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INTERNALLY DISPLACED PERSONS, 
ECOMIGRANTS AND LIVELIHOOD AGENCY

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიზანს იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, მათი განსახლება 
და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება  წარმოადგენს. 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ სახელმწიფო პროგრამების 
ადმინისტრირების საკითხების ერთი სააგენტოს ქოლგის ქვეშ მოქცევამ 
შესაძლებელი გახადა დევნილთა და ეკომიგრანტთა განსახლებისა 
და სოციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების საპასუხო პროგრამების 
ეფექტიანობის გაზრდა, ინტეგრაციის პროცესის წარმატებით წარმართვა 
და მათ წინაშე არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე სათანადო და 
დროული რეაგირება.

სააგენტო, განსახლებისა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
მი მართულებით, დევნილთა და ეკომიგრანტთა საჭიროებებზე მაქ-
სიმალურად მორგებულ მიზნობრივ პროგრამებსა და პროექტებს 
ახორციელებს.  ამასთან, სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
ხარისხიან და სწრაფ მომსახურებას სთავაზობს.    

2020 წლიდან, დევნილთა და ეკომიგრანტთა გრძელვადიანი საც-
ხოვრებლითა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგ-
რა მების პარალელურად, სააგენტო  რეინტეგრაციის პროგრამის 
ად მინისტრირებას ახორციელებს,  რომლის მთავარ მიზანსაც ემიგ-
რაციიდან სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქე-
ებისათვის   ხელახალი ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს.   

სააგენტოს შესახებ
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ამასთან, 2020 წლიდან, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში ფუნქციონირება დაიწყო 
„ინტეგრაციის ცენტრმა“, რომელიც ხელს უწყობს საერთაშორისო დაცვის 
ქვეშ მყოფ პირთა ინტეგრაციის პროცესს. 

სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნ-
ველყოფის სააგენტო  2019 წლის ბოლოს შეიქმნა და საქმიანობას  
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 
კონტროლს ქვეშ ახორციელებს. 
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დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 

საქმიანობის ძირითადი მიღწევები - 2020 წელი

• განსახლების სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში,  2196 დევნილ 
ოჯახს ახალი საცხოვრებელი გადაეცა;

• მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართი 
1900-ზე მეტ დევნილ ოჯახს დაუკანონდა; 

• დევნილთა საცხოვრებელი 96 ნგრევადი შენობა, რომლებსაც 
ექსპერტიზის ეროვნული  ბიუროს დასკვნის თანახმად მინიჭებული 
აქვთ მესამე ან მეოთხე კატეგორია, დაიხურა და იქ მცხოვრებ ოჯახებს 
ბინები ახალაშენებულ კორპუსებში გადაეცათ; 

• სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 200-მდე ოჯახი 
უსაფრთხო გარემოში სახლის მფლობელი გახდა;

• პროფესიული განათლების, დასაქმების, თვითდასაქმების, 
სასოფლო-სამეურნეო და სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის 
მიზნით, 400-მდე  იძულებით გადაადგილებული პირი დაფინანსდა;

• რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ემიგრაციიდან 
დაბრუნებული საქართველოს 158 მოქალაქე დაფინანსდა.  
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დევნილი ოჯახების  გრძელვადიანი განსახლება

სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს საცხოვრებელ ფართებს 
გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად გადასცემს.  
თითოეული დევნილი ოჯახის მიერ შევსებულ განაცხადს  შესაბამისი 
ქულა ენიჭება. ქულათა სისტემა განსაზღვრავს რიგითობას, თუ 
რომელი დევნილი ოჯახი საჭიროებს საცხოვრებლით უზრუნველყოფას 
პირველ ეტაპზე.   მონიტორინგის ჯგუფები  მინიჭებულ ქულებსა და 
დევნილი ოჯახის საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე შეისწავლიან.  
გადამოწმებული განაცხადები, გადაწყვეტილების მისაღებად, დევნილთა 
საკითხების შემსწავლელ კომისიას წარედგინება.  საცხოვრებელი 
ფართების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია ღიად და 
გამჭვირვალედ იღებს.  კომისიის მუშაობის პროცესში ჩართულები არიან 
სახალხო დამცველის აპარატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.   

ამასთან, სააგენტოსთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  ნგრევადი 
და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი ობიექტების დახურვა 
და იქ მცხოვრები დევნილი ოჯახების განსახლება. კომისია მათი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხს უპირობოდ განიხილავს. 
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იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საჭიროებებისა და მოთხოვნების 
მაქსიმალურად გათვალისწინების მიზნით, საცხოვრებელი ფართებით 
უზრუნველყოფის პროცესი რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს:

• ახალაშენებულ კორპუსებში ბინების შესყიდვა;

• მასშტაბური მშენებლობები რეგიონებში;

• „სოფლად სახლის“ შესყიდვის პროექტი;

• საცხოვრებელი ფართების დაკანონება, სადაც დევნილი ოჯახები 
უკვე წლებია მართლზომიერად ცხოვრობენ;

• სახლების მშენებლობა დევნილთა საკუთრებაში არსებულ მიწის 
ნაკვეთებზე.
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მენაშენეების პროექტი - ახალაშენებულ 
კორპუსებში ბინების შესყიდვა დევნილთათვის

სააგენტო, დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით, ბინებს სამშენებლო 
კომპანიებისგან შეისყიდის. ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი 
ფართების შესყიდვა, კონკურსის წესით, წინასწარ განსაზღვრული 
კრიტერიუმების შესაბამისად,   ღიად და გამჭვირვალედ ხორციელდება. 

კომისია წინასწარ განსაზღვრავს ვადებსა და კრიტერიუმებს, რომლებსაც 
კონკურსში მონაწილე მენაშენეები უნდა აკმაყოფილებდნენ.

მენაშენეების პროექტი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ სააგენტო 
იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის არა მთლიან კორპუსებს, 
არამედ ბინების გარკვეულ ნაწილს შეისყიდის, რაც კიდევ უფრო უწყობს 
ხელს განსახლების შემდგომ  ინტეგრაციის პროცესს. 
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პროექტი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბინებს შესყიდვას 
ითვალისწინებს, რომლებიც დევნილ ოჯახებს სარემონტო სამუშაოების 
დასრულების შემდგომ გადაეცემათ. 

2020 წელს, მენაშენეების პროექტის ფარგლებში, ახალაშენებულ 
კორპუსებში ბინა  600-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა: 

• თბილისი -  251 დევნილი ოჯახი;

• ქუთაისი -  274 დევნილი ოჯახი;

• გორი და ხაშური -  71 დევნილი ოჯახი. 
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მასშტაბური მშენებლობები რეგიონებში

მენაშენეებისგან ბინების შესყიდვის პარალელურად, იძულებით გა-
დაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით, მასშტაბური მშე-
ნებლობები მიმდინარეობს რეგიონებშიც. 
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რეგიონებში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს საქართველოს 
რე გიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
ახორციელებს.

ამ ეტაპზე, მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, იმ 
ქალაქებში, სადაც დევნილთა განსახლების საკითხი ყველაზე მწვავედ 
დგას: ზუგდიდში, ქუთაისსა და წყალტუბოში.

2020 წელს,  პროექტის ფარგლებში, ახალაშენებულ კორპუსებში ბინა 
გადაეცა 500 დევნილ ოჯახს გადაეცა: 

• ზუგდიდი -  360 დევნილი ოჯახი;

• წყალტუბო -  140 დევნილი ოჯახი. 
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„სოფლად სახლის“  შესყიდვის პროექტი

სააგენტო, დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით, სოფლად სახლებს 
შეისყიდის. „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი 
თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით, საქართველოს ნებისმიერ 
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რეგიონში. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, 
სააგენტო დევნილი ოჯახისთვის აღნიშნულ საცხოვრებელს შეისყიდის.  
მნიშვნელოვანია, რომ სახლების უმეტესობას თან ახლავს მიწის 
ნაკვეთები, რაც დევნილებისთვის შემოსავლის დამატებით წყაროს 
წარმოადგენს. 

„სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში თანხის  რაოდენობა  ოჯახის 
სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება. მაგალითისთვის, 7 
სულიან დევნილ ოჯახზე გამოყოფილია 32 000 ლარი.  საცხოვრებელი 
ფართის შესყიდვა შესაძლებელია იძულებით გადაადგილებული ოჯახის 
თანადაფინანსებითაც განხორციელდეს. 

დევნილი ოჯახების განსახლებასთან ერთად, პროექტი მნიშვნელოვანია 
იმითაც, რომ ხელს უწყობს მოსახლეობის სოფლად დაბრუნებას.  

2020 წელს,  „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, სააგენტომ 
სახლი, მთელი საქართველოს მასშტაბით, 1100-მდე დევნილ ოჯახს 
შეუსყიდა. 
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მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 
საცხოვრებელი ფართების დაკანონება

სააგენტო, შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის შედეგად,  
სახელმწიფო საკუთრებაში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებს მართლზომიერ 
მფლობელობაში არსებულ საცხოვრებელი ფართებს საკუთრებაში 
გადასცემს.   

იძულებით გადაადგილებული ოჯახები სახელმწიფოს მფლობელობაში 
არსებულ შენობებში  წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ, 
შესაბამისად, მათ არ ჰქონდათ საკუთრებისა და სტაბილურობის 
განცდა. დაკანონების პროცესი, დევნილებს შესაძლებლობას აძლევს, 
საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართები თავისი სურვილის 
შესაბამისად განკარგონ.

2020 წელს, მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი 
ფართი   1900-ზე მეტ დევნილ ოჯახს დაუკანონდა.  

დევნილი ოჯახების ინტერესების გათვალისწინებით, მათი უშუალო 
მოთხოვნიდან გამომდინარე,  სააგენტომ, 2020 წელს, კომპაქტური 
განსახლების ობიექტებში არსებული საერთო სარგებლობის ფართების 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემის 
პროცედურებიც დაიწყო. 
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სახლების მშენებლობა დევნილთა საკუთრებაში 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე

გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, 
დასავლეთ საქართველოსა და შიდა ქართლის რეგიონში,  დევნილი 
ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, სახლები აშენდება. 
შერჩეულ ოჯახებს, მშენებლობის დასრულების შემდგომ, შემოსავლის 
წყაროს გაჩენის მიზნით, გრანტებიც გადაეცემათ. 

პროექტი, ჯამში,   დევნილთა საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 
200-ზე მეტი სახლის აშენებას ითვალისწინებს. 

პროექტის ფარგლებში, მარნეულში, 31 იძულებით გადაადგილებული 
ოჯახისთვის სოფლის ტიპის დასახლების მშენებლობა უკვე მიმ-
დინარეობს.  გარდა ამისა, 22 სახლი, გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ 
ძევერას მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება.  
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გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის  დაფინანსებულ 
პროექტს, რომელიც  დევნილთა  განსახლებასთან ერთად,  მათ 
ეკონომიკურ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ინტეგრაციასაც   
ითვალისწინებს, ლტოლვილთა დანიის საბჭო ახორციელებს. 

პროექტის ფარგლებში, 2020 წელს,  დევნილთა დასახლებებში არსებული 
2 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა.  2021 წელს, 7 
ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აშენდება და დამატებით, 
ერთ საბავშვო ბაღს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება.
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დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა - ქირა

გრძელვადიანი განსახლების პარალელურად, გადაუდებელი 
საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტო დევნილ ოჯახებს ქირის თანხით 
უზრუნველყოფს. ქირის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია, 
კრიტერიუმების შესაბამისად, იღებს.
პროექტით სარგებლობა შეუძლია დევნილს:

• რომელსაც სახელმწიფოსგან არ მიუღია საცხოვრებელი ფართი 
(მათ შორის, არც ფულადი კომპენსაცია) და საკუთრებაში არ აქვს 
ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; 

• რომელიც ცხოვრობს ნგრევად ობიექტში, რაც დასტურდება 
შესაბამისი საექსპერტო დასკვნით;

• რომელიც ცხოვრობს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში, რომელიც 
არ შეესაბამება მინიმალურ საცხოვრებელ სტანდარტებს;

• რომელიც დარეგისტრირებულია სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა 
შეადგენს 30001-ზე ნაკლებს;

• რომელსაც „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 
აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის 
სტატუსი, ამავე კანონის შესაბამისად იმყოფება თავშესაფარში ან 
კრიზისულ ცენტრში და ეწურება იქ ყოფნის პერიოდი.

2020 წელს, სააგენტომ ქირის თანხა  იძულებით გადაადგილებულ 1462 
ოჯახს დაუფარა.

სოციალური პროექტები დევნილებისთვის
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ერთჯერადი ფულადი დახმარება

გადაუდებელი ან განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტო  
დევნილებს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით უზრუნველყოფს. ერთჯერადი 
დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას კომისია, კრიტერიუმების 
შესაბამისად, იღებს. ფულადი დახმარების გაცემა 6 თვეში ერთხელ არის 
შესაძლებელი.
პროექტით სარგებლობა შეუძლია დევნილს, რომელიც აკმაყოფილებს 
ჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს:

• ოჯახის წევრის გარდაცვალება – თუ გარდაცვლილის ოჯახი 
რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 001-ზე ნაკლებს;

• თუ დევნილი ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 
30 001-ზე ნაკლებს;

• ონკოლოგიური დაავადება;

• მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის 
სტატუსი;

• თუ ოჯახის შემადგენლობაში არის 3 და მეტი 18 წელზე ნაკლები ასაკის 
ოჯახის წევრი;

• ქირურგიული ოპერაციის საჭიროება – თუ დევნილი ოჯახი რე-
გისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 001-ზე ნაკლებს;

• ომის ვეტერანის/ომში დაღუპულის ან მარჩენალდაკარგულის სტატუსი 
– თუ ოჯახში არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, 
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლო მოქმედებების 
ვეტერანი ან ოჯახის წევრს მინიჭებული აქვს ომში დაღუპულის/
მარჩენალდაკარგულის სტატუსი;

• მარტოხელა მშობლის/ქვრივის სტატუსი (რომლებსაც ჰყავთ არასრულ-
წლოვანი შვილი ან შვილები). 

2020 წელს, სააგენტომ  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 12 382 დევნილ 
ოჯახს გაუწია. 
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სააგენტომ დევნილთა სოციალური დახმარების პროგრამები, 2020 წელს,  
პანდემიის გავრცელების ფონზე განსაკუთრებით გაააქტიურა.  ერთჯერადი 
ფულადი დახმარებისა და ქირის თანხით უზრუნველყოფის პარალელურად, 
იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, ისარგებლეს ყველა იმ სიკეთით, 
რაც სახელმწიფომ  საქართველოს მოქალაქეებს შესთავაზა. 
ამასთან, სურსათისა და ჰიგიენური საშუალებების ნაკრები, დამატებით,  2000-
ზე მეტმა დევნილმა ოჯახმა მიიღო. სააგენტოს პარტნიორი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით კი, სადეზინფექციო სამუშაოები 100-მდე 
დევნილთა დასახლებაში ჩატარდა. 
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ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო 
გარემოში განსახლება

დევნილ ოჯახებთან ერთად, სააგენტოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების უსაფრთხო 
გარემოში განსახლება წარმოადგენს. 

სააგენტო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 
საცხოვრებელ სახლებს შეუსყიდის. ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების 
შესახებ გადაწყვეტილებას  კომისია კრიტერიუმების შესაბამისად იღებს.  
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახები, სახლებს, 
საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, საკუთარი სურვილის შესაბამისად 
არჩევენ. სააგენტო სახლებს  25 000 ლარის ფარგლებში შეისყიდის.
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2020 წელს, სააგენტომ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 200-მდე 
ოჯახი უსაფრთხო გარემოში განასახლა.
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საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის  
პროგრამები

დევნილი და ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლებასთან ერთად, საა გენ-
ტოს საქმიანობის ძირითად მიმართულებას მათი საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს. სააგენტო ზრუნავს, რომ იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს პროფესიული განათლების, თვით დასაქმების, 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და სურსათის გადამუშავების 
შე საძლებლობა ჰქონდეთ.  მნიშვნელოვანია, რომ დე ვ ნილებსა და 
ეკომიგრანტებს  გაუჩნდეთ საკუთარი შემოსავლის წყა რო და დროთა 
გან მავლობაში,  ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოს დახ-
მარებაზე.

დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერის 
საგრანტო პროგრამა

„დევნილთა ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ 
მიზანს იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური 
პირობების გაუმჯობესება  და მათთვის შემოსავლის წყაროს გაჩენა 
წარმოადგენს. 
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პროგრამის ფარგლებში, დევნილებმა სასოფლო-სამეურნეო და თვით-
დასაქმებაზე ორიენტირებული ინიციატივების მხარდაჭერის მიზნით 
გრანტები მიიღეს. 

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა 65 001-დან 100 001-მდე სო-
ციალური ქულის მქონე დევნილებს შეეძლოთ.  სააგენტომ დევნილებს 
მათივე შერჩეული ტექნიკა, დანადგარები და ხელსაწყოები შეუსყიდა, 
რაც მათ შემოსავლის წყაროს გაჩენაში დაეხმარება.

2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში 135 დევნილი დაფინანსდა.
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მეწარმე დევნილებისა და ეკომიგრანტების 
მხარდაჭერის პროგრამა

„მეწარმე დევნილებისა და ეკომიგრანტების მხარდაჭერის საგრანტო 
პროგრამის“ მიზანს იძულებით გადაადგილებული პირების სამეწარმეო 
საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა 
წარმოადგენს.  

მეწარმე დევნილები და ეკომიგრანტები მათი საქმიანობის გაფარ-
თოებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შესაძენად  4000-7500 
ლარის ფარგლებში დაფინანსდნენ.   ამასთან, მათ საკუთარ საწარმოებში 
მინიმუმ ერთი დევნილის ან ეკომიგრანტის დასაქმების ვალდებულება 
აიღეს. 

პროგრამა სააგენტოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია „Action 
Against Hunger“-ის მიერ, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ხორციელდება.

2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში,  დევნილი და ეკომიგრანტი 20 
მეწარმე დაფინანსდა.
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სასათბურე მეურნეობის მხარდაჭერის საგრანტო 
პროგრამა

„სასათბურე მეურნეობის მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“  მიზანს 
დევნილებისა და ეკომიგრანტების სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების 
მხარდაჭერა და მათი შემოსავლის ზრდა წარმოადგენს.  

საგრანტო პროგრამა  სამიზნე რეგიონებში მცხოვრები დევნილებისა და 
ეკომიგრანტების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  240 კვ.მ ზომის 
სათბურის მოწყობას ითვალისწინებს.  პრიორიტეტი ე.წ საზღვრისპირა 
სოფლებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიენიჭათ. 
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პროგრამა სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერ-
თაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი პროექტის 
„ზრდა საქართველოში“ ფინანსური რესურსების გაერთიანებით 
ხორციელდება და გრანტის მაქსიმალური ოდენობა 14 000 ლარს 
შეადგენს.

2020 წელს, სასათბურე მეურნეობის მოწყობის ან გაფართოების მიზნით, 
გრანტი იძულებით გადაადგილებულ 15 პირს გადაეცა. 
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დევნილთა და ეკომიგრანტთა პროფესიული 
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

„დევნილთა და ეკომიგრანტთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის 
პროგრამის“ ფარგლებში, ყველა დევნილსა და ეკომიგრანტს, რომელიც  
სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
ჩაირიცხა, სააგენტო  საცხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებლამდე 
გადაადგილების  ხარჯებს უფინანსებს. 

სააგენტო ხელს უწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირებს დაეუფლონ 
შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებს. 

პროგრამის მიზანს, დასაქმების პერსპექტივის შექმნის გზით იძულებით 
გადაადგილებული პირების  სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხე ლ შეწყობა და მათი საარსებო მდგომარეობის გაუმჯობესება წარ-
მოადგენს.

2020 წელს, პროგრამის ფარგლებში,  იძულებით გადაადგილებული 200-
ზე მეტი სტუდენტი დაფინანსდა.
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დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო 
დახმარების პროგრამა

2020 წლიდან დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტო დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო 
დახმარების სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს.

პროგრამის მიზანს  ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მო-
ქა ლაქეების რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს. სა-
რეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა,  შემოსავლის წყაროს გაჩენისა 
და დასაქმების მიზნით გრანტების გაცემას, პროფესიული განათლების 
ხელშეწყობას, სამედიცინო დახმარებითა და დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფას ითვალისწინებს.

შემოსავლის წყაროს გაჩენის, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის 
მიზნით, გრანტის მიღება შესაძლებელია როგორც საქმიანობის დაწყების, 
ისე გაფართოების შემთხვევაში და მისი მაქსიმალური ოდენობა 4000 ლარს 
შეადგენს.

პროგრამაში მონაწილეობა  საქართველოს მოქალაქეებს  შეუძლიათ, რომ-
ლებიც საზღვარგარეთ  12 თვეზე მეტ ხანს არალეგალურად იმყოფებოდნენ, 
ან ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ 
თავშესაფრით და  სამშობლოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და-
ბრუნდნენ.  

გარდა ამისა, დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების 
სა ხელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში მოსწავლეებს კომპიუტერები 
გადაეცათ. კომპიუტერებით უზრუნველყოფის მთავარ მიზანს სამშობლოში 
დაბრუნებული სასკოლო ასაკის მიგრანტების სწავლების დისტანციურ 
რეჟიმში შეუფერხებლად ჩართვა წარმოადგენდა. 

2020 წელს, სააგენტომ რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, 
ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს 158 მოქალაქე დააფინანსა. 
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საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაცია

2020 წლიდან,  დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის საა გენტოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 
ინტეგრაციის ცენტრი ფუნქციონირებს. 

ინტეგრაციის ცენტრში საერთაშორისო და ცვის მქონე პირებს 
აქვთ საშუალება შეისწავლონ ქართული ენა, გაეცნონ მოქმედი 
კანონმდებლობის საბაზისო პრინციპებს, ქვეყნის მოკლე ისტორიასა 
და კულტურულ თავისებურებებს, რაც ხელს უწყობს მათი  ინტეგრაციის 
პროცესს. 2020 წელს, სწავლის პროცესი დისტანციურ რეჟიმში 
წარიმართა. 

ცენტრში საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირებს იმ სახელმწიფო 
პროგრამების შესახებ უწევენ კონსულტაციებს, რომლებსაც მათ 
საქართველო ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, განათლებისა და 
დასაქმების მიმართულებით სთავაზობს.   

ამასთან, 2020 წელს სააგენტოსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 
კომისარიატის  თანამშრომლობის შედეგად, დევნილებისა და 
საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მხარდაჭერის მიზნით 
ახალი პროექტი დაიწყო.  

პროექტის ფარგლებში, მეწარმე დევნილებს საქმიანობის გაფართოების 
მიზნით გრანტები გადაეცათ. პროექტი დევნილების სამეწარმეო 
საქმიანობის მხარდაჭერასთან ერთად, საერთაშორისო დაცვის ქვეშ 
მყოფი პირების დასაქმების ხელშეწყობასაც ითვალისწინებდა. დევნილი 
მეწარმეები  7500 ლარის ფარგლებში დაფინანსდნენ.  გრანტის მიღების 
მთავარ პირობას კი საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი მინიმუმ ერთი 
პირის დასაქმება წარმოადგენდა.

2020 წელს, პროექტის ფარგლებში, 15 დევნილი მეწარმე დაფინანსდა 
და საერთაშორისო დაცვის მქონე 15 ბენეფიციარი დასაქმდა. 
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მისაღები ცენტრი

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოს მისაღები ცენტრი სააგენტოს ბენეფიციარებს, ერთ 
სივრცეში, ხარისხიან და მათ საჭიროებებზე  მაქსიმალურად მორგებულ 
მომსახურებას სთავაზობს.  დისტანციური მუშაობის პირობებში, იძუ ლე-
ბით გადაადგილებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ მისაღები ცენტრის 
ყველა სერვისით შეუფერხებლად ისარგებლონ.  

2020 წელს, სააგენტოს  მისაღები ცენტრი 30 000-ზე მეტ ბენეფიციარს 
მოემსახურა. 

იმისათვის, რომ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის სახელმწიფო 
სერვისებზე წვდომა კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, როგორც 
გრძელვადიანი განსახლების მოთხოვნით განაცხადის შევსება, ისე 
სხვადასხვა ტიპის განცხადებების დაწერა საქართველოს მასშტაბით 
არსებულ ყველა იუსტიციის სახლშია შესაძლებელი.

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოს მისაღები ცენტრი –  ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა N15ა

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოს ტერიტორიული სამმართველოები:
ქ. გორი სამების ქუჩა N1;
ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. N5ა;
ქ. ქუთაისი, ი. აბაშიძის გამზ. N27;
ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N106.
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იძულებით გადაადგილებული ოჯახების 
განსახლების მიმართულებით 2021 წელს 

დაგეგმილი სამუშაოები

• თბილისი - ბინა გადაეცემა 260 დევნილ ოჯახს, დამატებით შეს-
ყიდულია 300-მდე ბინა.  

• ზუგდიდი - ბინა გადაეცემა 600 დევნილ ოჯახს,  დამატებით შეს-
ყიდულია 400-მდე ბინა; 

• ქუთაისი -  ბინა გადაეცემა  111 დევნილ ოჯახს, დამატებით მიმ-
დინარეობს 240 ბინის მშენებლობა. 

• წყალტუბო - ბინა გადაეცემა 420 დევნილ ოჯახს. 

• გორი - ბინა გადაეცემა 68 დევნილ ოჯახს.  

• მარნეული - დასრულდება სოფლის ტიპის დასახლების მშენებლობა 
31 დევნილი ოჯახისთვის, დამატებით ბინა გადაეცემა 11 დევნილ 
ოჯახს.  

• სააგენტოს „სოფლად სახლს“  დამატებით 1200 დევნილ ოჯახს შეუს-
ყიდის.

• დევნილთა საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 200-ზე მეტი 
სახლი აშენდება.  

• უსაფრთხო გარემოში 200-ზე მეტი ეკომიგრანტი ოჯახი განსახლდება.
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