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ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია მოძიებულია დიდი სიფრთხილით და
საუკეთესო განზრახვით. IOM გერმანიის მისია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე
სახის შეცდომაზე. უფრო მეტიც, IOM გერმანიის მისია არ არის პასუხისმგებელი ამ
დოკუმენტში გამოთქმულ დასკვნებსა თუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე.
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ზოგადი ინფორმაცია
საქართველოში მოქმედებს საყოველთაო
ჯანდაც ვის პროგრამა, რომელს აც
სახელმწიფო აფინანსებს. პროგრამა
გ ვ თ ა ვ აზ ო ბ ს ა მ ბ უ ლ ა ტ ო რ ი უ ლ ი
და სტაციონარული მკ ურნალობის
სხვადასხვა პაკეტს.
საყოველთაო ჯანდაცვა ვრცელდება
საქართველოს მოქალაქეებზე,
აგრეთვე თავშესაფრის მაძიებლებზე,
ჰ უმანიტ არ ული და ლტოლვილის
სტატუსის მქონე პირებზე. საყოველთაო
ჯანდაც ვის პროგრამა სთავაზობს
დახმარების მთლიან და ბაზისურ
პაკეტებს, რომელიც დამოკიდებულია
პირის შემოსავალზე. სოციალურად
დაუცველი პირები იღებენ მხოლოდ
დახმარების სრულ პაკეტს. პირს, რომლის
წლიური შემოსავალი არ აჭარბებს
40 000 ლარს, შეუძლია ისარგებლოს
დახმარების განსაზღვრული პაკეტით
ან ალტერნატივად, შეს აძლოა
შეიძინოს კერძო სადაზღვევო პოლისი.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით არ
ფინანსდება ბევრი სამედიცინო სერვისი,
შესაბამისად ადამიანები ამჯობინებენ
კერძო სადაზღვევი პოლისს. საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს
გადაუდებელი დახმარების დაფინანსებას
70 -10 0 % - ით. აივ ინფ ე ქ ციის ა და
ტუბერკულოზის მკურნალობა უფასოა;

უფასოა აგრეთვე ინსულინი დიაბეტიანი
პაციენტებისათვის. დიდ ქალაქებში
მოქმედებს დიალიზის პროგრამა და
არის უფასო. სახელმწიფო აფინანსებს
მეთადონით ჩანაცვლებით პროგრამას
100%-ით. პირველადი შემოწმება და
პროგრამაში ჩართვა ღირს 70 ლარი. 5
წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობა
ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს
მიერ დაავადების შესაბამისად. ზოგადი
ინფორმაცია ჯანდაცვის სისტემის
შესახებ ხელმისაწვდომია ამ ბმულზე:
http://ssa.gov.ge/index.php?lang _id=&sec_id=888. დაუკავშირდით ჯანდაცვის
სამინისტროს და დარეგისტრირდით
უახლოს კლინიკაში. ჯანდაცვის სფეროს
პროვაიდერი დაწესებულებების სია
შეგიძლიათ იხილოთ: : http://cloud.
moh.gov.ge. საქართველოში COVID19-თან დაკავშირებული ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია: https://stopcov.ge/
სამედიცინო დაწესებულებები და ექიმები
საქართველოში ყველა კლინიკა
პრივატიზებულია.
რადგანაც
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ვერ
ფარავს ყველა ასპექტს, საქართველოს
მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ
ნებისმიერ კლინიკას ნებისმიერ დროს
საჭიროებიდან გამომდინარე, თუმცა
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წინასწარ დარე კოთ კლინიკაში და
ჩაეწეროთ მიღებაზე. გადაუდებელი
შემთხვევებისათვის ფუნქციონირებს
ცოცხალი რიგი. COVID-19-ის დროს,
სამედიცინო დაწესებულებების
უმრავლესობა ადაპტირდა. დაინერგა
ე ქიმთ ან ონლ აინ კონს ულტ ა ციის
პრაქტიკა. ჩვეულებრივი სამუშაო გარემო
შენარჩუნებულია. ყველა სამედიცინო
დ ა წ ე ს ე ბ უ ლ ე ბ ა შ ი მკ ა ც რ ა დ ა რ ი ს
გათვალისწინებული COVID-19-სგან თავის
დაცვის ზომები, ტემპერატურის გაზომვა,
პირბადის ტარება, ხელის დეზინფექცია
და სხვა.
ხელმისაწვდომობა
სერვისებზე

ჯანდაცვის

პაციენტს შეუძლია წინასწარ ჩაეწეროს
ექიმთან კონსულტაციაზე. ჯანდაცვის
საყოველთაო დაზღვევის პირობებში,
პაციენტი უნდა დაეკონტაქტოს ოჯახის
ე ქიმს (ს ა ცხოვრებ ელი ადგილის/
მისამართის მიხედვით), რომელიც
გადაამისამართებს კონკრეტულ ექიმს პეციალისტთან. ოჯახის ე ქიმის/
სამედიცინო დაწესებულების შესახებ
საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად
ეწვიეთ ბმულს: http://ambulatoria.moh.
gov.ge/. ექიმთან კონსულტაცია და
მედიკამენტების ნაწილი იფარება
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის
მიერ (ეს დამოკიდებულია პირის
სოციალურ სტატუსზე, საპენსიო ასაკსა და
მოწყვლადობის ხარისხზე). საქართველოს
მთავრობის მიერ ამოქმედებული ცხელი
ხაზის ნომრები COVID-19-ის დროს:
•
•
•
•

112 გადაუდებელი დახმარება
144 COVID-19-თან დაკავშირებული
ზოგადი ინფორმაცია
1505 ჯანდაცვის სამინისტრო
116 001 დაავადებათა კონტროლის
ცენტრი

წამლების ხელმისაწვდომობა და ფასები:

ეს სერვისი ფასიანია. უმჯობესია

საქართველოში
აფთიაქების
უმრავლესობა
გ ვთ ავაზობს
მედიკამენტების მრავალფ ეროვან
არჩევანს. კონკრეტული მედიკამენტის
გაყიდვაში არსებობა შეიძლება

გადამოწმდეს მათი დასახელებების
ან აქტიური ნივთიერების მიხედვით
ინტერნეტით ან ტელეფონით
შემდეგ მისამართებზე :სამედიცინო
საინფორმაციო სამსახური http://www.mis.
ge/ka +995 032 2 252233. საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო. http://apps.ssa.gov.ge.
წამლების უმრავლესობა არ ფინანსდება
სახელმწიფოს მიერ, ასე რომ პაციენტებს
თავად უხდებათ მათი შეძენა. ზოგიერთი
წამალი გაიცემა მხოლოდ რეცეპტით.
ასეთ შემთხვევაში პაციენტმა ჯერ უნდა
მიმართოს შესაბამისი პროფილის
ექიმს და მიიღოს რეცეპტი. შეგიძლიათ
გადმოწეროთ აპლიკაცია EKIMO, რათა
მარტივად მიიღოთ ინფორმაცია
მედიკამენტებზე საქართველოს
ფარმაც ევტულ დაწ ესებულებებში.
გარდა ამისა, ამ აპლიკაციის მეშვეობით
შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ექიმთან ვიზიტი
და შეარჩიოთ სასურველი სამედიცინო
მომსახურება. ამ აპლიკაციის შესახებ
მეტი ინფორმაციისთვის, მიყევით ამ
ბმულს: https:// ekimo.ge/
ჯანდაცვის სისტემა: მისაწვდომობა
დაბრუნებული პირებისათვის
მონაწილეობა
და
მოთხოვნები:
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
ვრცელდება
საქართველოს
ყველა
მოქალაქეზე, აგრეთვე თავშესაფრის
მაძიებლებზე,
ჰუმანიტარული
და
ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებზე.
რეგისტრაციის
პროცედურა:
საქართველოს
მოქალაქეები
ავტომატურად
არიან
სახელმწიფო
დაზღვევის პროგრამის მონაწილეები,
მაგრამ აუცილებელია დარეგისტრირება.
ამისათვის დაბრუნებულმა პირებმა
უნდა დარეკონ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე 1505, ან პირადად მიმართონ უახლოეს
პოლიკლინიკას, სამედიცინო ცენტრს ან
საავადმყოფოს რეგისტრაციისათვის.
საჭირო
მოწმობა

დოკუმენტები:

პირადობის
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ზოგადი ინფორმაცია
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული
2018 წლის ოფიციალური მონაცემებით
საქართველოში ეკონომიკურად აქტიური
მოსახლეობის დონემ (15 წლის და
ზემოთ) შეადგინა 63.9 %. მოსახლეობის
მაღალი ეკონომიკური აქტიურობის
დონე სოფლებში განპირობებულია
დ ა ბ ალშ ე მო ს ავლი ანი დ ას ა ქ მ ე ბი ს
შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ე ბ ი თ ს ო ფლ ა დ.
დასაქმებულთა უმრავლესობის ასაკი
შეადგენს 35-დან 55-მდე. მოსახლეობის
უმეტესობა არის თვით-დასაქმებული
სასოფლო-სამეურნეო სექტორში-38.9%.
უმეტესად მოსახლეობა დასაქმებულია
შემდეგ ეკონომიკურ სექტორებში: ვაჭრობა,
ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო
ნაწარმისა და პირადი მოხმარების
საგნების რემონტი; მრეწველობა და
მშენებლობა (11%) და განათლება (8.9%).
საშუალო თვიური შემოსავალი ერთ სულზე
არის 336.1 ლარი (2019, შინამეურნეობების
აღწერის მონაცემები). ყველაზე მაღალი
ხელფასებით გამოირჩევა საფინანსო
შუამავლობის სფერო (2,236 ლარი),
სამეცნიერო და ტექნიკური აქტივობები
(1,712.20 ლარი), მშენებლობა (1,552 ლარი),
ინფორმაცია და კომუნიკაცია (1,489.10
ლარი) და ტრანსპორტირება ( 1295.80
ლარი) (2018 წლის მონაცემების მიხედვით).
2018 წლის მდგომარეობით უმუშევრობის
დონე იყო 12.7%. ფაქტიური უმუშევრობის
დონე კი საქართველოში ბევრად მაღალია
და არ არსებობს უმუშევრობის შემწეობა.
უმუშევრობის დონე განსაკუთრებით
მაღალია 19-20 (26.6%) და 20-24 (30.8%)
ას აკობრივ ჯ გუფ ებში (2018 წლის
მონაცემების მიხედვით). უმუშევრობის
დონე უფრო მაღალია მამაკაცებში (13.9%),
ვიდრე ქალებში (11.2%). 2013 წლიდან
მიღებულ იქნა ცვლილებები საქართველოს
შრომით
კანონმდებლობაში,
დასაქმებულთა უფლებების დაცვის
კუთხით. ამ მიზნით შეიქმნა შრომითი
ბაზრის მენეჯმენტის პორტალი (www.
worknet.gov. ge), სადაც სამუშაო მაძიებლებს
შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ. ამ თავში
განხილული შრომის ბაზრის სიტუაცია
ასახავს იმ რეალობას, რომელიც იყო
COVID-19-მდე. გლობალური პანდემიის
მოკლევადიანი ეფექტები უკვე სახეზეა,

მაგალითად, გაზრდილი უმუშევრობა,
მცირე ბიზნეს საქმიანობების დახურვა,
ს აზ ღ ვ ა რ გ ა რ ე თ ი დ ა ნ ფ ულ ა დ ი
გზავნილების მოცულობის შემცირება,
ტურიზმის ინდუსტრიის, ტრანსპორტის,
სოფლის მეურნეობის და სხვა სექტორების
სრული შეჩერება.
სამუშაოს ძებნა
ყველაზე დიდი მოთხოვნა სამუშაოზე/
მ უშახელზე არის მომსახურების
სექტორში. ხელფასის განაკვეთების
შ ე ს ახ ე ბ ი ნ ფო რმ ა ცი ას მო ი ძი ე ბ თ
ამ ბმ ულზე: ht tp://geostat.ge/index.
დამატებითი ინფორმაციისათვის
დაუკავშირდით შემდეგ დაწესებულებებს:
დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო:
ცხელი ხაზი 15-05, http:///ssa.gov.ge; http://
www.worknet.gov.ge აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისდასაქმების სახელმწიფო
სააგენტო. მის: რუსთაველის ქ, N 18,
ბათუმი, ტელ: +995 32 222 222, email: info@
adjarainfo.org.ge, web: www.hrajara.gov.ge/
ge/. არსებული ვაკანსიების ვებ გვერდები:
http://www.jobs.ge or http://www.hr.com.ge
უმუშევრობის შემწეობა
სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დასაქმების დეპარტამენტი დახმარებას
უწევს სამუშაოს მაძიებლებს / უმუშევარ
პირებს კარიერის დაგეგმვაში,
სამსახურის ძებნის პროცესში. სამუშაოს
მაძიებელთა დახმარება შემოიფარგლება
პროფესიული განათლების მიღებაში
ხელშეწყობით, ხელახალი დატრენინგება
და კვალიფიკაციის ამაღლება. სამუშაოს
მაძიებლები უნდა დარეგისტრირდნენ
ვებ გვერდზე worknet.gov.ge ან პირადად
მიმართონ დეპარტამენტს, სადაც მიიღებენ
შემდეგ მომსახურებას: კონსულტირება
დასაქმების შესახებ, CV-ს მომზადება
დ ა პ ო ტ ე ნ ც ი უ რ დ ა მ ს ა ქ მ ე ბ ელ თ ა ნ
დაკავშირება. სარგებელი და ხარჯები:
საქართველოში უმუშევარი პირებისათვის
შემწეობის პროგრამა არ არის. COVID-19ით გამოწვეული სამსახურის დაკარგვის
გამო, საქართველოს მოქალაქეებისთვის
მთავრობამ გამოყო დაფინანსება.
ყველა ოფიციალურად დასაქმებული,
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რომელმაც პანდემიის დროს დაკარგა
სამუშაო სახელმწიფოსგან მიიღებს
დახმარებას 1200 ლარს ჯამურად ექვსი
თვის განმავლობაში, 200 ლარი თვიურად.
კომპანიები, რომლებიც შეინარჩუნებენ
მუშახელს სახელმწიფოსგან მიიღებს
სახელფასო სუბსიდიას 750 ლარამდე
ექვსი თვის განმავლობაში. სოციალურად
მოწყვლადი პირები მიიღებენ 600 ლარიან
დახმარებას 6 თვის განმავლობაში.
შეზღუდული შეს აძლებლობების,
განსაკუთრებული
მოვლის
საჭიროების მქონე პირები და ბავშვები
ს ახ ელმ წიფოსგ ან ასევ ე მიიღებ ენ
600 ლარიან დახმარებას ჯამურად 6
თვის განმავლობაში. საქართველოს
მთავრობის ანტი-კრიზისული გეგმის
შესახებ ინფორმაციას მოიძიებთ ამ
ბმულზე: www.gov.ge.
გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ე ბ ი,
პროფესიული სწავლება
ს ამ უშაოს მაძიებლებს შეუძლიათ
დარეგისტრირდნენ ვებ გვერდზე worknet.gov.ge რომელიც აკავშირებს სამუშაოს
მ ა ძ ი ე ბ ლ ე ბ ს დ ა მ ს ა ქ მ ე ბ ლ ე ბ თ ა ნ.
საქართველოს კანონმდებლობის
მიხედვით პროფესიულ განათლებაზე
მუხლი.7, პროფესიული განათლების
მიღების წინაპირობაა ზოგადი
გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს დ ა მ ა დ ა ს ტუ რ ე ბ ე ლ ი
დო კ უ მ ენტის ქ ონ ა. პროფ ე ს ი ული
განათლება სრულად დაფინანსებულია
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. რეგისტრაცია
და ს აბუთების მიღება წარმოებს
წელიწადში ორჯ ერ. პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები
მდებარეობს მთელი საქართველოს
მასშტაბით. პროგრამაში ჩართვის
პროცედურა განისაზღვრება ეროვნულ
გამოცდებზე მიღებული შედეგით.
ყველა კანდიდატმა უნდა გაიაროს
ზოგადი უნარების ტესტი. შესაძლოა
დამატებითი გამოცდის ჩაბარებაც
მოუწიოს, რომელიც განისაზღვრება
კონკრეტული პროფესიული განათლების
პროგრამით. შეფასება ეფუძნება 100
ბალიან სისტემას. მინიმუმი მოთხოვნა
არის 25 ქულა. 2013 წლიდან სახელმწიფო
აფინანსებს პროფესიული განათლების
პროგრამებს და საგანმანათლებლო

დაწესებულებებს ვაუჩერის სისტემის
გამოყენებით. ამჟამად მიმდინარეობს
დისკუსია პროფესიული განათლების
გაძლიერების და დაფინანსების სხვა
მოდელზე გადასვლის საკითხებზე.
პროგრამა ძირითადად იწყება
სექტემბერში და მარტში. საშუალოდ,
პროგრამის ხანგრძლივობაა ერთი
წელი. პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწ ესებულებების ჩამონათვალის
შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმ ულზე:
h t t p s: // w w w. m e s . g o v. g e /c o n t e n t .
php?id=215&lang=eng.
ხელმისაწვდომობა დაბრუნებული
პირებისათვის
მისაწვდომობა
და
მოთხოვნები:
საქართველოს
ყველა
მოქალაქეს
და
მუდმივი
ბინადრობის
ნებართვის მქონე პირებს შეუძლიათ
მიიღონ
დახმარება
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოში,
დასაქმების
დეპარტამენტში
სამუშაოს მოძიებასთან, საშუამავლო
მომსახურებასთან,
საწარმოო
სწავლებსათან და ა.შ. დაკავშირებით.
თუმცა საქართველოში არ არსებობს
უმუშევრობის შემწეობა.
რეგისტრაციის პროცედურა: სამუშაოს
მაძიებელი უნდა დარეგისტრირდეს
ვებ
გვერდზე
worknet.gov.ge
დამოუკიდებლად
ან
სოციალური
მოსახურების
სააგენტოსა
და
დასაქმების
დეპარტამენტის
დახმარებით.
ეს
ორგანიზაციები
დაგეხმარებიან სამუშაოს მოძიებასა
და ტრენინგების ორგანიზებაში.
საჭირო დოკუმენტაცია:
ვადიანი
პირადობის მოწმობა და სამუშაოსთან
დაკავშირებული
დოკუმენტაცია,
როგორიცაა
განათლების
დამადასტურებელი
დიპლომი,
კვალიფიკაციისა
და
სამუშაო
გამოცდილების
დამადასტურებელი
დოკუმენტები.
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ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადად, COVID-19-მდე უძრავ ქონებაზე
მოთხოვნა მ ზარდი ტენდენციით
ხ ა ს ი ა თ დ ე ბ ო დ ა, გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ
ეს ეხება ერთ და ორ-ოთახიან
ბინებს. საპირისპიროდ ამისა, დიდი
ფ ართის ბინ ე ბი უფრო რთ ულ ად
ქირავდება/იყიდება. უძრავი ქონების
სპეციალისტების მიხედვით, უძრავ
ქონებაზე გაყიდვების მოცულობის
შემცირება სახეზეა და აშკარაა. უძრავი
ქონების მფლობელებს უფრო მეტი დრო
სჭირდებათ რომ მოძებნონ მყიდველი/
გ ა მ ქ ი რ ავ ე ბ ელ ი, მ ა შ ი ნ რ ო დ ე ს ა ც
წარსულში ეს პროცესი უფრო მარტივად
და მოკლე დროში წყდებოდა. ადამიანები
იძულებულები გახდნენ შესყიდვაზე
გადაწყვეტილებები გადაევადებინათ
საბანკო სესხების და კრედიტების გამო
და ამჯობინეს სესხების დროულად
გასტუმრება. ბანკებს აქვთ საკმაოდ
მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და იგი
მუდმივად მზარდია ლარის დოლართან
გაცვლითი კურსის არასტაბილურობის
გამო და მაღალი ინფლაციის პირობებში.
COVID-19-ის დროს, უძრავ ქონებაზე
გაყიდვების მოცულობა საგრძნობლად
შემცირდა. შეზღუდული გადაადგილების
და საზღვრის ჩაკეტვის პირობებში,
ყოვედღიური გაქირავების მაჩვენებელმაც
იკლო. მარტი-აპრილი-მაისის პერიოდში
საქართველოში ტურისტთა ნაკადი
ნულს გაუტოლდა, რომლებიც დღიური
გაქირავების ძირითადი პოტენციური
კლიენტები არიან. საქართველოს ბევრმა
მოქალაქემ პანდემიის დროს დაკარგა
სამუშაო, რომელიც ასევე ხსნის უძრავ
ქონებაზე გაყიდვების შემცირებას.
გარდა ამისა, საზღვარგარეთიდან
ფულადი გზავნილების მოცულობამ
იკლო. ამას ემატება ისიც, რომ იუსტიციის
სახლი, რომელიც არის უძრავი ქონების
საკითხებში რეგისტრაციის მთავარი
სააგენტო, პანდემიის დროს არ მუშაობდა.
სხვადასხვა წყაროების შედარების
შედეგად, უძრავ ქონებაზე სიტუაციის
შეფასების მიზნით, მივიღეთ შემდეგი:
•
•
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ერთ-ოთახიანი ბინა 600 / 800 ლარი
(თბილისის გარეუბანშიi)
ერთ-ოთახიანი ბინა 800 / 1000 ლარი

•
•

•

(თბილისის ცენტრალური უბნები)
ორ-ოთახიანი ბინა 900 / 1200 ლარი
(თბილისის ცენტრალური უბნები)
საშუალოდ თვიური კომუნალური
ხარჯ ები (წყალი, დენი, გაზი,
ინტერნეტი და სხვა)-შედარებით
თბილ სეზონზე 120/150 ლარი
საშუალოდ თვიურიკომუნალური
ხარჯ ები (წყალი, დენი, გაზი,
ინტერნეტი და სხვა)-ცივ სეზონზე
200/250 ლარი

საცხოვრისის მოძიება
ქირავდება ბინების დიდი რაოდენობა.
შეს აბამისი ინფორმაცია შეიძლება
მოიძიოთ ვებ გვერდებზე www.myhome.ge
და www.place.ge , www.ss.ge ან გაზეთებში,
როგორიცაა „სიტყვა და საქმე“.
საცხოვრისის სოციალური გრანტები
თბილისში მოქმედებს უსახლკაროთა
მხოლოდ ერთი თავშესაფარი, რომელიც
მდებარეობს ლილოს დასახალებაში.
ქვემოთ მოცემულია კრიტერიუმები ამ
თავშესაფარში მოხვედრის შესახებ.
ს აკმაოდ რთ ულია თავშეს აფარში
მოხვედრა მცირე ადგილების და მკაცრი
კრიტერიუმების პირობებში. თავშესაფარი
გათვლილია 250 პერსონაზე და არის
ს ა თ ა ნ ა დ ო დ ა ღ ჭ უ რ ვ ი ლ ი. ე რ თ ი
ოთახი გათვლილია 10-12 პერსონაზე.
თავშესაფარი არის დროებითი
საცხოვრებელი, შესაბამისად ადამიანებს
შეუძლიათ დარჩნენ 10 მაქსიმუმ 18 თვე.
პირი უზრუნველყოფილი იქნება საკვებით
და ტანსაცმლით. დაინტერესებულ პირს
შეუძლია დაუკავშირდეს თავშესაფრის
ადმინისტრაციას ინდივიდუალურად ან
პოლიციის დახმარებით. პირველ რიგში,
პირი გაივლის სქრინინგის პროცედურას,
რათა შემოწმდეს თავშესაფარში
მოხვედრის კრიტერიუმებთან
თავსებადობა.
თავშესაფრის
ადმინისტრაციასთან დაკავშირება
შესაძლებელია ნომერზე: 577 902520.
თავშესაფარში დასარჩენად პირი უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
•
•

უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;
უნდა იყოს რეგისტრირებული

•
•
•
•
•
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თბილისში მინიმუმ ბოლო 2 წელი;
უნდა იყოს შრომისუნარიანი;
არ უნდა ჰქონდეს საკუთრებაში
ქონება;
არ უნდა ჰყავდეს შრომისუნარიანი
ოჯახის წევრი ქონებით;
არ უნდა ჰქონდეს სამედიცინო და
კრიმინალური პრობლემები;
უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის
მოვლა.

თუ დაბრუნებული პირი არის
ტრეფიკინგის ან ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლი, საქართველოში მოქმედებს
თავშესაფარი დროებითი განთავსების
მ იზ ნ ი თ. ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო ზ რ უ ნ ვ ი ს ა
და ტრეფიკინგის მსხვ ერპლთა,
დ აზ ა რ ა ლ ე ბ უ ლ თ ა დ ა ხ მ ა რ ე ბ ი ს
სააგენტოს დაქვემდებარებაში არის
ორი თავშესაფარი ტრეფიკინგის და
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის
თბილისსა და ბათუმში. გარდა ამისა,
ტრეფიკინგის ან ოჯახში ძალადობის
სავარაუდო მსხვერპლს (და მასზე
დაქვემდებარებულ პირებს) შეუძლიათ
ისარგებლონ კრიზისული ცენტრების
მომსახურებებით. თავშესაფრები და
კრიზისული ცენტრები სთავაზობენ
შემდეგ მომსახურებას:
•
•
•
•
•

დღიური
საცხოვრისით
უზრუნველყოფა
ფსიქოლოგიური დახმარება
სამედიცინო დახმარება
იურიდიული დახმარება
თარჯიმნის მომსახურება

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის
დამატებით მოქმედებს ცალკე
თავშესაფრები სიღნაღში, ქუთაისსა
და გორში და სთავაზობენ ყველა იმ
მომსახურებებს, რომელიც ზემოთ არის
ჩამოთვლილი. მეტი ინფორმაციისთვის
ეწვიეთ ბმ ულს: ht tp://atipfund.gov.
ge/eng ; ტელ.: 116 006. წინა წლებში,
სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამა
სთავაზობდა დაბრუნებულ მიგრანტებს
სარეინტეგრაციო მომსახურებებს, მათ
შორის იყო მოკლევადიანი პერიოდით
საცხოვრისით უზრუნველყოფა. 2020 წელს
შეიქმნა ახალი სააგენტო დევნილთა, ეკო
მიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო რომელიც

ასევე ფარავს მიგრანტთა რეინტეგრაციისა
და ინტეგრაციის საკითხებს. სააგენტო
ფუნქციონირებს საქართველოს
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ქვეშ. თუმცა, COVID-19-ის კრიზისის დროს,
სააგენტო დიდი ალბათობით პროგრამის
განხორციელებას დაიწყებს 2020 წლის
სექტემბრიდან. სააგენტოს მისამართი:
0159, 144 ა. წერეთლის გამზირი, თბილისი;
ცხელი ხაზი: (+995)322 1505, სამინისტროს
ვებ გვერდი: www.moh.gov.ge, სააგენტოს
Facebook გვერდი: https://www.facebook.com/IDPsAgency. მნიშვნელოვანია
სააგენტოს დაუკავშირდეთ წინასწარ,
რათა გაიგოთ უფრო მეტი ამ პროგრამის
შესახებ.

ხელმისაწვდომობა დაბრუნებული
პირებისათვის
დროებითი
საცხოვრისით
უზრუნველყოფა: ოჯახში ძალადობის
და ტრეფიკინგის მსხვერპლებისთვის
მოქმედებს თავშესაფრები სიღნაღში,
ქუთაისსა და გორში და სთავაზობენ
ყველა იმ მომსახურებებს, რომელიც
ზემოთ ამ თავში არის ჩამოთვლილი.
სოციალური საცხოვრისი: თბილისში
მოქმედებს უსახლკაროთა მხოლოდ
ერთი
თავშესაფარი,
რომელიც
მდებარეობს ლილოს დასახალებაში.
საჭირო დოკუმენტაცია: თავშესაფარში
მოხვედრა
მოქმედებს
წინასწარ
განსაზღვრული
კრიტერიუმებთან
შესაბამისობის მიხედვით. სულ მცირე,
პირი უნდა იყოს საქ-ს მოქალაქე.
ამ
თავში,
მოცემულია
ზუსტი
ჩამონათვალი კრიტერიუმების შესახებ.
ტრეფიკინგის მსხვერპლს შეუძლია
დაუკავშირდეს სახელმწიფო ზრუნვის
სააგენტოს
დახმარების
მიღების
მიზნით.
(მაგალითად,
დროებით
საცხოვრისით უზრუნველყოფა და სხვა
მომსახურებები) სააგენტოს ცხელი
ხაზი: 116 006.
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სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა

საპენსიო სისტემა

მოწყვლადი ჯგუფები

საქართველოში მოქმედებს სახელმწიფო
სო ცი ალ უ რი პროგრ ამა ს ა არსებო
შემწეობის სახით. სიღარიბის ზღვარს
მიღმა მცხოვრებ ოჯახებს შესაძლებლობა
აქვთ დაენიშნოთ ფულადი დახმარება 30
- 60 ლარამდე ოჯახის თითოეულ წევრზე,
(თანხის ოდენობა დამოკიდებულია
ოჯახის სარეიტინგო ქ ულაზე). ეს
პროგრამა მოიაზრებს მაღალმთიან
რეგიონებში დემოგრაფიული
მდგომარ ეობის ხ ელშ ეწყ ობ ას და
ფულადი დახმარების გაცემას 100
ლარის ოდენობით (პირველ და მეორე
ბავშვზე ერთი წლის განმავლობაში) და
200 ლარის გაცემას მესამე და მომდევნო
ბავშვზე ორი წლის განმავლობაში.
სახელმწიფო მიზნობრივი სოციალური
დახმარების პროგრამა ასევე მოიაზრებს
საქ-ს ზოგიერთ სპეციფიკურ რეგიონში
დემოგრაფიული მდგომარეობის
ხელშეწყობას და ფულადი დახმარების
გაცემას 150 ლარის ოდენობით ყოველ
მესამე და მომდევნო ბავშვზე, სანამ ბავშვი
გახდება 2 წლის ასაკის, მაღალმთიან
რეგიონებში დახმარების მოცულობა
შეადგენს 200 ლარს.

საქართველოში მოქმედებს მხოლოდ
ერთი ასაკზე დაფუძნებული საჯარო
საპენსიო სისტემა. საპენსიო ასაკი:
მამაკაც ების ათვის - 65 წ ელი,
ქალებისათვის - 60 წელი. დაგროვებით
ს ა პ ე ნ ს ი ო ს ი ს ტ ე მ აზ ე გ ა დ ა ს ვ ლ ა
მოხდა 2019 წელს, რომელში ჩართვაც
არის ნებაყოფლობითი თვითდასაქმებული პირებისთვის, ასევე
დასაქმებული პირებისთვის 40 წელზე
ზევით. ამ სისტემაში ჩართვა ასევე
ნებაყოფლობითია იმ პირებისთვის,
რომელთა ასაკი არის 40 წელზე ქვემოთ,
თვით-დასაქმებული ან/და დასაქმებული,
ასევე უცხოელებისთვის, რომლებსაც
აქვთ საქ-ს მ უდმივი ბინადრობის
ნებართვა. ამ სისტემაში მონაწილე
პირის ხელფასის 2% გროვდება პირის
საპენსიო ანგარიშზე. ამას ემატება
მთავრობის და დამსაქმებლის შენატანი
2%-ის ოდენობით. როდესაც პირი გახდება
საპენსიო ასაკის, მას შეუძლია ყოველ
თვიურად მიიღოს დაგროვილი პენსია.

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, საქ-ში
ამოქმედდა მიზნობრივი სოციალური
დახმარების პროგრამა COVID-19-ით
დაზარალებული ადამიანებისთვის.
სოციალური სახის ფულად დახმარებას
მიიღებს შემდეგი სამიზნე ჯგუფები:

სოციალური უზრუნველყოფის
სისტემა: მისაწვდომობა
დაბრუნებული პირებისათვის
მისაწვდომობა
და
მოთხოვნები:
საქართველოს
ყველა
მოქალაქეს
მიუწვდება
ხელი
სოციალური
უზრუნველყოფის
სისტემაზე,
განსაკუთრებით სიღარიბის ზღვარს
მიღმა მყოფ პირებს, ოჯახებს სამზე
მეტი ბავშვით. უფრო მეტი ინფორმაცია
იხილეთ: : www.ssa.gov.ge
რეგისტრაციის
პროცედურა:
დაბრუნებულმა
პირებმა
უნდა
მიმართონ სოციალური მომსახურების
სააგენტოს
უახლოეს
ფილიალს.
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის
იხ:
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_
id=GEO&sec_id=34
რეგისტრაციისათვის
საჭირო
დოკუმენტები : კონსულტაციისთვის
დაუკავშირდით
სოციალური
მომსახურების სააგენტოს:
www.ssa.gov.ge.

საპენსიო სისტემა: მისაწვდომობა
დაბრუნებული პირებისათვის
მისაწვდომობა
და
მოთხოვნები:
საქართველოში
არსებობს
სახელმწიფო
საპენსიო
სისტემა.
მასზე ხელი მიუწვდებათ პირებს, თუ
ისინი
აკმაყოფილებენ
ასაკობრივ
კრიტერიუმს:
საპენსიო
ასაკი:
მამაკაცებისათვის
65
წელი,
ქალებისათვის - 60 წელი
რეგისტრაციის
პროცედურა:
დაბრუნებულმა
პირებმა
უნდა
მიმართონ სოციალური მომსახურების
სააგენტოს
უახლოეს
ფილიალს.
გადაწყვეტილება მიიღება 10 დღის
განმავლობაში.
საქართველოში
მოქმედი საპენსიო სისტემა არ შეეხება
მათ, ვინც იღებს საზღვარგარეთიდან
პენსიას.
საჭირო დოკუმენტები:
პირადობის
დამადასტურებელი
მოწმობა
და
საპენსიო
სისტემაში
ჩართვის
კრიტერიუმის
დამადასტურებელი
დამატებითი დოკუმენტი (არსებობის
შემთხვევაში).

•

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
პირები (სარეიტინგო ქულით 60 000100 001) მიიღებენ 70-350 ლარამდე (ეს
დამოკიდებულია ოჯახის სიდიდეზე),
ამას დაემატება ბავშვზე 100 ლარი,
თუ ოჯახში არის სამზე მეტი 0-16
ასაკის ბავშვი. ამ დახმარების
მისაღებად რეგისტრაცია არ არის
საჭირო, ოჯახი დახმარებას მიიღებს
ექვსი თვის განმავლობაში;

•

•

•

შეზღ უდ ული შეს აძლებლობის
მქონე პირები-100 ლარის ოდენობის
დახმარებას მიიღებენ თვიურად.
რეგისტრაცია არ არის საჭირო,
დახმარება გაიცემა 6 თვის ვადაში;
დ ა ს ა ქ მ ე ბ ულ ე ბ ი, რ ო მ ლ ე ბ მ ა ც
დაკარგეს სამუშაო პანდემიის დროს,
მთავრობისგან მიიღებენ 200 ლარის
ოდენობის კომპენსაციას თვიურად,
სულ 6 თვის განმავლობაში;
თვით-დასაქმებულებმა, რომლებმაც
დაკარგეს სამუშაო კოვიდ-19-ის გამო,
სახელმწიფო კომპენსაციის სახით
გასცემს 300 ლარის ოდენობით
დახმარებას.

5
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ზოგადი ინფორმაცია განათლებაზე
საქართველოში კარგად არის
განვითარებული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ქსელი და
ზრდასრულთა პროფესიული მომზადება
/ გადამზადების კურსები. ქართული
განათლების სისტემა მოიცავს შემდეგ
საფეხურებს:
•
•
•
•
•
•

სკოლამდელი განათლება (6 წლამდე
ბავშვებისათვის);
დაწყებითი განათლება (I-VI კლასი);
საბაზისო განათლება (VII-IX კლასი);
საშუალო განათლება (X-XII კლასი);
პროფესიული განათლება;
აკადემიური უმაღლესი განათლება.

სახელმწიფო ბაღები არის უფასო.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ
რეჟიმში, ჩვეულებისამებრ სასწავლო
წლის დაწყებამდე რამდენიმე თვით
ადრე (მაისი, ივნისი) ყოველწლიურად
დადგენილი პროცედურების მიხედვით.
დაწყებითი კლასების რეგისტრაცია
მიმდინარეობს რამდენიმე ეტაპად.
ინფორმაცია ყველა შესაბამის
პროცედურაზე ვრცელდება განათლების
სამინისტროს მიერ. http://emis.ge.
უ მაღლ ე ს ი გ ან ა თლ ების მიღ ების
წინა პირობა, ერთიანი ეროვნული
გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაა.
გამოცდაში მონაწილეობა შეუძლია
ყვ ელას, ვის აც გა აჩნია ს აშ უალო
გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს დ ა მ ა დ ა ს ტუ რ ე ბ ე ლ ი
ატესტატი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს
საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს,
რომელსაც გააჩნია საშუალო განათლების
დამადასტურებელი ატესტ ატი ან
შეუძლია / აქვს უფლება უმაღლესი
განათლება მიიღოს საზღვარგარეთ.
რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ შემდეგ
ბმ ულს: ht tp://registration.emis.ge/.
ოფიციალურ აკრედიტაციას ფლობს 30
უნივერსიტეტი, 20 საგანმანათლებლო
ინსტიტუტი და 5 კოლეჯი. შესაბამისი
ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ: http://
mes.gov.ge/ content.php?id=1855&lang=geo. პროფესიული სწავლება სრულად
ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

რეგისტრაცია შესაძლებელია წელიწადში
ორჯერ, პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწ ესებ ულებ ები გ ანთავსებ ულია
საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში.
ჩარიცხვის პროცედურა დამოკიდებულია
ერთიანი ეროვნული გ ამო ცდ ების
შედეგებზე. ყველა კანდიდატმა უნდა
გაიაროს ზოგადი უნარების ტესტი.
პროფესიული სწავლების ტიპის
მიხედვით, შესაძლებელია მოთხოვნილ
იქნას დამატებითი გამოცდა. შეფასება
ხორციელდება 100-ქულიანი სისტემით.
მინიმალური ქულა არის 25. სახელმწიფო
2013 წლიდან ვაუჩერული სისტემის
მეშვეობით აფინანსებს პროფესიულ
განათლებას სახელმწიფო პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
მიმდინარეობს დისკუსიები პროფესიული
განათლების დაფინანსების მოდელების
შე ც ვლას ა და გ აუმჯობ ესებ ასთან
დაკავშირებით. ჩვეულებისამებრ, კურსები
იწყება სექტემბერში და მარტში. კურსების
საშუალო ხანგრძლივობა 1 წელიწადია.
აკრედიტირებულ პროფესიულ
სასწავლებლებზე დამატებითი
ინფორმაციისათვის ეწვიეთ: https://www.
mes.gov.ge/content. php?id=215&lang=eng.
პანდემიის
დროს
შეიქმნა
ალტერნატიული საგანმანათლებლო
რესურსები. დისტანციური სწავლების
პლატფორმა “iSchool” მიზნად ისახავს
1-12 კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოს
განათლების ხელმისაწვდომობით.
საშინაო დავალების შესრულება, ონლაინ
ბიბლიოთეკა და სხვა სასწავლო მასალები
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სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის
ხ ელ მ ი ს აწ ვდ ო მ ი ა შ ე მ დ ე გ ვ ე ბ –
გვერდზე https://www.el.ge/. პანდემიის
დროს წარმოქმნილი სირთულეების
გადასაჭრელად, 2020 წლის საგაზაფხულო
სასწავლო სემესტრის დასასრულებლად
დ ა გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს უ ნ ი ვ ე რს ა ლ უ რ ი
ხელმისაწვდომობის მიზნით განათლების
ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო მ ს აზ ო გ ა დ ო ე ბ რ ი ვ
მაუწყებელთან ერთად, შექმნა პროექტი
”TV- სკოლა”. ეს პროექტი საზოგადოებამ
კარგად მიიღო. 2020 წლის სასწავლო წელი
შემოდგომაზე 1 ოქტომბერს დაიწყო. 1-6
კლასის მოსწავლლები რეგულარლად
ესწრებოდნენ გაკვეთილებს სკოლაში
(მშობლებს მიეცათ არჩევანი დისტანციურ
სწავლებაზეც), მოსწავლეები 7 კლასიდან
და ზევით გადავიდნენ დისტანციურ
სწავლებაზე, ისევე როგორც უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
COVID-19-ის პანდემიის ფონზე, სკოლები,
ბაღები და უმაღლესი სასწავლებლები
ს წ ა ვ ლ ე ბ ი ს ს რ უ ლ დ ი ს ტ ა ნ ც ი უ რ,
ონლაინ რეჟიმზე არიან გადასულები.
ეს რეგულაცია ვრცელდება მთელი
საქართველოს მასშტაბით.
ღირებულება, სესხები და სტიპენდიები
სახელმწიფო საჯარო სკოლა უფასოა.
ეროვნული გამოცდების შედეგების
გათვალისწინებით, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
სტუდენტებს ეძლევათ სახელმწიფო
გრანტი საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს
მიერ დადგენილი წესით. გრანტები
მერყეობს 100%, 70% და 30% შორის.
2018 წელს 1011-მა სტუდენტმა მიიღო
100% სახელმწიფო გრანტი, 1455-მა
სტუდენტმა 70% სახელმწიფო გრანტი
და 4077-მა 30% სახელმწიფო გრანტი.
ცალკეული უნივერსიტეტები სთავაზობენ
სტიპენდიების ან/და საგანმანათლებლო
სესხების სხვადასხვა ვარიანტებს,
რომლის მიღების კრიტერიუმებსაც
თავად განსაზღვრავენ. ასევე არსებობს
სამთავრობო სტიპენდიები და გაცვლითი
პროგრამები საზღვარგარეთ არსებულ
ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა უ ნ ი ვ ე რ ს ი ტ ე ტ ე ბ თ ა ნ.
დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ
http://mes.gov.ge/ and https://edu.aris.ge/.

უცხოური დიპლომების აღიარება და
დამოწმება
უცხოური დიპლომების დამოწმება
ხორციელდება საქართველოს
განათლების სამინისტროსთან
არსებული განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ. ამ მიზნით, დაინტერესებული
პირი შეიძლება ეწვიოს ეროვნული
ცენტრის ვებ გვერდს: www.eqe.ge.
კითხვებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ
(995 322) 200 220 (*3599). საჭირო
დოკუმენტაცია: შევსებული განაცხადის
ფორმა; ქართულ ენაზე ნათარგმნი და
ნოტარიალურად დამოწმებული უცხოური
დიპლომი; განმცხადებლის პირადობის
დ ა მ ა დ ა ს ტ უ რ ე ბ ე ლ ი დ ო კ უ მ ე ნ ტ ი;
გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტი; სწავლის საფუძველზე
გაცემული ბინადრობის ნებართვის
დოკუმენტი.
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ბავშვთა და ჩვილ ბავშვთა ზოგადი
მდგომარეობა
UNICEF-ის მიერ ჩატარებული
კეთილდღეობის მონიტორინგის 2017
წლის გამოკითხვის მიხედვით, (ეს კვლევა
ხელმისაწვდომია ამ ბმულზე:https://
www.unicef.org/ georgia/media/1051/
file/ WMS.pdf) საქართველოში ყოველი
მე-5 ბავშვი ცხოვრობს ისეთ ოჯახში,
სადაც ბაზისური საჭიროებები არ არის
დაკმაყოფილებული. ქვეყნის დონეზე,
საოჯახო მეურნეობების დაახლოებით
4.3% ან 5.0% საქართველოს მთლიანი
მოსახლეობის, 6.8% ბავშვების და 3.7 %
პენსიონერების ცხოვრობს უკიდურეს
სიღარიბეში (საშუალოდ 1.25 დოლარი
დღეში, რომელიც შეესაბამება 82.8
ლარი თვეში). ბავშვთა პროცენტული
რაოდენობა, რომლებიც ცხოვრობენ
ღარიბ ოჯახებში გაიზარდა 26.8 %-დან 31.6
%-მდე. სკოლაში დასწრების მაჩვენებელი
არის 97%; თუმცა, ყოველი მე-5 ღარიბი
ბავშვი 15-18 წლამდე საგანმანათლებლო
სის ტ ემაში აღ არ არის ჩ აბმ ული.
საბავშვო ბაღების არ არსებობის გამო,
დაახლოებით 14 000 ბავშვი ვერ დადის
სკოლამდელ დაწესებულებაში. 10-დან
6 ბავშვს ღარიბი ოჯახებიდან არ აქვთ
ან აქვთ შეზღუდული წვდომა წიგნებზე.
არასრულფასოვანი ზრუნვა ბავშვებზე
უფრო შესამჩნევია ქალაქში მცხოვრებ
საოჯახო მეურნეობებზე, ვიდრე სოფლად
მცხოვრებლებზე.
სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომლებიც ბავშვთა
ჯანმრთელობისა და უფლებების
დაცვის საკითხებზე მუშაობენ.
•

სოციალური მომსახურების სააგენტო
წ ა რ მ ო ა დგ ე ნს უფლ ე ბ ა მ ო ს ი ლ
სამთავრობო სტრუქტურას,
რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვთა
დაცვის სერვისების საკითხებზე. იგი
აკონტროლებს გადამისამართების
პროცედურებს სხვა სამთაბრობო
უწყებებთან თანამშრომლობით
(მაგ. შსს, საბავშვო ბაღები, მერია,
გ ანათლების ს ამინისტრო და
ა.შ.) თუ არსებობს ეჭვი ბავშვის
წინააღმდეგ ძალადობის შესახებ,
სააგენტო და პოლიცია უნდა იქნას

ი ნ ფ ო რ მ ი რ ე ბ ულ ი უ პ ი რ ვ ელ ე ს
ყოვლისა.
•

სააგენტო უზრუნველყოფს
მინდობით მომსახურებას და ბავშვის
გ ანთავსებას ს პეციალიზებულ
თავშესაფარში. ეს ხდება ბავშვის
მდგომარების ყ ურადღებით
შესწავლისა და შეფასების შემდეგ.
სააგენტო პასუხისმგებელია
ბავშვისათვის უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფაზე.

•

ომბუდსმენის ოფისი არის
დაწესებულება, რომელიც
უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების
დაცვას. იგი ზედამხედველობას
უწევს სახელმწიფო სერვისების
მიწოდებას.

•

სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვ ერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების
ს ა ა გ ენტო არის ს ა მთ ავ რობო
სტრუქტურა,
რომელიც
უზრუნველყოფს ბავშვთა დაცვის
მომსახურებას, მაგალითად
თავშესაფარს. სააგენტოში მუშაობს
ფს ი ქ ოლ ოგთ ა დ ა ს ო ცი ალ უ რ
მუშაკთა ჯგუფი, რომლებიც მუშაობენ
ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე
ბავშვებთან და უზრუნველყოფენ
მათთვის სახელმწიფო სერვისების
მის აწ ვდომობ ას. მაგ ალით ად,
COVID- 19 პანდემიის პერიოდში
ა მ ბ ავშ ვ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს გ ა მ ო ი ყ ო
სპეციალური საკარანტინე სივრცე
და და სახელმწიფო სერვისებზე
მ ი ს აწ ვდ ო მ ო ბ ი ს პ რ ო ც ე ს ი ა რ
შეჩერებულა .
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ავერსი
სამედიცინო
დაწესებულება
ვაჟა ფშაველას გამზირი #
27ბ, თბილისი
(+995 32) 2 500 700
info.clinic@aversi.ge
http://www.aversiclinic.ge

ინფექციური პათოლოგიის
, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი
სამედიცინო დაწესებულება
ყაზბეგის გამზირი
Kazbegi Ave.16, Tbilisi
(+995 32) 2 39 80 18
aids@gol.ge
http://www.aidscenter.ge

ნიუ ჰოსპიტალსი
სამედიცინო
დაწესებულება
კრწანისის ქუჩა #12,, 0114,
თბილისი
office@newhospitals.ge
http://www.newhospitals.ge

World Vision საქართველო
ბავშვები
ი. იმედაშვილის
ქუჩა # 18/17, 0179,
თბილისიi
(+995 32 ) 215-75-15
Teona_Navdarashvili@wvi.org

პირველი ნაბიჯი
ბავშვები, განსაკუთრებული
საჭიროებები, ეთნიკური
უმცირესობები,
ლუბლიანას ქუჩა
(+995 32) 2 603 604
fsg@firststep.ge,

კარიტას საქართველო
კეთილდღეობა,
ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერა
ბესარიონ ჟღენტის ქუჩა
#31, ნუცუბიძის II პლატო,
0183, თბილისი.
(+995 32) 2217819
caritas-georgia@caritas.ge

სამსახურის ძიება
დასაქმება
თოფურიას ქუჩა #12, 0186,
თბილისი,
(+995 32) 219 33 33; 57715
30 38
info@hr.com.ge;
http://www.hr.ge

თიბისი ბანკი
ბანკი, ფინანსები
მარჯანიშვილის ქუჩა #7,
0102, თბილისი,
(+995 32) 2272 727
info@tbcbank.ge
http://www.tbcbank.ge

საქართველოს ბანკი
ბანკი და ფინანსები
გაგარინის ქუჩა #2, 90160,
თბილისი
(+995 32) 2444 444
customerservice@bog.ge
http://bankofgeorgia.ge/

საქართველოს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ფონდი
კეთილდღეობა, ოჯახური
ძალადობა, სექსუალური
შევიწროვება
მაღალაშვილის ქუჩა #4,
თბილისი, 0186,
(+995 32) 2 421 422
Child Helpline 116 111
info@phf.org.ge

სოს ბავშვთა სოფელი
ბავშვები
ალექსანდრე ყაზბეგის
გამზირი # 11ა, თბილისი
(+ 995 32)2 204 283
contact@sos-kd.ge

Save the Children
საქართველო
სპეციალური საჭიროებების
მქონე ბავშვთა
რეაბილიტაცია
მიცკევიჩის ქუჩა # 27ბ,
სართული 4, თბილისი
(+995 32) 2244520

ინტერნეტის სერვისები
სატელეკომუნიკაციო
პროვაიდერები
კავკასუს ონლაინი
http://www.co.ge/
მაგთიკომი
http://www.magticom.ge/

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთლობისა
და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სამთავრობო ორგანო
https://www.moh.gov.ge/
ka/741/

საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სამთავრობო ორგანო
დიმიტრი უზბაძის ქუჩა #52,
თბილისი
(+995) 32 2 200 220
http://mes.gov.ge/

ტაქსი და ტრანსპორტირება
სატრანსპორტო
პროვაიდერები
ბოლტი, იანდექსი,
მაქსიმი; ყველაზე
ხშირად მოხმარებადი
სატრანსპორტო
აპლიკაციებია.
ოფიციალურად
რეგისტრირებული ტაქსი
თბილისში არის თეთრი
ფერის.

დასაქმები სახელმწიფო
სააგენტო
დასაქმება
ჯავახიშვილის ქუჩა # 51,
თბილისი
(+ 995 32) 1505
info@ssa.gov.ge
http://ssa.gov.ge
http://www.worknet.gov.ge/

ჯი პი აი ჰოლდინგი
დაზღვევა
კოსტავას ქუჩა #67,
თბილისი
(+995 32) 2 505 111
https://www.gpih.ge/gpih/

ირაო
დაზღვევა
ბოჭორიშვილის ქუჩა #
88/15, თბილისი
(+995 32) 2 949 949
http://www.irao.ge

საქართველოს
სამოქალაქო ავიაციის
სააგენტო
ფრენები,
ტრანსპორტირება,
ინფორმაცია კავშირზე,
http://www.gcaa.ge

საქართველოს ბავშვები
ბავშვები, ფსიქოლოგიური
კეთილდღეობა
მიცკევიჩის ქუჩა # 30/32,
თბილისი
(+995 32)2 131644
cog@cog.ge

ბავშვთა მხარდაჭერის
სერვისები
ბავშვები
აბასთუმანის ქუჩა #4,
თბილისი, 0112
(+995 32) 2943 735
bavshvidagaremo@yahoo.
com

მოკლე ინფორმაცია
დაბრუნებამდე მისაღები ზომები
•

მიგრანტების მხარდაჭერა საქართველოში
გ ერმანიის მიგრაციის საერთაშორისო
ო რ გ ა ნ იზ ა ც ი ა (მ ს ო) ა ხ ო რ ც ი ელ ე ბ ს
ვირტუალური კონსულტაციის პროექტს.
საქართველოს მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის
თანამშრომლები
კონსულტირებას უწევენ გერმანიაში მცხოვრებ
მიგრანტებს მათ სამშობლოში დაბრუნებასა
და რეინტეგრაციაზე. მსო-ს ადგილობრივ
თანამშრომლებთან დაკავშირება
შესაძლებელია ქართულ ენაზე ონლაინ
პლატფორმების მეშვეობით.
აღნიშნული მომსახურების მიზანია
მიგრანტებისათვის ღირსეული დაბრუნების
შესაძლებლობის შეთავაზება დაბრუნებისა და
რეინტეგრაციის პროგრამებზე

დაუკავშირდით მარიამს, ნათიას და ნინოს
საქართველოს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში

WhatsApp:
Facebook:

+995 577 220 506
IOM Georgia

პირადი
დოკუმენტები:
მოითხოვეთ
დოკუმენტები
(სამედიცინო
დოკუმენტების
ჩათვლით)
გერმანიის
ხელისუფლებისაგან,
განსაკუთრებით საქართველოს
საზღვრებს გარეთ დაბადებული
ბავშვების ლეგალიზებული და
აპოსტილით
დამოწმებული
დაბადების მოწმობები.

•

ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს
დაზღვევა:
გადაამოწმეთ
აცრები
(განსაკუთრებით
ბავშვებისათვის).
უფასო
გეგმიური აცრების მისაღებად
თქვენ უნდა დაარეგისტრიროთ
ბავშვები
თქვენი
უბნის
პოლიკლინიკაში.

•

პროცედურები ჩამოსვლისას:
საქართველოს მოქალაქეები,
რომლებიც
ჩამოსვლისას
წარმოადგენენ ბოლო 72 საათის
განმავლობაში
გაკეთებული
PCR ტესტის პასუხს, გადავლენ
8დღიან
თვითიზოლაციაში.
პირები, ვისაც არ ექნებათ
ზოემოხსენებული
ტესტი,
გადავლენ
12-დღიან
თვითიზაოლაციაში.
საკარანტინე ზონებში პირების
მიღება დეკემბრის პირველი
რიცხვებიდან აღარ ხდება. თუ
საქართველოს მოქალაქეებს
არ აქვთ თვითიზოლაციის
საშუალება,
ისინი
გადაყვანილ იქნებაიან COVID
სასტუმროებში.

დაბრუნებისთანავე მისაღები
ზომები:
•

ჯანმრთელობის
დაზღვევა:
გაიარე
ხელახალი
რეგისტრაცია, რათა ჩაერთო
საყოველთაო ჯანდაცვის და
საპენსიო სისტემებში.

•

ს ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ე ლ ი :
დაუკავშირდით
შესაბამის
დ ა წ ე ს ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ს ,
რომლებიც
დაგეხმარებიან
საცხოვრებლის და დასაქმების
ძიებაში.
მარტოხელა
დედებისათვის,
ოჯახური
ძალადობის და ტრეფიკინგის
მსხევრპლებისათვის
ს ა ც ხ ო ვ რ ი ს ი თ
უზრუნველყოფისათვის
დაუკავშირდით სოციალური
სერვისების
სააგენტოს.
ტრეფიკინგის ან ოჯახური
ძალადობის
მსხვერპლებს
შეუძლიათ
მიმართონ
ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
დაცვისა
და
დახმარების
სახელმწიფო ფონდს.

•

სოციალური კეთილდღეობა:
მიმართეთ
სოციალური
დახმარების პროგრამას თუ
სიღარიბის ზღვარს მიღმა
იმყოფებით, ან სოციალურად
მოწყვლად ჯგუფს ეკუთვნით.

•

სკოლა
და
განათლება:
მიმართეთ ბავშვთა ზრუნვის
დაწესებულებებს, სკოლებსა
და სხვა საგანმანათლებლო
დ ა ე ს ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ე ს
ს ა ჭ ი რ ო ე ბ ე ბ ი დ ა ნ
გამომდინარე.

•

პირადი
დოკუმენტები:
იუსტიციის
სახლში
შეგიძლიათ აიღოთ ყველა
სახის პირადი დოკუმენტი.
ვიზიტის
დასაჯავშნად
გამოიყენეთ: http://my.gov.ge

