
„მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული 

ასპექტების გათვალისწინებით მათი საარსებო წყაროების 
თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების 

ხელშეწყობის გზით“

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსა-
ხლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საარსებო წყაროების სააგენტოსთან 
და გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) ერთად, ევროკავშირის 
დაფინანსებით, 2016 წლიდან ახორციელებს პროექტს „მოწყვლად იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა გენდერულად მგრძნობიარე სოციალურ-ეკონომიკური 
გაძლიერება მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური 
გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“.

პროექტი მიზნად ისახავს დევნილთა ყველაზე მოწყვლადი კატეგორიის შემოსა-
ვლის ზრდას, სასოფლო-სამურნეო წარმოებისა და სასურსათო უზრუნველყოფის 
გაუმჯობესებას. ამ კატეგორიაში ერთიანდებიან:

• მარტოხელა მშობლის ოჯახი მცირეწლოვანი შვილებით 
• ოჯახი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე წევრით 
• ახალგაზრდის მიერ მართული ოჯახი 
• ხანდაზმული ადამიანის მიერ მართული ოჯახი

პროექტის ფარგლებში, დევნილებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ინვესტიციები 
სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში განახორციელონ, მათ 
შორის, მებოსტნეობაში, მეხილეობაში, მებოცვრეობაში, მესაქონლეობაში, მეფუ-
ტკრეობაში, მექანიზაციაში, სასოფლო-სამეურნეო მშენებლობაში, სოციალური 
ინფრასტრუქტურის მოწყობაში და ა. შ.

 

  პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ



მსგავსი ტიპის, უკვე განხორციელებული პროექტების ფარგლებში დევნილებმა არაერთი 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა განავითარეს. მაგალითად:

დევნილებმა აგრეთვე დაამონტაჟეს წვეთოვანი სარწყავი სისტემები, გათხარეს ჭები, გააშენეს ხეივნები, ააშენეს 
სკების ჩარჩოების დასამზადებელი სახელოსნo, გააშენეს ხოხბების ფერმა და სხვა. ასევე შექმნეს სხვადასხვა სახის 
კვების ობიექტები: პურის საცხობი, საკონდიტრო და სხვა. 

2016 წლის 1 ივნისიდან პროექტში ჩართვის საშუალება აქვთ დევნილებს, რომლებიც ზემოაღნიშნულ მიზნობრივ 
კატეგორიას მიეკუთვნებიან. მათ მიერ შესაბამისი განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია თბილისში, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 
ცენტრალურ ოფისში (მის.: თამარაშვილის ქ. N 15ა თბილისი, საქართველო 0186), სამინისტროს რეგიონულ ოფი-
სებში - ზუგდიდში (მის.: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. N87, ტელ.: 0415251468), ქუთაისსა (მის.: ქუთაისი, აბაშიძის ქ. 
N27, ტელ.: 0431271825) და გორში (მის.: გორი, სამების ქ. N1, ტელ.: 0370278491). აგრეთვე, იუსტიციის სამინის-
ტროს შემდეგ საზოგადოებრივ ცენტრებში: დაბა კაზრეთი, სოფელი სართიჭალა, სოფელი მარტყოფი, სოფელი 
მეჯვრისხევი, სოფელი ორსანტია, სოფელი რუხი, სოფელი კოდა, სოფელი სადახლო, სოფელი დიდი ჯიხაიში, 
სოფელი რუისი, სოფელი მუხაესტატე, დაბა ჩაქვი, ქალაქი ჯვარი, სოფელი გეგუთი, სოფელი გომი, სოფელი 
ჭალადიდი. იუსტიციის სახლებში: გურჯაანის იუსტიციის სახლი, ბათუმის იუსტიციის სახლი, ფოთის იუსტიციის სახლი, 
რუსთავის იუსტიციის სახლი, ზუგდიდის იუსტიციის სახლი, ქუთაისის იუსტიციის სახლი, მარნეულის იუსტიციის სახლი, 
თიანეთის იუსტიციის სახლი, თელავის იუსტიციის სახლი, ყვარლის იუსტიციის სახლი, მესტიის იუსტიციის სახლი. 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში (FAO) მსოფლიოს 194 ქვეყანაა გაწევრიანებული. 
FAO-ს წარმომადგენლობა 130 სახელმწიფოში, 2004 წლიდან კი საქართველოშიცაა გახსნილი. საქართველოში 
FAO, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების მხარდასაჭერად, მასშტაბურ პროექტებს ახორციელებს.  

2008 წლიდან, დევნილთა დასახმარებლად, FAO-ს მიერ არაერთი ინიციატივა. განხორციელდა.  სხვადასხვა 
პროექტის ფარგლებში, დახმარება ასობით დევნილმა მიიღო. 
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შეიძინეს 
ინკუბატორები

 დევნილთა სამინისტროს ცხელი ხაზი 2 43 11 00/14 07
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია UN FAO 555 363 430


