრების წესთან შეგუებას და
მშობლებს/მეურვეებს შეუძლიათ ბავშვზე ზრუნვა.
ამ ფაზისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტოებმა უზრუნველყონ, მოხდეს კონტაქტის
აღდგენა სხვა და-ძმასთან, რომლებიც შეიძლება არ ცხოვრობდნენ მშობლებთან და
მაგალითად, რეინტეგრირებული ბავშვისგან ცალკე, ინსტიტუციონალური მზრუნველობის
ქვეშ იყვნენ.
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არ არის რეკომენდირებული კანონის ძალით, მშობლების ან სხვა მეურვეების
იძულება, მიიღონ ბავშვი. თუმცა, მნიშვნელოვანია, მათ გავაგებინოთ ბავშვზე
უარის თქმის გრძელვადიანი უარყოფითი გავლენა და დავეხმაროთ, შეიქმნან
დადებითი წარმოდგენა, თუ როგორი ურთიერთობა შეიძლება ჩამოუყალიბდეთ მათ
ბავშვთან. მშობლების/მეურვეებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, გაიგონ,
რომ თუ ბავშვებს არ დაეხმარებიან ამ კავშირის შენარჩუნებაში და თუ არ მისცემენ
საშუალებას, შეეგუონ ადგილობრივ ცხოვრების წესს, მაშინ ნაკლებ სავარაუდოა,
რომ ისინი დაუბრუნდებიან თემს სკოლის დამთავრების შემდეგაც კი. თუ მშობლები/
მეურვეები ან ბავშვი უარს ამბობს გაერთიანებაზე, შემთხვევის მმართველმა უნდა
გადახედოს გეგმის გაუთვალისწინებელი გარემოებების კომპონენტს. თუ მასში არ
არის მოცემული შესაფერი გზა, მაშინ აუცილებელი იქნება ბავშვის დატოვება ან
განთავსება ალტერნატიული ზრუნვაში და ამის შემდეგ, თუ ოჯახთან გაერთიანება
შეუძლებელია ან შეუსაბამო, ახალი მუდმივი ოჯახის პოვნა გაშვილებით ან მინდობით
აღზრდის გზით. ყველა შემთხვევაში, თუ ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებშია,
უნდა არსებობდეს მიდინარე კონტაქტი ოჯახის წევრებთან; იმ შემთხვევაშიც კი,
როდესაც კავშირის აღდგენა კარგად ჩაივლის, ზოგიერთ მშობლებს/მეურვეებს არ
სურთ სრული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება; შესაძლოა, მათ სჯეროდეთ,
რომ ბავშვზე სახელმწიფო უკეთესად იზრუნებს მინდობით აღზრდის შემთხვევაში, ან
საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში. რეკომენდირებულია, რომ უწყებებმა სიფრთხილე
გამოიჩინონ, რადგან შემთხვევის მმართველთან მშობლების ურთიერთობამ შეიძლება
მხოლოდ განამტკიცოს მათი რწმენა, რომ უწყების თანამშრომლები ბავშვზე
ზრუნვისთვის მათზე მეტად კვალიფიცირებულნი არიან. აქ, შესაძლოა, დაგვეხმაროს
ოჯახის თავდაჯერებულობის ამაღლება და მათ მიერ პროცესის ფლობის შეგრძნების
გამყარება ოჯახური განხილვის (იხ. სქემა 6) საშუალებით.
ოჯახის გაერთიანება
ოჯახის გაერთიანება არის ნაბიჯი, რომელიც ბავშვზე ზრუნვას ან/და ოფიციალურ
მეურვეობას უბრუნებს მის მშობლებს (ან ტრადიციულ მეურვეს).
შეიძლება, ეს
მოხდეს საოჯახო სახლში, ტრანზიტულ ცენტრში, ნეიტრალურ ლოკაციაზე ან ბავშვის
მშობლიურ თემში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მოვლენა ბავშვებისთვის ემოციურად
დაძაბულია, რეკომენდირებულია, რაც შეიძლება მეტი კონტროლი მოვიპოვოთ მასზე;
ავირჩიოთ მმართველი, რომელიც მათ თან უნდა ახლდეს, ავირჩიოთ ტანსაცმელი
ა.შ. ამ პროცესში არსებული საფეხურები მოცემულია სქემაში 10.

სქემა 10: ოჯახის გაერთიანების პროცესის შესაძლო საფეხურები
• ზრუნვის ოჯახისათვის დაკისრება. მშობლებმა/მეურვეებმა შეძლებისდაგვარად,
წერილობით უნდა განაცხადონ მათი ნება, განაახლონ პასუხისმგებლობა
ბავშვზე და მათთვის გასაგებია ამის შედეგები. მოთხოვნის შემთხვევაში,
შემთხვევის მმართველი შესაბამის უწყებაში წარადგენს დოკუმენტაციას
(მაგ. ბავშვის კეთილდღეობის საბჭო, მოსამართლე, მაკონტროლებელი კომისია,
ადმინისტრაციული სასამართლო, ადგილობრივი ხელისუფლება) ოფიციალური
დამტკიცებისთვის. ზოგიერთ იურისდიქციებში, სამართლებრივი მეურვეობა
თავდაპირველად დროებით გადაეცემა და მოგვიანებით ხდება მისი გადახედვა.
• საქმის გადაცემა. თუ ოჯახის გაერთიანება დიდ დისტანციაზე ხდება, საქმის
გეგმის კოორდინაცია და საქმის ფაილები ხშირად გადაეცემა სხვა სააგენტოს,
ან სამთავრობო დეპარტამენტს. ეს უნდა განხორციელდეს ბავშვისა და ოჯახის
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ნებართვით და ნათლად დოკუმენტირებული სახით. რეკომენდებულია, რომ
(შეძლებისდაგვარად) შემთხვევის მმართველი თან ახლდეს ბავშვს იმ პირთან
შეხვედრაზე, რომელიც გადაიბარებს საქმეს, გადახედოს მათთან ერთად
დოკუმენტაციას და ჩართოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
• გაერთიანების პაკეტი და მომსახურებებში, მათ შორის ოფიციალურ განათლებაში
ჩართვა. გამონაკლის გარემოებებში, შესაძლოა, ოჯახის გაერთიანებისას
შეთავაზებულ იქნას მატერიალური მხარდაჭერა, თუმცა ეს განსაკუთრებული
სიფრთხილით უნდა განხორციელდეს. როდესაც ახალ თემთან წვდომა შეზღუდულია,
ოჯახთან გაერთიანების მომენტი შესაძლებლობას იძლევა ახალი მომსახურებების
ორგანიზების დასრულება მოხდეს, მაგ. ადგილობრივ სკოლაში, საბავშვო ბაღში
ჩარიცხვა ან ჯანდაცვის მომსახურების პროვაიდერებთან რეგისტრაცია.
• გადასვლის აღიარება. ბავშვებისთვის სასარგებლოა სათანადო მხარდაჭერის
მიღება, რათა მათ შეძლონ თანატოლებთან დამშვიდობება (მაგ. ქუჩაში,
თავშესაფარში) და იმსჯელონ, თუ როგორ შეუძლიათ კონტაქტის შენარჩუნება.
ოჯახმა ან/და თემმა, რომელიც ემზადებოდა ბავშვის დაბრუნებისთვის, შეიძლება
ისურვოს ამის საჯაროდ გაცხადება, მაგ სიტყვით გამოსვლის ან უფრო დეტალურად
მოფიქრებული ცერემონიით. მნიშვნელოვანია, ბავშვი ინფორმირებული იყოს
თემის მოლოდინებთან დაკავშირებით და სიხარულით ითანამშრომლოს.

4.2.4 ოჯახის გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერა
შინაარსი
რეინტეგრირებული ბავშვებისთვის სასარგებლოა მშობლიურ თემში დაბრუნების
შემდგომი მხარდაჭერა, მათ შორის მათთვის, ვინც სახლში სააგენტოს ჩარევის
გარეშე დაბრუნდა. არსებითია, რომ სააგენტოებმა ბავშვების
ოჯახთან
გაერთიანებისას მათი ფრთხილი მონიტორინგი აწარმოონ. არსებითია პირისპირ
შეხვედრები, თუმც ნაწილობრივ, ეს სატელეფონო ზარებითაც შეიძლება
განხორციელდეს. თემმა შეიძლება მონიტორინგში დახმარება გაუწიოს სააგენტოს,
თუმცა, აუცილებელია შემთხვევის მმართველების ჩართვაც.
ბავშვებს, ოჯახებსა და თემს დასჭირდებათ სხვადასხვა სახის შემდგომი
მხარდაჭერა,
რაც
შეიძლება
მოიცავდეს
რეინტეგრაციის
გაგრძელებას:
განცალკევების ძირეული მიზეზების გადაჭრის მხარდაჭერა, როგორიცაა ოჯახში
ძალადობა ან სიღარიბე; ისეთ ძირითად მომსახურებებზე წვდომის მხარდაჭერა,
როგორიცაა ჯანდაცვა და განათლება; რეინტეგრირებული ბავშვებისადმი ხშირად
არსებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევაზე მუშაობა; თერაპიული
მხარდაჭერა და მედიაცია და ახალი მეგობრობის ჩამოყალიბების მხარდაჭერა.
განცალკევების ძირეული მიზეზების გადაჭრა ოჯახსა და თემში არსებითი
მნიშვნელობისაა ხელახალი განცალკევების პრევენციისათვის და ფრთხილი
მიდგომის შემთხვევაში, შესაძლოა, ამით განცალკევების პრევენციის ფართო
ძალისხმევების გაძლიერებაც.

ბავშვებისა და მათი ოჯახების რეინტეგრაციას ხელს უწყობს რეინტეგრაციის შემდგომი
მხარდაჭერა. თუ განხორციელდა დიდი მოსამზადებელი პერიოდი, თუ ოჯახის გაერთიანების
შემდგომი მცირე მხარდაჭერა იყო მოთხოვნილი გეგმაში, და თუ ყველა თავს მზად გრძნობს
ამ ცვლილებისთვის, მაშინ ინტერვენციების ინტენსივობა და ხანგრძლივობა ამ ეტაპზე,
შეიძლება მინიმალური იყოს. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი
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ინდივიდუალურ, ოჯახისა და თემის დონეზე. ჩვეულებრივ, პირველ რამდენიმე თვეს
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
ოჯახის გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც
მოსამზადებელ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაო. წინამდებარე დოკუმენტში ნაკლებადაა
იგი განხილული, რადგან 4.2.2 ნაწილში მოყვანილი სახელმძღვანელო პრინციპები ასევე
ვრცელდება მასზეც და შესაბამისად უნდა მოხდეს მისი გადახედვა.
ბავშვის კეთილდღეობის მონიტორინგი
არსებითია, რომ მოხდეს თითოეული ბავშვის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ფრთხილი
მონიტორინგი ოჯახის გაერთიანების შემდეგ. ბავშვის კეთილდღეობის მონიტორინგში,
როგორც ეს 4.2.2 ნაწილშია მოყვანილი, შეიძლება ჩართული იყოს პირებისა და
სააგენტოების მთელი რიგი. ასევე, შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას მონიტორინგის
სხვადასხვა ფორმა, ბავშვისა და ოჯახის არჩევანისა და საჭიროებების, ხელმისაწვდომი
რესურსების (ჩართულ უწყებებში, თემისა და ოჯახის დონეებზე), დასაფარი მანძილების,
დაცვის პრობლემების ა.შ. გათვალისწინებით. მონიტორინგი, შესაძლოა, მოიცავდეს
სატელეფონო ზარებს ბავშვთან, ოჯახსა თუ მომსახურების პროვაიდერებთან, მაგრამ
ასევე, უნდა მოიცავდეს პირისპირ ვიზიტებს. როდესაც ხდება დიდი რაოდენობის
ბავშვთა რეინტეგრაცია, სააგენტოებმა, შეიძლება ინდივიდუალურ მონიტორინგსა და
მხარდაჭერას დაუმატონ კოლექტიური მხარდაჭერა, როდესაც ხდება რეინტეგრირებული
ბავშვების ჯგუფის საჭიროებების გაერთიანება (მაგ. თანატოლების მხარდაჭერის
მეთოდით). რეკომენდებულია, რომ უწყებათაშორისი ოქმი ადგენდეს კონტაქტისა და
მხარდაჭერის კრიტერიუმების დონესა და ტიპებს, რომელიც თითოეულმა ბავშვმა უნდა
მიიღოს ოჯახთან გაერთიანების შემდეგ. შემდეგ, მნიშვნელოვანია, მოხდეს თითოეული
ბავშვის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის მონიტორინგი, რათა დადგინდეს, რომ
კრიტერიუმები სისტემატიურად კმაყოფილდება
და არის თუ არა დამატებითი ქმედება
საჭირო.
გაერთიანების შემდგომი ფაზის განმავლობაში, შემთხვევის მმართველი უნდა გაესაუბროს
ბავშვს, მშობლებს, და-ძმას, სხვა შესაბამის ნათესავებს და პირებს, რომლებიც
ბავშვის კეთილდღეობაში გარკვეულ როლს ასრულებენ (მაგ. მასწავლებლები, ბავშვთა
დაცვის კომიტეტის წევრები, რელიგიური ლიდერები).
თანამშრომლები თითოეულ ბავშვს ცალკე უნდა გაესაუბრონ, რათა გამოავლინონ
შეშფოთების ნებისმიერი საგანი. მათ უნდა ყურადღება მიაქციონ სასტიკი მოპყრობისა
და უგულვებელყოფის ნიშნებს; ოჯახი და თემი, შეიძლება განსაკუთრებით გამოცდილი
იყოს ბავშვის მიმართ ცუდი მოპყრობის დაფარვაში. მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ,
რომ ოჯახის სიტუაცია შეძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში და რეინტეგრაციის
პროცესის დაწყება ყოველთვის არ ნიშნავს მის კარგად გაგრძელებას. სააგენტოებმა
უნდა უზრუნველყონ, რომ ბავშვს ან ვინმეს, ვისაც იგი ენდობა, ჰქონდეს შემთხვევის
მმართველთან დაკავშირების საშუალება და საგანგებო გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ
აუცილებელი გახდება დაუყოვნებლივ ჩარევა.
აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგს გააჩნია პოტენციური
და უნებლიე ნეგატიური
შედეგები (მაგ. ბავშვის უკანონო ვაჭრობაში ან შეიარაღებულ დაჯგუფებაში მოხვედრის
ფაქტზე მუდმივად ყურადღების გამახვილება). შემთხვევის მმართველებმა უნდა იპოვონ
გზა, რომ ტაქტიანი და კონფიდენციალური საუბრები ჰქონდეთ. შემთხვევის მმართველმა
რეგულარულად უნდა წარუდგინოს მონიტორინგის დეტალური ანგარიში მის უფროსს (და
საჭიროებისამებრ, სხვა მომსახურების პროვაიდერს) განხილული პრობლემების შესახებ.12
იგი შეიძლება მოიცავდეს (i) რამდენად წარმატებული იყო ოჯახის გაერთიანება დღემდე; (ii) არის თუ არა საჭირო
შემდგომი მონიტორინგი და თუ ასეა, როდის, რამდენად ხშირად; შეიძლება თუ არა საქმის დახურვა (იხ. 4.6.) (iii)
არის თუ არა ნებისმიერი სხვა ფორმის ინტერვენცია საჭირო ბავშვის დაცვისთვის, მათ შორის სხვა ფორმის მხარდაჭერა
ბავშვის ან/და ოჯახისთვის. შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალური უნდა იყოს და მონაცემთა შენახვის
პროტოკოლი უნდა სრულდებოდეს.
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გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერა
4.2.2 ნაწილში მოცემული სახელმძღვანელო პრინციპები მომზადების შესახებ ასევე
ვრცელდება ამ ეტაპზეც. პერსონალმა უნდა შეამოწმოს, რომ გეგმაში შეთანხმებული
გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერა სრულდება და მოახდინოს იმ ფაქტორების სრული
სპექტრის მონიტორინგი, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბავშვის კეთილდღეობაზე, მათ
შორისაა:
• ახალი და მიმდინარე; მხარდაჭერა სახლში ძალადობის ძირეული მიზეზების
აღმოფხვრის მიზნით, როგორიცაა ნარკომანიის რეციდივები, ასევე სხვა
ძალისხმევები ოჯახში სასტიკი მოპყრობის, ძალადობისა და უგულვებელყოფის
დასაძლევად (იხ. ნაწილი 4.2.2)
• ბავშვებისა და ოჯახებისთვის ჯანდაცვაზე, განათლებასა და სხვა ძირითად
მომსახურებებზე წვდომის უზრუნველყოფა (იხ. ნაწილი 4.2.2).
• დროებითი ზრუნვის შეთავაზება, როდესაც ბავშვებსა და ოჯახებს შეიძლება
სჭირდებოდეს
დროის ცალკე გატარების მოკლე პერიოდები (იხ. ნაწილი
4.2.2).
• ეკონომიკურად გამაძლიერებელი მხარდაჭერის ეფექტურობის მონიტორინგი და
შემდგომი მხარდაჭერის აღმოჩენა, რომელიც 4.2.2. ნაწილში შემოთავაზებული,
სახელმძღვანელო პრინციპებს მიჰყვება.
• სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევის ძალისხმევების მხარდაჭერის
გაგრძელება თემთან, მათ შორის, რელიგიურ ლიდერებთან მუშაობით (იხ.
ნაწილი 5).
• ახალი მეგობრობის შექმნასთან, ისევე როგორც ძველის აღდგენასთან
დაკავშირებით, რჩევის მიწოდება.
• განცალკევების პერიოდში ბავშვების მიერ შეძენილი ძლიერი მხარეების და
გამძლეობის განვითარებაზე მუშაობა. ბავშვები, შეიძლება გრძნობდნენ, რომ
ის უნარები, რომლებიც მათ ისწავლეს და სიამაყე, რომელიც მათ გააჩნიათ
როგორც გადარჩენილებს, ეწინააღმდეგება იმას, თუ როგორ აღიქმებიან ისინი
თემის მიერ.
• იმის უზრუნველყოფა, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საკუთარი გამოცდილებების
განხილვის შანსი და მიიღონ თერაპიული მხარდაჭერა საჭიროების შემთხვევაში
(იხ. 4.4.4); განიხილეთ ჯგუფური მხარდაჭერა, თუ ამისთვის საკმარისია
რაოდენობა.
მხარდაჭერა შეიძლება მიწოდებულ იქნას პირდაპირ შემთხვევის მმართველის მიერ, ან
სხვა სააგენტოებთან რეფერალის საშუალებით, თუმცა გაწეულ დახმარებას ყოველთვის
კოორდინირებას უნდა უწევდეს შემთხვევის მმართველი. სადაც აღმოჩენილი პრობლემები
მნიშვნელოვანია, პერსონალმა უნდა შეძლოს ქმედების განხორციელება. ქმედება შეიძლება
მოიცავდეს ოჯახის საქმის გეგმის ოფიციალურ გადახედვას (მათ შორის, შესაძლოა, ოჯახური
განხილვის ხელახალი მოწყობა), ოჯახისა და ბავშვის უფრო რეგულარული მონიტორინგი და
ოჯახისა და ბავშვის მეტად მხარდაჭერა, მაგალითად: გაზრდილი ფინანსური მხარდაჭერა,
დამატებით კონსულტაცია ან დარიგება, განათლების, ან უფრო ეფექტური ეკონომიკური
გაძლიერების მეტი მხარდაჭერა. საბოლოოდ, თუ რეინტეგრაცია წარუმატებელი იქნება,
ბავშვი უნდა განთავსდეს ალტერნატიული ზრუნვის ქვეშ და განიხილოს სხვა ვარიანტები
(იხ.UN GA 2010 ამ საკითხთან დაკავშირებით, იხ. დამატებითი სახელმძღვანელო
რეკომენდაციებისთვის).
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სპონტანური ან უეცარი გაერთიანება
ზოგიერთი გოგონა და ბიჭი თავად ბრუნდება სახლში სააგენტოების ინტერვენციის
გარეშე, ან, შესაძლოა, უეცრად მოხდეს გაერთიანება, მაგ. სამზრუნველო დაწესებულების
დახურვის შედეგად; როგორც ყველა ბავშვი, რომელიც რეინტეგრაციას გადის, ისინი
ისარგებლებენ გაერთიანების შემდგომი მონიტორინგით და მხარდაჭერით, რადგან,
შეიძლება მათ ამის განსაკუთრებული საჭიროება გააჩნდეთ; ისინი და მათი ოჯახები არ
მომზადებულან ოჯახის გაერთიანებისთვის.
მნიშვნელოვანია, სრული შეფასების ჩატარება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების
მხარდაჭერის გეგმების შექმნა. ხშირად, ამ ბავშვებს ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭება,
რადგან თითქოს ბავშვის მიერ უკვე მოხდა ოჯახთან კავშირების აღდგენა; თუმცა, ასეთ
შემთხვევებში ხშირად მჟღავნდება პრობლემები, რადგან „თაფლობის თვის“ პერიოდი
სრულდება და ოჯახური კონფლიქტები ძლიერდება.
რეინტეგრაციისა და განცალკევების პრევენციის სტრატეგიები
რეინტეგრაციის პროცესი სააგენტოსთვის კარგი შესაძლებლობაა, ჩაერთოს ოჯახის
განცალკევების პრევენციაში.
ბავშვების მშობლიურ თემთან სტუმრობა, როგორც რეინტეგრაციის მონიტორინგისა და
მხარდაჭერის ძალისხმევის ნაწილი, საშუალებას იძლევა, გამოვლინდეს განცალკევების
გამომწვევი ფაქტორები და მოგვარდეს განცალკევების ძირეული მიზეზები.
განცალკევებული ბავშვების ნაკადის შემცირებისათვის,
რეინტეგრაციის მხარდაჭერა, მნიშვნელოვანია, რომ:

რომლებსაც

სჭირდებათ

• სააგენტოებმა შექმნან შიდა მექანიზმი, რათა წარადგინონ შესაბამისი
ინფორმაცია და უწყებათაშორისი ადრეული გაფრთხილების სისტემები,
რომლებიც მიგვანიშნებენ, თუ როდის ძლიერდება განცალკევების გამომწვევი
ფაქტორები;
• პროგრამის მენეჯერებმა რეგულარულად გაანალიზონ სააგენტოს მონაცემები
განცალკევების გამომწვევი მოწყვლადი ტენდენციების შესახებ. ეს ანალიზი
გამოყენებულ უნდა იქნას კოორდინირებულად უწყებათაშორის დონეზე, რათა
მოხდეს ოჯახის ნგრევის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრაზე მიმართული
ინტერვენციების ინფორმირება;
• პერსონალმა მოსამზადებელ და გაერთიანების შემდგომ ვიზიტებზე შექმნილი
შესაძლებლობები
უნდა
გამოიყენონ,
რათა
იმუშაონ
განცალკევების
გამომწვევი ძირეული მიზეზების დაძლევაზე, მაგ. ცნობიერების ამაღლება
განცალკევების რისკებზე, ან სააგენტოების შესაძლებლობების გაძლიერება
შესაბამის თემში. რეინტეგრაციის პროცესის განმავლობაში მნიშვნელოვანია,
რომ სააგენტოებმა უნებლიედ ხელი არ შეუწყონ ოჯახის განცალკევებას;
მაგალითად, იმის მითითებით, რომ განცალკევებული ბავშვები მეტ
მხარდაჭერას იღებენ ვიდრე
სახლში დაბრუნებული მათი თანატოლები.
არსებობს განსაკუთრებული საჭიროება, სიფრთხილით მოხდეს ნებისმიერი
მატერიალური მხარდაჭერის დაგეგმვა და მის შესახებ ინფორმირება (მაგ.
საწოლი, სკოლის გადასახადი). სააგენტოებმა
უნდა
გამოიკვლიონ, თუ
როგორ იქნა დახმარება გაგებული თემში; თუ არსებობს რაიმე აღქმა, რომ
ეს არის განცალკევების განმამტკიცებელი, რეკომენდებულია, სააგენტოებმა
მიიღონ დაუყოვნებელი ზომები.
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4.2.5 საქმის დახურვა
შინაარსი
რეინტეგრაციის საქმეები იხურება, როდესაც უზრუნველყოფილია ბავშვის უსაფრთხოება
და კეთილდღეობა და მიღწეულია უახლესი გეგმის მიზნები. ეს შეიძლება რთული პროცესი
იყოს ბავშვისა და შემთხვევის მმართველისათვის და საჭიროებს ფრთხილ მიდგომას.

მონიტორინგის დასასრული - ანუ საქმის დახურვა - ხდება, როდესაც შემთხვევის მმართველი
დარწმუნებულია, რომ ბავშვის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უზრუნველყოფილია. საქმის
დახურვა უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გეგმის უახლეს ვერსიაში
შეთანხმებული მიზნები მიღწეული იქნება - როდესაც ადგილი ექნება ნათელი სამიზნე
ინდიკატორების სათანადო პროგრესს - ან თუ ბავშვი ან მშობელი/მეურვე აქტიურად
მოითხოვს ამას. ნებისმიერ შემთხვევაში, შემდეგი პროცესუალური ნორმების დაცვაა
საჭირო:
• მონიტორინგის პერიოდში გაკეთებული ყველა დაკვირვებისა და შენიშვნების
გადახედვა;
• ბავშვისა და ოჯახის საქმის გეგმაში, მოცემულ მიზნებთან მიმართებით მიღწეული
პროგრესის განხილვა;
• სხვა მომსახურების პროვაიდერებთან კონსულტაციები (მათ შორის მასწავლებლები,
ჯანდაცვის მუშაკები, ა.შ.) ფართო სპექტრის წარმოდგენის შექმნისთვის;
• ბავშვის წინაშე არსებული რისკების დადგომის ალბათობისა და პოტენციური
სიმძიმის ფრთხილი შეფასება.
მას შემდეგ რაც, მთელი ინფორმაცია გათვალისწინებულ იქნება, შემთხვევის მმართველმა
შეიძლება გასცეს საქმის დახურვის რეკომენდაცია, რომელზეც საბოლოო გადაწყვეტილებას
იღებს ზედამხედველი ან საქმის გადახედვის უწყებათაშორისი საბჭო.
როგორც სააგენტოს ინტერვენციის საბოლოო ეტაპი
- საქმის დახურვა უნდა იყოს
კონკრეტული მიზანი, რომელიც
საკვანძო მომენტებში პირველი დღიდან მეორდება.
გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ მოზარდში არსებობს შემთხვევის მმართველის ან/და
ბავშვის დაცვის სისტემის მიერ მიტოვების გასაგები შიში,
დახურვის პროცესისთვის
რეკომენდებულია სავარაუდო დროის პერიოდის გამოყოფა.
ბავშვმა, შეიძლება თვეები ან წლებიც კი გაატარა სააგენტოს ზრუნვისა და მხარდაჭერის
ქვეშ და კონკრეტულ მუშაკთან ჩამოუყალიბდა მჭიდრო კავშირი. მას ფრთხილად უნდა
ეცნობოს, რომ სააგენტოს ვიზიტები მალე შეწყდება და როდის მოხდება ეს. ყველა
განახლებული დოკუმენტაცია შენახულ უნდა იქნას კონფიდენციალურად იმ შემთხვევისთვის,
თუ მოხდება ხელახალი განცალკევება და საჭირო გახდება საქმის გახსნა. საჭიროებისამებრ,
მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი დაკავშირებულ იქნას ნებისმიერ მომსახურებებთან,
რომლებსაც თავაზობენ ბავშვებს, რომლებიც ტოვებენ ზრუნვის სისტემას.
საქმის დახურვა რთული შეიძლება იყოს შემთხვევის მმართველისთვისაც. თუმცა,
მონიტორინგის გაგრძელება მაშინ, როდესაც ბავშვი უსაფრთხოდაა, ხარჯებთანაა
დაკავშირებული და
სააგენტოზე მათ დამოკიდებულებას უწყობს ხელს. თავიდანვე,
სააგენტოებმა მოხალისე თუ ანაზღაურებად თანამშრომლებში უნდა აღმოფხვრან „ჩვენი
ბავშვები“-ს მენტალობის ჩამოყალიბება. მათ აქტიურად უნდა განიხილონ და აწარმოონ
ასეთი წარმოდგენების მონიტორინგი ნებისმიერ თემზე დაფუძნებულ მხარესთან.
დრო, თუ რამდენ ხანს მუშაობს სააგენტო ოჯახთან, დამოკიდებულია იმაზე, თუ
რამდენად სწრაფად მიაღწევს სათანადო პროგრესს ოჯახი გეგმაში მოაზრებული სამიზნე
ინდიკატორების მიმართ. არ უნდა იყოს მოცემული დროის დადგენილი პერიოდი ან
ბავშვთა რეინტეგრაციის საკითხების სახელმძღვანელო პრინციპები
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ვიზიტების დადგენილი რაოდენობა. სააგენტოების მხრიდან მოქნილმა მიდგომამ,
შეიძლება მოითხოვოს დონორების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და მომსახურების სხვა
მომწოდებლების განათლება ამ თემასთან დაკავშირებით.
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5.

თემებთან და სკოლებთან მუშაობა
შინაარსი
ინდივიდუალურად ბავშვებსა და ოჯახების საქმეზე მუშაობასთან ერთად, წარმატებული
რეინტეგრაციისთვის, მნიშვნელოვანია, მეტი ძალისხმევა სკოლებსა და ფართო
თემში. შესაძლოა, სკოლები და თემი დაგვეხმაროს სტიგმისა და დისკრიმინაციის
დაძლევაში და განახორციელონ რეინტეგრირებული ბავშვების მონიტორინგი და
მხარდაჭერა.
მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ გოგონებსა და ბიჭებთან და მათ ოჯახებთან
შემთხვევაზე მუშაობის სწორი მიდგომა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, რეინტეგრაციის
წარმატებისთვის, ხშირად საჭიროა, უზრუნველყოფილ იქნას, რომ თემმა მიიღოს
დაბრუნებული ბავშვები; მათ და მათმა ოჯახებმა მიიღონ საჭირო მომსახურებები.
ეს ნაწილი მოიცავს თემებსა და სკოლებთან მუშაობას, ხოლო წინამდებარე
სახელმძღვანელოს დასკვნითი ნაწილია რეკომენდაციები რეინტეგრაციის ხელშეწყობის
მიზნით პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებით.

5.1 მუშაობა თემებთან
თემები ბავშვების რეინტეგრაციაში სასიცოცხლო როლს თამაშობენ; მათ მიერ
გამოხატულმა ნებამ, მიიღონ, მონიტორინგი გაუწიონ და მხარი დაუჭირონ დაბრუნებულ
გოგონებსა და ბიჭებს,
შეიძლება, მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ბავშვების
კეთილდღეობაზე. თემების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ გარემოში,
სადაც ოფიციალური სოციალური მომსახურებები სუსტადაა წარმოდგენილი. თემთან
მუშაობა შემდეგ საკითხებს მოიცავს.
• თემის ლიდერების ან ჯგუფების ჩართვა (მაგ. ბავშვის დაცვის კომიტეტები, სოფლის
ან რელიგიური ლიდერები), რათა გამოიკვლიონ საკუთარი გრძნობები დაბრუნებული
ბავშვების მიმართ; იმ გამოწვევების უკეთ გაგების ხელშეწყობა, რომელთა
წინაშეც ბავშვები იდგნენ განცალკევებისას და დაბრუნებული ბავშვების მიმართ
დისკრიმინაციის შემცირების ძალისხმევის მხარდაჭერა. აქ შეიძლება გამოსადეგი
იყოს შემოქმედებითი მანიპულაციები ცნობიერების ამაღლებისთვის (მაგ.
თეატრალური წარმოდგენის შექმნა, რომელიც ფრთხილად გამოამზეურებს ბავშვების
გამოცდილებასა და იმ ძლიერ მხარეებს, რომლებიც მათ მოაქვთ თემისთვის).
• თხოვნა მეზობლებისთვის, დაეხმარონ ბავშვებს, (ხელახლა) ისწავლონ ადგილობრივი
ენები ან ტრადიციები.
• თემებთან შეხვედრების ორგანიზება, რათა მოხდეს არსებული დაძაბულობის
გამოკვლევა;
აღიარება,
რომ
პრობლემა,
შესაძლოა,
რეინტეგრირებული
ბავშვებისადმი სტიგმისა და დისკრიმინაციიდან მომდინარეობდეს, ისევე
როგორც ბავშვებისგან, რომლებიც აგრძელებენ ისეთ ქცევას, რომელსაც თემი
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უარყოფს (მაგ. სექსუალური ქცევა, ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარება).
• ბავშვს/ოჯახს და თემს შორის დიალოგის ხელშეწყობა, თუ თემი გრძნობს, რომ
ბავშვის ქცევა არღვევს ტრადიციებს.
• ტრადიციული და რელიგიური ცერემონიალების და სათემო რეპარაციების ფრთხილი
გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის ქცევას თემი განიხილავდა, როგორც
სამარცხვინო საქციელს; უზრუნველყოფა, რომ ბავშვის ზოგადი კეთილდღეობა
პრიორიტეტად რჩება და ასევე ხდება მისი ძლიერი მხარეების აღიარება.
• როდესაც
ხდება
ბავშვთა
დიდი
ჯგუფების
რეინტეგრირება,
თანატოლების
მხარდაჭერის შეთავაზება, როგორიცაა მხარდამჭერი ჯგუფები ან თითოეული, ახლად
ინტეგრირებული ბავშვის დაწყვილება „მეგობართან“, რომელიც უფრო წინაა ამ
პროცესში. აქ ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს სკოლებისადმი კონკრეტული
მხარდაჭერის შეთავაზება, რათა მოხდეს დამატებით მოსწავლეების მიღებაგანთავსება (მაგ. დამატებითი საკლასო ოთახი).ხელახალი განცალკევების პრევენციის
მიზნით თემთან მუშაობა - მაგალითად, ოჯახის ერთობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლებით, მშობელთა ჯგუფების შექმნა, რათა ერთობლივად განავითარონ მშობლის
მზრუნველობითი უნარები; შემოსავლის გაზრდისთვის კოოპერატივების შექმნა.
• რეინტეგრირებული
ბავშვებისადმი
ადგილობრივ მედიასთან მუშაობა.

თემში

დამოკიდებულებების

შეცვლისთვის

• ამ შემთხვევაში, რეინტეგრირებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს/მეურვეებს,
შეიძლება მოეწონოთ მათი ისტორიების გაზიარების შესაძლებლობა, თუმცა, ასეთი
მონაწილეობის შესახებ ბავშვები და ოჯახები ყოველთვის უნდა აკეთებდნენ
ინფორმირებულ არჩევანს (იხ. 3.4).
• შერიგების, სამშვიდობო და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესები იმ
შემთხვევებში, როდესაც დაბრუნებული ბავშვები ჩართული/დაქვემდებარებული
იყვნენ კონფლიქტში ან დანაშაულში.

5.2 მუშაობა სკოლებთან
როგორც ზემოთ აღინიშნა, განათლება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განცალკევებული
ბავშვების რეინტეგრაციაში და ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის სკოლებს ბევრი რამის
გაკეთება შეუძლიათ.
• ნებისმიერი დისკრიმინაციის გაგება, რომლის წინაშეც ბავშვი შეიძლება
დადგეს
სკოლაში
მასწავლებლების,
მშობლებისა
და
მოსწავლეების
მხრიდან
და
დისკრიმინაციის
დაძლევისათვის
ძალისხმევის
გაწევა.
• რეინტეგრირებული ბავშვები ჩართულნი უნდა იყვნენ იმ დისკუსიებში, თუ
რა ინფორმაცია უნდა გამჟღავნდეს ამ ჯგუფებთან მათი ისტორიებიდან.
• დამატებით მხარდაჭერის აღმოჩენა, რათა
ბავშვებს დაეწიონ სკოლის პროგრამას.

დავეხმაროთ

რეინტეგრირებულ

• აქტიურად მომზადდნენ მშობლები ბავშვების დიდი ჯგუფების რეინტეგრაციისთვის,
დავარწმუნოთ ისინი, რომ დაბრუნებული ბავშვები და სკოლის პერსონალი
კვლავ მიღებს მხარდაჭერას და რომ ნებისმიერი, წარმოშობილი პრობლემის
მოგვარების შესაძლებლობები იქნება მოცემული.
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• როდესაც დიდი მასშტაბის რეინტეგრაციას აქვს ადგილი ერთსა და იგივე
ტერიტორიაზე,
შესაძლებელია
დაჩქარებული
სწავლების
პროგრამების
დაფინანსება (სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამით, მასწავლებლებითა
და მასალით) ან/და სკოლაზე მიმაგრებული, რეინტეგრაციის ოფიცრების
გამოყენება, რომლებსაც შეუძლიათ ინდივიდუალურად მუშაობა მოსწავლეებთან,
პერსონალსა და მთლიანად, თემთან (იხ. მაგალითი 7).
• ჩართულობა მოსწავლეებთან, რათა დავეხმაროთ მათ, გაიგონ ის პრობლემები,
რომლებიც დაბრუნებულმა ბავშვებმა გამოსცადეს და
ბავშვების სკოლასა
და თემში რეინტეგრაციის ხელშეწყობაში მათი კონსტრუქციული ჩართვა.
• უზრუნველყოფა, რომ სკოლა უსაფრთხო სივრცე იყოს ბავშვებისთვის; სკოლებში
ძალადობის შემცირებაზე მუშაობა და ზომების მიღება ისეთი სიტუაციების
აღმოფხვრისთვის, როდესაც სკოლები გამოიყენება ტრეფიკინგის, ბანდების
ან ბავშვი- ჯარისკაცების რეკრუტირებისთვის.
მაგალითი
7:
მასწავლებლებთან
მუშაობა
მოლდოვაში
დაწესებულებიდან ბავშვების რეინტეგრაციის მიზნით

საოჯახო

ტიპის

მოლდოვაში ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეორგანიზებამ და მსხვილი ინსტიტუტების
დახურვამ გამოიწვია ბავშვების ოჯახებში, სკოლებსა და თემებში მასობრივი
რეინტეგრაცია. მრავალი ამ ბავშვთაგანი, როგორც განსაკურებული საჭიროების
მქონე, მოთავსებულ იქნა საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში და მოდიფიცირებული
სასწავლო პროგრამით სარგებლობდა. იმის გააზრებით და აღიარებით, რომ
შესაძლოა, ბავშვებს თავდაპირველად გასჭირვებოდათ საშუალო სკოლებში და როგორ
მიიღებდნენ მათ სკოლებში, სასიცოცხლო როლს თამაშობდა რეინტეგრაციაში.
არასამთავრობო პარტნიორობამ თითოეული ბავშვისთვის - მოლდოვა, მოამზადა
მასწავლებლები და დამხმარე პერსონალი
ინკლუზიურ განათლებაში და
რეინტეგრირებული ბავშვების მხარდაჭერის საშუალებებში. ამან სკოლისა და
თემის მხრიდან მიუღებლობის დაძლევასა და თემში იოლ დაბრუნებას შეუწყო
ხელი (ოჯახი თითოეული ბავშვისთვის და პარტნიორობა თითოეული ბავშვისთვის,
მოლდოვა, 2014).
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6.

მონიტორინგი და შეფასება
შინაარსი
რეინტეგრაციის პროცესების ფრთხილი მონიტორინგი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა
როგორც იმ ინტერვენციების ხარისხის უზრუნველყოფისთვის, რომლითაც ბავშვები
სარგებლობენ, ასევე, მთლიანობაში სწავლების მიზნებისთვის. მონიტორინგი და
შეფასება სამ დონეზე უნდა განხორციელდეს: ინდივიდუალური შემთხვევა, სააგენტოს
პროგრამა და ზოგადად,
რეინტეგრაციის ძალისხმევები მრავალი დაინტერესებული
მხარის მონაწილეობით. განვითარების ინდიკატორებთან დაკავშირებით, უნდა ჩატარდეს
კონსულტაციები ბავშვებთან, ოჯახებსა და რეინტეგრაციის პროცესში ჩართულ სხვა
დაინტერესებული მხარეებთან; უნდა მოხდეს რეინტეგრაციის პროცესში ბავშვის დაცვის
ვრცელი სისტემების გაუმჯობესება და მიღებული გამოცდილების ფართოდ გაზიარება.

მტკიცებულებების ძლიერი ბაზა მნიშვნელოვანია როგორც რეინტეგრაციის სფეროში
სწავლების გაუმჯობესებისთვის და რეინტეგრაციის პროგრამების გაძლიერებისთვის,
ასევე რეინტეგრაციის ღირებულების მტკიცებულების მოწოდებისთვის. მონიტორინგი
შეიძლება განხორციელდეს სამ ურთიერთდაკავშირებულ, თუმცა გამორჩეულ დონეზე:
• ინდივიდუალური შემთხვევა - ბავშვისა და ოჯახის კეთილდღეობის მეთვალყურეობისა
და ზრუნვის გეგმების განახლებისთვის;
• სააგენტო პროგრამა - განხორციელების პროგრესის, ხარისხისა და ეფექტურობის
კონტროლისა და პროგრამის დაგეგმვისა და განვითარების განახლებისთვის;
• ზოგადი რეინტეგრაციის ძალისხმევა მრავალი მოთამაშის მონაწილეობით - რათა
გამოვლინდეს სრული მოცულობა, ნაკლოვანებები და ეფექტური, კარგი პრაქტიკა.
რეინტეგრაციის მონიტორინგი და შეფასება მოითხოვოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან
მუშაობას, რათა გამოვლინდეს „წარმატებული“ ინტეგრაციის ძირითადი ელემენტები და
შეიქმნას წარმატების ინდიკატორები. წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპებში მოცემული
განსაზღვრების შესაბამისად, ‘“წარმატებული რეინტეგრაცია“ უნდა ითვალისწინებდეს
არა მხოლოდ იმას, რომ ბავშვები ოჯახებთან გაერთიანდნენ, არამედ, აქვთ თუ არა
მათ ცხოვრების ყველა სფეროში კუთვნილებისა და მიზნის შეგრძნება. ინდიკატორები,
შესაძლოა, ჩამოყალიბებულ იქნას ცალკეული სააგენტოების, ან კოორდინირებული რეაგირების
შემთხვევაში, ერთად მომუშავე სააგენტოების ჯგუფის მიერ. ორივე შემთხვევაში
ინდიკატორები უნდა შემუშავდეს ამჟამად რეინტეგრირებული ბავშვები ჩართვით.13
მათთვის შეკითხვების დასმა თუ რას გრძნობენ, ასევე დაეხმარება მათ მომავალში;
• რეინტეგრირებული ბავშვები - კითხვა: რა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი
წარმატებულ რეინტეგრაციაში;
• ადგილობრივი თემის ბავშვები - კითხვა: რას გრძნობენ ისინი? - დაეხმარება
13 ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია ამოღებულია მომავალიRISE/Retrak-ის რეინტეგრაციის
შეფასების ინსტრუმენტებიდან (RISE Learning Network 2016).
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მონიტორინგისა და

ბავშვის თემში რეინტეგრაციას;
• ოჯახები - კითხვა: რა ტიპის მხარდაჭერა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი
რეინტეგრაციის პროცესში;
• თემის უფროსები, რელიგიური ლიდერები და სხვა ზრდასრულები - კითხვა: რა
ელემენტებია საჭირო, რომ მოხდეს ბავშვის მიღება და თემში ჩართვა.
ინდიკატორების შექმნაში დახმარებასთან ერთად, კონსულტაციებმა, შეიძლება
გააუმჯობესონ ადგილობრივ კონტექსტში რეინტეგრაციის გაგება. კონსულტაციები
შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ კითხვებს:
• როგორ მიხვდებით, რომ ბავშვი ოჯახსა და თემში რეინტეგრირებული და მიღებულია?
• როგორ გამოიყურება კარგად ინტეგრირებული ბავშვი? როგორ იქცევიან ისინი?
რა თვისებები უნდა ჰქონდეთ?
• რას გულისხმობს ოჯახის მზრუნველობა და დაცვა? როგორ იქცევიან ისინი?
რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რეინტეგრაციისთვის?
• როგორ გამოიყურება კუთვნილებისა და მიზნის ძლიერი შეგრძნების მქონე ბავშვი?
როგორ იქცევიან ისინი? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რეინტეგრაციისთვის?
ზოგიერთი ინდიკატორის ნიმუში მოცემულია ცხრილში N1, რომელიც მოიცავს მოკლევადიანი
შედეგების ინდიკატორებს (პირდაპირ მიწოდებული პროდუქტები და მომსახურებები) და
გრძელვადიანი შედეგების და გავლენის ინდიკატორებს (რომლებიც აჩვენებენ ბავშვის
რეინტეგრაციის ძალისხმევების წარმატებას და მოზარდში, ოჯახში ან თემში მიღწეულ
ცვლილებებს; ფართო პოლიტიკის გარემოს ცვლილებას, რომელიც სავარაუდოდ გააძლიერებს
რეინტეგრაციას). ეს მაგალითები შემუშავებულია იმგვარად, რომ წახალისდეს მთელი
რიგი ფაქტორების გათვალისწინება, რომლებიც მოქმედებს რეინტეგრაციაზე. პროგრამის
შემუშავებაზე მომუშავე პირებს უნდა მოუწოდოთ, შეიმუშაონ საკუთარი ინდიკატორები მათი
პროგრამის მახასიათებლების და რეინტეგრაციის პროცესებში ჩართული დაინტერესებული
მხარეების შეხედულებების გათვალისწინებით.
მონიტორინგისა და შეფასების (M&E) სტრატეგიის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია
დასაწყისშივე მისი დაგეგმვა და ბიუჯეტის გაწერა და მისი რეინტეგრაციის ყველა ეტაპზე
განხორციელება. მენეჯერებმა თანამშრომლებს უნდა მოუწოდონ, იყვნენ საკითხის გადაჭრაზე
ორიენტირებულნი, როდესაც წააწყდებიან გამოწვევებს რეინტეგრაციის პროცესებში. აღიარებულ
უნდა იქნას, რომ რეინტეგრაცია ძალზე რთული პროცესია და მან შეიძლება ყოველთვის
კარგად არ ჩაიაროს. ნებისმიერი შეგროვებული მონაცემი უნდა ემსახურებოდეს პრობლემის
შესწავლას, რათა გაუმჯობესდეს ბავშვის დაცვის ზოგადი სისტემების ეფექტურობა.
მაგალითი 7: ბავშვის კეთილდღეობის მონიტორინგი რეინტეგრაციის პროგრამებში
ეთიოპიასა და უგანდაში
ეთიოპიასა და უგანდაში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ Retrak
ჩამოაყალიბა ბავშვის კეთილდღეობის მონიტორინგის მოდელი რეინტეგრაციის
პროცესში მყოფი, ქუჩასთან დაკავშირებული ბავშვებისათვის. კეთილდღეობის
შეფასებები მოიცავს ბავშვის კეთილდღეობის ექვს ასპექტს, რომელიც 12
გაზომვად მიზანს იყენებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საკვები და კვება,
ჯანმრთელობა, ემოციური კეთილდღეობა, განათლება და უნარები. ბავშვებთან
და მათ ოჯახებთან არაოფიციალური საუბრებისა და დატრენინგებული პერსონალის
მიერ სახლის გარემოზე დაკვირვების შემდეგ, ბავშვის კეთილდღეობა ფასდება
თითოეულ ამ მიზანთან მიმართებით კარგიდან - ძალიან ცუდამდე. მაგალითად
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ბავშვის ემოციური ჯანმრთელობა შეიძლება შეფასდეს როგორიც „კარგი“ თუ ბავშვი
„ბედნიერი და კმაყოფილია, ზოგადად დადებითი და იმედით აღსავსე განწყობით“.
ის შეფასდებოდა როგორც „ძალიან ცუდი“, თუ ბავშვი „უიმედოდ, მოწყენილად,
გარიყულად გამოიყურება, ისურვებდა მომკვდარიყო ან სურს, მარტო დასტოვონ“.
ბავშვები რეგულარული ინტერვალებით ფასდებიან რეინტეგრაციის პროცესის
განმავლობაში და შეთავაზებული მხარდაჭერა შეფასებისას გამოვლენილ მათ
საჭიროებებზეა მორგებული. Retrak-მა ამ ინსტრუმენტიდან მიღებული დასკვნები
გამოიყენა რეინტეგრაციისადმი მიდგომის გაძლიერებისათვის. მაგალითად,
ინსტრუმენტმა აჩვენა, თუ როგორ იკლებს ბავშვის კეთილდღეობა, მათ მიერ
ქუჩაში გატარებული დროის პროპორციულად, რაც ამტკიცებს ახალმოსულებთან
სწრაფი ინტერვენციის და მათი სახლში დაბრუნების დაუყოვნებლივი ხელშეწყობის
საჭიროებას. ინსტრუმენტმა ასევე აჩვენა, თუ როგორ უმჯობესდება ბავშვის
კეთილდღეობა მათი რეინტეგრაციის განმავლობაში, რაც ამ პროცესში ინვესტირების
ღირებულების მყარ მტკიცებულებას წარმოადგენს, რაც Retrak-მა გამოიყენა
მის ადვოკატირების ძალისხმევებში (კორკორანი და უაკია 2013).
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ცხრილი 1: რეინტეგრაციის პროგრამების მონიტორინგის ნიმუში ინდიკატორები
რეინტეგრაციის
პროცესის ეტაპი

მოკლევადიანი შედეგის
ინდიკატორები

გრძელვადიანი შედეგისა და
გავლენის ინდიკატორები

მიკვლევა, შეფასება
და დაგეგმვა

ოჯახის წარმატებით მიკვლევის
შემთხვევების რაოდენობა
ბავშვის/ოჯახის/თემის
ინდივიდუალური შეფასებების
რაოდენობა, რათა დადგინდეს
რეინტეგრაციის შესაფერისობა

ბავშვი/ოჯახი გრძნობს,
რომ ხდება მათთან სრული
კონსულტაციები რეინტეგრაციის/
შემთხვევის გეგმის შესახებ
გადაწყვეტილებების მიღებისას

რეინტეგრაციის პროცესში მყოფი
ბავშვების რაოდენობა/პროცენტი,
რომლებსაც აქვთ შემთხვევის
გეგმა

მხარდაჭერა
გაერთიანებამდე

ბავშვი/ოჯახი ნათლად იცნობენ
შემთხვევის გეგმას (მაგ.
რეინტეგრაციის/ მისაღები
მხარდაჭერის შესახებ
გადაწყვეტილებებზე)

შემთხვევის გეგმების რაოდენობა/
პროცენტი, რომლებიც რეგულარულად
გადაიხედება (ყოველ სამ თვეში)

ბავშვი/ოჯახი კმაყოფილია
ბავშვის რეინტეგრაციასთან/
შემთხვევის გეგმასთან მიღებული
გადაწყვეტილებებით

გაერთიანებამდელი
შეხვედრების,
ვიზიტებისა და ზარების რაოდენობა

ბავშვები აჩვენებენ
თავდაჯერებულობისა და
თვითშეფასების მატებას

გაერთიანებამდე პერიოდში
მიღებული მხარდაჭერა, მაგალითად:
• ბავშვების რაოდენობა და
პროცენტული მაჩვენებელი,
რომლებიც ჩართულნი არიან
ცხოვრებისთვის საჭირო
უნარების გამომუშავების
სამუშაოში, იღებენ სასკოლო
პროგრამის დაძლევის
მხარდაჭერას
• ბავშვებისთვის/ოჯახებისთვის
გაწეული მხარდაჭერის
სესიების რაოდენობა
• ოჯახების/მეურვეების
რაოდენობა, რომლებიც
ბავშვების აღზრდის
პროგრამით იღებდნენ
მხარდაჭერას
• შემოსავლის გენერირების
ტრენინგი ან ოჯახებისთვის
ბიზნესის დაწყების
მხარდაჭერა
• მასწავლებლებთან/თემის
ლიდერებთან / ფართო თემთან
ჩატარებული სენსიბილიზაციის
აქტივობების რაოდენობა და
აღწერა
• რეინტეგრაციის მოლოდინის
პერიოდში უსაფრთხო/
სათანადო ალტერნატიული
ზრუნვის ქვეშ განთავსებული
ბავშვების რაოდენობა
• ბავშვების რაოდენობა,
რომლებმაც მიიღეს
მხარდაჭერა იურიდიული
საიდენტიფიკაციო
დოკუმენტების მოპოვებაში

ბავშვები აჩვენებენ გაუმჯობესებულ
პოზიტიურ ქცევას
ბავშვებმა გააუმჯობესეს მათი
განათლების დონე მოსამზადებელი
ეტაპის განმავლობაში
ბავშვების ოჯახური მეურნეობა
ეკონომიკურად სტაბილურია
ბავშვები აცხადებენ, რომ ისინი
მომავალს იმედით უყურებენ
ბავშვები აცხადებდნენ, რომ ისინი
მზად არიან და სურთ სახლში
დაბრუნება
ოჯახები აცხადებენ, რომ ისინი
მზად არიან მიიღონ ბავშვები
თემში სტიგმისა და
დისკრიმინაციის შემცირება
ბავშვებს სტაბილური ურთიერთობა
აქვთ შეთანხმებულ მეურვესთან
ბავშვებს აქვთ იურიდიული
საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები
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ოჯახთან
გაერთიანება

ოჯახთან გაერთიანებული
ბავშვების რაოდენობა და
პროცენტული მაჩვენებელი

ბავშვებსა და ოჯახებს შეუძლიათ
ოჯახთან გაერთიანება
ოჯახები თანხმდებიან
გაერთიანების შემდგომ
მხარდაჭერის გეგმაზე
ბავშვები გრძნობენ, რომ ოჯახი
მათ მიმართ კეთილგანწყობილია
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
საქმის მასალების გადაცემა

ოჯახთან
გაერთიანების
შემდგომი
მხარდაჭერა

შემდგომი ვიზიტების რაოდენობა/
რეგულარობა და მათი
ხანგრძლივობა

ბავშვებს დადებითი ურთიერთობა
აქვთ მშობლებთან/მეურვეებთან

ოჯახთან გაერთიანების შემდგომ
მიღებული მხარდაჭერა,
მაგალითად:
•

•

•

•

•
•

სასტიკი მოპყრობისა
და უგულვებელყოფის
განცხადებული შემთხვევების
რაოდენობა (და პროცენტული
რაოდენობა, რომლებზეც
მოხდა რეაგირება/ვის მიერ
ხდება რეაგირება)
ბავშვების მხარდამჭერ
თემზე დაფუძნებული ბავშვის
დაცვის კომიტეტების
რაოდენობა (მოსახლეობის
100 ბავშვზე)
სოციალური მუშაკების
რაოდენობა, რომლებიც
ბავშვებს მხარდაჭერას
უწევენ (100 მუშაკი/1000
ბავშვზე მოსახლეობაში)
რეინტეგრაციის პროცესში და
მის გარეთ მყოფი ბავშვების
რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ
წვდომა განათლებაზე
ოჯახებისთვის მიწოდებული
სესხების რაოდენობა
ბავშვებისა და მათი
ოჯახების რაოდენობა,
რომლებიც იღებენ ჯანდაცვის
მომსახურებებს და
მომსახურებების აღწერა

მშობლები და მეურვეები გრძნობენ
მხარდაჭერას და შეუძლიათ
დაუპირისპირდნენ და დადგნენ
ნებისმიერი სირცხვილისა თუ
სტიგმის წინააღმდეგ
ბავშვები ოჯახებში თავს
უსაფრთხოდ გრძნობენ
ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე
ხდება სათანადო რეაგირება
ბავშვებმა გააუმჯობესეს
განთლების დონე შემდგომ ფაზაში
ბავშვები გრძნობენ კლასში
კეთილგანწყობასა და მიმღებლობას
ბავშვებმა/ოჯახის წევრებმა
გააუმჯობესეს მათი ჯანმრთელობის
სტატუსი
ბავშვებს (და ოჯახის წევრებს)
მთელი წლის განმავლობაში
საკმარისი საკვები აქვთ
ბავშვები და ახალგაზრდები
არ აწყდებიან სტიგმასა და
დისკრიმინაციას თემის მხრიდან
ბავშვებსა და ოჯახებს
მხარდაჭერას უწევენ, რათა მათ
ჰქონდეთ რელიგიურ, ან სულიერ
მხარდაჭერაზე წვდომა

მთლიანი პროცესის გრძელვადიანი შედეგების და გავლენის ინდიკატორები:
• ბავშვებს და ოჯახებს შეუძლიათ გაერთიანების მიღება
• ოჯახები ეთანხმებიან გაერთიანების შემდგომი მხარდაჭერის გეგმას
• ბავშვებს კარგი განწყობა აქვთ ოჯახებში
• საქმის გადაგზავნა ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
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6.

დასკვნა
განცალკევებული ბავშვებისათვის მშობლიურ ოჯახთან გაერთიანების შესაძლებლობის
მიცემა ფუნდამენტური უფლებაა და ბავშვის კეთილდღეობისათვის სასიცოცხლო
მნიშვნელობას ატარებს; შესაბამისად, მთავრობებმა, არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა, გაერთიანებული ერების სააგენტოებმა და სხვებმა, მხარი უნდა
დაუჭირონ მათ რეინტეგრაციას. იგი, შესაძლოა, რთული, ხანგრძლივი პროცესი
იყოს, ამიტომ აუცილებელია სათანადო მხარდაჭერა შესაბამისი მომზადებისა და
შემდგომი ღონისძიებებისთვის.
მოცემულია საკვანძო პრიორიტეტების მთელი რიგი, რათა შეიქმნას
რეინტეგრაციისათვის სრულად ხელშემწყობი გარემო.
• შეიქმნას ეროვნული დონის სახელმძღვანელო და პოლიტიკა ბავშვების რეინტეგრაციის
შესახებ, რომელიც შეესაბამება UNCRC-ის და ხელმძღვანელობს სხვა სათანადო
გლობალური პოლიტიკითა და სახელმძღვანელო პრინციპებით, მათ შორის წინამდებარე
სახელმძღვანელო პრინციპებით.
• შეიქმნას ბავშვის კეთილდღეობის სამუშაო ძალა, რომელსაც ექნება აუცილებელი
უნარები და მიდგომა ბავშვთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერისათვის.
• დაფუძნდეს საქმეზე მუშაობის სისტემა, რომელიც რეინტეგრაციის პროცესის
ყველა ეტაპზე ბავშვებისა და ოჯახების მხარდამჭერი იქნება.
• ბავშვთა დაცვის სფეროში და სხვა სისტემებში მომუშავე დაინტერესებულ
მხარეებთან კოორდინირებული მუშაობა და თანამშრომლობა, მათ შორის ჯანდაცვის,
განათლების და ეკონომიკური გაძლიერების სფეროებში, ისევე, როგორც შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მხარდაჭერის სფეროში.
• ბავშვის რეინტეგრაციაში თემის როლის აღიარება და მხარდაჭერა.
• პირველადი და შემდგომი განცალკევების ძირეული მიზეზების - სიღარიბისა და
ძალადობის აღმოფხვრაზე მუშაობა.
• რეინტეგრირებული ბავშვთა ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციის დაძლევის
სტრატეგიების შემუშავება.
• რეინტეგრაციის პროგრამების შეფასება და მოცვის არეალის შემოწმება/
ნაკლოვანებების აღმოფხვრა.
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ძირითადი ტერმინების
განმარტებები
წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპების მიზნებისათვის, ძირითადი ტერმინები
შემდეგნაირად უნდა იქნენ გაგებულნი:
ალტერნატიული ზრუნვა გულისხმობს მშობელთა მზრუნველობის გარეშე დარჩენილ
ბავშვებზე ფორმალურ და არაფორმალურ ზრუნვას. ალტერნატიული ზრუნვის, როგორც
დროებითი ზომის შეთავაზება,
მიზნად უნდა ისახავდეს ბავშვისათვის მუდმივი
დაცული სახლის მოძიებას, სადაც იქნება მასზე მზრუნველი გარემო. ალტერნატიული
ზრუნვა მოიცავს ნათესაურ ზრუნვას, მინდობით აღზრდას, ზედამხედველობის ქვეს
დამოუკიდებელ ცხოვრებას და საცხოვრებელ ადგილზე ზრუნვას (UN GA 2010).
ბავშვის საუკეთესო ინტერესი: ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო პრინციპები
ბავშვზე ზრუნვისათვის ითვალისწინებს რიგ ფაქტორებს, რომელთა გათვალისწინებით
უნდა განისაზღვროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, მათ შორის:
• ბავშვის საყოველთაო უფლებების და კონკრეტული ბავშვის საჭიროებების
გაცნობიერების მნიშვნელობა (როგორც განსაზღვრავს გაეროს კონვეცია
ბავშვთა უფლებების შესახებ);
• ბავშვების უსაფრთხოების და კეთილდღეობის დაბალანსება გრძელ და საშუალო
ვადიან ზრუნვასა და განვითარების საჭიროებებთან;
• განთავსების ადგილის ხშირ ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემების და
ზრუნვის პროცესში მუდმივობის განცდის შექმნის მნიშვნელობა;
• ბავშვის თემსა და ოჯახთან მიჯაჭვულობის გათვალისწინება, და ძმის ერთად
ყოფნის მნიშვნელობის ჩათვლით;
• დიდ დაწესებულებებში ზრუნვასთან დაკავშირებული პრობლემები.
საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია ოჯახის ძლიერი და სუსტი
მხარეების გათვალისწინება, რათა ძლიერ მხარეებზე დაეფუძნოს სამომავლო
ძალისხმევა. აღნიშნული მოიცავს ურთიერთობების და არა მხოლოდ მატერიალური
საჭიროებების შეფასებას (UN GA 2010).
საუკეთესო ინტერესის განსაზღვრა: ფორმალური პროცესი, მკაცრი პროცედურული
დამცავი მექანიზმებით, შეიქმნა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის განსაზღვრის
მიზნით, ბავშვზე გავლენის მქონე გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. აღნიშნულმა
ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვების ადეკვატურ მონაწილეობას, დისკრიმინაციის გარეშე,
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კომპეტენტური პირების ჩართვას, საუკეთესო
გამოსავლის მოსაძებნად
(UNHCR 2008).
შემთხვევაზე მუშაობა: ბავშვის (და მის ოჯახის) დახმარების პროცესი, პირდაპირი
მხარდაჭერის და სხვა საჭირო მომსახურებებზე გადამისამართების გზით; ასევე
აქტივობები რომლებსაც ახორციელებენ შემთხვევის მმართველები, სოციალური მუშაკები
ან პროექტის სხვა წარმომადგენლები, ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობისას, მათი
14. No hay una traducción exacta en español del concepto ingles de “casework” – entonces el término “trabajo social/ la asistencia social” esta usado en este
documento aun cuando este término tiene un significado más amplio.
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დაცვის უზრუნველსაყოფად (McCormick 2011).
შემთხვევის მმართველები: პერსონალი ან მოხალისეები რომლებსაც აქვთ რეინტეგრაციის
ეტაპებზე ბავშვის პროგრესის შეფასების პასუხისმგებლობა (ანუ პირდაპირი მუშაობა
ბავშვთან).
ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხებზე მომუშავე პერსონალი: სხვადასხვა მუშაკები –
ანაზღაურებადი და არა ანაზღაურებადი, სამთავრობო და არა სამთავრობო - რომლებიც
აკომპლექტებენ სოციალური მომსახურების სისტემას და წვლილი შეაქვთ მოწყვლად
მოსახლეობაზე ზრუნვაში. სოციალური მომსახურების სისტემა განისაზღვრება როგორც
ინტერვენციების სისტემა, პროგრამები და დახმარებები რომლებსაც უზრუნველყოფს
მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება და თემის წარმომადგენლები, სოციალური და
ეკონომიკური პრობლემების მქონე პირების და ოჯახების დაცვის უზრუნველსაყოფად
(Global Social Service Workforce Alliance, ამჟამად ვებ გვერდზეა).
ეკონომიკური გაძლიერება: მთავრობის, დონორების და განმახორციელებლების მიერ
გატარებული ღონისძიებები საარსებო წყაროების გასაუმჯობესებლად.
ეს პროგრამები შესაძლოა მოიცავდეს ტრენინგებს, მიკრო ფინანსირებას კრედიტის ან
დანაზოგის საფუძველზე, შემოსავლის გენერირების სქემებს, ფულად გადარიცხვებს,
სამუშაო ადგილების ან სასოფლო სამეურნეო განვითარებას, ფულის ან საკვების
მისაღებად მუშაობას, ფინანსურ განათლებას, ღირებულების ჯაჭვის განვითარებას და
სხვა(ადაპტირებულია Chaffin 2014).
ოჯახი: ოჯახი სხვადასხვა ფორმის შეიძლება იყოს და შესაძლოა შედგებოდეს ბავშვების
ბიოლოგიურ ან მშვილებელ მშობლების, დედინაცვალთან ან მამინაცვალთან მცხოვრებ
ბავშვების, ნათესავებთან მაგალითად ბებია ბაბუასთან, ბიძასთან, დეიდასთან ან
უფროს და ძმებთან მცხოვრებ ბავშვების, და ბავშვებისგან რომლებიც ცხოვრობენ
ოჯახებში, რომლებიც თავსი მხრივ ნათესაური ქსელის ნაწილს წარმოადგენენ (Family
for Every Child 2014a).
კაფალა: მუსლიმური სამართლით განსაზღვრული ვალდებულება ბავშვზე ზრუნვის,
მისი რჩენის, განათლების და დაცვის შესახებ,
რომელიც პირს ავალდებულებს
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დანართი 1.

სახელმძღვანელო პრინციპების
შემუშავების პროცესი და
მონაწილე უწყებები
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავების პროცესი მოიცავდა შემდეგ ეტაპებს:
• უწყებათაშორისი ჯგუფის მიერ ადრე ჩატარებული ლიტერატურის მიმოხილვის
გადასინჯვა (BCN et al. 2013) რეინტეგრაციის შესახებ უახლესი ინფორმაციის
შეგროვების მიზნით;
• წარმატებული უწყებათაშორისი სახელმძღვანელო პრინციპების ხელშემწყობი
ფაქტორების განსაზღვრა, და მათი გათვალისწინება ამ სახელმძღვანელო
პრინციპების შემუშავებისას;
• წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპების მიმოხილვა და ორდღიანი სამუშაო
შეხვედრის ორგანიზება ამ მიმოხილვის გადასინჯვისათვის;
• სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებული კონსულტაციები 158 ბავშვთან და
18 ახალგაზრდასთან, სამ ქვეყანაში;
• სახელმძღვანელო პრინციპების პირველი ვერსიის მომზადება და გავრცელება
კომენტარების მისაღებად;
• სახელმძღვანელო პრინციპების მეორე ვერსიის მომზადება და მასზე მსჯელობა
ერთკვირიანი შეხვედრების სესიაზე რეინტეგრაციის მონაწილეებთან მოლდოვასა
და ეთიოპიაში. მოკლე პირისპირ შეხვედრები რუანდასა და ნეპალში.
• სახელმძღვანელო პრინციპების მესამე და მეოთხე ვერსიების მომზადება და
გავრცელება კომენტარების მისაღებად;
• სახელმძღვანელო პრინციპების დასრულება და გავრცელება შესათანხმებლად.
ქვემოთ მოცემულ მეორე ცხრილში წარმოდგენილია სააგენტოები და პირები რომლებმაც
კომენტარები გააკეთეს სახელმძღვანელო პრინციპებზე. სულ 26 ადამიანი მუშაობდა
გლობალურ და რეგიონულ დონეზე და 101 - ქვეყნის დონეზე. ქვეყნის დონეზე
მომუშავეები 20 ქვეყანაში მონაწილეობდნენ რეინტეგრაციის პროცესებში.
ცხრილი 2: სააგენტოები/ჯგუფები და პირები რომლებმაც კომენტარები გააკეთეს
სახელმძღვანელო პრინციპებზე
სააგენტოს/ჯგუფის ტიპი

უწყებების რაოდენობა
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