
 ტურისტული ინფრასტრუქტურა,
 პროდუქტებისა  და სერვისების 
 ადაპტაცია სპეციალური საჭიროების        
 მქონე პირთათვის
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საინფორმაციო სტენდი
საინფორმაციოს სტენდების დამონტაჟება:    ისინი  უნდა იყოს განტავსებული ისე, რომ ადამინებს შეეძლოთ დანახვა 

ეტლით გადაადგილების დროს, იყოს მიღწევადი ეტლით მოსარგებლეებისათვის. განთავსებული ინფორმაცია უნდა 

იყოს არანაკლებ   900 მმ. და  1600 მმ. სიმაღლის ნულოვანი წერტილიდან,  რადგან  მხედველობის დარღვევის მქონდე 

პირებს   მიახლოება  და  ინფორმაციის  წაკითვხა  მცირე  მანძილიდან.   ძირითადი  ინფრომცაცია ასევე,  უნდა   იყოს 

წარმოდგენული  ბრაილის  შრიფტით.    ამავდროულად  ძირითადი  ადგილმდებარეობის  აღმნიშვნელი მცირე რუქა 

უნდა    იყოს    დატანილი.     სასურველია   მობილური  აპლიკაციით    იყოს უზრუნველყოფილი   აუდიო    ინფორმაცია    

QR- კოდის  გამოყენებით ( Quick response Code ).  ეს არის  თეთრი  სივრცე,  რომელიც  პატარა შავი  კვადრატებით   არის

შევსებული გარკვეული თანმიმდევრობით.    

საინფორმაციო ცენტრი
სხვადასხვა     ტიპის    შეზღუდვების    მქონე   ადამიანთა      მომსახურებისას 

მნიშვნელოვანი ურთიერთობა. საინფორმაციო სტენდი   ან  და ჯიხური  უნდა 

იყოს განტავსებული 850 მმ. სიმარლეზე რათა ეტლით მოსარგებლე ადამიანს 

შეეძლოს  დაინახოს  ვის  ესაუბრება.  ასევე    მნიშვნელოვანია   პუნქტი იყოს 

უზრუნველყოფილი აკუსტიკური    მოწყობილობით,   რათა   სუსტ  ადამინებს 

შეეძლოთ გაიგონ საუბარი მკაფიოდ. 

სადაც    დაშიფრულია     ინფორმაცია    და   

სმარტფონის    სპეციალური   აპლიკაციით   

იკითხება და  ავტომატურად   გადადის შე - 

საბამის ვებ  გვერდზე. 

სიბნელეში სასურველია  300 ლუქსის 

ფარგლებში, სტენდი იყოს განათებული.

მაჩვენებლები
მაჩვენებლები     ეხმარება     ადამიანებს ორიენტაციაში, იმისთვის რომ თავიდან იქნეს აცილებული 

ცნობილი რისკები, მაგალითად ეტლით მოსარგებლეებისთვის აუცილებელია მათთვის შესაბამისი 

მარშრუტის ცოდნა, რადგან შესაძლოა წარმოიშვას სიტუაცია,    როდესაც   დახმარების  გარეშე არ 

იყოს  შესაძლებელი  დაბრუნება,  ასევე  მანიშნებლები  მნიშვნელოვანია კოგნიტიური დისონანსის 

მქონე ადამიანებისთვის.  ორიენტაციის  დარღვევის  გამო,   ასევე    სმენა   დაქვეითებულებისთვის, 

მაჩვენებლები   ისე უნდა   იყოს   დამონტაჟებული,   რომ   მარტივად  შესამჩნევი   იყოს - არაუმეტეს  

1600მმ - ისა.  ასოები სხვა  მაჩვენებლების ფონზე უნდა  იყოს  კონტრასტული.

ავტოსადგომი
ავტოსადგომი,   რომელიც       განკუთვნილია       შეზღუდული     შესაძლებლობის 

მქონე პირთათვის უნდა იყოს დაფარული გლუვი, მყარი საფარით, სასურველია 

განთავსებული იყოს სამანქანე რიგის ბოლოში;  

ავტოსადგომს, უნდა ქონდეს სიგანე 3,5მ და სიგრძე 5 მ.

ავტოსადგომი
პანდუსის დაქანება არ უნდა აღემატებოდეს 8%-ს ან 1/12-ს,  სიგანე 1200მმ 

და საზღვრები უნდა იყოს 50 მმ-ზე  დამონტაჟებული. თუ პანდუსის სიგრძე 

აღემატება  3მ-ს ამ შემთხვევაში    აუცილებელია იყოს     დამონტაჟებული

 მოაჯირები, როგორც საყრდენი;   თუ პანდუსი არის   5%-ზე მეტი, (1/20) ამ 

შემთხვევაში   არ   არის   საჭირო      მოაჯირების    დამონტაჟება,     თუმცა 

პანდუსის    დასაწყისში     და    ბოლოში   უნდა   იყოს მოედანი   1500X1500მმ

 მანევრირებისთვის;
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თევზჭერის დროს
თევზჭერის დროს კუთხეზე უნდა  იყოს ჰორიზონტალური პლატფორმა 

(მინიმუმ 1500X1500მმ), სადაც ეტლით მოსარგებლეს შეეძლება თევზაობა, 

პლატფორმას ყველა    შიდა ზედაპირზე უნდა ქონდეს    საზღვარი    50მმ 

სიმაღლის.

დასვენება სათვალთვალო კოშკი
სათვალთვალო კოშკი უნდა იყოს აშენებული ისე, რომ მის ქვედა სათვალთვალო დონეზე იყოს 

პანდუსით მოხვედრა შესაძლებელი. შესაძლებლობის შეფასების შემდეგ აუცილებელია 

უზრუნველყოფილ იქნეს შეძლებისდაგვარად შეღწევადობა უფრო მაღალ წერტილამდე. 

პანდუსის კონსტრუქციის შექმნისას უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ მაქსიმალური დაქანება, 

რაც ადამიანს შეუძლია თავისი ძალით დაძლიოს არის 8% (1/12). მაქსიმალური რეკომენდირებული  

სიგრძე მსგავსი დაქანებით, შეადგენს 6მ-ს; ასევე მნიშვნელოვანია მოაჯირების მონტაჟისას 

გათვალისწინებულ იყოს სიმაღლე, რადგან  მხედველობის არეალი არ იყოს დაფარული 

მოაჯირით;

ნავსადგომი
ადამიანებისთვის მოძრაობის შეზღუდვით რთულია 

ნავში ან რომელიმე სხვა საცურაო მოწყობილობაში 

მოხვედრა , ამიტომ მნიშვნელოვანია ნავი უმოძრაო 

პოზიციაში იყოს დამაგრებული; ნაპირი უნდა იყოს 

არანაკლებ 1500X1500მმ-ისა.
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სანაპირო გამოსაცვლელი ოთახი
გამოსაცვლელი ოთახი აღჭურვილი უნდა იყოს  

დასაკეტი კარით და დასაჯდომი ადგილით. ასევე 

უნდა იყოს გათვალისწინებული ადგილი 

მანევრირებისთვის დიამეტრით 1500მმ. საწოლი 

უნდა იყოს სიგრძით არანაკლებ 1500მმ-ისა და 800მმ 

სიგანის.  სიმაღლე 470 მმ.

სანაპირო
საბანაო ადგილი აუცილებელია იყოს აღჭურვილი წყალში უსაფრთხო 

ჩასასვლელით და ამოსასვლელით. ყველაზე მოსახერხებელია პანდუსის 

მოწყობა სადაც წყლის სიღრმე 1 მ-ზე მეტია; პანდუსი უნდა იყოს აღჭურვილი 

მოაჯირით ორივე მხარეს, სიმაღლით 700მმ და 900მმ. სიგანე კი არანაკლებ 1200

მმ-ის უნდა იყოს. დახრილობა 15%-ს (1/7) არ უნდა აღემატებოდეს. თუ 

გათვალისწინებულია ასისტენტის დახმარებით იყოს გამოყენებული; ხოლო თუ 

დამოუკიდებელი სარგებლობისთვის არის განსაზღვრული 8% (1/12); 

მხედველობის დარღვევების მქონე პირთათვის კი მნიშვნელოვანია 

განთავებული იყოს ხმოვანი სიგნალები,  რომელიც მიუთითებს სად შეიძლება 

ცურვა, და საიდან უნდა მობრუნდეს ცურვის დროს.

მოსასვენებელი, რუჯის მისაღები ადგილი
მოძრაობის შეზღუდვის მქონე პირებს რუჯის მისაღებად სჭირდებათ სპეციალური შეზლონგები, 

ვინაიდან მიწის დონიდან მათთვის ადგომა არის შეუძლებელი. შეზლონგის ზომები უნდა იყოს 

შემდეგი: სიმაღლე 470 მმ, სიგანე 800 მმ. სიგრძე 2100მმ; მის გვერდით კი უნდა იყოს განთავსებული 

1500 მმ სიგანის ფართი, მყარი ზედაპირით; 
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ბილიკი სასწავლო ადგილი

შესასვლელის  მინიმალური  სიგანე  1200მმ. 

თუმცა  ხილულ  დისტანციაზე  უნდა  იყოს

 დამონტაჟებული 30-50მ, მისი სიგრძე 2000მმ 

და სიგანე 1800მმ.   თუ ნავი არის აწეული,

 აუცილებელია აღჭურვილი იყოს 

კიბე

საფეხურებს უნდა ქონდეს ერთნაირი სიმაღლე და სიგანე, პროექტირებისას 

არ არის სასურველი შეიქმნას განსხვავებული დახვეული ტიპის კიბე, 

აუცილებელია დაცულ იქნეს საშუალო საფეხურის ფორმულა B+2, რომელიც 

დაახლოებით 650მმ-ის ტოლი იქნებოდა, სადაც B არის სიგანე საფეხურის და 

საფეხურის სიმაღლის. აუცილებელია კიბის უჯრედზე იყოს პირველი და 

ბოლო საფეხური იყოს მარკირებული კონტრასტული (ღია და მუქი) 

ფერებით. 

კიბის მოაჯირი უნდა მიუყვებოდეს კიბეს და უნდა იწყებოდეს 300მმ-მდე 

სიმაღლეზე და ასევე მთავრდებოდეს 300მმ. კიბის ტერიტორიაზე უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი უფრო მკაფიო განათება, ვიდრე დანარჩენ  

ტერიტორიაზე, სასურველია 75 ლუქსს შეადგენდეს.

პანდუსი / დახრილობა

ეტლით მოსარგებლე პირებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად დასძლიონ 8%-იანი 

დაქანების მქონე უსაფრთხო პანდუსი, ასისტენტის თანხლებით კი მოცემული დაქანების 

მაჩვენებელი შესაძლოა შეადგენდეს 15%-ს (1/7). მონაკვეთზე, სადაც დახრილობა 

აღემატება 8%-ს (1/12), რაც შეეხება მოაჯირს, ერთ მხარეს მაინც უნდა იყოს 

დამონტაჟებული არაუმეტეს 700მმ-ის სიმაღლისა.

გზის საფარი

გზის საფარი შესაძლოა იყოს დამზადებული ხისგან, პლასტმასის, 

ასფალტის და ბეტონისგან. ასევე მნიშვნელოვანია გზის საფარის 

მოწყობისას დაფები ჯვარედინი მიმართულებით იყოს დაგებული, 

მათ შორის მანძილი კი არ უნდა აღემატებოდეს 5 მმ-ს; გზის 

საფარის განათება უნდა შეადგენდეს 50 ლუქსს.
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კეთილმოწყობა

სკამი
ყოველ   300   მეტრზე   უნდა    იყოს გათ- 

ვალისწინებული მოსასვენებელი სკამი.

გადახურული 
მოსასვენებელი ადგილი
გადახურული მოსასვენებელი ადგილის დამზადებისას,  

აუცილებელია, რომ იყოს მარტივად შეღწევადი ეტლით 

მოსარგებლე ადამიანებისთვის, გარდა ამისა, 

მოსასვენებელი საფეხურის და ბორდიურის გარეშე 

უნდა იყოს წარმოდგენილი. აუცილებელია    

გათვალისწინებულ   იქნეს   ადგილი

მანევრირებისთვის.

ადგილი ცეცხლისთვის 
1000 მმ.  საცეცხლურის გარშემო 1000მმ. 

რადიუსი ადგილი უნდა იყოს მყარი ზედაპირის 

მქონე, რათა ეტლით მოსარგებლეს შეეძლოს 

მარტივად მანევრირება; გარშემო ტროტუარი 

უნდა იყოს 600მმ სიმაღლის.

კარვის ადგილი 

კარავი უნდა იყოს 450-500მმ სიმაღლეზე 

განთავსებული, რათა ეტლით და 

ყავარჯნებით მოსარგებლე პირებს 

შეეძლოთ მარტივად სარგებლობა. 

კარავის შესასვლელი უნდა იყოს 

ვერტიკალური, რათა მარტივად იყოს 

მისადგომი ეტლით;

მაგიდა
მაგიდის დამზადებისას უნდა იყოს გათვალისწინებული 

ადგილი, რათა ეტლით მოსარგებლე ადამიანს შეეძლოს 

მარტივად მიახლოება და ფეხების მაგიდის ქვეშ მოთავსება, 

ამგვარად მაგიდის სიმაღლე არ უნდა იყოს 750 მმ-ზე 

ნაკლები.



1100

750

ტუალეტი

კარი
ტუალეტის კარი აუცილებელია იღებოდეს 

გარეთ, და ქონდეს თავისუფალი გაღების 

ფართი 900მმ. სახელური უნდა იყოს მყარი და 

მარტივად ბრუნვადი, იმისთვის, რომ იყოს 

თავიდან აცილებული კარების ჩაკეტვა, 

კაბინის შიგნით მხრიდან, 

გასათვალისწინებელია მეორე სახელურის 

დამონტაჟება კაბინის მხარეს.

 

ნიჟარა

ნიჟარა უნდა იყოს კარგად დამაგრებული, 

რადგან ადამიანს შეეძლოს მასზე 

დაყრდნობა, სიმაღლე უნდა იყოს 800მმ 

და მის ქვეშ უნდა იყოს გათვალისწინებული 

თავისუფალი სივრცე, სარკე უნდა 

დამონტაჟებული იყოს იმგვარად, რომ 

ადამიანს შეეძლოს მასში ჩახედვა. სარკის 

ქვედა კიდე  იატაკიდან არაუმეტეს

900მმ-ის უნდა იყოს დამონტაჟებული.

სახელურები
უნიტაზთან სახელურები უნდა იყოს მყარად დამონტაჟებული, 

თითოეულის ტვირთამწეობა უნდა იყოს არანაკლებ 70 კგ.  

ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს სახელურების ზუსტი 

განთავსება (იხ. სქემა) 

კაუჭი 
ჩანთისთვის

ტუალეტში აუცილებელია ჩანთის 

დასამაგრებლად კაუჭი, იმისათვის, 

რომ ეს კაუჭი გამოყენებულ იქნას 

ეტლით მოსარგებლეთა მიერ, 

ჩვეულებრივზე უფრო ქვემოთ 

უნდა იყოს დამონტაჟებული, 1000 მმ 

სიმაღლეზე იატაკიდან.

მაგიდა ბავშვისთვის

ბავშვის გამოსაცვლელად გამოსაყენებელი 

მაგიდა სასურველია იყოს დამონტაჟებული 

ნიჟარის გვერდზე, სიგანე და სიგრძე უნდა იყოს 

700 მმ. X 1000 მმ. 

ხოლო სიმაღლე 800 - 850 მმ. იატაკის დონიდან. 

დამაკავშირებელი 
ზონა 

სანიტარული დგარების მონტაჟისას უნდა 

იყოს გათვალისწინებული  დამაკავში- 

რებელი ზონა, უნიტაზზე გადაჯდომისათვის. 

1100მმ.-ის ფარგლებში არ უნდა იყოს 

განთავსებული ხელსაბანი, სანაგვე ურნა    

ან /და დამატებითი მოწყობილობა. 

900 მმ. 



საძინებელი / საშხაპე 

ფანჯარა
ფანჯრის სახელური უნდა იყოს 1200მმ. - ის 

სიმაღლეზე იატაკის დონიდან. 

ფანჯარასთან მისასვლელი თავისუფალი 

მოედანი უნდა იყოს გათვალისწინებული , 

ეტლით მოსარგებლე პირმა თავისუფლად, 

რომ  შეძლოს მიახლოება. 

კარადა
საკიდები კარადაში უნდა 

იყოს დამონტაჟებული 

არაუმეტეს 1300მმ. სი- 

მაღლეზე იატაკის    დონი-

დან.

საშხაპე
საშხაპეში უნდა იყოს გათვალისწინებული საშხაპე სკამი, 

ყველაზე პრაქტიკულია გადაადგილებადი საშხაპე სკამი, 

სკამს უნდა ქონდეს საყრდენი და ტვირთამწეობა უნდა 

შეადგენდეს 120 კგ-ს.

 

საშხაპე შემრევი
შემრევი უნდა იყოს დამონტაჟებული იატაკიდან 900-1200მმ 

სიმაღლეზე. საშხაპე მილი უნდა იყოს მოძრავი, არ უნდა 

იყოს დაფიქსირებული ერთ ადგილზე. 

ჩამრთველები/
შტეფსელები

ჩამრთველები უნდა იყოს 

განთავსებული 500-1200მმ. სი- 

მაღლეზე იატაკის დონიდან, ასევე 

მნიშვნელოვანია იყოს კონტრასტუ- 

ლი ფერის კედელთან მიმართებაში.

საწოლი

საწოლის   გვერდზე   უნდა    იყოს 

გათვალისწინებული 1500მმ.  

დიამეტრის     სივრცე       მანევრი- 

რებისთვის, საწოლის სიმაღლე კი 

უნდა იყოს 450-500 მმ. 

განათება

ოთახში  განათების ინტენსივობა

უნდა იყოს არანაკლებ

 300 ლუქსისა.

თარო
კედელთან     900 მმ.      სიმაღლეზე    იატაკის დონიდან 

უნდა ქონდეს გათვალისწინებული  თარო ღრუბელის, 

შამპუნის და საპონისთვის.

იატაკი
საშხაპეში იატაკი უნდა იყოს თანაბარი, არ უნდა იყოს 

რაიმე ბარიერი ან  შემზღუდველი, რომელიც 

შესაძლებელია  გახდეს წაქცევის მიზეზი;  ტრაპი უნდა იყოს 

ხარისხიანად მიმაგრებული იატაკზე,  დახრის კუთხე კი 2%-ს 

არ უნდა აღემატებოდეს.

900 - 1200 მმ. 
900 მმ. 

1300 მმ. 

ტურისტული ადგილი უნდა შეესაბამებოდეს LBN 208-15-ის მოთხოვნებს. 

მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას,  რომ ყველაფრის გამოყენება 

უნდა შეეძლოს ადამიანს დამოუკიდებლად დამხმარე პირის გარეშე.    
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E - სივრცის ხელმისაწვდომობა

სათაურები 
სწორი სათაურების სტრუქტურა 

საშუალებას იძლევა კონტენტი იყოს 

მკაფიო და გასაგები.

სათაურის 
აღწერა 
სურათებს   უნდა   ქონდეს     ALT 

განმარტება,   რათა     მნახველს 

შეეძლოს მისი  შინაარსის გაგება.

კლავიატურა 

ვებ გვერდი უნდა იყოს მაქსიმალურად

მოსახერხებელი და სრულად გამოყენებადი

მხოლოდ კლავიატურის მეშვეობით, ვინაიდან

მოტორიკის დარღვევის მქონე პირებმა ვისაც

არ შეუძლია მაუსის გამოყენება, შეძლონ საიტით 

სარგებლობა გამოყენება შეფერხების გარეშე.

დიდი ასოები 
ტექსტი უნდა იყოს იმ სახით 

გამოსახული, რომ იყოს საკმარისად 

დიდი და მარტივად წაკითხვადი . რათა 

მხედველობის დარღვევების მქონე 

პირებმა შეძლონ წაკითხვა.

მაკეტი
მთავარი გვერდის ელემენტები და

შემადგენელი  პუნქტები უნდა იყოს

განთავსებული იმგვარად, რომ 

მარტივად იყოს შესაძლებელი მოძიება.

ბმულები

ბმულზე განთავსებული  ინფორმაცია 

უნდა იყოს  მარტივად აღქმადი, რათა  

დამთვარიელებელმა ერთი  გვერდის 

დათვალიერებისას მარტივად აღიქვას 

ინფორმაცია. 

ფერები
ფერების    გამოყენებისას 

აუცილებელიაგათვალისწინებულ

იქნას       მომხმარებლები, 

რომელთაც      მხედველობის 

შეზღუდვა აქვთ..

CAPTCHA-ის გარეშე
                                                                                          

CAPTCHA სპამის გამოყენება არ არის შესაძლებელი 

მხედველობა დაქვეითებულ პირთათვის; სასურველია იყოს 

გამოყენებული სხვა ფილტრი.

შესავსები საკომუნიკაციო 
ფორმები
შესავსები ფორმები უნდა იყოს შესაბამისი, რათა  

გასაგები იყოს რომელ გრაფაში რა ინფორმაცია

 იყოს შეტანილი.

HTML კოდები

HTML უნდა იყოს იმ თანმიმდევრობით მოცემული, მკაფიოდ 

გარჩევადი, ასევე კოდი უნდა იყოს შევსებული ARIA-ს 

ატრიბუტები;



შესამოწმებელი სია 

დახამრების გაწევამდე კითხეთ აუცილებლად 

ჭირდებათ თუ არა დახმარება ! 

უსინათლოები  /  არარეგისტრირებული ადამიანები 

თუ გჭირდებათ დახმარება,  გაარკვიე როგორ შეიძლება უკეთ მიიღო დახმარება. 

თუ ადამიანი გთხოვს თანხლებას,  გაუწოდე მას ხელი, იმის ნაცვლად რომ დაიჭირო მისი 

ხელი. გაუწოდე ხელი ხელმკლავისთვის, და შემდეგ განაგრძე გზა მშვიდად.

დარჩით ხალხის გარემოცვაში,  გააფრთხილეთ ახლომდებარე საშიში ობიექტების შესახებ,   

კიბეზე ასვლის ან ჩასვლის წინ სრულად შეჩერდით და გააფრთხილეთ  რა  მიმართულებით

მიდის კიბე. ასევე  საფეხურების რაოდენობის შესახებ.  ინსტრუქტაჟი უნდა  იყოს   ამ  სახით: 

თქვენს წინ, თქვენგან მარცხნივ, და არა შენობის წინ, ან თქვენს გვერდით;

შეაფასეთ არის თუ არა შენობაში საშიში ადგილები, ობიექტები, ბასრი კუთხეები, თუ 

მსგავსი რამ აღინიშნება ოთახში, აუცილებლად შეატყობინეთ მხედველობა დაქვეითებულ 

ადამიანს, კონკრეტული მითითებებით;

მიაწოდეთ საგნები რათა შეიგრძნონ,( ფორმა, ზომა, კუთხეები, ფუნქციური და თვისობრივი   

მახასიათებლები). წერილობითი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ნაბეჭდი ფორმით (შრიფტის 

ზომა არანაკლებ 14)    

ანკეტის შევსების შემთხვევაში აუცილებლად მკაფიოდ უნდა იყოს ნაწერი, შემდეგ კი 

წაკითხულ იქნეს ხმამაღლა.  შენობის განათება კი მაქსიმალურად კარგად უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი.

დაადგინეთ როგორ სურს თანამოსაუბრეს დაამყაროს კომუნიკაცია თქვენთან, მაშინ 

როდესაც ადამიანი არ საუბრობს  ან  კითხულობს   ტუჩებზე, არჩიეთ წერითი    კომუნიკაცია.

დარწმუნდით,რომ შენობაში სიჩუმეა, ან და შესაძლებლობის მიხედვით შეამცირეთ ხმაური.

თუ კომუნიკაცია მიმდინარეობს ჟესტების ენის თარჯიმნის მეშვეობით, ამ შემთხვევაში 

აუცილებელია გამოიყენოთ პაუზა, რათა თარჯიმანს შეეძლოს სრულად თარგმნოს 

საუბარი.

საუბრის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ყურადღება თქვენ გეთმობათ.

დასვით მარტივი კითხვები და უპასუხეთ მარტივი პასუხებით.

თუ  მოსაუბრე ვერ იგებს მიწოდებულ ინფორმაციას, აუცილებელია პერეფრაზირება. 

იყავით მზად გამოიყენოთ ვიზუალური ინფორმაცია.

 

 

ადამიანები სმენის დაქვეითებით 

თუ დახმარება აუცილებელია:

შესთავაზეთ საჭიროების მიხედვით დოკუმენტაციის შევსებაში დახმარება, ასევე 

შესთავაზეთ  დახმარება გადაადგილებისას;

თუ დახმარებას უწევთ გადაადგილებაში აუცილებელია მისცეთ საშუალება ადამიანს 

განსაზღვროს თქვენი გადაადგილების სიჩქარე.

ადამიანები მოძრაობის დარღვევებით 

ხშირად ქრონიკული დაავადებები არ არის შესამჩნევი და ხშირად არ არის საჭირო იყოს 

გათვალისწინებული  ზოგი ძირითადი პრინციპი, თუმცა მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ 

სიმშვიდე, აუცილებელია  ავუხსნათ დახმარების გაწევისას ჩვენი ქმედების შესახებ, ასევე 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ქმედებით დახმარებას უწევთ მას.

 

ადამიანები ქრონიკული დაავადებებით  

ადამიანები გონებრივი განვითარების დარღვევით 



ეთიკის პრინციპები 

ზოგადი პრინციპები მოძრაობის დარღვევა 

მეტყველების დარღვევა 

გონებრივი განვითარების დარღვევები 

მხედველობის დარღვევბი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან უნდა ისაუბროთ ისე, როგორც ნებისმიერ სხვა 

პირთან, ესაუბრეთ  მისი ასაკის შესაბამისად, როგორც ზრდასრულ ადამიანს. 

შეაფასეთ ადამიანის მდგომარეობა შესაბამისად.

თუ ადამიანს თან ახლავს ასისტენტი, ესაუბრეთ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირს და არა ასისტენტს..

 

ადამიანის პირად სივრცედ განისაზღვრება ის მოწყობილობები, რომლებსაც იყენებს 

იგი გადაადგილებისას. არ შეეხოთ მას, არ გადაუადგილოთ კიდურები ნებართვის 

გარეშე.

ეტლით მოსარგებლე ადამიანთან საუბრისას აუცილებელია ეცადოთ დაჯდეთ, რათა 

ისაუბროთ ისე რომ თვალები იყოს ერთ დონეზე.

იყავით მომთმენი, არ ეცადოთ შეავსოთ     საუბრისას   წარმოთქმული    წინადადებები.

დასვით ისეთი შეკითხვები, რომლებიც საჭიროებს მოკლე პასუხებს.

თუ საუბრის შინაარსი არის გაუგებარი, სთხოვეთ გაიმეოროთ და არ მოაჩვენოთ თავი, 

რომ გაიგეთ წარმოთქმული.

 

დაიწყეთ საუბარი მხოლოდ მაშინ, როდესაც  თქვენ აქცევთ ყურადღებას მოსაუბრეს; 

საუბრისას თანამოსაუბრეს მიმართეთ სახელით ან დაამყარეთ მხედველობითი 

კონტაქტი.

მოერიდეთ      მეტაფორით      და    გადატანითი      მნიშვნელობის      შინაარსის     მქონე

წინადადებების გამოყენებას.

გაითვალისწინეთ, რომ მნიშვნელოვანია ჟესტების ენის გამოყენება, ვინაიდან 

გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე პირები ხშირად ეყრდნობიან ვიზუალურ 

ინფორმაციას.

 

მიმართეთ პირს სახელით და წარუდგინეთ თქვენი თავი.

საუბრისას დადექით მის პირისპირ და ისაუბრეთ მშვიდად, ხმის ამაღლების გარეშე, 

მხედველობის დარღვევის მქონე პირებს არ აქვთ სმენის პრობლემები.

მხედველობის დარღვევის მქონე პირებს ყოველთვის არ აქვთ შესაძლებლობა 

ვიზუალურად განთავსებული ინფორმაცია გამოიყენონ შესაბამისად, ამ შემთხვევაში 

აუცილებელია სიტყვიერი კომუნიკაცია, რათა სრულად იყვნენ ინფორმირებულნი.

შენობაში შესვლისას და გამოსვლისას აუცილებელია ინფორმაცია მივაწოდოთ ამის 

შესახებ.

 

სმენის დაქვეითება 

დაიწყეთ საუბარი მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ მიიქციეთ ყურადღება და დაამყარეთ 

კომუნიკაცია. ყურადღების მისაქცევად შესაძლებელია თანამოსაუბრეს შეეხოთ მხარზე, ან 

გამოიყენოთ რაიმე სხვა ვიზუალური ეფექტი.

აირიდეთ თავიდან ხმამაღალ ან დაბალ ტონალობაზე საუბარი,რათა შეგეძლოთ უკეთ 

გაიგოთ.

დაიკავეთ სხმენა დაქვეითებულ ადამიანთან ისეთი ტიპის მდებარეობა, რომ კარგად ჩანდეს 

თქვენი თვალები და პირის აპარატი, არ დაფაროთ პირი ხელით, არ ისაუბროთ 

შებრუნებისას და როდესაც კითხულობთ მინიშნებებს. არ გადაამეტოთ ტუჩების მოძრაობა 

საუბრისას, სხვა შემთხვევაში საუბრის გაგება იქნება გართულებული. 

მოერიდეთ რაიმე ტიპის დამატებით ჟესტებს და მოძრაობებს, ვინაიდან ადამიანი, რომელიც 

კითხულობს ტუჩებიდან რთულია გაიგოს საუბრის შინაარსი, როდესაც მოსაუბრე არ არის 

მშვიდად;.

ისაუბრეთ მოკლე წინადადებებით, იყავით მზად რათა გაიმეოროთ სიტყვები 

მრავალჯერადად, ამავდოულად  გამოიყენეთ სხვადასხვა სიტყვები.


