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მინისტრის მიმართვა
საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს ქვეყანაში სიღარიბის შემცირება
და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება წარმოადგენს. ამ მიმართულებით
არაერთი სახელმწიფო უწყება მუშაობს.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო აქტიურად განაგრძობს
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროცესს. მიმდინარეობს მუშაობა
რამდენიმე მიმართულებით, რომელთა თანახმადაც დევნილთა საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება. დევნილებისთვის
ახალი კორპუსების მშენებლობასთან ერთად, განსაკუთრებით აღსანიშნავია
პროგრამა „სოფლად სახლი“, რომელიც სამინისტროს ორივე პრიორიტეტულ
მიმართულებას - დევნილთა განსახლებას და მათი დასაქმების ხელშეწყობას
პასუხობს.
სამინისტროსთვის, განსახლებასთან ერთად, ბოლო წლების მანძილზე, ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად
დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობა ჩამოყალიბდა. დევნილებს, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ერთ-ერთ მოწყვლად
კატეგორიას, განსაკუთრებით სჭირდება დახმარება საარსებო წყაროების შექმნაში. სწორედ ამიტომ, სამინისტროში, 2014
წელს შეიქმნა სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. სააგენტოს მთავარ მიზანს, დევნილთა
სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა წარმოადგენს. სამინისტროში შემუშავდა, ასევე, იძულებით
გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია და
მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა. აღნიშნულის მიხედვით ჩამოყალიბდა სააგენტოს ძირითადი მიმართულებებიც.
სააგენტოში შემუშავდა და განხორციელდა რამდენიმე პროგრამა. მათგან ერთ-ერთი ევროკავშირის დაფინანსებით და
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით განხორციელდა. ჯამში, სააგენტოს
ბენეფიციართა რაოდენობამ 4000 - სს გადააჭარბა, რაც ახლადშექმნილი სააგენტოსთვის წარმატებულ შედეგად შეიძლება
ჩაითვალოს.
ქვეყანაში საარსებო წყაროების პროგრამებს არაერთი სახელმწიფო უწყება ახორციელებს. მათში მონაწილეობა
საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია, მათ შორის დევნილებს. ამიტომ, სააგენტოს ერთგვარი მედიატორის ფუნქციაც
აქვს და დევნილებში, საკუთარი პროგრამების გარდა, ქვეყანაში მოქმედ საარსებო წყაროების სხვა სახელმწიფო პროგრამების
შესახებაც ავრცელებს ინფორმაციას. აღნიშნულის შედეგად, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ასეთ პროგრამებზე
დევნილების მხრიდან მიმართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა, რომელსაც სტატისტიკური მონაცემები ცხადყოფს.
მაგალითად, 2016 წელს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ დევნილთა რიცხვი,
წინა წელთან შედარებით, 54% - ით არის გაზრდილი.
სააგენტო, როგორც ახლად შექმნილი სტრუქტურული ერთეული მუდმივად განიცდის ცვლილებებს, რომლებიც მისი
განვითარებისკენ არის მიმართული. სააგენტოს მუშაობის ყოველი წელი გასულ წელზე უფრო ნაყოფიერია. 2018
წელსაც სააგენტო განაგრძობს აქტიურ მუშაობას და სახელმწიფო და საერთაშორისო დაფინანსებით ახალი პროგრამების
განხორციელებას.

სოზარ სუბარი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი
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სააგენტოს დირექტორის მიმართვა
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, გასული ორი წლის
განმავლობაში, არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. ახლადშექმნილმა უწყებამ
აიღო პასუხისმგებლობა, გაუწიოს კოორდინაცია „იძულებით გადაადგილებულ
პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო
გეგმის“ შესრულებას და თვითონაც იყოს მისი ერთ-ერთი განმახორციელებელი.
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ გასული ორი წლის
მანძილზე 5 პროგრამა განახორციელა. ყველა განხორციელებული და მიმდინარე
პროგრამა პასუხობს იმ ძირითად საჭიროებებს, რომლებიც დევნილთათვის
საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიაშია
ასახული. წინამდებარე ანგარიშში თქვენ იხილავთ სწორედ ამ პროგრამების
შესახებ მოკლე ინფორმაციას, ბენეფიციართა ისტორიებს და სხვ.
განსაკუთრებით მინდა ავღნიშნო სააგენტოს თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სწორედ წარმატებული
თანამშრომლობის შედეგად, სააგენტომ, გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად, ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული პროგრამა განახორციელა. ასევე, USAID-ის პროექტ ZRDA-სთან პარტნიორობით, სააგენტო, უკვე
მეორე წელია, დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიას ახორციელებს. გარდა ამისა,
სააგენტო ჩართულია ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC) საქართველოსა და უკრაინის ოფისების ერთობლივ პროექტში
„უკრაინის მთავრობის ტექნიკური დახმარება ქართული გამოცდილების გაზიარების გზით“.
სააგენტო დევნილებს ხელს უწყობს სხვადასხვა მიმართულებით - მცირე ბიზნეს ინიციატივები, სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა, პროფესიული განათლება და სხვა. გასული ორი წლის განმავლობაში, სააგენტოს პროგრამების
ბენეფიციართა რაოდენობამ 4000 - სს გადააჭარბა. მათგან მინდა გამორჩეულად ავღნიშნო 48 საბავშვო ბაღი,
რომლებმაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში მიიღეს გრანტი. დაფინანსების შედეგად
გადაიჭრა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორებიცაა: ღია სათამაშო მოედნის არარსებობა, არასაკმარისი
საწოლები ბავშვებისთვის, გაუმართავი სამზარეულო ოთახები, გათბობა და სხვა. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ
დაფინანსებულ ბაღებს შორის ბევრია საზღვრისპირა და მაღალმთიან ტერიტორიებზე არსებული დაწესებულებები.
ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პროფესიული განათლება. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო
პროფესიულ კოლეჯებში სწავლა უფასოა, ამასთან სააგენტო დევნილებს ტრანსპორტირების საფასურს უნაზღაურებს.
შედეგად, დევნილი იღებს განათლებას ყველანაირი ფინანსური დანახარჯის გარეშე. დევნილებისთვის, როგორც ქვეყანაში
არსებული ერთ-ერთი მოწყვლადი კატეგორიისთვის ასეთი სახის დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ამასთან,
სააგენტომ დამატებით შეიმუშავა პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს,
თვითდასაქმების მიზნით, სახელობო იარაღები გადაეცემათ.
სააგენტო 2018 წელსაც აგრძელებს აქტიურ მუშაობას და ახალი პროგრამების შეთავაზებას დევნილებისთვის. ამისათვის
დიდი ენთუზიაზმით აღსავსე ადამიანებისგან შემდგარი ჯგუფი მუშაობს, რომელიც დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტოს ქმნის. სწორედ ამ ჯგუფის ყოველდღიური შრომის შედეგია ასეულობით დევნილის მცირედით,
მაგრამ უკეთესობისკენ შეცვლილი მომავალი.

ირაკლი უჯმაჯურიძე
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი
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სააგენტოს შესახებ
სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო) შეიქნა
2014 წელს. სააგენტოს მიზანია დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
და ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 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 მოპოვებასა და მართვას.
პროგრამები ითვალისწინებს დევნილებზე გრანტების გაცემას, რათა მოხდეს არსებული
შემოსავლის წყაროების გაუმჯობესება ან ახალი წყაროების შექმნა. გარდა გრანტებისა, დიდი
ყურადღება ეთმობა დევნილთა გადამზადებას, უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებასა და შესაბამისი
განათლების მიღების ხელშეწყობას.
პრიორიტეტულია საარსებო წყაროების პროგრამებში დევნილთა მაქსიმალური ჩართულობა.
აღნიშნულის მისაღწევად, საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო უწყვეტად
ახორციელებს საინფორმაციო კამპანიებს. კოორდინაციის რეგულარული და ეფექტური მექანიზმის
მეშვეობით, დევნილებს საშუალება ეძლევათ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღონ დაგეგმილი
პროგრამებისა და რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ.
დასახული მიზნების მისაღწევად სააგენტო მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელმწიფოს
დაწესებულებებთან
და
მუნიციპალიტეტებთან,
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, ასევე ფიზიკურ პირებთან.
გარდა ამისა, სააგენტო აქტიურად თანამონაწილეობს ყველა ინიცირებულ პროექტში, რომელიც
გათვლილია დევნილთათვის საარსებო წყაროების შექმნაზე.
სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობითა
და მათ მხარდაჭერით სააგენტომ არაერთი წარმატებული პროგრამა განახორციელა.

მართვის მექანიზმი და კოორდინაციის ფუნქცია
1) მმართველი ორგანოები
ა) მმართველი საბჭო
სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტულ
მიმართულებებსა და საქმიანობის სტრატეგიას განსაზღვრავს მმართველი საბჭო, რომლის
წვერებიც არიან სახელმწიფო კონტროლის 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 ქართველი და უცხოელი
ექსპერტები.
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ბ) სამეთვალყურეო საბჭო
სააგენტო საარსებო წყაროების პროგამების შექმნისას ხელმძღვანელობს დევნილთათვის
საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიითა და სამოქმედო
გეგმით (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა). სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებას
ხელს უწყობს დევნილთა სამინისტროში მოქმედი, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის
განხორციელების სამოქმედო გეგმის სამეთვალყურეო საბჭო (შემდგომში - სამეთვალყურეო
საბჭო). სამეთვალყურეო საბჭო შედგება სამთავრობო უწყებებისა და სააგენტოებისგან, ასევე
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. იგი უფლებამოსილია კონკრეტული
საკითხების აქტუალურობიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შექმნას თემატური სამუშაო
ჯგუფები და დაავალოს მათ სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის სტანდარტების,
კრიტერიუმებისა და სამართლებრივი საკითხების შემუშავება; საჭიროების შემთხვევაში მოამზადოს
წინადადებები და რეკომენდაციები სამოქმედო გეგმის ცვლილებებთან დაკავშირებით.
გ) უწყებათაშორისი კომიტეტი
სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციებს განიხილავს და საბოლოო გადაწყვეტილებებს იღებს
უწყებათაშორისი კომიტეტი. კომიტეტი ასევე, მონიტორინგს უწევს და მართავს დევნილთათვის
საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
განხორციელების პროცესს.

2) მაკოორდინირებელი ფუნქცია
სააგენტოს აქვს მაკოორდინებელი ფუნქცია სხვადასხვა სახელმწიფო, სამთავრობო/
არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამოქმედო გეგმის განხორციელების
პროცესში.
სააგენტო
მჭიდროდ
თანამშრომლობს
სახელმწიფო
უწყებებთან
და
მუნიციპალიტეტებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ, სამთავრობო/არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, ასევე ფიზიკურ
პირებთან. გარდა ამისა, სააგენტო აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა უწყების/ორგანიზაციის
პროექტებში, რომლებიც ორიენტირებულია საარსებო წყაროების შექმნაზე.
აღნიშნვის ღირსია სააგენტოს თანამშრომლობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების, ფინანსთა, სოფლის მეურნეობისა და განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროებთან და მათ მმართველობას დაქვემდებარებულ შემდეგ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებთან: შემოსავლების სამსახური, სოციალური მომსახურების სააგენტო,
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
განვითარების სააგენტო და მეწარმეობის განვითარების სააგენტო. აღნიშნულ უწყებებთან
თანამშრომლობით არაერთი წარმატებული პროექტი შეიქმნა და განხორციელდა, რასაც მოწმობს
ექსპერტთა და საერთაშორისო ორგანიზაციათა ანგარიშები და შეფასებები.
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დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს
მიერ შემუშავებული და განხორციელებული პროგრამები

პროგრამის დასახელება

დევნილთა

საარსებო

წყაროების

შექმნის/გაუმჯობესებისკენ

მიმართული ინიციატივების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა
პროგრამის შესახებ

პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებები:
სასოფლო

სამეურნეო

გულისხმობს

თანადაფინანსებული

სასოფლო-სამეურნეო
სამეურნეო

ინიციატივების

გრანტების

ინიციატივების

იარაღებისა

და

მხარდაჭერა,

რომელიც

გაცემის

დაფინანსებას,

სასოფლო-სამეურნეო

გზით

სასოფლოტექნიკის/

მექანიზაციის შესყიდვას;
თვითდასაქმებაზე
მხარდაჭერა,

ორიენტირებული

როგორიცაა

მცირე

სოციალური
ბიზნეს

ინიციატივების

ინიციატივებისა

და

თვითკმარობაზე მიმართული პროექტები.
მიზანი

დევნილების შემოსავლის ზრდა მათი სასოფლო სამეურნეო და
სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის გზით;
წინამდებარე

პროგრამის

სამოქმედო

არეალში

მომუშავე

არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება.
განხორციელების პერიოდი

თებერვალი 2016 - დეკემბერი 2016

მიღწეული შედეგები

გამოვლინდა

ტენდერში

გამარჯვებული

ორი

არასამთავრობო

ორგანიზაცია, რომლებმაც განახორციელეს საარსებო წყაროების
პროექტები სამეგრელო ზემო-სვანეთის, იმერეთის, ქვემო ქართლის,
შიდა ქართლის რეგიონებში. შედეგი მიღწეულ იქნა გადაჭარბებით და
დაგეგმილი 200 - ის ნაცვლად გრანტი გაიცა 262 ბენეფიციარზე.
გავრცელების არეალი

სამეგრელო

ზემო-სვანეთის,

იმერეთის,

ქვემო

მიღებული

აქვთ

ქართლის,

შიდა

ქართლის რეგიონები
სამიზნე ჯგუფი

დევნილები

რომლებსაც

გრძელვადიანი

საცხოვრებელი
ბენეფიციართა რაოდენობა

262 დევნილი

ბიუჯეტი

250000

განმახორციელებელი

საქართველოს

ორგანიზაცია

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

იძულებით

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
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პროგრამის დასახელება

სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები,
კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო დევნილთათვის, იმერეთის
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში

მიზანი

დევნილთა

შემოსავლების

გაზრდა,

განსახლების

ადგილებზე

სოციალურ – ეკონომიკური ინტეგრაცია და სახელმწიფო დახმარებაზე
დამოკიდებულების შემცირება.
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო და სოციალური
მიმართულების

ინიციატივების

მხარდაჭერა,

70

დევნილი

ბენეფიციარის დაფინანსება, მათი შემოსავლების გაზრდა 35–40%–ით
და განსახლების ადგილებზე სოციალურ ეკონომიკური ინტეგრაცია.
მიზნობრივ ბენეფიციართა (სულ 70 ბენეფიციარი) მინიმუმ 30% –ის მიერ
სიღარიბის დაძლევა, სახელმწიფო დამოკიდებულებიდან თვითკმარობაზე
გადასვლა,

სოციალურ–ეკონომიკური

დამოუკიდებლობის

ხარისხის

გაზრდა.
ქალების, შშმ პირებისა და განსაკუთრებით მოწყვლადი ოჯახების პროექტების
მხარდაჭერა (მათ შორის

ინოვაციური), გენდერული თანასწორობის

ბალანსის დაცვის პრინციპების გათვალისწინებით.
განხორციელების პერიოდი

იანვარი 2016 - დეკემბერი 2016

მიღწეული შედეგები

პროექტით გათვალისწინებული 70 - ის ნაცვლად გაიცა 83 გრანტი
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და იარაღების შესაძენად, მიკრო
ბიზნესის

და

თვითდასაქმებაზე

ორიენტირებული

სოციალური

ინიციატივის დასაფინანსებლად.
გავრცელების არეალი

იმერეთის რეგიონი (ვანი, სამტრედია, წყალტუბო, თერჯოლა, ხონი,
ზესტაფონი, ტყიბული)

სამიზნე ჯგუფი

დევნილები

რომლებსაც

მიღებული

აქვთ

გრძელვადიანი

საცხოვრებელი
ბენეფიციართა რაოდენობა

83 დევნილი (36 ქალი)

ბიუჯეტი

74 994

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

ა(ა)იპ - ფონდი „აფხაზინტერკონტი“
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გოგი ნაჭყებია - სათბური
გულირიფშის რაიონიდან დევნილი გოგი ნაჭყებია 1994 წლიდან ხონის დევნილთა ჩასახლებაში
ცხოვრობს. პროფესიით აგრონომი აფხაზეთში ერთ-ერთ კოლმეურნეობაში უმცროს აგრონომად
მუშაობდა და სხვადასხვა კულტურები, ძირითადად კი თამბაქო მოჰყავდა. ხონში ცხოვრებისას
სანტექნიკური საქმიანობა შეისწავლა და ამ მიმართულებით განაგრძო მუშაობა. თუმცა, საყვარელ
საქმიანობას თავი არ დაანება და სახლთან ახლოს პატარა მიწის ნაკვეთი შეისყიდა, სადაც
ბოსტანი გააშენა. საგრანტო პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრაზე შეიტყო, შეავსო
საგრანტო განაცხადი და მოიპოვა დაფინანსება. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში მას სათბურის
მოსაწყობად ინვენტარი გადაეცა. ბატონ გოგის სათბურში კიტრი, პომიდორი, ხახვი, მწვანილი და
სხვა ბოსტნეული კულტურები მოჰყავს. მართალია, გასაყიდი რაოდენობა ვერ მოჰყავს, მაგრამ
როგორც თვითონ ამბობს, ოჯახის გამოსაკვებად ჰყოფნის.
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ნაზიკო ლობჟანიძე - ყავის საფქვავი აპარატი
აფხაზეთიდან დევნილი ნაზიკო ლობჟანიძე ხონის დევნილთა დასახლებაში 1995 წლიდან ცხოვრობს.
პროფესიით აგრონომ-ტექნიკოსია, თუმცა ამ მიმართულებით აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ
აღარ უმუშავია. ქ-ნი ნაზიკო, გარკვეული პერიოდი, ხონში, სამხედრო-სადაზვერვო ბატალიონში
მეუღლესთან ერთად მუშაობდა. 2005 წელს ბატალიონმა დისლოკაციის ადგილი შეიცვალა და ქ.
ქუთაისში გადავიდა. ქ-ნ ნაზიკომ და მისმა მეუღლემ საცხოვრებლის შეცვლა ვერ შეძლეს, ამიტომ
სამსახურის დატოვება მოუწიათ. 2015 წელს ქ-ნ ნაზიკომ სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს, მიკრო და
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გრანტი მიიღო, რომლითაც ყავის მაღაზია
გახსნა. მაღაზიაში მას „ტრადიციული“ ყავის საფქვავი აპარატი აკლდა. 2016 წელს საგრანტო
პროგრამის შესახებ შეიტყო და განაცხადი შეავსო. ქ-ნი ნაზიკოს განაცხადი დაფინანსდა, მან ყავის
საფქვავი აპარატის შეძენა შეძლო, რომლითაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ოჯახის შემოსავალი.
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პროგრამის დასახელება

მიზანი

სოციალურ–ეკონომიკური
ინიციატივები,
ახალი
შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო
დევნილთათვის, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში
დევნილთა შემოსავლების გაზრდა, განსახლების ადგილებზე
სოციალურ – ეკონომიკური ინტეგრაცია და სახელმწიფო
დახმარებაზე დამოკიდებულების შემცირება სამეგრელო ზემო
სვანეთის რეგიონში.
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (მესტია, აბაშა, სენაკი, ხობი,
წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ის თემები, სადაც
ცხოვრობენ მიზნობრივი ბენეფიციარები, მათ შორის სოფლად
სახლის პროექტის მონაწილე ოჯახები), სასოფლო სამეურნეო
და სოციალური მიმართულების ინიციატივების მხარდაჭერა, 90
დევნილი ბენეფიციარის ხელშეწყობა საარსებო წყაროებისადმი
წვდომაში, დაფინანსება, მათი შემოსავლების გაზრდა 35–
40%–ით და განსახლების ადგილებზე მდგრადი სოციალურ
– ეკონომიკური ინტეგრაციის დაჩქარება, მათი განსახლების
ადგილებიდან მიგრაციის შემცირება;
მიზნობრივ
ბენეფიციართა
(სულ
90
ბენეფიციარი)
მინიმუმ 30%–ის მიერ სიღარიბის დაძლევა, სახელმწიფო
დამოკიდებულებიდან თვითკმარობაზე გადასვლა, სოციალურ–
ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა.
ქალების, შშმ პირებისა და განსაკუთრებით მოწყვლადი
ოჯახების პროექტების მხარდაჭერა (მათ შორის ინოვაციური
პროექტების), გენდერული თანასწორობის ბალანსის დაცვის
პრინციპების გათვალისწინებით.

განხორციელების პერიოდი

იანვარი 2016 - დეკემბერი 2016

მიღწეული შედეგები

პროექტით გათვალისწინებული 90 - ის ნაცვლად გაიცა 119 გრანტი
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და იარაღების შესაძენად, მიკრო
ბიზნესის და თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური
ინიციატივის დასაფინანსებლად.

გავრცელების არეალი

სამეგრელო ზემო-სვანეთი (მესტია, აბაშა, სენაკი, ხობი, წალენჯიხის
და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები)

სამიზნე ჯგუფი

დევნილები
რომლებსაც
საცხოვრებელი

ბენეფიციართა რაოდენობა

119 დევნილი (54 ქალი)

ბიუჯეტი

99 995

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

ა(ა)იპ - ფონდი „აფხაზინტერკონტი“
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მიღებული

აქვთ

გრძელვადიანი

გოჩა ნაჭყებია - გასაღებების გასამრავლებელი აპარატი.
გოჩა ნაჭყებია სოციალურად დაუცველი, შშმ პირია, რომელიც
სენაკის სამხედრო დასახლებაში, მეუღლესთან და შვილებთან
ერთად ცხოვრობს. ბატონი გოჩა წარმოშობით აფხაზეთიდან,
სოფელი გუმისთადან არის. იგი აფხაზეთის ომის ვეტერანია.
მან საომარი მოქმედებების შედეგად ერთი კიდური დაკარგა.
აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ ბატონი გოჩა ჯერ
თბილისში, ხოლო შემდეგ სენაკში დასახლდა. 2008 წელს მას
დევნილთა სამინისტრომ სენაკის სამხედრო დასახლებაში
დაუკანონა ბინა. განსახლების პრობლემის მოგვარების
მიუხედავად, ოჯახის რთული ეკონომიკური მდგომარეობა
ისევ დარჩა. ბატონი გოჩა ერთ-ერთია იმ ბენეფიციართაგან,
რომელმაც თვითდასაქმების მიზნით საგრანტო განაცხადი
შეავსო. განაცხადი დაფინანსდა. პროექტის ფარგლებში, მან
გასაღებების გასამრავლებელი აპარატი შეიძინა, რომელსაც
ქ. სენაკში ამუშავებს. მისივე თქმით ოჯახს მცირე შემოსავალი
გაუჩნდა.

პროგრამის დასახელება

საარსებო წყაროების
მოსახლეობისთვის

განვითარება

ქვემო

ქართლის

დევნილი

მიზანი

ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული
პირების გრძელვადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობის შექმნა
სასოფლო სამეურნეო და სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის გზით.

განხორციელების პერიოდი

მაისი 2016 - დეკემბერი 2016

მიღწეული შედეგები

გაიცა 30 გრანტი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და იარაღების შესაძენად,
მიკრო ბიზნესის და თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური
ინიციატივის დასაფინანსებლად.

გავრცელების არეალი

ქვემო ქართლის რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი

დევნილები რომლებსაც მიღებული აქვთ გრძელვადიანი საცხოვრებელი
(პრიორიტეტი მიენიჭა სოციალურად დაუცველ, მარტოხელა დედებს და
შშმ პირებს)

ბენეფიციართა რაოდენობა

30 დევნილი ოჯახი

ბიუჯეტი

37 496

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

ა(ა)იპ „ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“
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ნანა კასრაძე - კარაქის და არაჟნის დასამზადებელი
აპარატები.
ნანა კასრაძეს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში კარაქის და არაჟნის აპარატები გადაეცა. მისი
ოჯახი დევნილობამდეც რძის პროდუქტების წარმოებით იყო დაკავებული, ამიტომ ქალბატონმა
ნანა, ახალ საცხოვრებელ ადგილასაც, ნაცნობი საქმიანობა წამოიწყო. წარმოშობით ცხინვალის
რაიონის სოფელი საცხენეთიდანაა, შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში 2008 წლიდან, ქმართან
და ორ შვილთან ერთად ცხოვრობს. 5 ძროხა ჰყავს, ადრე მეტი ჰყავდა, მაგრამ ფინანსური
პრობლემების გამო ნაწილის გაყიდვა მოუწია. პროგრამის შესახებ სათემო ცენტში გამართულ
ერთ-ერთ შეხვედრაზე გაიგო, მაშინვე შეავსო განაცხადი და დაფინანსდა კიდევაც. გეგმავს, რომ
ამ საქმიანობას გაჰყვეს, რათა მის ოჯახს ღირსეული პირობები შეუქმნას.

12

გიული რომელაშვილი - მარწყვის ნერგები
გიული რომელაშვილი მეუღლესთან ერთად კოდის დევნილთა დასახლებაში 2008 წლიდან
ცხოვრობს. წარმოშობით ცხინვალის რაიონის სოფელი ერედვივან არის. განათლებით
ბიბლიოთეკარი პროფესიით ცოტა ხანი მუშაობდა, მაგრამ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას
ყოველთვის ეწეოდა. ქალბატონმა გიულიმ მიწასთან მუშაობა კოდაშიც განაგრძო და სხვადასხვა
კულტურების მოყვანა დაიწყო. სააგენტოს საგრანტო პროგრამის შესახებ სათემო ცენტრში
გამართულ შეხვედრაზე შეიტყო და გადაწყვიტა განაცხადის შევსება. რომელაშვილების ოჯახმა
გრანტის სახით 1200 ძირი მარწყვის ნერგი მიიღო, რომლითაც არსებული მეურნეობა გააფართოვა.
შედეგად მოსავალი, როგორც თვითონ ამბობს, მინიმუმ 500 კილოგრამით გაიზარდა. ყოველ
მომდევნო წელს ნერგები ბუნებრივად მრავლდება, რაც მოვალის ზრდაზეც აისახება. მიღებულ
მოსავალს ადგილობრივ და მარნეულის ბაზარში ყიდიან, მომავალში კი გეგმავენ, რომ
თბილისელებს შესთავაზონ.
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პროგრამის დასახელება

საარსებო წყაროების განვითარება შიდა ქართლის დევნილი
მოსახლეობისთვის

მიზანი

შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული
პირების გრძელვადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობის შექმნა
სასოფლო სამეურნეო და სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერის
გზით.

განხორციელების პერიოდი

მაისი 2016 - დეკემბერი 2016

მიღწეული შედეგები

გაიცა 30 გრანტი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და იარაღების შესაძენად,
მიკრო ბიზნესის და თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური
ინიციატივის დასაფინანსებლად.

გავრცელების არეალი

შიდა ქართლის რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი

დევნილები რომლებსაც მიღებული აქვთ გრძელვადიანი საცხოვრებელი
(პრიორიტეტი მიენიჭა სოციალურად დაუცველ, მარტოხელა დედებს და
შშმ პირებს)

ბენეფიციართა რაოდენობა

30 დევნილი ოჯახი

ბიუჯეტი

37 496

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

ა(ა)იპ „ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი
საქართველოსთვის“

ზაურ კუდუხოვი - მწყრის საჩეკი აპარატი
ცხინვალის რაიონის სოფელ ქსუისიდან დევნილი ზაურ კუდუხოვი ხურვალეთის დევნილთა
დასახლებაში 2008 წლიდან ცხოვრობს. 22 წლის ზაური გორის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის
სტუდენტია, პროფესიით ფინანსისტი. პროგრამის შესახებ ხურვალეთის სათემო ცენტრში ერთ-
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ერთი შეხვედრის დროს გაიგო, შეავსო განაცხადის ფორმა, დაფინანსდა და მწყრის საჩეკი
ინკუბატორი გადაეცა. დღეს ოჯახის ერთადერთი მუდმივი შემოსავლის წყარო ზაურის შექმნილი
მწყრების ფერმაა. აწარმოებს კვერცხს და ხორცს, რომელის რეალიზაციასაც გორში ახორციელებს.
გეგმავს, რომ მომავალში გაფართოვდება საკუთარ პროდუქციას თბილისში არსებულ სავაჭრო
ობიექტებშიც შეიტანს.

მამუკა და თამრიკო ოქროპირიძეები - ვაშლის ნერგები
მამუკა და თამრიკო ოქროპირიძეები სამ შვილთან ერთად ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში 2008
წლიდან ცხოვრობენ. ოქროპირიძეების ოჯახი, პატარა ლიახვის ხეობიდან, სოფელი დისევიდან
არის დევნილი. დევნილობამდეც ოჯახი აგრონომიულ საქმიანობას ეწეოდა, ჰქონდათ ხილის
ბაღები. ბერბუკში დასახლების შემდეგ პატარა მცირე ნაკვეთი მისცეს, რომელზეც სხვადასხვა
ერთწლიანი კულტურები მოჰყავდათ. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ოქროპირიძეებს 40
ვაშლის ნერგი გადაეცათ. პირველ მოსავალს მომავალ წელს ელოდებიან, გეგმავენ რომ სრული
მსხმოიარობის პერიოდში 400 კილოგრამამდე ვაშლს მოიყვანენ, რითაც ოჯახის შემოსავალი
საგრძნობლად გაიზრდება.

15
15

პროგრამის დასახელება

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
(ძველი რედაქციით - სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა)

პროგრამის შესახებ

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის
ფარგლებში ყველა დევნილს, რომელიც 2016-2017 წლებში ჩაირიცხა
სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო,
სწავლის პერიოდში, აუნაზღაურებს ტრანსპორტირების ხარჯებს.

მიზანი

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობა შრომის ბაზარზე
დამკვიდრებისათვის.

განხორციელების პერიოდი

აპრილი 2016 - დღემდე

მიღწეული შედეგები

პროგრამის ამოქმედებიდან 2017 წლის ბოლომდე ტრანსპორტირების
საფასური აუნაზღაურდა 247 დევნილს. პროგრამის ძველი რედაქციის
შესაბამისად საცხოვრებლის ქირა აუნაზღაურდა 4 დევნილს.

გავრცელების არეალი

საქართველოს ყველა კონტროლირებადი რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი

სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების დევნილი სტუდენტები

ბენეფიციართა რაოდენობა

251 დევნილი

ბიუჯეტი

200 000

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

თამარ კორძახია ტრანსპორტირების ანაზღაურება
თამარ კორძახია აფხაზეთიდან, სოხუმიდან არის
დევნილი. დღეს თბილისში დიღმის ტურბაზის
დევნილთა დასახლებაში მშობლებთან და ორ ძმასთან
ერთად ცხოვრობს. სკოლის დამთავრების შემდეგ
წარმატებით ჩაირიცხა ერთ-ერთ უნივერსიტეტში.
მეორე კურსელ თამუნას სეირნობისას მანქანა
დაეჯახა, რის გამოც მრავლობითი მოტეხილობებით
და თავის ქალის დაზიანებით 40 დღე კომაში
გაატარა. თამუნას დღეს შშმ პირის სტატუსი აქვს.
რეაბილიტაციის შემდეგ თამუნამ სწავლა დაასრულა
და ეკონომისტის ბაკალავრის ხარისხი მიიღო,
თუმცა მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, თავისი
პროფესიით ვერ დასაქმდა. თამუნა პატარაობიდან
ეხმარებოდა დედას საოჯახო სამზადისის დროს.
განსაკუთრებით ცხობა ეხერხებოდა. ამიტომ, ოჯახის
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ხელშეწყობით, თამუნამ გადაწყვიტა საკონდიტრო საქმიანობა შეესწავლა და პროფესიულ
კოლეჯში ჩააბარა. გამომდინარე იქიდან, რომ თამუნას ქვედა კიდურების მოძრაობის გარკვეული
შეზღუდვა აქვს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვერ მგზავრობს, აუცილებელი გახდა ტაქსით
გადაადგილება. ეს ოჯახისთვის დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. დევნილთა საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დახმარებით, თამუნასთვის და მისი ოჯახისთვის
ტრანსპორტი დამატებით საფიქრალს უკვე აღარ წარმოადგენს. თამუნა არცერთ ლექციას არ
აცდენს და წარმატებით ეუფლება კონდიტერის პროფესიას. მომავალში კი დედასთან ერთად
საოჯახო ბიზნესის წამოწყებას გეგმავს.

ვახტანგ კეპაშვილი - ტრანსპორტირების ანაზღაურება
ცხინვალის რაიონის სოფელ საცხენეთიდან დევნილი ვახტანგ კეპაშვილი სახელმწიფო
პროფესიული კოლეჯის „მერმისი“ სტუდენტია, პროფესიით ძრავის შემკეთებელი. ავტომანქანები
ბავშვობიდან აინტერესებდა, ამიტომ სკოლის დამთავრების შემდეგ პროფესიის არჩევა არ
გასჭირვებია. დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამაში მალევე ჩაერთო.
როგორც წარჩინებული სტუდენტი დღეს ის ერთ-ერთი მსოფლიო ბრენდის ავტო ცენტრში
გადის პრაქტიკას. 19 წლის ვახტანგი მცხეთის რაიონში, სოფელ წილკანში, მშობლებთან და
დასთან ერთად ცხოვრობს. მომავალში ფიქრობს, რომ საკუთრი შრომით ოჯახის ეკონომიკურ
მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
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მალხაზ ელბაქიძე - ტრანსპორტირების ანაზღაურება

მალხაზ ელბაქიძე სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯის „განთიადი“ კურსდამთავრებულია,
პროფესიით შემდუღებელი. დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ერთერთი პირველი ბენეფიციარია. წარმოშობით ქალაქ ცხინვალიდანაა, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ
გორის რაიონის სოფელ მეღვრეკისში, მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. მამაც შემდუღებელია,
ამიტომაც მალხაზს პროფესიის არჩევა არ გასჭირვებია სკოლის დამთავრების შემდეგ პროფესიულ
კოლეჯში, ამ მიმართულებით განაგრძო სწავლა. დღეს მალხაზს შემდუღებლის IV საფეხური აქვს
დამთავრებული, რაც დამოუკიდებლად სრულფასოვანი მუშაობის შესაძლებლობას გულისხმობს.
თუმცა, საჭირო სახელობო იარაღების არქონის გამო, მალხაზს დამოუკიდებლად მუშაობა არ
შეუძლია. მალხაზი, სააგენტოს კიდევ ერთი საგრანტო პროგრამის ერთ-ერთი განმცხადებელია,
რომლის
ფარგლებშიც,
2016-2017
წლებში
სახელმწიფო
პროფესიული
კოლეჯების
კურსდამთავრებულთათვის სახელობო იარაღების შეძენა მიმდინარეობს. დაფინანსების
შემთხვევაში, მოთხოვნილ იარაღებს წლის ბოლოს მიიღებს, მანამდე მამასთან ერთად სოფელში
განაგრძობს მუშაობას.
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პროგრამის დასახელება

მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური
გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო
წყაროების
თანადაფინანსებისა
და
სოციალური
გააქტიურების
ხელშეწყობის გზით (ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი
ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის)

პროგრამის შესახებ

ფარგლებში, დევნილებს შესაძლებლობა ეძლევათ ინვესტიციები
განახორციელონ სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში,
მათ
შორის,
მებოსტნეობაში,
მეხილეობაში,
მებოცვრეობაში,
მესაქონლეობაში, მეფუტკრეობაში, შეიძინონ სასოფლო სამეურნეო
ტექნიკა/მექანიზაციის საშუალებები და ა. შ. თითოეულ ბენეფიციარზე
გასაცემი გრანტის მოცულობა - 2500 ლარი. ჯგუფური განაცხადის
შემთხვევაში - 5000 ლარი. სოციალური პროექტები (საბავშვო ბაღები)
დაფინანსდა 10000 ლარით.

მიზანი

იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
სოციალურ-ეკონომიკური
ინტეგრაციის ხელშეწყობა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით
და მეორე მხრივ, სახელმწიფოზე დამოკიდებულებიდან თვითკმარობაზე
გადასვლის უზრუნველყოფა.

განხორციელების პერიოდი

ოქტომბერი 2016 - დეკემბერი 2017

მიღწეული შედეგები

ქვეყნის მასშტაბით, პროგრამით ისარგებლა 700 დევნილმა, საიდანაც 18%
მარტოხელა მშობელი, ხოლო 78% შშმ პირია.
გრანტები გაიცა ასევე საბავშვო ბაღებზე, სადაც დევნილი ბავშვები
იზრდებინ. მათთვის მოეწყო ღია სათამაშო მოედნები, საძინებლები,
სამზარეულოები, რესურს ცენტრები და სხვა. სულ დაფინანსდა 48 საბავშვო
ბაღი, სადაც 2700-ზე მეტი აღსაზრდელი სწავლობს.

გავრცელების არეალი

საქართველოს ყველა კონტროლირებადი რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი

მარტოხელა მშობელი, რომელიც ზრუნავს არასრულწლოვან (18 წლამდე
ასაკის) შვილ(ებ)ზე;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მქონე (პირველი და მეორე
ჯგუფი) ან პირი, რომლის ოჯახის წევრი არის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე (პირველი და მეორე ჯგუფი);
25 წლის ან ნაკლების ასაკის ახალგაზრდა, რომელიც მართვას ოჯახს დამოუკიდებლად უვლის არასრულწლოვან დედმამიშვილებს;
ხანდაზმული პირ(ებ)ი (60 წლის და მეტი ასაკის), რომელიც მართავს ოჯახს
- დამოუკიდებლად ზრდის არასრულწლოვან ობოლ შვილიშვილ(ებ)ს;
ჯგუფი (3-5 ოჯახი), სადაც გაერთიანებულია ზემოაღნიშნული პირების
უმრავლესობა და ერთი დასახლებული პუნქტის მაცხოვრებლები არიან.

ბენეფიციართა რაოდენობა

1085 დევნილი
48 საბავშვო ბაღი - 2700-ზე მეტი აღსაზრდელი.

ბიუჯეტი

735000 $

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

დონორი

ევროკავშირი

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
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ცირა ჯუღელი - კურდღლები და გალიები
სოხუმიდან დევნილი ცირა ჯუღელი 1993 წლიდან წყალტუბოში ცხოვრობს. პროფესიით ინჟინერტექნოლოგია, თუმცა ამ მიმართულებით უკვე 24 წელია არ უმუშავია. იძულებით გადაადგილების
შემდეგ მეუღლესთან ერთად, ოჯახის გამოსაკვებად კურდღლების მოშენება დაიწყო. შემდეგ,
უკეთესი პირობების შესაქმნელად, ოჯახი, გარკვეული პერიოდი, საზღვარგარეთ გადავიდა
საცხოვრებლად. უცხო ქვეყანაში ქ-ნი ცირას ოჯახს ცხოვრება გაუჭირდა და ისევ წყალტუბოში
დაბრუნდა. საკუთრ ქვეყანაში ოჯახმა ძველი საქმიანობა გაიხსენა და კურდღლების ფერმა
განაახლა. ქუთაისში, დევნილთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოში, პირადი საკითხის
გასარკვევად მისული ქალბატონი ცირა საგრანტო პროგრამის ბუკლეტს გაეცნო, დაინტერესდა
და საკუთარი ბიზნესის განვითარებისთვის საგრანტო განაცხადი შეავსო. იმისათვის, რომ
პროგრამიდან უფრო მეტი ინვესტიცია მიეღო, ქალბატონმა ცირამ კიდევ ორი დევნილი დაასაქმა
და სააგენტოში ჯგუფური განაცხადი შემოიტანა. სააგენტოს დახმარებით ქალბატონმა ცირამ 80
კურდღელი და 30 გალია შეიძინა. ინვესტიციის მოცულობამ 4800 ლარი შეადგინა. დღეს ფერმა
თვეში მინიმუმ 100-200 კილოგრამ ხორცის რეალიზაციას ეწევა, ხოლო მომავალში კი აუცილებლად
იგეგმება მისი გაფართოება.
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ელგუჯა კახნიაშვილი - სათბური
დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ კეხვიდან დევნილი ელგუჯა კახნიაშვილი უკვე 9 წელია სოფელ
ვარიანში, მეუღლესთან და სამ შვილთან ერთად ცხოვრობს. პროფესიით მელოირატორია, თუმცა
ამ მიმართულებით დიდი გამოცდილება არ აქვს. პენსიაზე შარშან გავიდა, მანამდე 30 წელი
პოლიციაში იმსახურა. სამსახურის პარალელურად სოფლის მეურნეობით სულ იყო დაკავებული.
ამიტომაც პენსიაზე გასულმა ამ საქმიანობას უფრო აქტიურად მიჰყო ხელი. სოფელ ვარიანში
მეზობლებს ყვავილების ბაღები ჰქონდათ და ბატონმა ელგუჯამაც გლადიოლუსები მოაშენა.
კლიენტები ბევრი ჰყავს, მაგრამ მხოლოდ სეზონზე. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ბატონ
ელგუჯას სათბურის მოწყობა დაუფინანსდა. 2500 ლარიანი ინვესტიციით მან 270 მ2 სათბური
დადგა კუთვნილ მიწაზე, სადაც მონაცვლეობით პომიდვრის და ყვავილების მოყვანას აპირებს.
დღეს 800 ძირი პომიდორი აქვს დარგული, საიდანაც, მიახლოებით 2400 კგ. ნაყოფს მოიყვანს.
სათბურში ყვავილის 4000 ძირიც დაეტევა, რომელიც ამდენივე ლარის შემოსავალს მოუტანს
კახნიაშვილების ოჯახს. როგორც თვითონ ამბობს ამ საქმეში ჯერ „პირველკლასელია“, მაგრამ
ახლობლების გამოცდილებას იზიარებს და მუშაობის ტექნოლოგიებს ინტერნეტითაც ეცნობა,
მომავალში კი აუცილებლად გეგმავს გაფართოებას.
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ჯემალ ბერუაშვილი - ტრაქტორი და ხეივანი
ჯემალ ბერუაშვილი 2008 წლიდან კასპის რაიონში, სოფელ თელიანში მეუღლესთან და შვილთან
ერთად ცხოვრობს. წარმოშობით ცხინვალის რაიონის სოფელ ერედვიდანაა და როგორც ყველა
სოფლის მცხოვრებისთვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა მისთვის უცნობი არ არის. ამის
პარალელურად თითქმის 40 წელი მძღოლად მუშაობდა და დიდი ზომის მანქანებით სამშენებლო
ტვირთი გადაჰქონდა. უკვე ერთი წელია აღარ მუშაობს, ამბობს, რომ ასაკის გამო დაანება
თავი. ბერუაშვილების ოჯახის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მიწის ნაკვეთები და სასოფლოსამეურნეო საქმიანობაა. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ბატონ ჯემალს ტრაქტორის შეძენა
დაუფინანსდა. თელიანში მცირე ზომის მიწის ნაკვეთი გადაეცათ, რომელსაც საკუთარი სახსრებით
კიდევ დაამატეს და ეხლა 1 ჰექტარი ნაკვეთი აქვთ. ნაკვეთის სრულად დამუშავებას ხელით ვერ
ახერხებდნენ. წელს მთლიანად დაამუშავეს და სხვადასხვა კულტურები: სიმინდი, ბოლოკი,
ლობიო, პომიდორი, კარტოფილი და სხვა მოჰყავთ. სოფელში სარწყავი წყლის არარსებობის
გამო, როგორც თვითონ ამბობს, მოსავალი დიდი არ იქნება, მაგრამ ოჯახისთვის ეყოფათ. იმის
გამო, რომ ბატონმა ჯემალმა პირველი განაცხადით საგრანტო ლიმიტი (2500 ლარი) სრულად
ვერ აითვისა, განაცხადი ხელმეორედ შემოიტანა და ეზოში ხეივნის მოწყობა მოითხოვა. მეორე
განაცხადიც დაფინანსდა. ბატონი ჯემალის აზრით, ხეივანზე წელიწადში მინიმუმ 200 კილოგრამ
ყურძენს მოიყვანს. ბერუაშვილების ოჯახში განხორციელებულმა ინვესტიციამ 2441,60 ლარი
შეადგინა.
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სოფელ ოქტომბრის საბავშვო ბაღი - ღია სათამაშო მოედანი
სოფელ ოქტომბრის საბავშვო ბაღი ერთ-ერთია იმ ბაღთაგან, რომლებიც პროგრამის
„ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის“ ფარგლებში,
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დაფინანსდა. საბავშვო ბაღში მოეწყო ღია გასართობი
მოედანი, რომლითაც ბაღის 53 აღსაზრდელი ისარგებლებს. აღნიშნული ინვესტიციის ბიუჯეტმა
9600 ლარი შეადგინა.

სოფელ ხურვალეთის საბავშვო ბაღი - საწოლები, ტანსაცმლის
კარადები, სამზარეულოს ინვენტარი.
ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღი 2017 წელს გაიხსნა. მანამდე დასახლებაში
საბავშვო ბაღი საერთოდ არ არსებობდა. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, საბავშვო ბაღში
მოეწყო საძინებელი ოთახი, დამონტაჟდა ტანსაცმლის კარადები და სამზარეულოს ინვენტარი.
აღნიშნული ინვესტიციის ბიუჯეტმა 9304,99 ლარი შეადგინა, რომლითაც დასახლებაში მცხოვრები
ათეულობით ბავშვი ისარგებლებს.
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პროგრამის დასახელება

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის შესახებ

პროგრამის ფარგლებში 2016-2017 წლებში სახელმწიფო პროფესიული
კოლეჯების კურსდამთავრებული დევნილებისთვის, მათი თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით, ხორციელდება სახელობო იარაღების შეძენა.
პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობაა
1600 . შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური
განაცხადის შევსება. დაფინანსების ოდენობაც განმცხადებელთა
პროპორციულად იცვლება. ჯგუფური განაცხადი უნდა შედგებოდეს
მაქსიმუმ სამი დევნილისგან.

მიზანი

დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების
შესყიდვის გზით.

განხორციელების პერიოდი

სექტემბერი 2017 - დღემდე

მიღწეული შედეგები

პროფესიული
კოლეჯის
კურსდამთავრებულ
დევნილებს
მათივე
მოთხოვნილი სახელობო იარაღები გადაეცათ, რომლითაც ისინი
შეძლებენ საკუთარი საქმიანობა წამოიწყონ.

გავრცელების არეალი

საქართველოს ყველა კონტროლირებადი რეგიონი

სამიზნე ჯგუფი

2016-2017 წლებში სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებული
დევნილები.

ბენეფიციართა რაოდენობა

50 დევნილი

ბიუჯეტი

80 000

განმახორციელებელი
ორგანიზაცია

სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

არჩილ გობეჯიშვილი - დურგალი
26 წლის არჩილ გობეჯიშვილი დედასთან, ძმასთან და ბებიასთან ერთად ახალ ბინაში ცხოვრობს,
რომელიც დევნილთა სამინისტრომ 2015 წელს გადასცა. წარმოშობით აფხაზეთიდან, ქალაქ
სოხუმიდან არის. ხის ნაკეთობები და ხესთან მუშაობა ბავშვობიდან აინტერესებდა, თუმცა
სკოლის დასრულების შემდეგ სხვა მიმართულებით
განაგრძო სწავლა. ბედი სხვადასხვა პროფესიაში
მოსინჯა, მაგრამ ბოლოს მაინც საყვარელ საქმიანობას
დაუბრუნდა და პროფესიულ კოლეჯში „სპექტრი“
სადურგლო პროგრამა დაამთავრა. არჩილმა თავის
მეგობართან
ერთად
კომერციული
საქმიანობა
დაიწყო და უკვე ერთი წელია ხის ეკოლოგიურად
სუფთა სათამაშოებს, სუვენირებს და სხვა ნაკეთობებს
აწარმოებს.
არასაკმარისი
დანადგარების
გამო
პროდუქტის საბოლოო მდგომარეობამდე მისაყვანად
სხვა კომპანიის დახმარება სჭირდება, რაც დამატებით
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ფინანსურ რესურსთან და დროსთან არის დაკავშირებული. არჩილმა დევნილთა თვითდასაქმების
პროგრამის შესახებ ინტერნეტით შეიტყო, შეავსო განაცხადის ფორმა და მიიღო დაფინანსება.
საგრანტო პროგრამით მას რამდენიმე დასახელების დანადგარი გადაეცემა, რომლებიც არჩილის
ბიზნესს უფრო თვითმყოფადს გახდის. შედეგად, არჩილი შეძლებს პროდუქტის სრულიად
დამოუკიდებლად შექმნას. როგორც თვითონ ვარაუდობს, კომპანიის წარმადობა მოიმატებს 3040% - ით. დღეს არჩილის მიერ შექმნილი პროდუქცია თბილისის რამდენიმე მაღაზიაში იყიდება,
მომავალში კი, გეგმავს, რომ გაფართოვდეს და ბაზარზე ღირსეული ადგილი დაიკავოს.

ქეთევან მოსეშვილი - ფოტოგრაფი
22 წლის ქეთევან მოსეშვილი აფხაზეთიდან დევნილია. თბილისში მშობლებთან და უფროს
ძმასთან ერთად, შეროზიას ქუჩაზე, დევნილთა ყოფილ
დასახლებაში ცხოვრობდა. 2012 წელს დევნილთა
სამინისტრომ მოსეშვილების ოთხ წევრიან ოჯახს
ბინა ბაქოს ქუჩაზე გადასცა. ქეთევანს ადრეული
ასაკიდან აინტერესებდა ვიზუალური ხელოვნება,
კერძოდ
ფოტოგრაფია.
ყოველთვის
ეცნობოდა
სიახლეებს ამ მიმართულებით და არ უშვებდა შანსს
გადაეღო საინტერესო ფოტოები. მართალია სკოლის
დამთავრების შემდეგ სხვა პროფესია აირჩია, მაგრამ
დამამთავრებელ კურსზე მიხვდა, რომ ფოტოგრაფი
უნდა გამხდარიყო და უნივერსიტეტის პარალელურად, საყვარელ საქმიანობას დაუბრუნდა.
ქეთევანმა 2017 წელს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფოტოგრაფიის პროფესიული
პროგრამა დაამთავრა. არასაკმარისი რესურსის გამო, ფოტოაპარატის შეძენა ვერ შეძლო,
ამიტომ, სწავლის დასრულების შემდეგ, პროფესიით ვერ დაიწყო მუშაობა. ერთ დღეს დევნილთა
თვითდასაქმების პროგრამის დაწყებასთან დაკავშირებით SMS - ი მიიღო, რომლითაც გამოჩნდა
შანსი პირადი ფოტოაპარატი ჰქონოდა. ქეთევანის საგრანტო განაცხადი დაფინანსდა. მას, წლის
ბოლოს, თავისივე შერჩეული პროფესიონალური ფოტოაპარატი გადაეცემა. როგორც თვითონ
ამბობს, მომავალში უკვე შეძლებს მიიღოს შეკვეთები, შექმნას საინტერესო პორტფოლიო და
განვითარდეს როგორც პროფესიონალი ფოტოგრაფი.

სალომე ლორთქიფანიძე - მემინანქრე
აფხაზეთიდან დევნილი სალომე ლორთქიფანიძე
სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯის „მერმისი“
კურსდამთავრებულია.
პროფესიით
მემინანქრე.
უკვე თითქმის ერთი წელია თბილისში, ერთ-ერთ
საოქრომჭედლოში მუშაობს. კოლეჯის დასრულების
შემდეგ ჯერ შეგირდად დაიწყო მუშაობა, დღეს უკვე
დამოუკიდებლად ქმნის ნაკეთობებს და თავისი
შეკვეთებიც აქვს. ძირითადად ვერცხლში მუშაობს.
ეს საქმიანობა ბავშვობიდან იტაცებდა. ქმნიდა
სამკაულებს თიხისგან, სპილენძისგან, ამიტომ,
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სკოლის დასრულების შემდეგ პროფესიის არჩევაც არ გასჭირვებია. დევნილთა თვითდასაქმების
პროგრამის შესახებ სააგენტოდან მიღებული SMS - ით შეიტყო, შეავსო განაცხადი და საპილოტე
პროგრამის რჩეულ 50 განმცხადებელთა შორის მოხვდა. 2017 წლის ბოლოს, სალომეს სააგენტო
მინანქრის ნაკეთობების დასამზადებლად აუცილებელ იარაღებს გადასცემს. შედეგად, სალომე,
თავისივე სამსახურში შეძლებს ახალი კუთხის მოწყობას, სადაც თავისი დიზაინით შექმნის
მინანქრის ნაკეთობებს. სამომავლოდ გეგმავს კოლექციის მომზადებას და გამოფენის მოწყობას.
პროდუქციის რეალიზაციას კი, ძირითადად სოციალური ქსელის საშუალებით აპირებს.
სალომეს ოჯახი, 2015 წელს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს გრძელვადიანი
განსახლების პროგრამაში მოხვდა და კრიტერიუმების შესაბამისად, თბილისში, დადიანის ქუჩაზე
მიიღო ბინა.

საინფორმაციო კამპანიები
•

სააგენტომ ჩაატარა საველე ვიზიტები სხვადასხვა დევნილთა ჩასახლებებში ქვეყნის
მასშტაბით - სულ ჩატარდა 30 - ზე მეტი საველე ვიზიტი.

•

სააგენტომ ჩაატარა საინფორმაციო კამპანია მოხალისეთა ჩართულობით. ორი წლის
მანძილზე მოხალისეებმა 6000-6000 დევნილ ოჯახს გააცნეს პირადად ინფორმაცია. სულ
მუშაობდა 200 - მდე მოხალისე. კამპანია განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ ZRDA - სთან თანამშრომლობით.
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•

საარსებო წყაროების ფორუმები დევნილთათვის - სულ ჩატარდა 5 ფორუმი (ზუგდიდი,
გორი, წყალტუბო, მესტია, თბილისი).

•

SMS კამპანია დევნილებს. ორი წლის მანძილზე 5 მილიონამდე მოკლე ტექსტური
შეტყობინება გაიგზავნა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.

•

დაიბეჭდა და გავრცელდა 50 000 საინფორმაციო ბროშურა.

•

2016 წელს ჩატარებული საინფორმაციო კამპანიების შედეგად საარსებო წყაროების
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ცნობადობა 43% - დან 75% - მდე გაიზარდა.
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თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებთან

სააგენტოს და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლობის შედეგად:


ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტოს და სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს პროგრამებში დევნილები პოზიტიური დისკრიმინაციით სარგებლობენ;


პროგრამის „მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური
გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების
თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“ ფარგლებში დევნილთა
საგრანტო განაცხადებს იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი ცენტრები იღებენ.


სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგისა და
გადამზადების სახელმწიფო პროგრამის“ ბენეფიციართა 7.2% დევნილია.


სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამის - „ინდივიდუალური და ჯგუფური
კონსულტაციები სამუშაოს მაძიებელთათვის“ ბენეფიციართა 13.4% დევნილია.


სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ დევნილთა
რიცხვი გაზრდილია 54%-ით.


სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროგრამაზე
დევნილ ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 29% ით;


სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანებულ დევნილთა რიცხვი გაზრდილია
88%-ით. (2016 წლის მონაცემი);


სსიპ აწარმოე საქართველოში პროგრამის „მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარ დევნილთა რაოდენობა გაზრდილია 317%-ით. (2016 წლის
მონაცემი);
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დონორებთან,
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

და

საერთაშორისო

სააგენტოს მიერ, საარსებო წყაროების პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში
მნიშვნელოვანია დონორების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წვლილი.
აღნიშნული თანამშრომლობა გამოიხატა შემდეგ ღონისძიებებში:
•

მნიშვნელოვანია
ევროკავშირის,
როგორც
დონორი
ორგანიზაციის,
წვლილი
დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სამოქმედო
გეგმის შემუშავებასა და განხორციელების პროცესში.

•

საქართველოს მთავრობასა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას
(FAO) შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშორმლობის მემორანდუმის ფარგლებში,
FAO-მ და დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ ერთობლივად
შეიმუშავეს და განახორციელეს პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა დევნილთა ყველაზე
მოწყვლადი კატეგორიის შემოსავლის ზრდას, სასოფლო-სამურნეო წარმოებისა და
სასურსათო უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას, გრანტების გაცემის წინ.

•

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

•

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ ნაყოფიერად ითანამშრომლა
შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან: სამხარეო განვითარება მომავალი
საქართველოსთვის (RDFG) და „აფხაზინტერკონტი“. ორგანიზაციებმა განახორციელეს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და სააგენტოს ერთობლივი პროექტი,
რომელიც მიმართული იყო სასოფლო-სამეურნეო და თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული
ინიციატივების დაკმაყოფილებაზე.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები
•

საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, დევნილთა საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას შორის
ურთიერთთანამშრომლობის სამმხრივი მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის საგანს
წარმოადგენს სამინისტროსა და სააგენტოს საქმიანობის სფეროების ფარგლებში,
თანამშრომლობა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, განსაკუთრებით, დევნილი
ქალებისა და გოგონების ეკონომიკური გაძლიერებისა და სამართლებრივი დახმარების
მიმართულებით.

•

დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს და ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ ZRDA-ს შორის
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად, 16მა ადამიანმა ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა პროგრამის - „მოწყვლად, იძულებით
გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული ასპექტების
გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური
გააქტიურების ხელშეწყობის გზით“ ფარგლებში. სტაჟიორთა ანაზღაურება უზრუნველყო
პროექტმა ZRDA.
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სსიპ დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო

მის: მ. თამარაშვილის ქ. N15ა
თბილისი, საქართველო
ტელ: + 995 322 14 02 41/42/43
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