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სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს როლი COVID-19-ის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში

სოციალური შემწეობა

სახელმწიფო პენსია
კომპენსაციები

სოციალური პაკეტი 
საყოფაცხოვრებო სუბსიდია

დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით 

ფულადი დახმარება

სოციალური დაცვის მექანიზმები

სოციალური კოდექსი



COVID-19-ის გლობალურ გამოწვევასთან 
სწრაფად და ეფექტურად გამკლავების მიზნით 

2020 წლიდან დღემდე სხვადასხვა ფულად 
გასაცემლებთან მიმართებაში გამოცხადებულია 

მორატორიუმი 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი COVID-19-ის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში

2020 2021

საარსებო შემწეობის მიმღები
პირების რაოდენობა 

637 747

213 583

საარსებო შემწეობის მიმღები 
16 წლამდე ასაკის ბავშვები

20212020

524 598

170 514

2020 - 2021 წლებში საარსებო შემწეობისთვის ჯამში გადაირიცხა 

735 939 356 ლარი



სოციალურად დაუცველი 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები
2020 წელი 222 753 პირი
2021 წელი 254 991 პირი

ჯამში გაიცა

ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 
მიზნობრივი ჯგუფების  

სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა

სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი
0-დან 16 წლის ჩათვლით ბავშვი
2020 წელი - 154 970
2021წელი - 172 460

ჯამში გაიცა

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი 2020წ. 33,403
შშმ ბავშვი - 11,625

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი 2021წ. - 33,427
შშმ ბავშვი - 12,557

2020-2021წწ. ჯამში გადაირიცხა

109 323 699 
ლარი

30 335 266 
ლარი

53 323 000 
ლარი



ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 
მიზნობრივი ჯგუფების  

სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა

18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი 200 ლარიანი სოციალური
დახმარება მიიღო 936 715 ბავშვმა

გადარიცხულია 187 343 000 ლარი

COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური 
მხარდაჭერის მიზნით  60 წლის და  მეტი  ასაკის 54 033 პირისთვის    

გადარიცხულია  10 806 400 ლარი



2021 წლის 1 ივლისიდან 16 წლამდე სოციალურად
დაუცველ ბავშვთა დახმარება გაორმაგდა და
50 ლარის ნაცვლად 100 ლარი გახდა.

2021 წელს გაზრდილი დახმარება 214 200   16 წლამდე ასაკის 
ბავშვმა მიიღო

დახმარების სახით გადარიცხულია

გაიზარდა ფულადი სოციალური დახმარების პროგრამის

მოცვა - დახმარებას 100 ათასი ქულის ნაცვლად 120 ათასი

ქულის მქონე ოჯახები იღებენ

სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დახმარება

21 420 000 ლარი

გაიზარდა 16-წლამდე სოციალურად დაუცველ ბავშვთა ფულადი დანამატი



სახელმწიფო პენსია 

2021 წელს 70 წლამდე პენსიონერთათვის სახელმწიფო პენსია 240 ლარამდე 

გაიზარდა,  ხოლო 70 წელს ზემოთ  ხანდაზმულთათვის 275 ლარი გახდა

2021 წლიდან ამოქმედდა პენსიის ინდექსაციის წესი, რომლის თანახმადაც 
სახელმწიფო პენსია გაიზრდება ყოველწლიურად

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის გაიცემა 

დანამატი, პენსიის 20%-ის ოდენობით



სახელმწიფო პენსია 

2022 წლის იანვრიდან 

70 წლამდე პირთა პენსია გახდება

70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები  70 წლამდე 

პირთათვის

70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია კი

260 ლარი

300 ლარი

312 ლარი

360 ლარი



სახელმწიფო კომპენსაცია

2020-2021წლებში სახელმწიფო გასაცემლებზე გადარიცხულმა თანხამ ჯამში შეადგინა: 

სახელმწიფო კომპენსაცია თვეში საშუალოდ -1 100 000 ბენეფიციარზე გაიცემა

5,341,919,408 
ლარი



სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები პირები

პოლიტრეპრესირებული პირები

მარჩენალდაკარგული პირები

სოციალური პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია

174 612
176 927

2020 2021
სოციალური პაკეტის მიმღები

2020-2021 წლებში სოცალურ პაკეტზე გადაირიცხა 49 832 766 ლარი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

სოციალური პაკეტის მიმღები

პირები:



სოციალური პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია ყოველთვიური ფულადი სახის გასაცემელია, 
რომელიც სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიის პირებს ენიშნება

2020 2021

2020-2021 წლებში გადარიცხულია

22,657 23,546

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები პირები

9,137,926 ლარი

2022 წლიდან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის თანხა                                     იზრდება.100  ლარამდე



ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე 
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებით ისარგებლა:       2020 წელს 12,818 პირმა 
2021 წელს 13,514 პირმა

2020-2021წლებში ჯამში გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა         26,092,748 ლარი

2021 წლის 1 იანვრიდან ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, 
ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების 
ახალი წესი დამტკიცდა. 

ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების გამოყენება შეუძლია როგორც 
ბავშვის დედას, ასევე ბავშვის მამას. 



2020 – 2021 წლებში გადარიცხული ფულადი დახმარების ოდენობამ ჯამში შეადგინა  
27,773,100ლარი

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნობრივი 
სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანია საქართველოს რეგიონებში დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების მეშვეობით

2020 წელს ისარგებლა - 7,921 ბავშვმა

2021 წელს დაფინანსებას იღებს - 8,720 ბავშვი;

მაღალმთიან დასახლებაში პროგრამით ისარგებლა
2020 წელს - 4,544 ბავშვმა

2021 წელს დაფინასებას იღებს - 4,789 ბავშვი

2020 – 2021 წლებში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირველი, მეორე, მესამე და შემდეგი 
ბავშვებისთვის გადარიცხული ფულადი დახმარების ოდენობამ ჯამში შეადგინა  - 15,069,150 ლარი



დაიწყო  სოციალური კოდექსი.

სოციალური კოდექსი იქნება სოციალური დაცვის 

სისტემის მთავარი სამართლებრივი დოკუმენტი, 

რომელიც ადამიანის სიცოცხლის ყველა ეტაპზე 

საჭიროებების შესაბამისი მხარდაჭერის საფუძველი 

გახდება. 

სოციალური კოდექსი დაფარავს სოციალური დაცვის ისეთ

მიმართულებებს და სქემებს როგორიცაა სოციალური

დახმარებები, მათ შორის დევნილთა დახმარებები,

ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები, შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხები, ასევე

დასაქმების საკითხები და სხვა.

სოციალური კოდექსი



გმადლობთ 
ყურადღებისთვის!


