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2019  წლის 15 აპრილი  

საგრანტო პროგრამა № 002-2019 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო აცხადებს საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის საგრანტო 

კონკურსს 

 

საქართველოში საერთაშორისო დაცვის სფეროში ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა 

ინტეგრაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა უფლებები და 

თავისუფლებები აღიარებულია როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი აქტებით, ისე საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით.  

2018 წლის 31 დეკემბრის  მდგომარეობით, საქართველოში საერთაშორისო დაცვით სარგებლობს  1382 პირი. 

შესაბამისად, ქვეყნის დღის წესრიგში დგას მათი ინტეგრაციის საკითხი. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ასევე 

თავშესაფრის მაძიებელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირების რაოდენობაც. მათი ინტეგრაციის სისტემის 

ფორმირებაზე ზრუნვა ახალი გამოწვევა და აქტუალური საკითხია. 

საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით, ლტოლვილთა საკითხის გრძელვადიანი გადაწყვეტის ერთ-ერთ 

შესაძლებლობას ადგილობრივი ინტეგრაცია წარმოადგენს. „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის თანახმად, სამინისტრო შეიმუშავებს საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის 

პროგრამებს და ხელს უწყობს ამ პროგრამებში მათ ჩართვას. 

მიგრაციის პოლიტიკის დახვეწა და მექანიზმის განვითარება საქართველოს მიგრაციის 2016-2020 წლების 

სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში დეტალურად 

არის გაწერილი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის  სამინისტროს მიერ  ამ სფეროში განსახორციელებელი საქმიანობები. 

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთათვის გარანტირებულია 

სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ინტეგრაცია, რამდენადაც მათ აქვთ წვდომა ჯანდაცვის, 

საგანმანათლებლო და სხვა სერვისებზე. თუმცა, აღნიშნული პროგრამები ვერ უზრუნველყოფს ყველა ასაკობრივი 

ჯგუფის ინტეგრაციის შესაძლებლობას. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამინისტროს მიზანია, შექმნას საგანმანათლებლო და ინფორმაციული გარემო საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა 

ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. საგრანტო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები არ ვრცელდება 

„საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის 
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ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის N15 დადგენილებით განსაზღვრულ პირთა კატეგორიაზე, კერძოდ, 18 წლამდე 

ასაკის საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებზე, ასევე თავშესაფრის მაძიებელ პირებსა და საქართველოში სტატუსის 

მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებზე, გარდა უფასო ქართული ენის კურსებისა.  წინამდებარე პროგრამა 

ითვალისწინებს ამ  გამოწვევის გადაჭრას. 

ინტეგრაციის პროცესის სრულყოფისათვის სამინისტრო მიზნად ისახავს ეფექტური ღონისძიების გატარებას 

ინტეგრაციის ცენტრის მეშვეობით, რომელიც   2017 წლიდან ფუნქციონირებს ქ. თბილისში (ლიბანის ქუჩა #31) და 

რომლის კეთილმოწყობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა უზრუნველყო გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისრის (UNHCR) ოფისმა. 

წინამდებარე საგრანტო პროგრამა გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ 

არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გრანტის გაცემას, რათა მისი მეშვეობით, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირების, 

თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, მათი 

ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე,  მიწოდებულ იქნას ის სერვისები, რომელთა მიღებაც ხელს 

შეუწყობს მათი უფლებების რეალიზაციას, ახალი შესაძლებლობების გაჩენას და შედეგად, საზოგადოებაში მათ 

ღირსეულ ინტეგრაციას. 

 

ბ) საგრანტო პროგრამის მიზანი: 

საგრანტო პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირების, თავშესაფრის მაძიებლებისა 

და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირების  ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, ისეთი 

სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლებს დაეხმარება 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაში. აღნიშნულის მიღწევის 

უპირველესი საშუალება ქართული ენის შესწავლაა, რაც უმნიშვნელოვანესია როგორც  საზოგადოებასთან 

ყოველდღიური კომუნიკაციის წარმართვისათვის, ასევე სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის, განათლების 

მიღებისა თუ დასაქმების პროცესში.  

მნიშვნელოვანია ბენეფიციარებს ხელი შეეწყოთ დამკვიდრდნენ მიმღებ საზოგადოებაში, რისთვისაც აუცილებელია 

გაეცნონ ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ასევე, ადათებს და წეს-ჩვეულებებს, ჰქონდეთ ინფორმაცია საქართველოს 

კანონმდებლობის, სახელმწიფო სერვისების, საბანკო სისტემის შესახებ, ჯანდაცვასთან, განათლებასთან და 

დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხების თაობაზე და ა.შ. და ყველა მიმართულებით თავისი უფლებებისა და 

ვალდებულებების შესახებ, რაც დაკავშირებულია მათ ახალ ცხოვრებასთან და საზოგადოებრივ აქტივობასთან. 

საგრანტო პროგრამის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს გაზარდოს საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა წვდომა 

სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისზე - მაქსიმალურად მარტივად და ეფექტურად სარგებლობდნენ იმ სახელმწიფო 
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სერვისებით, რომელთაც მათ საქართველო სთავაზობს ჯანმრთელობის თუ სოციალური დაცვის, განათლების, 

დასაქმებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად მოქალაქეობის მინიჭების მიმართულებით.  

წინამდებარე საგრანტო პროგრამის განხორციელების შედეგად, არსებული სამართლებრივი ბაზით 

ჩამოყალიბებულ სოციალ-ეკონომიკურ გარანტიებთან ერთად, საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირებისთვის შეიქმნება ინტეგრაციის ხელშემწყობი დამატებითი მექნიზმი, რაც ხელს შეუწყობს მათი ახალ გარემოში 

დამკვიდრების პროცესს. 

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო საგრანტო წინადადებას დააფინანსებს ერთი მიმართულებით: 

 

მიმართ

ულება 

# 

მიმართულების აღწერილობა 

მიმართულების 

მოქმედების 

გეოგრაფიული 

არეალი 

დაფინანსები

ს 

მაქსიმალურ

ი ოდენობა 

პროექტის 

ხანგრძლი

ვობა 

 0100 საქართველოში საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა 

სწავლებას 

დაექვემდებარებია

ნ საქართველოში 

რეგისტრირებული 

საერთაშორისო 

დაცვის მქონე 

პირები 

მისამართზე 

თბილისი; 

ლიბანის ქუჩა #31 

50 000 ლარი 12 თვე 

 

მიმართულების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საგრანტო პროგრამის მიმართულებების 

აღწერილობა. 

 

საგრანტო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ: 

 

საგრანტო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირები, ასევე 

თავშესაფრის მაძიებელი პირები და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირები. ამასთან, 
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ყველა ჩამოთვლილ კატეგორიაზე ვრცელდება ქართული ენის უფასო კურსები, ხოლო საგრანტო პროგრამით 

გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებები ვრცელდება მხოლოდ საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებზე. 

 

კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

1. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია არასამეწარმეო (არაკომერციულ)  იურიდიულ პირს, 

ან მის ფილიალს, რომელიც დაინტერესებულია სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის 

ხელშეწყობის საკითხით. 

2. განმცხადებელს შეუძლია  თითოეულ მიმართულებაზე არაუმეტეს ერთი განაცხადის წარმოდგენა; 

3. განმცხადებელს შეუძლია წარმოადგინოს განაცხადი ერთ ან მეტ მიმართულებაზე; 

4. საგრანტო განაცხადით მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს საგრანტო პროგრამის 

კონკრეტული მიმართულებით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობას. 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსური თანამონაწილეობა არ არის სავალდებულო. 

 

საგრანტო განაცხადი შედგება შევსებული საგრანტო განაცხადის ფორმისა (ჩამოტვირთეთ) და თანდართული 

დოკუმენტაციისგან (დანართი 1, დანართი 2, დანართი 3). გარდა აღნიშნული დანართებისა, განაცხადის ფორმას თან 

უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

1. განმცხადებლის დებულება/წესდება; 

2. ამონაწერი სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის რეგისტრაციის შესახებ; 

3. საგადასახადო დავალიანების მდგომარეობის ამსახველი ცნობა; 

4. რეკომენდაცია პარტნიორი ორგანიზაციისგან/დონორისგან (არანაკლებ ერთისა); 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოაღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა 2019 წლის 3 აპრილის N01-

31/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ 

საქართველოს მოქალაქეთა რეინტეგრაციის და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა,  საქართველოში კანონიერი 

საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი 

ინტეგრაციის სფეროში გრანტის გაცემის წესის“ მიხედვით „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა 

სარეინტეგრაციო დახმარების საგრანტო პროგრამის“ ადმინისტრირებისთვის შექმნილი საგრანტო კომისიის მიერ 

განაცხადის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს. 

 

 

საგრანტო განაცხადის წარდგენა 
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საგრანტო განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას დალუქული კონვერტის სახით საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კანცელარიაში 

(მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144). 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ ელფოსტაზე - info@moh.gov.ge ან ნომერზე: ( 032 ) 2 51 00 26; 15 05 

(სამინისტროს ცხელი ხაზი); 

 

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 მაისის 18:00 საათი. 

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებების გაფორმება დაიწყება 

2019 წლის 15 მაისიდან. 

 

საგრანტო წინადადება შეფასდება საგრანტო პროგრამის მიზნების შესაბამისად დადგენილი შემდეგი 

კრიტერიუმებით:  

 

კრიტერიუმი შეფასების მაქსიმალური ქულა 

https://www.google.com/maps/place/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D/@41.7505326,44.7773434,303m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x404472eaef7d79d7:0x49211234ad771fd!2z4YOv4YOQ4YOc4YOT4YOQ4YOq4YOV4YOY4YOhIOGDoeGDkOGDm-GDmOGDnOGDmOGDoeGDouGDoOGDnQ!8m2!3d41.7366051!4d44.779914!3m4!1s0x404472861fcb85f1:0xc75c9a6568760f3b!8m2!3d41.750555!4d44.7771567
mailto:info@moh.gov.ge
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კრიტერიუმი შეფასების მაქსიმალური ქულა 

 

წარმოდგენილი საგრანტო წინადადების ხარისხი  

− არსებული მდგომარეობა - რამდენად სწორად არის აღქმული და გააზრებული 

ორგანიზაციის მხრიდან საგრანტო პროგრამითა და შესაბამისი მიმართულებით 

გათვალისწინებული საკითხის ირგვლივ არსებული მდგომარეობ; 

− პროექტის მიზანი - რამდენად პასუხობს დასახული მიზნები საგრანტო 

პროგრამის მიზნებს; 

− პროექტის ღონისძიებების განხორციელების გზები - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობები რამდენად ლოგიკურ ბმაშია ერთმანეთთან და 

რამდენად თანხვედრაშია  დასახულ მიზნებთან; 

− რისკები - რამდენად რეალისტურად არის შეფასებული პროექტთან 

დაკავშირებული რისკები და რამდენად რელევანტურია რისკის შემცირების 

დასახული გზები და ღონისძიებები; 

− პროექტის მოსალოდნელი შედეგები და პროექტის მდგრადობა - რამდენად 

უზრუნველყოფს პროექტის მოსალოდნელი მოკლევადიანი შედეგები 

გრძელვადიან შედეგებამდე მისვლას და რამდენად მიიღწევა დასახული მიზნები 

; 

− ვადები - პერიოდულობის მიხედვით რამდენად დროულია სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობები და რამდენად ქმნის საქმიანობის მთელი 

პროცესის ლოგიკურ ჯაჭვს. 

.......... /50 ქულა 

........../5 ქულა 

 

 

........../10 ქულა 

 

........../10 ქულა 

 

........../10 ქულა 

 

........../5 ქულა 

 

 

........../10 ქულა 

 

ორგანიზაციის გამოცდილება 

− ორგანიზაციის გამოცდილება, მათ შორის, რელევანტურ სფეროში 

(ინფორმაცია განხორციელებული პროექტების შესახებ). 

 

........../10 ქულა 

ადამიანური რესურსი  

− პროექტის ხელმძღვანელის გამოცდილება პროექტების დაგეგმვაში, 

განხორციელებასა და შედეგების შეფასებაში; 

 

........../20 ქულა 



  
 

7 
 

კრიტერიუმი შეფასების მაქსიმალური ქულა 

− პროექტის სხვა ძირითადი თანამშრომლების გამოცდილება და ცოდნა 

სფეროსთან მიმართებაში (რამდენად რელევანტურია წარმოდგენილი 

ადამიანური რესურსი პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის). 

 

ხარჯვის დაგეგმვის ეფექტურობა 

− რამდენად რეალისტურია წარმოდგენილი ბიუჯეტის სტრუქტურა იმ შედეგების 

მისაღწევად, რომლებიც ასახულია საგრანტო წინადადებაში (მათ შორის 

პროექტის ადმინისტრირებისათვის განკუთვნილი თანხის ხარჯვა). 

 

........../20 ქულა 

ჯამი: ......... /100 ქულა 

 

7. მნიშვნელოვანი ვადები1:  

                                                           
1 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო განაცხადების შეფასების, გამარჯვებულის გამოცხადების და 

ხელშეკრულების გაფორმების მითითებული თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. 

 

 

საგრანტო კონკურსის შესახებ განცხადების გამოქვეყნება არაუგვიანეს 2019 წლის 17 

აპრილისა 

დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა  2019 წლის 17  - 22 აპრილი 

კითხვების წარდგენის ბოლო ვადა.  2019 წლის 24 აპრილი 

კითხვებზე პასუხის გაცემის ბოლო ვადა.  2019 წლის 26 აპრილი 

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა..  2019 წლის 1 მაისის 18:00 საათი 

შემოსული საგრანტო განაცხადების საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან და თანდართული დოკუმენტების 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა 

2019 წლის 3 მაისი 

საგრანტო განაცხადში აღმოჩენილი ტექნიკური ხარვეზების 

აღმოფხვრა 

2019 წლის 6 მაისი 18:00 საათი 
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*გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო განაცხადების შეფასების, გამარჯვებულის გამოცხადებისა და 

ხელშეკრულების გაფორმების მითითებული თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია 

გამოქვეყნდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე კონკრეტული თარიღების მითითებით. 

საგრანტო განაცხადების შეფასება.   .  2019 წლის 6 - 10 მაისი 

გადაწყვეტილების გამოქვეყნება არაუგვიანეს 2019 წლის 13 მაისისა 

საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება.  2019 წლის 15 მაისიდან 


