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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 2018 წლის 15 თებერვლის N404 განკარგულებით დამტკიცებული „იძულებით 
გადაადგილებულ პირთათვის − დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის“ 
(შემდეგში - 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 საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში - „სააგენტო“) სამოქმედო გეგმის საფუძველზე 
ახორციელებს „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო 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, 2016 წელს კი  პროცენტული მაჩვენებელი იგივეა კურსდამთავრებულებთან 
მიმართებაშიც.  

2016 წელს ჩარიცხულ დევნილთა რაოდენობის ზრდა აშკარა იყო, რაც ნაწილობრივ, 
სააგენტოს „დევნილთა პროფესიული განათლების მხარდაჭერის პროგრამის“ შედეგიცაა. 
2015 წელთან შედარებით 2016 წელს 54%-ით მეტი დევნილი ჩაირიცხა სახელმწიფო 
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. გასულ წელს ჩარიცხულ დევნილთა 
წილობრივი შეფარდება არადევნილ სტუდენტებთან 7.3%-ს შეადგენდა, ხოლო 
კურსდამთავრებულთა შორის 10% დევნილია. 

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 

3ACT, „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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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 2015 წლის 
კურსდამთავრებულთა კვლევის თანახმად, „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 
სწავლის დასრულების შემდეგ მუშაობა დაიწყო გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა 34%-
მა, ხოლო 22%-ს სწავლის დასრულებამდე უკვე ჰქონდა ანაზღაურებადი სამუშაო.8  
შესაბამისად, პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამაზე სწავლის დასრულების 
მომენტისთვის გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 56%-ს 
შეადგენდა. გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა საშუალო ხელფასი, რომლებმაც სწავლის 
დასრულების შემდეგ დაიწყეს მუშაობა ან სწავლის დასრულების მომენტამდე უკვე ჰქონდათ 
ანაზღაურებადი სამუშაო 508 ლარს შეადგენს.“9  

დევნილთათვის დასაქმების პერსპექტივის შექმნა მათივე განსახლების ადგილებთან ახლოს, 
გაზრდის მათი სოციალური ინტეგრაციის მაჩვენებელს.   

2. პროგრამის აღწერა 
 

2.1 თვითდასაქმების ხელშეწყობისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, 50-მდე 
დევნილს გადაეცემა სახელობო იარაღები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებას 
ექვემდებარება როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური საგრანტო განაცხადები. სამიზნე 
ბენეფიციართათვის დაწესებული კრიტერიუმები თანაბრად ვრცელდება ორივე სახის 
საგრანტო განაცხადებზე. 

ინდივიდუალური საგრანტო განაცხადის შემთხვევაში, ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი 
გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში გრანტის 
ოდენობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, იმ ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომ ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 
1600 ლარს. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 

6 “საქართველოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსი შრომის ბაზარზე, 
კურსდამთავრებულთა კვლევა,“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროფესიული 
განათლების განვითარების დეპარტამენტი, 2014 წელი. 
7 იგივე. 
8ამ უკანასკნელში მოიაზრებიან ის ადამიანებიც, რომლებმაც სწავლის პროცესში  დაიწყეს მუშაობა 
9 “2015 წლის კურსდამთავრებულთა კვლევა“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი, 2016 წელი. 

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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კურსდამთავრებულის გაერთიანება. განმცხადებელმა ჯგუფის წევრებმა სათითაოდ უნდა 
შეავსონ საგრანტო განაცხადის პირველი ნაწილი (პერსონალური ინფორმაციის ნაწილი). 
განაცხადის შეფასებისას ჯგუფის წევრთა მოწყვლადობა შეფასდება ცალ-ცალკე და 
გამოიყვანება საშუალო ქულა.  

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და სახელმწიფო პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, გამოიკვეთა იმ პროფესიათა 
ჩამონათვალი, რომლის კურსდამთავრებულებსაც აქვთ თვითდასაქმების შესაძლებლობა. 
პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 180 პროფესია, რომლის კურსდამთავრებულსაც აქვს 
შესაძლებლობა თვითდასაქმების გზით გაიჩინონ შემოსავლის წყარო. პროფესიები 
ჩამოთვლილია პროგრამის დანართ N1-ში. 

დევნილმა, რომელსაც სურს გახდეს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი, უნდა შეავსოს 
პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული განაცხადი (დანართი N2) და ჩააბაროს სააგენტოში, 
რომლის მისამართია ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა ან შევსებული და დასკანერებული 
განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გამოგზავნოს სააგენტოს ოფიციალურ 
ელექტრონულ ფოსტაზე, შემდეგ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge  

განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად. 

 

2.2 მისაღები და მიუღებელი ინვესტიციის სახეები 

პროგრამის ფარგლებში დაშვებულია როგორც დამწყები, ისე არსებული საქმიანობის 
ხელშეწყობა თვითდასაქმებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შეძენის გზით.  
დასაშვებია მხოლოდ ერთი საგრანტო ინიციატივის დაფინანსება, თუნდაც იგი მოიცავდეს 
რამდენიმე ხელსაწყოს შეძენას, რომლებიც საერთო ჯამში ერთი პროექტის განხორციელებას 
ემსახურება.  

პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარისათვის შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 სახეობის 
ხელსაწყოს შეძენა, რომელთა საერთო ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს 1 600 ლარს. 

დაფინანსებას არ ექვემდებარება: 

• საბრუნავი კაპიტალი,  
• უძრავი ქონების შესყიდვასთან, ქირასთან, იჯარასთან ან ქონების სხვა ნებისმიერი 

მართლზომიერ ფლობასთან დაკავშირებული ხარჯი; 
•  კომუნალური გადასახადები; 
• სესხი, ვალი ან სხვა რაიმე სახის ფინანსური ვალდებულება;  
• სახარჯი მასალა და სხვა ნებისმიერი სახის საქონელი, რომელიც არ წარმოადგენს 

ძირითად საშუალებას, ანუ ქონებას, რომლის გამოყენების ვადაც ერთ წელზე მეტია; 

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, არ დაკმაყოფილდება ისეთი საგრანტო განაცხადი, 
რომლის განხორციელებამ შესაძლოა ზიანი მოუტანოს გარემოს. 

საგრანტო განაცხადის ყველა ველი უნდა იყოს სრულყოფილად შევსებული. 
არასრულყოფილად შევსებული საგრანტო განაცხადის შემთხვევაში, სააგენტო 
უფლებამოსილია განუხილველად დატოვოს იგი.   

სააგენტო უფლებამოსილია შეხედულებისამებრ მიიღოს გადაწყვეტილება, განსაზღვროს თუ 
არა  დამატებითი ვადა დოკუმენტაციის წარმოსადგენად. 

სააგენტო არ მიიღებს განაცხადს, არასრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენის 
შემთხვევაში. 

3. პროგრამის მიზანი 
 

პროგრამის ზოგადი მიზანია, დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა და მათი საარსებო მდგომარეობის გაუმჯობესება, თვითდასაქმების 
პერსპექტივის შექმნის გზით.   

პროგრამის კონკრეტული მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის 
სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით. ისევე, როგორც დევნილთა შორის პროფესიული 
განათლების პოპულარიზაცია. 

4. პროგრამის შედეგი 
 

პროგრამის განხორციელების შედეგად, 50-მდე დევნილი მიიღებს სახელობო იარაღებს 
დამოუკიდებელი საქმიანობის წამოსაწყებად ან გასაფართოვებლად. 

5. გამარჯვებული საგრანტო განაცხადების გამოვლენა 
 

გამარჯვებული საგრანტო განაცხადების გამოვლენა მოხდება მათი შემოწმებისა და 
განხილვის ეტაპების გავლით. შემოწმების ეტაპზე დადგინდება განმცხადებლის 
შესაბამისობა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ხოლო განხილვის ეტაპზე  მოხდება 

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 

 



    დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 

   

8 

განაცხადების შეფასება წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით. შეფასდება 
მხოლოდ ის განაცხადები, რომლებიც გადალახავენ დასაშვებობის ეტაპს. 

5.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

პირველ ეტაპზე, განაცხადის შემოწმება განხორციელდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან 
განმცხადებლის შესაბამისობის მიხედვით. ამ ეტაპს გადალახავს განაცხადი იმ შემთხვევაში, 
თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს ყველა ქვემოთჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნას: 

1. განმცხადებელი არის დევნილის აქტიური სტატუსის მქონე; 
2. განმცხადებელი არის სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 

2015-2018 სასწავლო წლების კურსდამთავრებული და/ან სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ 
სერტიფიცირებული ბენეფიციარი. 

3. მან დაასრულა დანართ N1-ში ჩამოთვლილი პროგრამიდან ერთ-ერთი; 
4. განაცხადი სრულყოფილადაა შევსებული და წარმოდგენილია ყველა საჭირო 

თანმდევი დოკუმენტი. 

 

5.2 შეფასებების კრიტერიუმები 
 

განაცხადის შეფასებისათვის პროგრამის ფარგლებში დადგენილია კონკრეტული 
კრიტერიუმები. თითოეული კრიტერიუმს მინიჭებული აქვს შესაბამისი ქულა. განაცხადების 
შერჩევისას პრიორიტეტი მიენიჭება ყველაზე მაღალქულიან საგრანტო წინადადებებს.  
მაქსიმალური ქულათა რაოდენობაა 10. 

განხილვის ეტაპზე მხედველობაში მიიღება, როგორც განმცხადებლის კვალიფიკაცია და 
გამოცდილება, ასევე წარმოდგენილი საგრანტო წინადადების განხორციელებადობა და 
მდგრადობა. 

კრიტერიუმი ქულა განმარტება 
განმცხადებლის კვალიფიკაცია 0  დაბალი 

 1 საშუალო 
 2 მაღალი 

განმცხადებლის გამოცდილება 0 არ აქვს გამოცდილება; 
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 1  აქვს 1 წლამდე სამუშაო 
გამოცდილება; 

2 აქვს 1 წელზე მეტი სამუშაო 
გამოცდილება 

საგრანტო პროექტის 
განხორციელებადობა 

0  პროექტის წარმატებით 
განხორციელების რისკი მაღალია 

1  პროექტის წარმატებით 
განხორციელებას საფრთხე არ 
ემუქრება 

საგრანტო პროექტის 
მდგრადობა 

0  პროექტის მდგრადობას საფრთხე 
ემუქრება 

1  პროექტის მდგრადობას საფრთხე 
არ ემუქრება 

გაუმჯობესებული საარსებო 
მდგომარეობა 

0  შემოსავალი არ იზრდება 
1  განმცხადებელს არ აქვს კარგად 

გააზრებული საგრანტო 
განაცხადის ფინანსური ნაწილი 

2  განმცხადებლის მიერ მოყვანილია 
ფინანსური გათვლები, თუმცა 
მოცემული გაანგარიშება არ არის 
სრულყოფილი  

3  განმცხადებლის მიერ მოყვანილი 
ფინანსური გათვლები რეალურია 
და კარგად არის გააზრებული.   

პროექტის დამატებითი 
ღირებულება 

1  
 

პროექტი ქმნის დამატებით 
სამუშაო ადგილს  

0  
 

პროექტის განხორციელებით 
დამატებითი სამუშაო ადგილი არ 
იქმნება 

 

 

5.3 ქულათა განმარტება 
 

განმცხადებლის კვალიფიკაციის შეფასება ხდება იმ საფეხურის მიხედვით, რომლის 
კურსდამთავრებულიცაა. ბოლო საფეხურის კურსდამთავრებული შეფასდება 3 ქულით, 
ბოლოს წინა საფეხურის კურსდამთავრებული 2 ქულით, უფრო ქვედა საფეხურის 
კურსდამთავრებული კი 1 ქულით. მაგალითად, თუკი პროფესიას აქვს 5 საფეხური და 
განმცხადებელი არის პირველი, მეორე ან მესამე საფეხურის კურსდამთავრებული, 
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შეფასებისას იწერება 1 ქულა; მეოთხე საფეხურის კურსდამთავრებულზე 2 ქულა, ხოლო 
მეხუთე საფეხურის კურსდამთავრებული ფასდება 3 ქულით.  

განმცხადებლის სამუშაო გამოცდილების შეფასების დროს მხედველობაში მიიღება, როგორც 
სტაჟირების, ისე ანაზღაურებადი სამუშაო პერიოდი. 

საგრანტო განაცხადის განხორციელებადობის შეფასებისას, მხედველობაში მიიღება, 
რამდენად კარგად იცნობს განმცხადებელი თავის კონკურენტებს, რომლებიც ინვესტიციის 
განხორციელების ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქმიანობენ. 

საგრანტო განაცხადის მდგრადობა კომპლექსური და  შეფასებითი კრიტერიუმია. ქულის 
განსაზღვრა განხორციელდება ისეთი ფაქტორების გათვალისინებით, როგორიცაა 
განმცხადებლის კვალიფიკაცია, გამოცდილება, დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, 
საქმიანობის განხორციელების შედეგად მიღებული შემოსავალი და ა.შ. 

გაუმჯობესებული საარსებო მდგომარეობა პირობითი კრიტერიუმია და შეფასებისას 
განმცხადებლის მიერ მოყვანილი გაანგარიშება იქნება გათვალისწინებული. 

იმ შემთხვევაში, თუკი საგრანტო განაცხადი გულისხმობს მინიმუმ ერთი ან მეტი ადამიანის 
დასაქმებას, მას მიენიჭება დამატებით კიდევ ერთი ქულა. 

6. წარსადგენი დოკუმენტაცია 
 

განმცხადებელმა სრულყოფილად შევსებულ განაცხადის ფორმასთან ერთად უნდა 
წარმოადგინოს მისი კვალიფიკაციისა და მოწყვლადობის დამადასტურებელი შესაბამისი 
დოკუმენტები.  

განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავალდებულოა: 

1. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა 
სასწავლებლიდან პროფესიისა და საფეხურის მითითებით)  

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 
3.  1 ინვოისი, სადაც მითითებულია მოთხოვნილი საქონელი, მისი ზუსტი 

მახასიათებლები და მოდელი. 
 

შენიშვნა: სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 
მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ 
სერტიფიცირებული ბენეფიციარის შემთხვევაში კვალიფიკაციის დასადასტურებლად 
წარმოდგენილ უნდა იქნეს სერტიფიკატი ან ცნობა სასწავლებლიდან მასზედ, რომ 
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განმცხადებელმა პირმა ნადვილად დაასრულა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და 
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროფესიული პროგრამა და 
არის სერტიფიცირებული. 

 
1. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მისი ოჯახისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 
ნაკლებია 100,001-ზე განაცხადს თან უნდა დაერთოს განაცხადის მიღების თვეში 
აღებული ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი 
ბაზიდან, სარეიტინგო ქულის მითითებით; 

2. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია ან 
ჰყავს შშმ ოჯახის წევრი, განაცხადს თან უნდა დაერთოს შესაბამისი პირის 
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ან სსიპ 
სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აღებული ერთი თვის ვადაში 
განახლებული ცნობა. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი მარჩენალდაკარგულია, უნდა წარმოადგინოს 
ცნობა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან იმის მითითებით, რომ ოჯახი 
მარჩენალდაკარგულია, რის გამოც არასრულწლოვანი შვილები იღებენ სახელმწიფო 
გასაცემელს; 

4. თუ განმცხადებელი მარტოხელა მშობელია, სტატუსის დასადასტურებლად უნდა 
წარმოადგინოს ერთ-ერთი ჩამოთვლილ დოკუმენტთაგან: 

4.1 შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობის ასლები, თუ მამის მონაცემები არ არის 
დაფიქსირებული; 

4.2 თუ მამის მონაცემები დაფიქსირებულია შვილ(ებ)ის დაბადების მოწმობაში დედის 
მითითების საფუძველზე, დაბადების მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს/იუსტიციის სახლის მიერ 
გაცემული ფორმა N4. 
 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაციიდან რომელიმეს დაურთველობის 
შემთხვევაში განაცხადის მიღებისა და დამუშავების შემდეგ, სააგენტო უფლებამოსილია 
განსაზღვროს დამატებითი ვადა დოკუმენტაციის წარმოსადგენად და აცნობოს დევნილს 
აღნიშნულის შესახებ. დამატებითი ვადის განსაზღვრის შემთხვევაში, დევნილი 
ვალდებულია სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს ხარვეზის 
აღმოფხვრა და წარუდგინოს სააგენტოს მოთხოვნილი დოკუმენტი. თუ განმცხადებელი 
სააგენტოს მიერ მითითებულ ვადაში არ აღმოფხვრის ხარვეზს, სააგენტოს უფლება აქვს 
განუხილველად დატოვოს მისი განაცხადი.  
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სააგენტო პოტენციურ ბენეფიციართა განაცხადებს მიიღებს წინამდებარე პროგრამის 
სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადის განმავლობაში და აცნობებს პასუხს 
განმცხადებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
პროგრამის მიზნებისათვის ოფიციალურ შეტყობინებად ჩაითვლება სააგენტოს მხრიდან 
ბენეფიციარისათვის გადაწყვეტილების გაცნობა ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი საშუალების 
გამოყენებით: ოფიციალური წერილით, სატელეფონო ზარით ან მოკლე ტექსტური 
შეტყობინებით.  

სააგენტო უზრუნველყოფს კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების პროაქტიულ 
გამოქვეყნებას, რაც ასევე ითვლება, განმცხადებელთათვის კომისიის გადაწყვეტილების 
შეტყობინებად. 

7. პროგრამის სამიზნე ჯგუფი  
 

პროგრამის  სამიზნე ჯგუფია ის იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებმაც 2015-
2018 წლებში დაასრულეს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
პროფესიულ პროგრამაზე სწავლა და აქვს დამოუკიდებლად საქმიანობისათვის საჭირო 
პროფესიული უნარ-ჩვევები. 

 

 პროგრამის ბენეფიციარისათვის დაწესებული კრიტერიუმები (საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები) 

პირი, რომელსაც სურს გახდეს სააგენტოს წინამდებარე პროგრამის ბენეფიციარი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

2.1  რეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში და ფლობდეს დევნილის 
აქტიურ სტატუსს; 

2.2 იყოს სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 2015-2018 წლების 
კურსდამთავრებული და/ან ამავე წლების სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი. 

2.3  დასრულებული ჰქონდეს წინამდებარე პროგრამის დანართ N1-ში ჩამოთვლილი 
პროფესიული პროგრამებიდან ერთ-ერთი. 

2.4  დოკუმენტაცია სრულყოფილად არის წარმოდგენილი. 
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3 პროგრამის განხორციელების პროცედურა 
 

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, სააგენტო დათქმულ ვადებში დაამუშავებს შემოსულ 
განაცხადებს და წარუდგენს საგრანტო კომისიას. საგრანტო კომისიის სხდომაში 
მონაწილეობას იღებს განმცხადებელიც, რომელიც კომისიას წარუდგენს საკუთარ 
ინიციატივას და ასაბუთებს მის საჭიროებას. 

ბენეფიციართა შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ზემოთხსენებული კომისია, 
რომლის შემადგენლობა დამტკიცებულია სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით. 

შესაბამისი ექსპერტის რეკომენდაციის საფუძველზე კომისია უფლებამოსილია 
დააკორექტიროს განმცხადებლის მოთხოვნა, იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი ნივთი 
კონკრეტული პროფესიის კურსდამთავრებულისათვის არ წარმოადგნეს სახელობო იარაღს.  

გამარჯვებულად ჩაითვლება ყველაზე მაღალი ქულის მქონე განაცხადები, პროგრამისათვის 
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში. ქულათა დადგენა ხორციელდება კომისიის 
თითოეული წევრის მიერ შეფასების ფორმაში მითითებული ქულებიდან საშუალო 
არითმეტიკული ქულის გამოვლენის გზით.  

გამარჯვებულად გამოვლენილი ბენეფიციარები სააგენტოდან შესაბამისი შეტყობინების 
მიღების შემდეგ, ვალდებულნი არიან წარუდგინონ სააგენტოს 3 ინვოისი კომისიის მიერ 
დასაფინანსებლად განსაზღვრულ ნივთებზე.  

სააგენტო განაცხადების მიღებისა და დამუშავების ვადის გასვლის შემდეგ, გამოავლენს 
შესაძენი სახელობო იარაღების ჩამონათვალს და  შეუძენს მათ გამარჯვებულად 
გამოვლენილ დევნილებს.    

კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ახალი გარემოების გამოვლენის 
შემთხვევაში, თუკი გამოვლენილ გამარჯვებულ განმცხადებელთან რაიმე მიზეზის გამო ვერ 
ფორმდება ხელშეკრულება ან გამოვლინდება გაფორმებული ხელშეკრულების ბათილობის 
საფუძველი, სააგენტო უფლებამოსილია მომდევნო ყველაზე მაღალი ქულის 
განმცხადებელთან გააფორმოს საგრანტო ხელშეკრულება.  
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4 სამოქმედო გეგმა 
 

პროგრამის ფარგლებში, განაცხადის მიღების, დამუშავებისა და გამარჯვებული საგრანტო 
განაცხადების გამოვლენისათვის განსაზღვრულია კონკრეტული ვადები. 

 

საქმიანობა 

ივ
ნი

სი
 

ივ
ლ
ის

ი 

აგ
ვი

სტ
ო

 

სე
ქტ

ემ
ბე
რ
ი 

ო
ქტ

ო
მბ
ერ

ი 

საგრანტო განაცხადების მიღება X     

საგრანტო განაცხადების დამუშავება X X    

დამატებითი ვადა დოკუმენტაციის 
წარმოსადგენად 

X X    

პირველადი საველე მონიტორინგი  X    

საგრანტო განაცხადების წარდგენა 
კომისიისათვის და გამარჯვებული 
ბენეფიციარების გამოვლენა 

 X    

დამატებითი ვადა განახლებული 
ინვოისების წარმოსადგენად 

  X   

შესყიდვის პროცედურის მოსამზადებელი 
სამუშაოები 

  X X  

ბენეფიციარებისათვის სახელობო 
იარაღების შესყიდვა 

   X X 

ბენეფიციარებთან ხელშეკრულების 
გაფორმება 

   X X 

ბენეფიციარებისათვის სახელობო 
იარაღების გადაცემა 

   X X 
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5  პროგრამის გავრცელების არეალი 
 

პროგრამა ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.  

 

6  პროგრამის ხანგრძლივობა 
 

სამოქმედო გეგმის თანახმად, პროგრამა ხორციელდება 2018-2019 წლებში. პროგრამის 
ხანგრძლივობა შეიძლება შეიცვალოს ზემოთხსენებული სამოქმედო გეგმის მიხედვით.  

7  პროგრამის ბიუჯეტი 
 

2018 წლისათვის პროგრამისათვის დადგენილი მაქსიმალური ბიუჯეტია 80 000 ლარი. 
დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან. 

 

8  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 2018 წლისათვის პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილებებისათვის 
დასაბუთებული რეკომენდაცი(ებ)ის შემუშავება. 
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8.3 პროგრამის მონიტორინგი 
 

პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება როგორც პირველადი, ისე შემდგომი 
მონიტორინგი 1 წლის განმავლობაში. პირველადი მონიტორინგის მიზანია, დადგინდეს 
საგრანტო განაცხადით მოთხოვნილი სახელობო იარაღების შესყიდვის აუცილებლობა და 
შეფასდეს პროექტის განხორციელებადობა, მდგრადობის საკითხის გათვალისწინებით. 
პირველადი მონიტორინგი ხორციელდება როგორც საველე ვიზიტების, ასევე სატელეფონო 
კომუნიკაციის გზით. პირველადი მონიტორინგის კონკრეტული სახე შეირჩევა 
წარმოდგენილი საგრანტო განაცხადის შინაარსიდან და არსებული საჭიროებიდან 
გამომდინარე.   

შემდგომი მონიტორინგი განხორციელდება მხოლოდ დაფინანსებულ ბენეფიციარებთან. 
მისი მიზანია, შემოწმდეს გრანტის ფარგლებში გადაცემული სახელობო იარაღების 
მიზნობრივად გამოყენების ფაქტი და შეფასდეს გაუმჯობესებული საარსებო მდგომარეობა. 

 

8.4 პროგრამის შეფასება 
 

პროგრამის შეფასება განხორციელდება მომდევნო წლის მესამე კვარტალში. 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.  
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