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შესავალი 

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა (შემდგომში - დევნილთა) სოციალურ-

ეკონომიკური ინტეგრაცია წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის N257 განკარგულებით 

დამტკიცებულ “იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო 

წყაროებზე ხელმისაწვდომობის სტრატეგიის“ (შემდგომში „საარსებო წყაროების სტრატეგია“) 

ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს.1  საარსებო წყაროების სტრატეგიის და საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2721 განკარგულებით დამტკიცებული „იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის“ 

(შემდგომში „სამოქმედო გეგმა“) მიზნებისათვის, „საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 

გულისხმობს ადეკვატურ და მდგრად ხელმისაწვდომობას შემოსავლებზე და რესურსებზე 

საბაზისო მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად (მათ შორის ადეკვატური 

ხელმისაწვდომობა საკვებზე, სასმელ წყალზე, სამედიცინო მომსახურებაზე, განათლებაზე, 

საცხოვრებელზე და თემის ცხოვრებაში მონაწილეობასა და სოციალურ ინტეგრაციაზე).“2 

განათლება, მათ შორის პროფესიული განათლება, წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკური 

ინტეგრაციის ერთ-ერთ მდგრად საშუალებას. ამ მიზნით, სსიპ დევნილთა საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში - „სააგენტო“) სამოქმედო გეგმის 

საფუძველზე ახორციელებს „სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების 

ხელშეწყობის“ პროგრამას (შემდგომში - „პროგრამა“). 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1
 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N257, “იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის 

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“, 2014 წლის 13 

თებერვალი   
2
 იგივე. 
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1. პროგრამის დასაბუთება 

 

პროფესიული განათლების პროგრამა საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, ასაკის 

შეუზღუდავად, დაეუფლონ სხვადასხვა პროფესიას. მის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს  

წარმოადგენს სწავლების ხელმისაწვდომობა და რიგი პროფესიების შემთხვევაში მოკლე 

ვადიანობა.  

2015 წლის დეკემბერში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაკვეთით ჩატარდა 

„პროფესიული სასწავლებლებით სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა,“ რომლის 

ფარგლებშიც გამოიკითხა სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლების 2244 სტუდენტი. 

მათი 93%-ის აზრით სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში სწავლა ხელმისაწვდომია. 

97% მიიჩნევს, რომ პროფესიული განათლების სისტემა პროფესიონალებს ამზადებს, ხოლო 

93% აცხადებს, რომ  პროფესიული განათლების სისტემა გამოირჩევა  სწავლების მაღალი 

დონით.3 ამავე კვლევის თანახმად, „სტუდენტების 82% მიიჩნევს, რომ პროფესიულ 

სასწავლებლებში რეგისტრაციის პროცესი მარტივია. 76%  კი მიიჩნევს, რომ პროფესიული 

განათლება მომავალში დასაქმების თვალსაზრისით პერსპექტიულია.“4 კვლევების თანახმად, 

პროფესიული განათლება კურსდამთავრებულთა 53%-ისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა მათი 

პროფესიული საქმიანობისათვის.5  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2015 წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო 

მიღებაზე ჩარიცხულთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში დევნილთა წილი 6%-ს 

შეადგენს. პროცენტული მაჩვენებელი იგივეა კურსდამთავრებულებთან მიმართებაშიც. 

დევნილი მოსახლეობა აქტივობის დაბალ მაჩვენებელს ხსნის მათი ეკონომიკური 

მდგომარეობით. რიგ შემთხვევებში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება მათი 

საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებით მდებარეობს. ყოველდღიურ რეჟიმში 

გადაადგილება კი დევნილებისთვის დამატებით ფინანსურ ხარჯებთან არის 

დაკავშირებული. ამ მოსაზრებას ადასტურებს ზემოთხსენებული სამოქმედო გეგმის 

განახლების პროცესში დევნილებთან  გამართული შეხვედრების დროს მიღებული 

ინფორმაციაც. სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის, შიდა ქართლისა და მცხეთა 

მთიანეთის რეგიონებში გამართულ შეხვედრებზე დევნილებმა დააფიქსირეს, რომ  

პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობას ვერ იყენებენ, რადგან რიგ 

შემთხვევებში სასწავლებელი მათი საცხოვრებლიდან მოშორებით მდებარეობს და მათთვის 

                                                           
3
ACT, „პროფესიული სასწავლებლებით სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა, 2015 წლის დეკემბერი. 

4
 იგივე. 

5
 ACT/UNDP, “პროფესიული განათლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა,“ 2015 წლის 

დეკემბერი. 
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სხვა რეგიონში/რაიონში ბინის დაქირავებასთან ან ყოველდღიურ რეჟიმში 

ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა რთული ან საერთოდ 

შეუძლებელია. 

საარსებო წყაროების სტრატეგიის მიზნებისათვის კი დევნილთა პროფესიული განათლება 

წარმოადგენს შრომის ბაზარზე მათი  კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და შესაბამისად 

დევნილთა შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობის ერთ-ერთ საშუალებას. ამ საკითხთან 

მიმართებაში, საგულისხმოა პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების მაჩვენებელი. „2012-2013 სასწავლო წლის სასწავლო წლის პროფესიული 

პროგრამების გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა  42% დასაქმებულია; დასაქმებულთა 89% 

სრულად ან ნაწილობრივ კმაყოფილია თავისი საქმიანობით; დასაქმებულ 

კურსდამთავრებულთა თითქმის ნახევარი (42%) აღნიშნავს, რომ მათი საქმიანობა სრულად 

ან ნაწილობრივ დაკავშირებულია პროფესიულ სასწავლებელში მიღებულ პროფესიასთან;6 

იმავე კვლევის თანახმად, პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა უმრავლესობას 

- 85%-ს - სამუშაოს დაწყების გამო საცხოვრებელი ადგილი არ შეუცვლია;7 დევნილთათვის 

დასაქმების პერსპექტივის შექმნა მათივე განსახლების ადგილებთან ახლოს, გაზრდის მათი 

სოციალური ინტეგრაციის მაჩვენებელს. 

  

2. პროგრამის აღწერა 

 

პროგრამის ფარგლებში ყველა სოციალურად დაუცველ დევნილს, რომელიც 2016 წელს 

ჩაირიცხება სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სააგენტო 

აუნაზღაურებს ტრანსპორტირების ან საცხოვრებლის ხარჯებს. აღნიშნული ფინანსური 

დახმარება გაზრდის დევნილთა მოტივაციას დაეუფლონ მათთვის მისაღებ პროფესიას და 

გამოიმუშავონ ის პროფესიული უნარები, რაც აუცილებელია შრომის ბაზარზე ღირსეული 

კონკურენციის გასაწევად.8 პროგრამა განხორციელდება ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული 

მიმართულებით, რომლებიც დაწვრილებითაა აღწერილი წინამდებარე პროგრამის 2.1 თავში 

(თავი 2.1 - პროგრამის განხორციელების გზები).  

პროგრამის განხორციელების პროცესში, სხვა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან 

თანამშრომლობის შედეგად, გამოვლინდებიან ის ინდივიდები, რომლებსაც საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

                                                           
6
 “საქართველოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსი შრომის ბაზარზე, 

კურსდამთავრებულთა კვლევა,“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროფესიული 

განათლების განვითარების დეპარტამენტი, 2014 წელი. 
7
 იგივე. 

8
 სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სია თან ერთვის პროგრამას (დანართი N3) 
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ლტოლვილთა სამინისტროს (შემდგომში - „სამინისტრო“) მიერ დადგენილი პროცედურების 

შესაბამისად მინიჭებული აქვთ დევნილის აქტიური სტატუსი და იმავდროულად, 

რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. გარდა ამისა, სააგენტო 

მჭიდროდ ითანამშრომლებს იმ პროფესიულ სასწავლებლებთან, სადაც აღნიშნული 

დევნილები ჩაირიცხებიან.   

სააგენტო სოციალურად დაუცველ დევნილს აუნაზღაურებს მხოლოდ იმ ხარჯს, რაც 

დაკავშირებულია მის ტრანსპორტირებასთან საცხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებლამდე 

და პირიქით. იმ შემთხვევაში თუ ფაქტიურ საცხოვრებელსა და პროფესიულ სასწავლებელს 

შორის არსებული მანძილი იმდენად დიდია, რომ არარაციონალურია ყოველდღიურად 

გადაადგილება, სააგენტო სოციალურად დაუცველ დევნილს დაუფარავს ბინის ქირის 

საფასურს, რომელიც არ სცდება ყოველთვიურად გადასახდელ 200 ლარს. გამონაკლისის 

სახით, შესაძლებელია ქ. თბილისში საცხოვრებელი ფართის დაქირავება, მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში თუ სოციალურად დაუცველი დევნილი ჩარიცხულია ქ. თბილისში მდებარე  

სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და არ ცხოვრობს და არ არის 

რეგისტრირებული ამავე ქალაქში. 

სააგენტო განახორციელებს ყოველთვიურ მონიტორინგს სპეციალურად ამ მიზნით 

შემუშავებული ფორმის მიხედვით. მონიტორინგის განხორციელების გზები და მეთოდები 

აღწერილია წინამდებარე პროგრამის შესაბამის თავში ( თავი 7 - პროგრამის მონიტორინგი 

და შეფასება).  სააგენტო ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით,  გადაამოწმებს ინფორმაციას 

პროგრამის ბენეფიციარის აკადემიური მოსწრების შესახებ, სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების დასწრების ფურცლის მეშვეობით. 

სოციალურად დაუცველმა დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის 

ბენეფიციარი, განცხადებით უნდა მიმართოს სააგენტოს ან სამინისტროს რომელიმე 

ტერიტორიულ ორგანოს და დააფიქსიროს მისი საჭიროება. განაცხადის გაკეთება 

შესაძლებელია, როგორც ქ. თბილისში, სააგენტოს ოფიციალურ მისამართზე (ქ. თბილისი, 

თამარაშვილის ქ. N15ა), ასევე სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში  შემდეგ 

მისამართებზე: 

 აჭარისა და სამეგრელო – ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო 

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 87, ტელეფონი: 0 (415) 25-14-86 

 

 იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო 

ქ. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის გამზ. 27, ტელეფონი: 0 (431) 27-18-25, 0 (431) 27-17-61 

 

 შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიული ორგანო 
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ქ. გორი, შმაგის ქ. 1, ტელეფონი: 0 (370) 27-84-91 

სოციალურად დაუცველ დევნილს შეუძლია განაცხადის შევსებული ფორმა თანდართულ 

დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე, 

შემდეგ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge  

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებლის პირადობისა და დევნილის სტატუსის 

დამადასტურებელი მოწმობების ასლები. ხსენებული დოკუმენტაციიდან რომელიმეს 

დაურთველობის შემთხვევაში სააგენტო განცხადების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში 

აცნობებს დევნილს აღნიშნულის შესახებ. დევნილი ვალდებულია შემდგომი 5 სამუშაო 

დღის ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრა და წარუდგინოს სააგენტოს 

მოთხოვნილი დოკუმენტი. თუ სოციალურად დაუცველი დევნილი მითითებულ ვადაში არ 

აღმოფხვრის ხარვეზს სააგენტო განუხილველად დატოვებს მის განაცხადს. სააგენტო 

უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, დევნილის განცხადების მიღებიდან 5 დღის 

ვადაში მოსთხოვოს მას დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა. ამავდროულად, 

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია პირდაპირ უნდა იყოს დაკავშირებული პროგრამის მიზნების 

განხორციელებასთან. დევნილს, უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია, რა მიზნით ითხოვს 

სააგენტო დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენას. მოთხოვნილი დოკუმენტაციის 

წარუდგენლობის შემთხვევაში, სააგენტო განუხილველად დატოვებს განაცხადს. 

სააგენტო პოტენციურ ბენეფიციართა განაცხადებს მიიღებს წინამდებარე პროგრამის 2.3 

თავით (პროგრამის ხანგრძლივობა) განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. მიღებული 

განაცხადები თვეში ორჯერ, პირველად ყოველი თვის 5 რიცხვამდე, ხოლო მეორედ იმავე 

თვის 20 რიცხვამდე, განიხილება კომისიური წესით და გადაწყვეტილება ეცნობება 

განმცხადებელს მისი მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროგრამის 

მიზნებისათვის ოფიციალურ შეტყობინებად ჩაითვლება სააგენტოს მხრიდან 

ბენეფიციარისათვის გადაწყვეტილების გაცნობა ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი საშუალების 

გამოყენებით: ოფიციალური წერილით, სატელეფონო ზარით, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებით ან განაცხადის ფორმაში (დანართი N2) მითითებულ ელექტრონულ 

მისამართზე. 

ბენეფიციარს განაცხადის გაკეთების დროს შესაძლებლობა აქვს მიუთითოს კონკრეტულად 

რომელი მხარდაჭერის ფორმით სურს სარგებლობა (ტრანსპორტირება ან საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა), თუმცა რეალური გარემოებების გათვალისწინებით სააგენტოს უფლება 

აქვს მოთხოვნილი მხარდაჭერის ფორმის ნაცვლად ბენეფიციარი უზრუნველყოს კომისიის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი ფორმით. სააგენტო უზრუნველყოფს 

სოციალურად დაუცველი დევნილის მხარდაჭერას მხოლოდ ერთი ფორმით. პროგრამის 

მიზნებიდან გამომდინარე, დაუშვებელია, ერთდროულად ერთი და იმავე დევნილის 

საცხოვრებლითა და ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. 

mailto:info@livelihood.gov.ge
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2.1   პროგრამის სამიზნე ჯგუფი  

 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სოციალურად დაუცველი დევნილები, რომლებიც 2016 წელს 

ჩაირიცხებიან სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

პროგრამის მიზნებისათვის სოციალურად დაუცველად ითვლება დევნილი, რომელიც 

ირიცხება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მიუხედავად მისი სარეიტინგო ქულისა.  

პროგრამის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, სააგენტო უფლებამოსილია უპირატესობა მიანიჭოს 

ბენეფიციარს, რომელსაც უფრო ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვს, იმ შემთხვევაში, თუ 

ფინანსური რესურსი ყველა განაცხადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი არ არის. 

 

2.1.1  პროგრამის ბენეფიციარისათვის დაწესებული კრიტერიუმები 

 

პირი, რომელსაც სურს გახდეს სააგენტოს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

1. რეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში და 

ფლობდეს დევნილის აქტიურ სტატუსს; 

2. რეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში; 

3. სწავლობდეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 

4. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული უნდა 

იყოს 2016 წელს. 

 

2.2 პროგრამის განხორციელების გზები 

 



    სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

   

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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სააგენტო პროგრამას განახორციელებს ორი განსხვავებული მიმართულებით, ერთის მხრივ, 

დევნილთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფით, ხოლო მეორეს მხრივ, დევნილის 

ფაქტიური საცხოვრებელსა და სასწავლებელს შორის არსებული მანძილის 

გათვალისწინებით,  მათი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფით. 

 

2.2.1 დევნილთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა 

 

სააგენტო დევნილთა ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს სამი სხვადასხვა საშუალებით. 

ერთის მხრივ, საჭიროების შემთხვევაში, შეირჩევა ადგილობრივი სატრანსპორტო კომპანია, 

რომელიც განახორციელებს დევნილთა შეუფერხებელ და უსაფრთხო გადაადგილებას 

საცხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებლამდე და პირიქით. მეორეს მხრივ, კი არსებული 

რესურსის გათვალისწინებით, მოხდება პროფესიულ სასწავლებლებთან ხელშეკრულების 

გაფორმება სოციალურად დაუცველ დევნილთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის 

თაობაზე. კონკრეტული პირობები დადგენილი იქნება შესაბამისი ხელშეკრულებით. 

ბენეფიციართა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით,  სააგენტო უფლებამოსილია 

განახორციელოს მგზავრობისათვის საჭირო თანხის პირდაპირ ბენეფიციარისათვის 

ჩარიცხვა, მის სახელზე გახსნილ საბანკო ანგარიშის ნომერზე. ბენეფიციარმა სააგენტოს 

შეტყობინების შემდეგ პროგრამით გათვალისწინებულ ვადებში უნდა წარუდგინოს მას 

საბანკო რეკვიზიტები. პოტენციურმა ბენეფიციარმა განაცხადის სპეციალურად 

შემუშავებულ ფორმაში, უნდა მიუთითოს ის მარშუტი და სატრანსპორტო საშუალება, 

რომელსაც იგი იყენებს საცხოვრებლიდან სასწავლებლამდე მისასვლელად. სააგენტო 

გადაამოწმებს განაცხადში მითითებულ ინფორმაციას და გადამოწმების შედეგად მიღებული 

შედეგების საფუძველზე განუსაზღვრავს განმცხადებელს ყოველთვიურად 

ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალურ ოდენობას, რომელიც არ შეიძლება აღემატებოდეს 

ყოველთვიურად გადასახდელ 150 ლარს. სააგენტო ბენეფიციარს აუნაზღაურებს 

ტრანსპორტირების თანხას მისი აკადემიური მოსწრების უწყისში მითითებული დასწრების  

მიხედვით.  

დევნილს უფლება აქვს განაცხადში დააფიქსიროს ტრანსპორტირების რომელ გზას ანიჭებს 

უპირატესობას. ამასთანავე, კომისიას გარემოებების გათვალისწინებით უფლება აქვს მიიღოს 

განსხვავებული გადაწყვეტილება. 

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

 რა მანძილია ბენეფიციარის საცხოვრებელსა და იმ სასწავლებელს შორის, სადაც იგი 

ჩაირიცხა. იმ შემთხვევაში, თუ დაშორება 2კმ-ზე მეტია და არ აღემატება 60 კმ-ს 

ბენეფიციარი უფლებამოსილია მოითხოვოს სააგენტოსგან ტრანსპორტირების 



    სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

   

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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ხარჯების ანაზღაურება. შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებელია 

ბენეფიციარის მოთხოვნის საფუძველზე, კომისიამ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი 

ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის შესახებ, იმ შემთხვევაშიც, თუ მანძილი მის 

ფაქტობრივ და/ან იურიდიულ მისამართსა და იმ სახელმწიფო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის, სადაც იგი ჩაირიცხა მანძილი 60 კმ-ზე 

მეტია. 

 ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების კონკრეტული საშუალების არჩევისას 

კომისია მხედველობაში იღებს შემდეგ გარემოებებს: 

1. შესაძლებელია თუ არა ხელშეკრულების გაფორმება პროფესიულ 

სასწავლებელთან ან კერძო მომსახურების მიმწოდებელთან დევნილის 

ტრანსპორტირების მიზნით; 

2. რამდენია ყოველთვიურად ასანაზღაურებელი თანხა ზემოთხსენებულ 

სუბიექტებთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში; 

3. რა ოდენობის თანხა ესაჭიროება დევნილს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილების შემთხვევაში; 

კომისია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე გადაწყვეტილებას იღებს არსებული გარემოებების 

გათვალისწინებით. კომისია უფლებამოსილია პრიორიტეტი მიანიჭოს იმ კონკრეტულ 

საშუალებას, რომლის განხორციელებისთვისაც ნაკლები ფინანსური რესურსია საჭირო, იმ 

ფაქტის გათვალისწინებით, რომ პროგრამის მიზანი მაინც მიღწეული იქნება. 

პროგრამის ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი დევნილის ტრანსპორტირებით 

უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ყოველთვიურად 

გადასახდელ 150 ლარს. 

 

ტრანსპორტირებისათვის დაწესებული კრიტერიუმები 

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე სოციალურად დაუცველ დევნილს უფლება აქვს 

გააკეთოს განაცხადი ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, თუ: 

 მის ფაქტობრივ და/ან იურიდიულ მისამართსა და იმ სახელმწიფო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის, სადაც იგი ჩაირიცხა მანძილი 2 კმ-ზე 

მეტია. 

 მის ფაქტობრივ და/ან იურიდიულ მისამართსა და იმ სახელმწიფო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის, სადაც იგი ჩაირიცხა მანძილი არ 

აღემატება 60 კმ-ს. 

სოციალურად დაუცველი დევნილი ბენეფიციარის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფისა 

და ურთიერთობის დეტალური რეგულირების მიზნით სააგენტო გააფორმებს 



    სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

   

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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ხელშეკრულებას შესაბამის სერვისის მიმწოდებელთან, იმ შემთხვევაში, თუ 

ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა ხდება მათი საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ 

სააგენტო დევნილის ანგარიშზე რიცხავს მგზავრობისათვის საჭირო თანხას, 

ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება პირდაპირ ბენეფიციართან.  

 

2.2.2 დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

 

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში ტრანსპორტირების გარდა სააგენტო ბენეფიციარს 

სთავაზობს საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მდებარეობის გათვალისწინებით. აღნიშნული 

შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება აქვთ იმ ბენეფიციარებს, ვისაც ყოველდღიურ 

რეჟიმში სასწავლებელში მისასვლელად და უკან დაბრუნებისათვის ესაჭიროებათ 

არათანაბარზომიერი ხარჯები და/ან მგზავრობაში დახარჯული დრო აღემატება 

რაციონალურ ზღვარს.  

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის დაწესებული კრიტერიუმები 

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე სოციალურად დაუცველ დევნილს უფლება აქვს 

გააკეთოს განაცხადი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, თუ: 

 მისი ფაქტობრივი და/ან იურიდიული მისამართი და იმ სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მისამართი, სადაც იგი ჩაირიცხა არ არის 

ერთიდაიმავე ქალაქში; 

 მისი ფაქტობრივი და/ან იურიდიული მისამართსა და იმ სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც იგი ჩაირიცხა მანძილი 60 კმ-ზე მეტია. 

ბენეფიციარი, რომელსაც ეცნობება, რომ იგი აკმაყოფილებს საცხოვრებელი ფართით 

უზრუნველყოფისათვის დაწესებულ კრიტერიუმებს, ვალდებულია შეტყობინებიდან 10 

კალენდარული დღის ვადაში, წარუდგინოს სააგენტოს დასაქირავებელი ბინის მონაცემები 

(მისამართი, გამქირავებლის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია). კომისია მიიღებს 

გადაწყვეტილებას ბინის მისამართისა და ქირის ოდენობის გათვალისწინებით.  

გადაწყვეტილების შეტყობინების შემდეგ, სოციალურად დაუცველმა დევნილმა სააგენტოს 

უნდა წარუდგინოს ბინის მეპატრონისგან მიღებული განახლებული ამონაწერი, რომელიც 

აღებული უნდა იყოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ხელშეკრულების 

გაფორმებამდე არაუმეტეს 10 დღით ადრე. აღნიშნული ამონაწერის წარდგენა პროგრამის 

ბენეფიციარ დევნილს ევალება მას შემდეგ, რაც კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი 

საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფის შესახებ და აცნობებს მას ამის შესახებ. 
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ხელშეკრულება წარდგენილ უნდა იქნეს დევნილისათვის კომისიის გადაწყვეტილების 

გაცნობიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველი თვის 

ბოლოს ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშის ნომერზე. 

2.2.3 პროგრამის გავრცელების არეალი 

 

პროგრამა ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამავდროულად, წინამდებარე 

პროგრამის ფარგლებში, აკრძალულია ქ. თბილისში მცხოვრები ბენეფიციარის 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, თუ ის სასწავლებელიც, სადაც იგი ჩაირიცხა, მდებარეობს 

ამავე ქალაქში. 

 

2.3            პროგრამის ხანგრძლივობა 

 

სამოქმედო გეგმის თანახმად, პროგრამა ხორციელდება 2016-2017 წლებში. პროგრამის 

ხანგრძლივობა შეიძლება შეიცვალოს ზემოთხსენებული სამოქმედო გეგმის მიხედვით. 

პროგრამის ხანგრძლივობის შემცირების შემთხვევაში სააგენტოს უწყდება წარმოშობილი 

ვალდებულებები პროგრამის ბენეფიციართა მიმართ. ამასთანავე, სააგენტო გონივრული 

ვადით ადრე, თუმცა არაუგვიანეს პროგრამის შეწყვეტამდე 1 (ერთი) კვირისა, შეატყობინებს 

პროგრამის ბენეფიციარებს პროგრამის ხანგრძლივობის შემცირების თაობაზე. 

 

3. პროგრამის მიზანი 

 

პროგრამის ზოგადი მიზანია, დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა და მათი საარსებო მდგომარეობის გაუმჯობესება, დასაქმების პერსპექტივის 

შექმნის გზით.   

პროგრამის კონკრეტული მიზანია, სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული 

განათლების ხელშეწყობა შრომის ბაზარზე დამკვიდრებისათვის. 

4. პროგრამის შედეგი 
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პროგრამის განხორციელების შედეგად, ყველა სოციალურად დაუცველი დევნილი, 

რომელიც 2016 წელს ჩაირიცხება სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში, პროგრამის 

ფარგლებში დაწესებული გამონაკლისების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფილი იქნება 

ტრანსპორტირებით ან საცხოვრებელი ფართის ქირით. 

5. პროგრამის ბიუჯეტი 
 

2016 წლისათვის პროგრამისათვის დადგენილი ბიუჯეტია 60 000 ლარი. დაფინანსება 

ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან. 2017 წლისათვის 

პროგრამის ბიუჯეტის განსაზღვრა მოხდება 2016 წლის ბოლოს. 

6. პროგრამის შეფასება და მონიტორინგი 

 

პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების ზოგადი მიზანია, დადგინდეს მიღწეულ იქნა თუ 

არა პროგრამის მიზანი და საჭიროა თუ არა პროგრამაში გარკვეული ცვლილების შეტანა, 

რომელიც შემდგომში სააგენტოს დაეხმარება მიზნით უკეთ მიღწევაში.  

მონიტორინგი მიზნად ისახავს ერთის მხრივ, პროგრამის ბენეფიციართა მუდმივ კონტროლს, 

მეორეს მხრივ კი პროგრამის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის არამიზნობრივი 

ხარჯვის თავიდან აცილებას.  

შეფასების მიზანია პროგრამის სუსტი და ძლიერი მხარეების  გამოვლენა და საჭიროების 

შემთხვევაში 2017 წლისათვის პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილებებისათვის 

დასაბუთებული რეკომენდაცი(ებ)ის შემუშავება. 

 

6.1 პროგრამის მონიტორინგი 

 

პროგრამის განხორციელების ყველა ეტაპზე სააგენტო განახორციელებს მის მონიტორინგს. 

მონიტორინგი შესაძლოა იყოს საველე და/ან მომსახურების მიმღებისა და გამწევისათვის 

სპეციალურად მონიტორინგის მიზნით შემუშავებული ფორმების მიხედვით. აღნიშნულ 

პროცესში, სააგენტო მჭიდროდ ითანამშრომლებს იმ სახელმწიფო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სადაც პროგრამის ბენეფიციარები იღებენ 

პროფესიულ განათლებას. სასწავლებლებთან ურთიერთობა და პროგრამის ბენეფიციართა 
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დასწრების შესახებ ინფორმაციის მიღება/გადამოწმება წარმოადგენს მონიტორინგის 

დამატებით საშუალებას. 

მონიტორინგი განხორციელდება საველე ვიზიტების ფორმითაც. ვიზიტების დაგეგმვისას 

ყურადღება მიექცევა პროგრამის ბენეფიციარის უზრუნველყოფის ფორმას. საცხოვრებელი 

ფართის ქირით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი დევნილების მონიტორინგი 

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის გამოყენებით განხორციელდება ყოველთვიურად. თუ 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბენეფიციარი რეალურად არ ცხოვრობს 

დაქირავებულ ბინაში, სააგენტო შეწყვეტს მისთვის ბინის ქირის გადახდას. 

 

6.2 პროგრამის შეფასება 

 

პროგრამის შეფასება განხორციელდება 2016 წლის ბოლოს. პროგრამის შეფასებას 

განახორციელებს სააგენტო სამინისტროს პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველოსთან 

ერთად. პროგრამის შეფასების მიზნით შემუშავდება სპეციალური კითხვარები, რომელთა 

მიხედვითაც, მოხდება პროგრამის ბენეფიციართა გამოკითხვა. აღნიშნული კვლევის 

შედეგების ანალიზის შედეგად, გამოვლინდება პროგრამის სუსტი და ძლიერი მხარეები და 

საჭიროების შემთხვევაში შემუშავდება რეკომენდაციები პროგრამაში სათანადო 

ცვლილებების შეტანის მიზნით.  


