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შესავალი
ამ დოკუმენტიდან უფრო მეტს გაიგებთ თქვენი უფლებების
შესახებ. განსაკუთრებით იმაზე, თუ რას ნიშნავს
კანონის წინაშე თანასწორობა, ქმედუნარიანობა და
გადაწყვეტილების მიღებაში მხარდაჭერა.
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რომელი კანონი იცავს შშმ პირთა
უფლებებს?
გაერთიანებული ერების
ორგანიზაცია ისეთი
ადგილია, სადაც იკრიბება
მსოფლიოს ყველა ქვეყნის
წარმომადგენელი. ისინი
საუბრობენ იმაზე, როგორ
უნდა აქციონ მსოფლიო კარგ
და უსაფრთხო ადგილად
ყველასთვის.

ბევრმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა
გაერთიანებული ერების
კონვენციას შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე
პირთა უფლებების შესახებ.

ეს არის შეთანხმება, რომელშიც
ნათქვამია, რომ შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებს
ისეთივე მხარდაჭერა და
მოპყრობა უნდა ჰქონდეთ,
როგორც ყველას.
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ყველა თანასწორი უნდა იყოს
კანონის წინაშე
თანასწორობა კანონის წინაშე
ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს
უფლება აღწერილია კონვენციის
მე-12 მუხლში.

ჩვენი ქვეყნის კანონი ეთანხმება
კონვენციას. საქართველოს
კანონი ამბობს, რომ შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირს
შეუძლია აირჩიოს, რა სურს
და განახორციელოს თავისი
სურვილები. მაგალითად,
სხვა ადამიანების მსგავსად
იცხოვროს, ვისთან ერთადაც
სურს, მიიღოს განათლება და
დასაქმდეს.

კანონი ყველასთვის ერთნაირია,
მაგრამ ზოგჯერ შშმ პირებს
არ აძლევენ დამოუკიდებლად
ცხოვრების, განათლების მიღების
ან დასაქმების შესაძლებლობას.
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დისკრიმინაციაა, როდესაც
ადამიანს, სხვების მსგავსად
არ შეუძლია განახორციელოს
თავისი უფლებები. მაგალითად,
მიიღოს განათლება,
დასაქმდეს ან დამოუკიდებლად
ცხოვრობდეს იმიტომ, რომ
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირია.

კანონი ამბობს, რომ
დისკრიმინაცია აკრძალულია.
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ქმედუნარიანობა
ქმედუნარიანობა ნიშნავს, რომ
თქვენ გაქვთ უფლებები და მათი
გამოყენება შეგიძლიათ.

ქმედუნარიანობა ნიშნავს, რომ
თქვენ გაქვთ უფლება, მიიღოთ
გადაწყვეტილებები თქვენი
ცხოვრების შესახებ. მაგალითად,
გაქვთ უფლება, აირჩიოთ ის,
რაც მოგწონთ და უარი თქვათ
იმაზე, რაც არ მოგწონთ,
გამოხატოთ ეს სურვილები და
განახორციელოთ რეალურ
ცხოვრებაში.

არავის არ შეუძლია თქვენთვის
უფლებების წართმევა დიაგნოზის
ან შეზღუდული შესაძლებლობის
გამო. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი
უფლებები ირღვევა, შეგიძლიათ
მიმართოთ რომელიმე
ორგანიზაციას, რომელიც
მითითებულია ბოლო გვერდზე.
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თუ ხართ 18 წლის ან უფროსი, უფლება გაქვთ:
}მ
 ართოთ საკუთარი ქონება და მიიღოთ
მემკვიდრეობა;

} დაქორწინდეთ და გყავდეთ ოჯახი;

}დ
 ათანხმდეთ ან არ დათანხმდეთ
მკურნალობასა ან მოვლაზე;

} იცხოვროთ დამოუკიდებლად;

} მისცეთ არჩევნებში ხმა;

} დაგეგმოთ მომავალი. ეს მოიცავს:
- ანდერძის დაწერას თქვენი ქონების შესახებ
- წინასწარ დაგეგმვას, თუ როგორი
მკურნალობა ან მოვლა გსურთ, თუ
ძალიან ავად გახდებით.
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მხარდაჭერა
ზოგჯერ შშმ პირებს ესაჭიროებათ უფრო მეტი მხარდაჭერა,
რომ ისარგებლონ საკუთარი უფლებებით და სხვების
თანასწორად იცხოვრონ, დასაქმდნენ, მიიღონ განათლება
და ჯანდაცვის მომსახურებები.
თუ გიჭირთ გადაწყვეტილებების მიღება, გაქვთ უფლება,
მიიღოთ თქვენთვის საჭირო მხარდაჭერა. თქვენ
შეგიძლიათ მიიღოთ მხარდაჭერა:

} ოჯახისგან;
}მ
 ეგობრებისგან, რომლებსაც ენდობით;
} სოციალური მუშაკებისგან.

მათ შეუძლიათ:
}დ
 აგეხმარონ სხვებთან ურთიერთობაში;

}გ
 აგაგებინონ რა მოხდება, თუ
გადაწყვეტილებას მიიღებთ;

}დ
 აგეხმარონ გადაწყვეტილების მიღებაში.
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ეს დახმარება ან მხარდაჭერა უნდა იყოს ისეთი, რომ:
}მ
 ხარდამჭერი ფიქრობდეს იმაზე, თუ რა მოგწონთ და რა
არ მოგწონთ და რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი;
}მ
 ხარდამჭერი საუბრობდეს თქვენთვის გასაგებად.
თქვენ შეგიძლიათ, სთხოვოთ მხარდამჭერს, რომ უფრო
გასაგები ფორმით მოგაწოდოთ ინფორმაცია;
}მ
 ხარდამჭერმა არ გაიძულოთ გადაწყვეტილების მიღება
და არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თვითონ.
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მხარდამჭერი გენიშნებათ
სასამართლოს მიერ. თქვენ
შეგიძლიათ, თვითონ მიმართოთ
სასამართლოს მხარდაჭერის
დანიშვნის მოთხოვნით. მოსამართლე
იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა
საკითხებში გჭირდებათ მხარდაჭერა.
მაგალითად, შეიძლება საჭირო იყოს
თქვენი მხარდაჭერა მკურნალობაზე
გადაწყვეტილების მიღების დროს, ან
ფულის ხარჯვის დროს.

თქვენ გაქვთ უფლება,
გაასაჩივროთ, თუ არ
ეთანხმებით სასამართლოს
გადაწყვეტილებას.

მხარდამჭერი შეიძლება იყოს
თქვენი ნათესავი ან სხვა პირი.
თუ არავის შეუძლია, თქვენი
მხარდამჭერი გახდეს, სახელმწიფო
დაგეხმარებათ მხარდამჭერის
დანიშვნაში. თუ სათემო
ორგანიზაციაში, პანსიონატში ან
ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში
იმყოფებით, შეიძლება
დაგენიშნოთ ამ დაწესებულების
რომელიმე წარმომადგენელი ან
წარმომადგენლები.
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ზოგჯერ მხარდამჭერმა არ იცის,
როგორ უნდა მოიქცეს სწორად
და როგორ უნდა დაგეხმაროთ
გადაწყვეტილებების მიღების
დროს. კონვენცია ამბობს,
რომ ამ დროს სახელმწიფომ
უნდა ასწავლოს ადამიანებს,
ხელი შეუწყონ შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირებს, მიიღონ საკუთარი
გადაწყვეტილებები. ჯერჯერობით
ასეთი სწავლება არ ჩატარებულა.

თუ თვლით, რომ თქვენი
მხარდამჭერი არ ასრულებს
თავის მოვალეობებს, ან თუ
გსურთ მხარდამჭერის შეცვლა
ან მოხსნა, დაუკავშირდით
რომელიმე ორგანიზაციას,
რომელიც მითითებულია ბოლო
გვერდზე.
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დაიცავით თქვენი უფლებები!

თუ თვლით, რომ თქვენი უფლებები ირღვევა, დაურეკეთ
}ს
 აქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს
ცხელი ხაზი: 1505
}ს
 ახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს
ტელ: 2 39 53 11
}ს
 ახალხო დამცველს
ცხელი ხაზი: 1481
}ა
 დამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს
ტელ: 2 33 37 06
}პ
 არტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
ტელ: 2 33 13 56
}ფ
 სიქიატრიის სერვისმომხმარებელთა და გადარჩენილთა
საქართველოს ქსელს
ტელ: 558 72 36 76

