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Abstract  

The present research  deals with the condition of the street-connected children with limited 

capabilities.  The main difficulties are studied, to which, both the target groups and the 

service providers are faced. An emphasis is made  on the following issues: Whether  the 

statistical accounting of these children and constant control of their condition are  carried 

out;  Whether their diagnostics by specialists is provided; What are the state services the 

street-connected children with limited capabilities are enjoyed;  Whether there is a specific 

methodology designed to improve the physical and mental status of representatives of this 

group; Whether an environment adapted for diagnosed children exists;  What is the situation 

in the educational institutions and how these children receive the inclusive education; What 

is the attitude of professionals working directly with the children with limited capabilities    

and how do they achieve the goals which are necessary for assessing the standards of 

conditions of these children? 

The topic of study is quite relevant today, as the condition of the street-connected children 

with limited capabilities in our country is quite vague. While working on the topic, it was 

revealed that there was no initiative to study the issue of street-connected disable persons in 

Georgia. Thus, our research touches a very important and attentive problem that exists in the 

country but has not been studied duly, still. So, I think it is a necessity to present it on an 

appropriate level. 
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 The work includes review of the literature on the physical and mental problems of the 

street-connected children with limited capabilities, as well as the results of the conducted 

research. The methods, difficulties, results of the research as well as factors, which created 

obstacles to us in a deeper study of the street-connected children with limited capabilities, 

are reviewed in details. The last part of the work is focused on the conclusion and the main 

recommendations we have set out, based on the results, obtained from the study.      

Key words: Street-connected child.  Limited capability; Inclusion Diagnostics; Mental; 

Methodology; Adapted environment;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


