
საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის 
სააგენტო

წლის 
ანგარიში2018



სარჩევი 

მინისტრის მოადგილის მიმართვა  ...........................................................................................................3

სააგენტოს დირექტორის მიმართვა ........................................................................................................5

სააგენტოს შესახებ .................................................................................................................................7

მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია  .................................................................................8

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა  .................................................................9

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა ............................................................................ 13

განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა ..................................................................................... 16

მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა ........................................................................................... 19

საინფორმაციო კამპანიები  ................................................................................................................ 23

დონორებთან, არასამთავრობო, საერთაშორისო და  
კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ...................................................................................... 26



3
5
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

მინისტრის მოადგილის მიმართვა 

საქართველოს მთავრობის ერთ-
ერთ პრიორიტეტს ქვეყანაში სიღა-
რიბის შემცირება და მოსახლეობის 
კეთილდღეობის ამაღლება წარ-
მოადგენს. ამ მიმართულებით არა-
ერთი  სახელმწიფო უწყება კოორ-
დი ნირებულად მუშაობს. 

საქართველოს ოკუპირებული ტე-
რიტორიებიდან დევნილთა, შრო-
მის, ჯანმრთელობისა და სოცია-

ლური დაცვის სამინისტრო აქტიურად განაგრძობს დევნილთა გრძელვადიანი 
განსახლების პროცესს. მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, რო-
მელთა თანახმადაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით ხორციელდება. დევნილებისთვის საცხოვრებელ კორპუსებში ბინების 
დაგაცემასთან ერთად, განსაკუთრებით აღსანიშნავია „სახლის შესყიდვის პროგ-
რამა“, რომელიც სამინისტროს ორივე პრიორიტეტულ მიმართულებას - დევნილ-
თა განსახლებას და მათი დასაქმების ხელშეწყობას პასუხობს, გამომდინარე იქი-
დან, რომ სახლს თან ახლავს საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი. 

დევნილებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ერთ-ერთ მოწყვლად კატე-
გორიას, განსაკუთრებით სჭირდება დახმარება საარსებო წყაროების შექმნაში. 
სწორედ ამიტომ, 2014 წელს შეიქმნა სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყო-
ფის სააგენტო. სააგენტოს მთავარ მიზანს, დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური 
ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა წარმოადგენს. სამინისტროში შემუშავებუ-
ლია, ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო 
წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია და მისი განხორ-
ციელების საქმოქმედო გეგმაც. სააგენტოში შემუშავდა და წარმატებით განხორ-
ციელდა არაერთი საარსებო წყაროების პროგრამა. 
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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ქვეყანაში საარსებო წყაროების პროგრამებს არაერთი სახელმწიფო უწყება 
ახორციელებს. მათში მონაწილეობა საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია, 
მათ შორის დევნილებს. ამიტომ, სააგენტოს ერთგვარი მედიატორის ფუნქციაც 
აქვს და დევნილბში, საკუთარი პროგრამების გარდა, ქვეყანაში მოქმედ საარსე-
ბო წყაროების სხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებაც ავრცელებს ინფორმა-
ციას. აღნიშნულის შედეგად, ბოლო წლების განმავლობაში, ასეთ პროგრამებზე  
დევნილების მხრიდან მიმართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა, რასაც სტატის-
ტიკური მონაცემები ცხადყოფს. 

სააგენტო, როგორც ერთ-ერთი წარმატებით მოქმედი სტრუქტურული ერთეული, 
მუდმივად განიცდის ცვლილებებს, რომლებიც მისი განვითარებისკენ არის მი-
მართული. სააგენტოს მუშაობის ყოველი წელი გასულ წელზე უფრო ნაყოფიერია.  
2019 წელსაც სააგენტო განაგრძობს აქტიურ მუშაობას და სახელმწიფო და საერ-
თაშორისო დაფინანსებთ ახალი პროგრამების განხორციელებას. 

გრიგოლ გიორგაძე

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

საარსებო წყაროებით უზრუნველ-
ყოფის სააგენტომ, გასული წლის 
განმავლობაში 4 პროგრამა განა-
ხორციელა. ყველა განხო რციელე-
ბული და მიმდინარე პრო გ  რამა პა-
სუხობს იმ ძირითად სა ჭიროებებს, 
რომლებიც დევნილთათვის საარსე-
ბო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის სტრა ტეგიაშია 
ასახული. წინამდებარე ანგრიშში 

თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორმაციას, ბენეფი-
ციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პარტ-
ნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (AAH), 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), USAID-ის 
პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად, სა-
აგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი გააორმაგა, 
შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცილებით მეტია, 
ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა ამისა, USAID-ის 
პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წელია, დევნილთა 
ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწარმეო 
საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათლება და 
სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენეფიციართა რა-
ოდენობამ 4000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო ის ბენეფიცი-
არები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ განსახლებასთან 
ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ საცხოვრებელთან ახლოს შეიქმნან საარსებო 
წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპაციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლე-
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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ბულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი 
სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართ-
ვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქციის რეალიზაციაში.  ასევე მეწარმე დევნილები, 
რომლებსაც მათი ბიზნეს საქმიანობის გადაიარაღებისთვის საჭირო ნივთები გა-
დაეცათ. მათ, სუბსიდიის მიღების შემდეგ დამატებით ერთი დევნილი ან ეკომიგ-
რანტი პირი დაასაქმეს.

ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პროფესიული განათლე-
ბა. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯებში სწავლა უფასოა, 
ამასთან სააგენტო დევნილებს ტრანსპორტირების საფასურს უნაზღაურებს. შედე-
გად, დევნილი იღებს განათლებას ყველანაირი ფინანსური დანახარჯის გარეშე. 
დევნილებისთვის, როგორც ქვეყანაში არსებული ერთ-ერთი მოწყვლადი კატე-
გორიისთვის, ასეთი სახის დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ამას-
თან, სააგენტო უკვე მეორე წელია ახორციელებს პროგრამას, რომლის თანახმა-
დაც სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამ-
თავრებულებს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელ-
მწიფო პროგრამის“ ბენეფიციარებს, თვითდასაქმების მიზნით, საგელობო იარა-
ღები გადაეცემათ. პროგრამის ფარგლებში უკვე 100-მდე ბენეფიციარი დავა-
ფინანსეთ. მონიტორინგის პროცესმა გვაჩვენა, რომ ამ პროგრმის ფარგლებში 
დაფინანსებულ ბენეფიციართა 75%-ის საშუალო შემოსავალი, 100-დან 1000 
ლარამდე გაიზარდა.

სააგენტო 2019 წელსაც აგრძელებს აქტიურ მუშაობას და ახალი პროგრამების 
შეთავაზებას დევნილებისთვის. ამისათვის დიდი ენთუზიაზმით აღსავსე ადამიანე-
ბისგან შემდგარი გუნდი მუშაობს, რომ შეიქმნას და წარმატებით განხორციელდეს 
დევნილთა საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული პროგრამები.  სწორედ ამ 
გუნდის  ყოველდღიური დაუღალავი შრომის შედეგია ასეულობით დევნილის 
მცირედით უკეთესობისკენ შეცვლილი მომავალი. 

თამარ გავაშელი

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

სააგენტოს შესახებ

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო) 
შეიქნა 2014 წელს. სააგენტოს უპირველესი მიზანია დევნილთა და ეკომიგრანტთა 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ინტეგრაციის ხელ-
შეწყობა. მიზნის მისაღწევად სააგენტო შეიმუშავებს, ახორციელებს და აფასებს 
საარსებო წყაროების პროგრამებს, რომლებიც მაქსიმალურად არის მორგებული 
დევნილთა საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე. სააგენტო უზრუნველყოფს აღნიშნული 
პროგრამების განხორციელებისთვის სათანადო ფინანსური რესურსების მოპოვე-
ბასა და მართვას. 

პროგრამები ითვალისწინებს დევნილებზე გრანტების/სახელმწიფო დახმარებე-
ბის გაცემას, რათა მოხდეს არსებული შემოსავლის წყაროების გაუმჯობესება, ახა-
ლი წყაროების შექმნა ან თვითდასაქმება. გარდა გრანტებისა, დიდი ყურადღება 
ეთმობა დევნილთა გადამზადებას, უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებასა და შესაბამისი 
განათლების მიღების ხელშეწყობას. 

პრიორიტეტულია საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამებში დევნილთა 
მაქსიმალური ჩართულობა. აღნიშნულის მისაღწევად, საარსებო წყაროებით უზ-
რუნველყოფის სააგენტო უწყვეტად ახორციელებს საინფორმაციო კამპანიებს. 
კოორდინაციის რეგულარული და ეფექტური მექანიზმის მეშვეობით, დევნილებს 
საშუალება ეძლევათ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღონ დაგეგმილი სახელმწიფო 
პროგრამებისა და რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ. 

დასახული მიზნების მისაღწევად სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელ-
მწიფო უწყებებთან და მუნიციპალიტეტებთან, საერთაშორისო და არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, ასევე 
ფიზიკურ პირებთან. გარდა ამისა, სააგენტო აქტიურად თანამონაწილეობს ყველა 
ინიცირებულ პროექტში, რომელიც გათვლილია დევნილთათვის საარსებო წყა-
როების შექმნაზე. 

სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობითა და მათი მხარდაჭერით სააგენტომ არაერთი წარმატებული 
პროგრამა განახორციელა.
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქარ-
თველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტე-
ტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას განსაზღვრავს მმართველი 
საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებე-
ლი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, გამჭვირვალობისა და 
მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის უფლებით მოწვეულ 
იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე საბჭოს არაწევრი, 
სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართველი და უცხოელი ექს-
პერტები. 

ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-
ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 
წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 
სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 
მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქ-
მედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). საბ-
ჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთავრო-
ბო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭიროების 
შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო გეგმის 
ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთავ-
რობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო გეგ-
მის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელმ-
წიფო უწყებებთან და მუნიციპალიტეტებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ, 
სამთავრობო/არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის 
იურიდიულ პირებთან, ასევე ფიზიკურ პირებთან. გარდა ამისა, სააგენტო აქტი-
ურად არის ჩართული სხვადასხვა უწყების/ორგანიზაციის პროექტებში, რომლე-
ბიც ორიენტირებულია საარსებო წყაროების შექმნაზე. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

აღნიშნვის ღირსია სააგენტოს თანამშრომლობა საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების, ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროებთან და 
მათ კონტროლს დაქვემდებარებულ შემდეგ სააგენტოებთან: შემოსავლების სამ-
სახური, სოციალური მომსახურების სააგენტო, სოფლის მეურნეობის პროექტების 
მართვის სააგენტო, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სა-
აგენტო და აწარმოე საქართველოში. აღნიშნულ უწყებებთან თანამშრომლობით 
არაერთი წარმატებული პროექტი შეიქმნა და განხორციელდა, რასაც მოწმობს 
ექსპერტთა და საერთაშორისო ორგანიზაციათა ანგარიშები და შეფასებები. 

 სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ 
შემუშავებული და განხორციელებული პროგრამები

პროგრამის დასახელება 
დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის  
პროგრამა 

პროგრამის შესახებ 

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2017-2019 წლებში ჩა-
ირიცხა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებაში, დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტო, სწავლის პერიოდში, ტრანსპორტირების ხარჯებს უნაზღაურებს.

მიზანი
დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობა შრომის ბაზარ-
ზე დამკვიდრებისათვის.

განხორციელების პერიოდი აპრილი 2016 - დღემდე

მიღწეული შედეგები
პროგრამის ამოქმედებიდან 2018 წლის ბოლომდე პროგრამით 
ისარგებლა 477 დევნილმა. მხოლოდ 2018 წელს ტრანსპორტირე-
ბის საფასური აუნაზღაურდა 286 დევნილს.

გავრცელების არეალი საქართველოს ყველა კონტროლირებადი რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების დევნილი სტუდენტები

ბენეფიციართა რაოდენობა 286

ბიუჯეტი 110 000 ₾

განმახორციელებელი 
ორგანიზაცია

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

ანა ბასიშვილი

ანა ცხინვალიდან დევნილია. ანა და მისი 
ოჯახი, 90 - იან წლებში, ცხინვალიდან 
გორის რაიონში, სოფელ დიცში გადა-
ვიდნენ საცხოვრებლად. შემდეგ 2008 
წელს საომარი მოქმედებების გამო, მე-
ორედ მოუწიათ საცხოვრებლის მიტოვე-
ბა. მას შემდეგ ანა თბილისში ქირით 
ცხოვრობს. ანა სოციალურად დაუცვე-
ლია. უსახსრობის გამო ხშირად მოუწია 
ბინის შეცვლა. დღეს ერთ ოთახიან ბინა-
ში, მცირეწლოვან შვილთან ერთად 

ცხოვრობს. პროფესიით ფიზიკოს-მათემატიკოსია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
დარგში მაგისტრის ხარისხი აქვს, პროფესიით მუშაობა ვერ შეძლო. როგორც 
თვითონ აღნიშნა, ხელსაქმე ყოველთვის ეხერხებოდა. ამის გამო, ახლობელმა 
ერთ-ერთ სამკერვალო სალონში შესთავაზა მუშაობის დაწყება. მას მერე ანა ამ 
მიმართულებით სერიოზულად დაინტერესდა და პროფესიულ კოლეკში „მერმი-
სი“ 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ჩაირიცხა. უკვე მეშვიდე თვეა სააგენტო 
ანას ტრანსპორტირების საფასურს უნაზ-
ღაურებს. სახლიდან კოლეჯში რომ მივი-
დეს მას სამი ტრანსპორტის შეცვლა უწევს. 
დღეში ექვსი ტრანსპორტის საფასური კი 
მისთვის საკმაო თანხასთან არის დაკავ-
შირებული. როგორც მან თქვა, პროგრამა 
ძალიან დაეხმარა, რადგან, რომ არა ეს 
მხარდაჭერა იგი სწავლას ვერ შეძლებდა. 
პროფესიიდან გამომდინარე, ხელნაკეთ 
სუვენირებს ამზადებს და ყიდის. სწავლის 
დასრულების შემდეგ, სურს რომ სახლში 
საკუთარი სამკერვალო მოაწყოს. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-
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ლანა შურღაია

ლანა სოხუმიდან არის დევნილი. აფხა-
ზეთიდან წამოსვლის შემდეგ მისი ოჯახი 
სენაკში დასახლდა. სკოლის დასრულე-
ბის შემდეგ ლანამ განათლების მიღება 
თბილისში გადაწყვიტა, ამიტომ ოჯახთან 
ერთად დედაქალაქში ქირით გადმოვი-
და. ამბობს, რომ კომპიუტერული მეცნი-
ერებები ყოველთვის აინტერესებდა და 
ამ მიმართულებით ბაკალავრიატიც და-
ამთავრა, თუმცა მეტი პრაქტიკული გა-

მოცდილების მიღებისთვის, უმაღლესი სასწავლებლის დასრულების შემდეგ, სა-
ხელმწიფო პროფესიულ კოლეჯში „IT აკადემია“ ჩააბარა, ვებ ინტერფეისის დე-
ველოპმენტის მიმართულებით. ერთი კოლეჯის დამთავრებას მეორე მოჰყვა, ლა-
ნამ პროფესიულ კოლეჯში „მერმისი“, ბუღალტერ-ტექნიკოსის პროფესიაც შეის-
წავლა. კოლეჯში სწავლისას მას საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენ-
ტო ტრანსპორტირების საფასურს უნაზღაურებდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი 
აღმოჩნდა მისთვის, რადგან მისი ოჯახი სოციალურად დაუცველია. ლანამ სა-
აგენტოს სხვა პროგრამაშიც სცადა ბედი და კიდევ ორჯერ გაუმართლა. 2017 
წელს მას „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში 
ლეპტოპი გადაეცა. მიღებულ გრანტს ლანა საკუთარი კომპანიისთვის იყენებს, 
რომელიც მეგობრებთან ერთად „IT აკადემიის“ დასრულების შემდეგ ჩამოაყა-
ლიბა. Web House - ასე ჰქვია კომპანიას, რომელიც ვებ გვერდების შექმნის მომ-
სახურებას სთავაზობს მომხმარებლებს. როგორც ლანამ აღნიშნა, გრანტის მიღე-
ბამდე მას არ შეეძლო რამდენიმე შეკვეთის ერთად მიღება. დღეს კი ახალი ლეპ-
ტოპის დახმარებით კომპანია სრული დატვირთვით მუშაობს. გეგმავენ, რომ მო-
მავალში მობილური აპლიკაციის დამზადების სერვისიც შესთავაზონ მომხმარებ-
ლებს. გრანტის მიღების შემდგომ ლანას 
შემოსავალმა დაახლოებით 30%-ით 
მოიმატა. ლანამ ამავე პროგრამაში მო-
ნაწილეობა 2018 წელსაც სცადა, ახლა 
უკვე მისი მეორე პროფესიის განსავითა-
რებლად. წელს ლანას საბუღალტრო 
პროგრამა „ორისი“ გადაეცა. პროგრა-
მის დახმარებით ლანა გეგმავს, რომ 
სხვადასხვა კომპანიებიდან კერძო შეკ-
ვეთები მიიღოს და ამით საკუთარი და 
ოჯახის შემოსავლები კიდევ უფრო გა-
აუმჯობესოს. 
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

გიორგი მამუჩაშვილი

გიორგი წარმოშობით ცხინვალიდან 
არის. 90-იან წლებში მისი ოჯახი გორ-
ში გადავიდა სახვოვრებლად. სახლში 
მშობლებთან და დასთან ერთად ცხოვ-
რობს. მანქანები და მათი მექანიზმები 
პატარაობიდანვე აინტერესებდა, ამი-
ტომ სკოლის დასრულების შემდეგ არ-
ჩევანი არ გასჭირვებია. გიორგიმ სწავ-
ლა თბილისში გააგრძელა. მან გლდა-
ნის პროფესიული მომზადების ცენტრში 
ჯერ ავტომობილის ელექტროობა ხო-

ლო შემდგომ ავტომობილის ავტომობილის დიაგნოსტიკა შეისწავლა. კონკრეტუ-
ლი მიმართულებების შერჩევაში, როგორც თვითონ აღნიშნა კოლეჯის კარიერის 
დაგეგმვის მენეჯერი დაეხმარა. გიორგის კოლეჯში სწავლის პერიოდში სტანს-
პორტირება სააგენტომ აუნაზღაურა. იგი კოლეჯში გორიდან ყოველ დღე დადი-
ოდა. დღეს უკვე თბილისში ერთ-ერთ საავტომობილო სერვის ცენტრში მუშაობს. 
ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პრაქტიკულ გამოცდილებას აგროვებს, მომავალში კი სა-
კუთარი სერვის ცენტრის გახსნას გეგმავს. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-
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პროგრამის 
დასახელება 

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის შესახებ პროგრამის ფარგლებში დევნილებისთვის, მათი თვითდასაქ-
მების ხელშეწყობის მიზნით, ხორციელდება სახელობო იარა-
ღების შეძენა. პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსების 
მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ₾. შესაძლებელია, როგორც 
ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური განაცხადის შევსება. დაფი-
ნანსების ოდენობაც განმცხადებელთა პროპორციულად იცვ-
ლება. ჯგუფური განაცხადი უნდა შედგებოდეს მაქსიმუმ სამი 
დევნილისგან. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსთან და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, სააგენტომ 
შეარჩია 180 პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულებსაც 
აქვთ თვითდასაქმების შესაძლებლობა.

მიზანი დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო 
იარაღების შესყიდვის გზით.

განხორციელების პერიოდი სექტემბერი 2017 - დღემდე

მიღწეული შედეგები პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულ და/ან სსიპ სო-
ციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებულ დევ-
ნილებს მათივე მოთხოვნილი სახელობო იარაღები გადაეცათ, 
რომლითაც ისინი შეძლებენ საკუთარი საქმიანობა წამოიწყონ.

გავრცელების არეალი საქართველოს ყველა კონტროლირებადი რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი 2015-2018 წლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების 
კურსდამთავრებული და/ან სსიპ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 
პროგრამის“ სერტიფიცირებული დევნილები.

ბენეფიციართა რაოდენობა 44 დევნილი

ბიუჯეტი 80 000 ₾

განმახორციელებელი 
ორგანიზაცია

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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ქეთევან ჩოჩნიძე

ქეთევან ჩოჩნიძე ცხინვალიდან დევნი-
ლია, ის 90 - იან წლებში წამოვიდა და 
ჯერ ბორჯომში, ხოლო შემდგომ გორში 
დასახლდა. დღეს, ქ-ნი ქეთევანი მეუღ-
ლესთან და შვილებთან ერთად, გორში, 
უკვე საკუთარ ბინაში ცხოვრობს, რომე-
ლიც სამინისტრომ გადასცა. პროფესიით 
დაწყებითის პედაგოგია, თუმცა ამ მიმარ-
თულებით დიდიხანი არ უმუშავია. კერვა 
ყოველთვის აინტერესებდა. თავიდან, 
სახლში შვილებისთვის კერავდა. შემდ-

გომ ამ საქმის სიღრმისეულად შესწავლა გადაწყვიტა და პროფესიულ კოლეჯში 
ჩააბარა. კოლეჯში სწავლის პერიოდშივე მიიღო შემოთავაზება ადგილობრივი 
სამკერვალო სახლიდან და მკერავად დასაქმდა. გასულ წელს პროგრამის შესა-
ხებ SMS-ით შეიტყო, შემოიტანა განაცხადი და საწარმოო საკერავი მანქანა მი-
იღო. როგორც თვითონ ამბობს, შეკვეთებმა 50% - ით მოიმატა, თუმცა პროდუქ-
ტის სრულად დასამთავრებლად მხოლოდ საკერავი მანქანა არ აღმოჩნდა საკმა-
რისი. ამიტომ, ქ-ნ ქეთევანს, იმ სამკერვალო სახლის რესურსის გამოყენებაც 
უწევდა, სადაც ის მუშაობს. იმისათვის, რომ ქ-ნ ქეთევანს სახლში სრულად აღ-
ჭურვილი სამკერვალო ჰონდოდა, მან 
ბედი 2018 წელსაც სცადა და ამჯერა-
დაც გაუმართლა. მას გრანტის სახით 
„ოვერლოკის“ მანქანა და საუთოვებე-
ლი მაგიდა გადაეცა. აღნიშნულის შე-
დეგად, ქ-ნი ქეთევანი სამკერვალო 
ნივთების წარმოებას დამოუკიდებლად 
შეძლებს. გეგმავს, რომ შეკერილი ნა-
წარმი ადგილობრივ მაღაზიებშიც ჩა-
აბაროს, რითაც საგრძნობლად გაზრ-
დის ოჯახის შემოსავალს. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

ამირან ჭოველიძე

ამირან ჭოველიძე დიდი ლიახვის ხეობიდან, 
სოფელი ძარწემიდან დევნილია. 2008 წლის 
შემდეგ გორში, კარალეთის ჩასახლებაში, 
მშობლებთან და ძმასთან ერთად ცხოვრობს. 
სკოლის დასრულების შემდეგ გადაწყვიტა 
ელექტრიკოსის საქმიანობის შესწავლა. მალე-
ვე დაიწყო მუშაობა ქალაქ გორში ელექტრი-
კოსად ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სადაც მო-
რიგეობით მუშაობს. თავისუფალ დროს კერძო 
შეკვეთები აქვს. საშუალოდ თვეში 3-4 შეკვეთა 
აქვს. დევნილთა თვითდასაქმების პროგრამის 

შესახებ SMS-ით შეიტყო, შეავსო განაცხადი და პროგრამის ფარგლებში შექმნი-
ლი კომისიის გადაწყვეტილებით მიიღო გრანტი. ამირანს ელექტრიკოსის ყო-
ველდღიური საქმიანობის შესასრულებელი სახელობო იარაღები გადაეცა. რო-
გორც თვითონ ამბობს, აღნიშნული იარაღების დახმარებით ბევრად უფრო სწრა-
ფად შეასრულებს სამუშაოს, რაც საშუალებას მისცემს უფრო მეტი შეკვეთები მი-
იღოს. ამ ეტაპზე, ამირანი ერთადერთი წევრია ოჯახში, ვისაც შემოსავალი აქვს.

მურთაზ ნარმანია

აფხაზეთიდან დევნილ მურთაზ ნარმანიას 
ლენტური ხერხი გადაეცა საკუთარი საქმიანო-
ბის გაფართოებისთვის. ბ-ნი მურთაზი ერთ-
ერთია იმ 44 დევნილი კურსდამთავრებულის-
გან, რომლებმაც დევნილთა თვითდასაქმების 
ხელშეწყობის პროგრამაში გაიმარჯვეს. მურ-
თაზ ნარმანიამ, სსიპ სოციალური მომსახურე-
ბის სააგენტოს, სამუშაოს მაძიებელთა პროფე-
სიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალი-
ფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრა-
მის ფარგლებში, სადურგლო კურსები გაიარა. 

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია SMS-ით მიუვიდა, განაცხადი შეავსო და პროგ-
რამის რჩეულ განმცხადებლებს შორის მოხვდა. 
ბ-ნი მურთაზი წყალტუბოში, კოპიტნარის დასახლებაში ცხოვრობს. იგი სოციალუ-
რად დაუცველია, ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი. ოჯახის ძირითადი შემოსავალი 
ბ-ნი მურთაზის სადურგლო საქმიანობაა. მას უკვე რამდენიმე წელია საკუთარი 
საამქრო აქვს და ძირითადად სკამებს ამზადებს, რომლებსაც ადგილობრივად 
ყიდის. მიღებული გრანტის დახმარებით, ბ-ნი მურთაზი პროდუქციას უფრო სწრა-
ფად დაამზადებს, ვიდრე ამას აქამდე აკეთებდა. შესაბამისად, უფრო მეტი შეკვე-
თის მიღებასაც შეძლებს, რაც ოჯახის შემოსავლებზეც აისახება. ასევე, იგი მომხ-
მარებელს სკამების უფრო ფართო არჩევანს შესთავაზებს.
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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პროგრამის დასახელება განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის შესახებ პროგრამის ფარგლებში,  სასათბურე მეურნეობის დასაწყებად 
ან განსავითარებლად გრანტები გადაეცემათ იმ დევნილ ოჯა-
ხებს,  რომლებსაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები-
დან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს “სახლის შესყიდვის პროგრამის“ ფარგლებში საც-
ხოვრებელი სახლები, საკარმიდამო ნაკვეთებით უკვე  გადაეცა. 
დაფინანსებისას პრიორიტეტი მიენიჭათ საოკუპაციო ხაზთან ახ-
ლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრებ დევნილებს. დევნილ ოჯახზე 
გრანტის  მაქსიმალური ოდენობა, თანადაფინანსების ჩათვლით, 
10 000 ლარით განისაზღვრა. 
საგრანტო პროგრამა ხორციელდება, სსიპ საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტოს და ამერიკის შეერთებული შტატე-
ბის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ 
ZRDA-ს პარტნიორობით.

მიზანი სოფლად განსახლებული დევნილების შემოსავლის ზრდა მათი სა-
სოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერის გზით

განხორციელების პერიოდი მარტი 2018 - დღემდე

მიღწეული შედეგები 15 დაფინანსებული სასათბურე მეურნეობა

გავრცელების არეალი კასპის, გორის, ქარელის, ხაშურის, დუშეთის, ზუგდიდის, წალენჯი-
ხის, ახალციხის, ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ასპინძის, ადიგენის, 
ბორჯომის, მარნეულის, ბოლნისის, წალკის, ახმეტის მუნიციპალი-
ტეტები. 

სამიზნე ჯგუფი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრო-
მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს “სახ-
ლის შესყიდვის პროგრამის“ ბენეფიციარი, რომლის განსახლება 
მოხდა პროგრამის გავრცელების არეალში.

ბენეფიციართა რაოდენობა 15 დევნილი

ბიუჯეტი 200 000 ₾ (100 000 ₾ - სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველ-
ყოფის სააგენტო, 100 000 ₾ - პროექტი ZRDA)

განმახორციელებელი 
ორგანიზაცია

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) პროექტი ZRDA.
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-
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ანატოლი გადელია

ანატოლი გადელია სოხუმის რაიონის სოფელ შრომადანაა დევნილი. აფხაზეთი-
დან წამოსვლის შემდეგ, დასავლეთ საქართველოში, ოჯახთან ერთად, სხვადასხ-
ვა ადგილას ცხოვრობდა. 2016 წელს, სამინისტროს სახლის შესყიდვის პროგრა-
მის ფარგლებში, ზუგდიდის რაიონის სოფელ რიყეში საცხოვრებელი სახლი გა-
დაეცა, საკარმიდამო ნაკვეთით. ბ-ნი ანატოლი პროფესიით ისტორიკოსია. სოხუ-
მიდან წამოსვლამდე, ის სკოლაში ასწავლიდა ისტორიას. პედაგოგობის პარა-
ლელურად, ბ-ნ ანატოლის საკუთარი სათბური ყოველთვის ჰქონდა, სადაც ყვავი-
ლების მოყვანით იყო დაკავებული. 25 წლიანი დევნილობის შემდეგ, დღეს, ბ-ნ 
ანატოლის უკვე საკუთარი სახლი და სათბურიც აქვს. „განსახლებულ დევნილთა 
მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, მის ნაკვეთზე 240 მ2 სათბური 
განთავსდა, სადაც იგი მწვანილის, სალათის ფოთლების და ხახვის მოყვანას 
გეგმავს. ოჯახს ამ კულტურების მოყვანის გამოცდილება უკვე აქვს, ამიტომ საქმი-
ანობის დაწყებას მოუთმენლად ელოდებიან. ბ-ნი ანატოლი მოსავლის რეალიზა-
ციას რამდენიმე რესტორანში და ადგილობრივ ბაზარში გეგმავს. ვარაუდობს, 
რომ სათბურიდან მიღებულმა შემოსავალმა 5000 ლარი უნდა შეადგინოს, რაც 
ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს.

გულიარდა არქანია

გულიარდა არქანია მეუღლესთან და შვი-
ლის ოჯახთან ერთად ზუგდიდის რაი-
ონის, სოფელ შამგონაში ცხოვრობს. 
წარმოშობით გალიდან არიან, ორი წლის 
წინ სამინისტრომ „სახლის შესყიდვის 
პროგრამის“ ფარგლებში სახლი შეუსყი-
და საკარმიდამო ნაკვეთით. ქ-ნი გუ-
ლიარდა განათლებით პედაგოგია. გალ-
ში საბავშვო ბაღის გამგედ მუშობდა, 
თუმცა, სამსახურის პარალელურად ეზო-
ში მეურნეობა ყოველთვის ჰქონდა და 
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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ოჯახისთვის ძირითადი სახეობის 
მწვანილი და ბოსტნეული მოჰყავდა. 
ახალ საცხოვრებელ ადგილას ბოს-
ტანი კი გაშენა, მაგრამ გასაყიდად 
საკმარისი რაოდენობის პროდუქტის 
მოყვანა ვერ შეძლო. არქანიების 
ოჯა ხმა „განსახლებულ დევნილთა 
მხა რდაჭერის პროგრამის“ შესახებ 
მოხალისეებისგან შეიტყო, რომელიც 
სააგენტოს საინფორმაცო კამპანიის ფარგლებში აწვდიდა დევნილებს ინფორმა-
ციას სხვადასხვა პროგრამის შესახებ. ქ-ნი გულიარდას განაცხადი რჩეულ 15 გა-
მარჯვებულს შორის მოხვდა, რის შედეგადაც მას 240 მ2 სათბური დაუმონტაჟდა 
მის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე. საწყის ეტაპზე, ზამთრის პერიოდში, სხვადასხვა 
სახის მწვანილეულის (ქინძი, ოხრახუში, კამა, ნიახური, ხახვი და სხვა) მოყვანას 
გეგმავს, გაზაფხულიდან კი უკვე პომიდორს დარგავს. მოწეულ მოსავალს ადგი-
ლობრივ ბაზარში გაყიდის. ვარაუდობს, რომ ოჯახის ამჟამინდელი შემოსავალი 
50% - ით გაიზრდება. 

ჯემალ ფარულუა

ჯემალ ფარულუა წარმოშობით გალის რაიონის 
სოფელი ოტობაიადანაა. 25 წელია ზუგდიდის 
რაიონში სოფელ ორსანტიაში, მეუღლესთან და 
შვილებთან ერთად ცხოვრობს. უკვე 4 წელია, რაც 
სამინისტრომ „სახლის შესყიდვის პროგრამის“ 
ფარგლებში სახლი შეუსყიდა საკარმიდამო ნაკ-
ვეთით. გალში მძღოლად მუშაობდა, თუმცა, სოფ-
ლის მეურნეობითაც იყო დაკავებული და მცირე 
ზომის სათბური ყოველთვის ჰქონდა. სეზონურად 
ბოსტნეული და ყვავილები მოჰყავდა. აფხაზეთი-
დან წამოსვლის შემდეგაც ბ-ნ ჯემალმა საკუთარი 
ხელით ააწყო პატარა სათბური, საიდანაც მცირე 

რაოდენობით მოსავალს იღებდა. „განსახლებულ დვნილთა მხარდაჭერის პროგრა-
მის“ შესახებ SMS-ით შეიტყო, შეავსო განაცხადი და დაფინანსდა. ბ-ნი ჯემალის კუთ-
ვნილ მიწის ნაკვეთზე უკვე დამონტაჟდა 240 მ2 სათბური, სადაც იგი მარწყვის მოყ-
ვანას გეგმავს, მიღებულ მოსავალს 
კი, ზუგდიდში, რამდენიმე რესტორან-
ში და საკონდიტროში ჩააბარებს. რო-
გორც თვითონ აღნიშნავს, სათბურში 
მოწეული მოსავლის გაყიდვით ოჯა-
ხის შემოსავალი 20-30%-ით გაუმჯო-
ბეს დება. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

პროგრამის დასახელება მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის შესახებ სააგენტოსა და ფონდ „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ 
(AAH) პარტნიორობით, მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა დევნილების მიერ მარ-
თული სამეწარმეო საქმიანობა,  რათა გაიზარდოს   მათი სა-
წარმოების ბრუნვა და შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. 
პროგრამა ხელს უწყობს  მეწარმეობის თეორიული და პრაქ-
ტიკული საკითხების გაცნობის, ფინანსებთან ხელმისაწვდომო-
ბის, ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა და/ან გაუმჯობესებული 
მარკეტინგისა და გაყიდვების საშუალებით  მეწარმე სუბიექტის  
სამეწარმეო საქმიანობის  განვითარებასა და გაფართოებას. 
თითო საწარმოს გადაეცა, 10 000 ლარამდე ღირებულების, 
მათი ბიზნეს საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის/გაფართოებისთ-
ვის/გადაიარაღებისთვის საჭირო ნივთები. მეწარმე სუბიექტთა 
მხარდაჭერა განხორციელდა EPIC  პროგრამის ფარგლებში 
გერმანიის ფედერალური მთავრობის და საქართველოს მთავ-
რობის ხელშეწყობით.

მიზანი დევნილთა და მოწყვლადი ადგილობრივი თემების სოციალუ-
რეკონომიკური ჩართულობა მიზნობრივი დასაქმების, განათ-
ლების და სამეწარმეო ინიციატივების მხარდაჭერის გზით, ასევე 
მათი კავშირების გაუმჯობესება საჯარო და კერძო სექტორთან.

განხორციელების პერიოდი მაისი 2018 - დეკემბერი 2018

მიღწეული შედეგები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 20 საწარმო, რომლებიც, 
გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, დამატებით მინიმუმ 
ერთ დევნილს ან ეკომიგრანტს დაასაქმებენ. 

გავრცელების არეალი მარნეულის, თეთრიწყაროს, ფოთის, წალენჯიხისა და სენაკის 
მუნიციპალიტეტები.

სამიზნე ჯგუფი დევნილები, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სამეწარ-
მეო საქმიანობით არიან დაკავებულები. 

ბენეფიციართა რაოდენობა 20 დევნილის მიერ მართული საწარმო

ბიუჯეტი 212 000 ₾  (100 000 ₾ - სსიპ საარსებო წყაროებით უზ-
რუნველყოფის სააგენტო, 112 000 ₾ - ფონდი „მოძრაობა 
შიმშილის წინააღმდეგ“ (AAH))

განმახორციელებელი 
ორგანიზაცია

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
ფონდი „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ (AAH)
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

ზურაბ ბორცვაძე

ზურაბ ბორცვაძე თეთრიწყაროს მუ-
ნიციპალიტეტში მეფრინველეობით 
არის დაკავებული. ორი დასახელე-
ბის ინკუბატორი, გენერატორი, სა-
წარმოო მაცივარი, ავზი, ეს არას-
რული ჩამონათვალია იმ ნივთებისა, 
რომლებიც ბ-ნ ზურაბს თავისი პო-
რექტის განზახორციელებლად გადა-
ეცა. ბ-ნი ზურაბი მეფრინველეობას 
2011 წლიდან ეწევა. ამ ხნის მან-
ძილზე, იგი მხოლოდ ქათმის საინ-
კუბაციო და სასურსათო კვერცხის 

წარმოებით იყო დაკავებული. პროექტის, რომლითაც მან საგრანტო პროგრამაში 
გაიმარჯვა, სრულად განხორციელების შემდგომ იგი წიწილის და ხორცის წარმო-
ებასაც შეძლებს. აღნიშნულით, ბ-ნი ზურაბი, არსებითად გააუმჯობესებს საწარმოს 
საქმიანობას და შეიქმნის დამატებით საარსებო წყაროს. ამასთანავე,ბ-ნი ზურაბი 
დაასაქმებს მინიმუმ ერთ ადგილობრივ მოწყვლად პირს. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-
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მაია ხვიჩია

მაია ხვიჩია აფხაზეთიდან, სოხუმიდან 
დევნილია. 9 წლის იყო, როდესაც მისი 
ოჯახი სენაკში გადავიდა საცხოვრებ-
ლად. სტომატოლოგიით დამამთავ-
რებელ კლასებში დაინტერესდა და ამ 
პროფესიის შესწავლა უკვე თბილის-
ში განაგრძო. უნივერსიტეტის დასრუ-
ლების შემდეგ სენაკში დაბრუნდა და 
სტომატოლოგად მუშაობა ერთ-ერთ 
კლინიკაში დაიწყო. ამავე კლინიკაში 
გაიცნო მომავალი მეუღლე, რომელიც 

იქ ორთოდონტად მუშაობდა. დღეს ქ-ნ მაიას და მის მეუღლეს სენაკში საკუთარი 
სტომატოლოგიური კლინიკა აქვთ. კლინიკა უკვე 10 წელზე მეტია წარმატებით 
მუშაობს. მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქ-ნ მაიას 
სტომატოლოგიური ბუნიკების სასტერილიზაციო აპარატი და კბილის ქიმიური 
გათეთრებისთვის საჭირო აღჭურვილობა გადაეცა. როგორც თვითონ აღნიშნა, 
სასტერილიზაციო აპარატით გარანტირებული ექნება იარაღების უსაფრთხოება 
და მათი სტერილიზება გაცილებით ნაკლებ დროში მოხდება, ვიდრე ეს აქამდე 
იყო შესაძლებელი. ასევე, სასტერილიზაციო აპარატის გამოყენებით, სტომატო-
ლოგიური იარაღები აღარ დაზიანდება და მათი ამ მიზეზით შეცვლა აღარ იქნება 
საჭრო. აქამდე, ქ-ნ მაიას აღნიშნული იარაღების პერიოდული შეცვლა ესაჭირო-
ებოდა, რაც დამატებით ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. რაც შეეხება კბილის 
ქიმიურ გათეთრებას, აღნიშნული მომსახურების მიღება, როგორც ქ-ნ მაიამ აღ-
ნიშნა, მოთხოვნის მიუხედავად, 
სენაკში აქამდე არ იყო შესაძ-
ლებელი. გრანტის მიღების 
შემდეგ, კლინიკას სრულად ექ-
ნება შესაძლებლობა ანიშნული 
მომსახურება გაუწიოს მომხ-
მარებლებს. ამ მიმართულებით 
კლინიკაში დამატებით ერთი 
დევნილი დასაქმდება. ახალი 
სერვისის დამატების შემდგომ 
ქ-ნი მაია ვარაუდობს, რომ 
კლინიკის არსებული შემოსავა-
ლი 15%-მდე გაიზრდება. 
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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ნუგზარ ჟვანია

ნუგზარ ჟვანია აფხაზეთიდან დევნი-
ლია, უკვე 25 წელზე მეტია ფოთში 
ოჯახთან ერთად სამინისტროს მიერ გა-
დაცემულ ბინაში ცხოვრობს. 2010 
წელს შემცირებაში მოჰყვა. როგორც 
თვითნ ამბობს, ბევრი თავისუფალი 
დროის გამო, სამოყვარულოდ, თაბა-
შირისგან „ალი და ნინო“-ს ქანდაკება 
დაამზადა. პირველი ნივთი კარგი რომ 
გამოუვიდა, ამ საქმით უფრო მეტად 

დაინტერესდა. მალევე თაბაშირის ქანდაკებების გასაყიდად დამზადება დაიწყო. 
შრმდგომ თაბაშირიდან ხის მასალაზე გადავიდა და უფრო რთული კონსტრუქცის 
მქონე ნივთების შექმნა დაიწყო. პროდუქცია ადგილობრიბვად გაიყიდა, რის შემ-
დეგადაც ბ-ნ ნუგზარმა გადაწყვიტა საკუთარი მცირე წარმოება წამოეწყო. გასულ 
წელს,  სსიპ - აწარმოე საქართველოშის გრანტი მიიღო და რამდენიმე დასახე-
ლების დანადგარი გადაეცა. თუმცა ნაკეთობის სრულყოფილად დამუშავებისთ-
ვის, საჭირო აღჭურვილობა მაინც არ ჰქონდა. საინფორმაციო შეხვედრაზე „მე-
წარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის“ შესახებ შეიტყო, სცადა, გაუმართლა 
და პროგრამის ფარგლებში რჩეულ 20 მეწარმე დევნილს შორის მოხვდა. მიღე-
ბული სადურგლო დანადგარების მეშვეობით, ბ-ნი ნუგზარი უკვე შეძლებს საკუ-
თარ საწარმოში სრულყოფილად და გაცილებით სწრაფად დაამზადოს ნაკეთო-
ბები, ვიდრე ამას ადრე ახერხებდა. საკუთარ პროდუქციას ბ-ნი ნუგზარი ბათუმში 
აბარებს სხვადასხვა ტურისტულ ჯიხურებსა და სუვენირების მაღაზიაში. ასევე, 
კერძო შეკვეთები აქვს ფოთშიც. ვარაუდობს, რომ სახელმწიფო დახმარების შემ-
დეგ საწარმოს მუშაობა 20 %-ით გაიზრდება. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

საინფორმაციო კამპანიები 

სააგენტომ ჩაატარა საველე ვიზიტები სხვადასხვა დევნილთა ჩასახლებებში 
ქვეყნის მასშტაბით - სულ ჩატარდა 10 საველე ვიზიტი. 
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საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

სააგენტომ ჩაატარა საინფორმაციო კამპანია მოხალისეთა ჩართულობით. 
მოხალისეებმა 5000 - მდე  დევნილ ოჯახს პირადად გააცნეს ინფორმაცია. 
სულ მუშაობდა 30 მოხალისე. კამპანია განხორციელდა ამერიკის შეერთე-
ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ 
ZRDA - სთან თანამშრომლობით.

საარსებო წყაროების ფორუმები დევნილთათვის - სულ ჩატარდა 2 ფორუმი 
წეროვანსა და მარნეულში. 
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საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

SMS კამპანია დევნილებს. 2018 წლის განმავლობაში 2 მილიონამდე მოკლე 
ტექსტური შეტყობინება გაიგზავნა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგ-
რამების შესახებ. 

დაიბეჭდა და გავრცელდა 10 000 საინფორმაციო მასალა.

2017 წელს ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიების შედეგად საარსე-
ბო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ცნობადობა 75% - დან  
84% - მდე გაიზარდა. 
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-
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დონორებთან, არასამთავრობო, საერთაშორისო და  
კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

სააგენტოს მიერ, საარსებო წყაროების პროგრამების დაგეგმვისა და განხორცი-
ელების პროცესში მნიშვნელოვანია დონორების,  საერთაშორისო, არასამთავ-
რობო და კერძო ორგანიზაციების წვლილი. აღნიშნული თანამშრომლობა გამო-
იხატა შემდეგ ღონისძიებებში: 

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ამერიკის შეერთებუ-
ლი შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი 
ZRDA - სთან, რომლის თანახმადაც, განხორციელდა საქართველოს ოკუპი-
რებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის სამინისტროს „სახლის შესყიდვის პროგრამის“ ფარგლებში 
დაფინანსებული ბენეფიციარებისთვის საგრანტო პროგრამა მათთვის სა-
სათბურე მეურნეობების მოწყობის მიზნით. გაფორმებული მემორანდუმის შე-
დეგად მოხდა სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და 
პროექტი ZRDA - ს ბიუჯეტების გაერთიანება (ჯამში 200 000 ), რომელიც 
მოხმარდა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორ-
ციელებას. 

გთხოვთ ლოგოებს შეუცვალოთ თანმიმდევრობა - მესამე გადმოიტანეთ პირველ 
ადგილას, შემდეგ ჩვენი ლოგო, შემდეგ სულ ბოლოს რომელიცაა, შემდეგ მეექვსე 
(განათლების), შემდეგ პირველი და მეორე რომლებიცაა ისინი და შემდეგ - USAID - 
ZRDA - Chemonics - ის.
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-
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ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) პროექტი ZRDA - სთან, სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყო-
ფის სააგენტო უკვე მესამე წელია თანამშრომლობს საინფორმაციო კამპა-
ნიის ფარგლებშიც. მიმდინარე წელს აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში 30 
- მა მოხალისემ 5000 - მდე დევნილ ოჯახს გააცნო ინფორმაცია საარსებო 
წყაროების პროგრამების შესახებ: ზუგდიდის, წალენჯიხის, გორის, ქარელი-
სა და კასპის მუნიციპალიტეტებში. 

სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ გააფორმა ურ-
თიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გერმანიის საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) და ფონდთან „მოძრაობა შიმშილის 
წინააღმდეგ“ (AAH), რომლის თანახმადაც მხარეები შეთანხმდნენ, ითანამ-
შრომლონ პროგრამის „იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვ-
ლადი ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური ჩართულობის ხელშეწ-
ყობა სამხრეთ კავკასიაში“ (შემდგომში „EPIC“) ფარგლებში და ერთობლი-
ვი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ დევნილებისა და მოწყვლადი ადგილობ-
რივი მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულობას. აღნიშნული 
მემორანდუმის საფუძველზე შემუშავდა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის 
პროგრამა“, რომელიც სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სა-
აგენტომ და ფონდმა „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ (AAH) ერთობლი-
ვად განახორციელეს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 20 საწარმო, 
რომლებიც, გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, დამატებით მინიმუმ 
ერთ დევნილს ან ეკომიგრანტს დაასაქმებენ.

სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და გივი ზალ-
დასტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიას შორის გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრომლობი მემორანდუმის თანახმად, წეროვანის დევნილ-
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

თა დასახლებაში მცხოვრებმა 30 - მა დევნილმა სკოლის მოსწავლემ, სრუ-
ლიად უფასოდ, სამი თვის განმავლობაში, ინგლისური ენის კურსი გაიარა 
და მიიღო შესაბამისი სერტიფიკატი. სააგენტომ უზრუნვლყო მოსწავლეების 
ტრანსპორტირება. 

სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ გააფორმა სამმხ-
რივი მემორანდუმი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და სსიპ 
- განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან, რომლის თანახმადაც, 
მხარეები შეთანხმდნენ, განათლებისა და გადამზადების კურსებში დევნილთა 
ჩართულების ხელშეწყობის, შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების/პროექ-
ტების შესახებ მათი ინფორმირებაზე, დევნილთა პროფესიული განათლებისა 
და მათი თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დევნილთა პერსონალური 
მონაცემების მიწოდებაზე.

სააგენტო ჩართულია ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC) საქართველოსა 
და უკრაინის ოფისების ერთობლივ პროექტში „უკრაინის მთავრობის ტექ-
ნიკური დახმარება ქართული გამოცდილების გაზიარების გზით“, რომელიც 
დაფინანსებულია მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს მიერ 
(აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი), ხოლო თანადაფინანსება უზრუნველ-
ყოფილია ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC) მიერ. 
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა

დევნილთა საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტომ, გასუ-

ლი წლის განმავლობაში 4 პროგ-

რამა განახორციელა. ყველა გა-

ნხორციელებული და მიმდინარე 

პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად 

საჭიროებებს, რომლებიც დევნილ-

თათვის საარსებო წყაროებზე ხელ-

მისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიაშია ასახული. წინამდება-

რე ანგრიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების შესახებ მოკლე ინფორ-

მაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.

განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა დონორ და პა-

რტნიორ ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ 

(AAH), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება („GIZ“), 

USAID-ის პროექტი ZRDA და სხვა. სწორედ წარმატებული თანამშრომლობის შე-

დეგად, სააგენტომ, პარტნიორობის გზით დაგეგმილი ორი პროგრამის ბიუჯეტი 

გააორმაგა, შედეგად, წლის ბოლოს, დაფინანსებულ დევნილთა რიცხვი გაცი-

ლებით მეტია, ვიდრე ეს არსებული სახსრებით იქნებოდა შესაძლებელი. გარდა 

ამისა, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე მესამე წე-

ლია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპა-

ნიას ახორციელებს. 

სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - სამეწა-

რმეო საქმიანობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, პროფესიული განათ-

ლება და სხვა. გასული წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების ბენე-

ფიციართა რაოდენობამ 5000 - სს მიაღწია. განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო 

ის ბენეფიციარები, რომლებისთვისაც სასათბურე მეურნეობები მოეწყო. მათ 

განსახლებასთან ერთად, შესაძლებლობა მიეცათ თავისივე საცხოვრებელ-

თან ახლოს. შეიქმნან საარსებო წყარო, რომლებიც ძირითადად საოკუპა-

ციო ხაზთან ახლოს არიან განსახლებულნი. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

USAID პროექტი ZRDA, მათ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ჩაუტარებს 

ტრენინგებს სასათბურე მეურნეობის მართვაში და ხელს შეუწყობს პროდუქცი-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

ბათურ სუბელიანი

მძღოლი

გენრიხ რაზმაძე

 საველე ოფიცერი

მამუკა 
მჭედლიშვილი 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
სპეციალისტი

მარიამ 
ციყელაშვილი

საველე ოფიცერი

მადონა ითაშვილი

საქმისწარმოების 
და ადამიანური 
რესურსების 
სპეციალისტი

ჟუჟუნა დეკანოსიძე

პროგრამების 
კოორდინატორი

ანა კიკნაძე 

იურისტი

თეონა ჯალაბაძე

ფინანსური მენეჯერი

ბეთქილ 
ჩანქსელიანი

ბუღალტერი

ნიკოლოზ 
ჩეჩელაშვილი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
სპეციალისტი

თამარ გავაშელი

დირექტორი

ჩვენი გუნდი
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მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია 

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის კონტროლს საქა-

რთველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობი-

სა და სოციალირი დაცვის სამინისტრო (შემდგომში სამინისტრო) ახორციელებს.

1) მმართველი ორგანოები

 ა) მმართველი საბჭო

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (შემდგომში - სააგენტო) 

საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას გან-

საზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტრო-

ლის განმახორციელებელი ორგანოს თანამდებობის პირები. საბჭოს სხდომებზე, 

გამჭვირვალობისა და მეტი ეფექტურობისთვის, შესაძლებელია სათათბირო ხმის 

უფლებით მოწვეულ იქნენ დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე 

საბჭოს არაწევრი, სხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ქართვე-

ლი და უცხოელი ექსპერტები. 

 ბ) სამეთვალყურეო საბჭო

სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს იძუ-

ლებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 

წლების სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). 

სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას ხელს უწყობს სამინისტროში 

მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სა-

მოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო საბჭო). 

საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე არასამთა-

ვრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია, საჭირო-

ების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო 

გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია

სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთა-

ვრობო/ არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო 

გეგმის განხორციელების პროცესში. სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახე-

საარსებო წყაროებით  უზრუნველყოფის სააგენტო

მის: თამარაშვილის #15ა
თბილისი, საქართველო
ტელ: + 995 322 14 02 41/42/43
www.livelihood.gov.ge

სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო


