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განსახილველი თემები:
• დევნილების ზოგადი სტატისტიკა

• დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმენტის განხილვა

• სამინისტროს ლოგიკისა და ძირითადი არგუმენტების გაანალიზება

• დევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევა დევნილის შემწეობის 

რეფორმის შესაძლო ალტერნატივებთან მიმართებით

• კვლევის მეთოდები

• მონაცემთა ანალიზი

• კვლევის შედეგები

• დასკვნა



საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით 
გადაადგილებული პირების ზოგადი სტატისტიკა

ძველი ტალღის დევნილები
(1992-1993 წწ.)

ახალი ტალღის დევნილები
(2008 წ.)

247,549
26,395

79,465 ოჯახი 9,077 ოჯახი

90%
10%

სულ 273,944 დევნილი  პირი, რაც შეადგენს 88,542 ოჯახს

ცხრილი 1. დევნილთა საერთო რაოდენობა და მათი 
განაწილება გადაადგილების წლების მიხედვით

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი 
დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 17.

დევნი
ლი 

ოჯახებ
ის 

რაოდენ
ობა

გრძელვადიანი 
განსახლებით 

უზრუნველყოფ
ილი ოჯახების 

რაოდენობა

დევნილი ოჯახები, 
რომლებიც 

გრძელვადიან 
განსახლებას 
საჭიროებენ

ოჯახების
რაოდენობა 88,542 35,341 53,201

დევნილთა
რაოდენობა 273,944 101,591 172,353

ცხრილი 2. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება 
(2017 წლის იანვრის მდგომარეობით)

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის 
მოსამზადებელი დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 14.



საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით 
გადაადგილებული პირების ზოგადი სტატისტიკა

ცხრილი 3. გრძელვადიანი განსახლებით 
დაკმაყოფილებული დევნილები გადაადგილების წლების 

მიხედვით

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი 
დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 18.

ცხრილი 4. კოლექტიურ და კერძო სექტორში 
მცხოვრები დევნილები

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის 
მოსამზადებელი დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 18.

გრძელვადიანი განსახლებით 
დაკმაყოფილებული 

ოჯახები

გრძელვადიანი 
განსახლების მოლოდინში 

მყოფი ოჯახები

ახალი 
ტალღა

ძველი 
ტალღა

ახალი 
ტალღა

ძველი 
ტალღა

დევნილთა 
ოჯახების 

რაოდენობა
7740 27,601 1337 51,864

კოლექტიურ 
ცენტრებში კერძო სექტორში 

სულ 
დევნილთა 
რაოდენობა

129,728 

(48.68%)

144,216 

(52.32%)
273,944



საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით 
გადაადგილებული პირების ზოგადი სტატისტიკა

ცხრილი 5. დევნილთა შემწეობის ბენეფიციართა 
სტატისტიკა

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი 
დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 22.

წელიწადში, დევნილებზე სახელმწიფო 
ხარჯავს:

1. ≈121,000,000 ლარს - დევნილის შემწეობაზე
2. ≈ 18,000,000 ლარს - დევნილებზე გაწეული 

მიზნობრივი სოციალური დახმარებისათვის
3. ≈40-დან 70,000,000 ლარამდე, 

გრძელვადიანი განსახლების პროგრამაზე

წელი დევნილთა 
რაოდენობა

დევნილთა 
შემწეობის 
მიმღებთა 

რაოდენობა

თანხა 
(თვე)

თანხა 
(წელი)

2016 273,944 224,941

10,122,

345 

ლარი

≈121,000,
000 

ლარი



რა არის დევნილის შემწეობა?

• 1996 წელს, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა კანონი იძულებით
გადადგილებულ პირთა შესახებ (უკანასკნელი ცვლილება შეტანილ იქნა 2014 წლის 6
თებერვალს), რომელიც განსაზღვრავს იძულებით გადაადგილებული პირის
სტატუსს.

• დევნილის შემწეობა − დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე, დევნილისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყოველთვიური გასაცემელი;

• კანონის თანახმად, ყველა დევნილს, რომელმაც დაკარგა საცხოვრებელი ადგილი
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, 90-იანი წლებისა და 2008 წლის კონფლიქტების
შედეგად, ეკუთვნის სოციალური შემწეობა, ე.წ. იძულებით გადაადგილებული
პირისათვის განკუთვნილი დახმარება (გასმანი, ბერულავა, თოქმაზიშვილი 2013).



1. 1250 ლარიანი ყოველთვიური 
საშემოსავლო ზღვრის დაწევა 

1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, ოჯახზე განვრცობის გარეშე
1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, ოჯახზე განვრცობით

2. დევნილთა დაყოფა თაობების 
მიხედვით

3. განსახლების ალტერნატივა 4. შერეული მოდელი

დევნილის შემწეობის 
რეფორმის შესაძლო 

ალტერნატივები



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში 
სახელმწიფო სტრატეგია:

„მოხდება დევნილთა მიმართ სოციალური დახმარების სისტემის დაფუძნება მათ

საჭიროებებზე. დევნილთა მხრიდან დახმარების მიღების მიზანშეწონილობა

დაეფუძნება რაციონალურ, ნათელ და გამჭვირვალე კრიტერიუმებს. ეს

განხორციელდება სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, [...] და

სოციალური დაცვის პროგრამებში დევნილთა ჩართვის უზრუნველყოფის გზით.“



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

1. 1250 ლარიანი ყოველთვიური 
საშემოსავლო ზღვრის დაწევა :

• 1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, 
ოჯახზე განვრცობის გარეშე:

✓ საარსებო მინიმუმი - 165 ლარი

✓ საშუალო თვიური შემოსავალი - 240 ლარი

✓ საშუალო თვიური ხელფასი -942 ლარი

✓ ?

• 1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, 
ოჯახზე განვრცობით:

✓ ?

ცხრილი 6. 1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, ოჯახზე 
განვრცობის გარეშე 

მინიმალური 
ზღვარი

დევნილთა 
რაოდენობა, 

რომელთაც 
რეფორმა შეეხება

მოსალოდნელი 
წლიური დანაზოგი

165 ლარი/სულზე
(საარსებო მინიმუმი)

26,000 14,000,000 ლარი

400 ლარი/სულზე 18,689 10,000,000 ლარი
700 ლარი/სულზე 11,261 6,000,000 ლარი

1000 ლარი/სულზე
(საშუალო ხელფასი)

5,596 3,000,000 ლარი

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის 
შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 38.



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

2. დევნილთა დაყოფა თაობების მიხედვით
• რეფორმის ამ ვარიანტის მიხედვით, დევნილები დაიყოფიან ორ ჯგუფად, ისინი, 

ვინც უშუალოდ განიცადეს დევნა და „ახალი თაობის“ დევნილები, რომელთაც 
დევნა არ განუცდიათ. ამ მოდელის მიხედვით, „ახალი თაობის („მეორე თაობის“) 
დევნილებს დევნილის შემწეობა შეუწყდებათ.

3.განსახლების ალტერნატივა
• რეფორმის ამ ვერსიის მიხედვით, დევნილებს, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ 

გრძელვადიანი განსახლების პროგრამით, 45 ლარიანი ყოველთვიური დახმარება 
შეუწყდებათ, ხოლო მათ, ვისაც ჯერ არ მიუღიათ საცხოვრებელი ფართი, დევნილის 
შემწეობა შეუნარჩუნდებათ.



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

4. შერეული მეთოდი
• ყველა დევნილის ოჯახს სოციალური მომსახურების სააგენტო შეაფასებს და 

მიანიჭებს შესაბამის ქულას.
• გამოიკვეთება დევნილთა „უკიდურესად შეჭირვებული“ და „ნაკლებად 

შეჭირვებული“ ოჯახები.
• დევნილთა ‘უკიდურესად შეჭირვებულ’, ოღონდ ბინით დაუკმაყოფილებელ 

ოჯახებს, სოციალურ შემწეობასთან ერთად, დევნილის შემწეობაც მიეცემათ.
• დევნილთა ‘ნაკლებად შეჭირვებულ’, ოღონდ ბინით დაუკმაყოფილებელ ოჯახებს 

მხოლოდ დევნილის შემწეობა მიეცემათ.

• დევნილთა რომელი ოჯახები მიიჩნევა „უკიდურესად შეჭირვებულ“ და 
„ნაკლებად შეჭირვებულად“?



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

4. შერეული მოდელი
• დევნილთა ოჯახები, რომელთაც

მიენიჭებათ 65 001-დან 100 001
ქულამდე, კვალიფიცირდებიან,
როგორც „ნაკლებად
შეჭირვებული“ დევნილთა
შინამეურნეობები.

• „ნაკლებად შეჭირვებული
ოჯახები“, რომლებიც
დაკმაყოფილდნენ
გრძელვადიანი განსახლების
პროგრამით, დევნილის
შემწეობას ვერ მიიღებენ.

ცხრილი 7. შერეული მოდელი

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო, „დევნილის შემწეობის რეფორმის 
მოსამზადებელი დოკუმენტი“, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 42.

ამჟამად იღებს გასატარებელი 
ღონისძიება

მიიღებს

I. 30,001-ზე ნაკლები ქულა 60 ლარი გაუორმაგდება 120 ლარი

II. 30,001-57,000 ქულა 50 ლარი გაუორმაგდება 100 ლარი

III. 57,001-60,000 ქულა 40 ლარი გაუორმაგდება 80 ლარი

IV. 60,001-65,000 ქულა 30 ლარი გაუორმაგდება 60 ლარი

V. 65,001-100,000 ქულა 45 ლარი შეუნარჩუნდება 45 ლარი



დევნილის შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივები:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში 
სახელმწიფო სტრატეგია:

„მოხდება დევნილთა მიმართ სოციალური დახმარების სისტემის დაფუძნება მათ

საჭიროებებზე. დევნილთა მხრიდან დახმარების მიღების მიზანშეწონილობა

დაეფუძნება რაციონალურ, ნათელ და გამჭვირვალე კრიტერიუმებს. ეს

განხორციელდება სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით, [...] და

სოციალური დაცვის პროგრამებში დევნილთა ჩართვის უზრუნველყოფის გზით.“



სამინისტროს ლოგიკა:
• “დევნილის შემწეობის რეოფრმის მოსამზადებელ დოკუმენტს“, სურს გამოკვეთოს, რომ დევნილის 

მიერ პირად საკუთრებაში ბინის ქონა (გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილება) მის სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას საგრძნობლად აუმჯობესებს.

• „დევნილებს ნაკლები წვდომა აქვთ ფინანსურ რესურსებზე და ამის ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი 
მიზეზი არის ის, რომ დევნილების ნაკლებ რაოდენობას აქვს საკუთრებაში უძრავი ქონება, რაც 
ბანკიდან სესხის აღების დროს გარანტიას წარმოადგენს.“

(დევნილის შემწეობის მოსამზადებელი დოკუმენტი, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 16)

არ გაქვს 
სახლი

ბანკს არ აქვს 
გარანტია, 
რომ სესხს 
გადაიხდი

ბანკი არ 
გაძლევს 

სესხს

არ გაქვს 
წვდომა 

ფინანსურ 
რესურსებზე

გაქვს სახლი

ბანკს აქვს 
გარანტია, 
რომ სესხს 
გადაიხდი

ბანკი 
გაძლევს 

სესხს

გაქვს 
წვდომა 

ფინანსურ 
რესურსებზე



სამინისტროს ლოგიკა:
• არადევნილ მოსახლეობასთან შედარებით, დევნილებში უმუშევრობის მაღალი დონე გამოწვეულია იმით, რომ 

დევნილებს ნაკლებად აქვთ წვდომა ფინანსურ რესურსებზე (იმიტომ, რომ არ აქვთ სახლი) და ამის გამო, ვერ 
მისდევენ სამეწარმეო საქმიანობას. 

„განსახლების მოლოდინში მყოფ დევნილს ფაქტიურად შეეძლება არჩევანი გააკეთოს გრძელვადიანი განსახლებით 
დაკმაყოფილებასა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიღებას შორის.“ 

(დევნილის შემწეობის მოსამზადებელი დოკუმენტი, იანვარი, 2017 წელი, გვ. 43)

არ გაქვს 
სახლი

ბანკს არ აქვს 
გარანტია, 
რომ სესხს 
გადაიხდი

ბანკი არ 
გაძლევს 

სესხს

ვერ მისდევ 
სამეწარმეო 
საქმიანობას

ვერ 
საქმდები/

ხარ 
უმუშევარი

გაქვს სახლი

ბანკს აქვს 
გარანტია, 
რომ სესხს 
გადაიხდი

ბანკი გაძლევს 
სესხს

მისდევ 
სამეწარმეო 
საქმიანობას

დასაქმებული  
ხარ/მუშაობ



სამინისტროს ლოგიკა:

არ გაქვს სახლი
ვერ საქმდები/

უმუშევარი

გჭირდება 
დევნილის 
შემწეობა

გაქვს სახლი დასაქმებული 
ხარ/მუშაობ

აღარ გჭირდება 
დევნილის 
შემწეობა



ასე მარტივია?!

იძულებით გადაადგილებული პირების მოწყვლადობა საქართველოში
• რას ნიშნავს ოჯახის მოწყვლადობა/მდგრადობა?

ოჯახის რესურსები + რესურსების გამოყენების უნარი=მდგრადობა

• ოჯახის რესურსები: მატერიალური, ადამიანური და სოციალური
• ოჯახის რესურსების გამოყენების უნარი: ბაზრებსა და სოციალურ 

რესურსებზე წვდომა.



ცხრილი 7. ოჯახის რესურსები

წყარო: გასმანი, ბერულავა, თოქმაზიშვილი, „ეკონომიკური და სოციალური 
მოწყვლადობა საქართველოში“, 2013, გვ.48



ცხრილი 8. რესურსების გამოყენების უნარი

წყარო: გასმანი, ბერულავა, თოქმაზიშვილი, „ეკონომიკური და 
სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში“, 2013, გვ.48



ცხრილი 9. დევნილი ოჯახის რესურსები

• მოვალეებს შორის, ყველაზე მოწყვლად კატეგორიას დევნილები წარმოადგენენ, რადგან ისინი შეადგენენ იმ მოსახლეობის 30%-ს, 
რომელსაც ბანკის, სხვა დაწესებულების ან ნათესავ-მეგობრების დავალიანება აქვს.

• მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, დევნილთა შინამეურნეობებისათვის, შემოსავლები სოციალური ტრანსფერებიდან ყველაზე 
მნიშვნელოვანია. კვლევის თანახმად, დევნილი ოჯახების შემოსავლის 1/3 სოციალური ტრანსფერებიდანაა.

• დევნილთა 15%-ზე ნაკლები ფლობს მიწას, აქედან, ქალაქად მცხოვრები დევნლების მხოლოდ 8%-ს აქვს მიწა კერძო საკუთრებაში.
• დევნილი შინამეურნეობების 80%-ს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი არ ჰყავს, უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლად მცხოვრები დევნილების 

68%-ს ჰყავს მსხვილფეხა სქოსანი პირუტყვი, თუმცა, ეს მაჩვენებლი მნიშვნელოვნად ნაკლებია სოფლად მცხოვრებ სხვა ტიპის ოჯახების 
მაჩვენებლებთან შედარებით.

• დევნილი მოსახლეობის დაახლოებით 61% არ ფლობს საცხოვრებელ ადგილს.

• დევნილთა 36%-ს აქვს 1 ან ნაკლები გრძელვადიანი სამომხმარელო საქონელი და 2 ან ნაკლები სხვა ელექტრონული მოწყობილობა.
• გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევამ აჩვენა, რომ დევნილების 67% ცხოვრობს ისეთ ადგილას, სადაც სახურავი, კედლები და იატაკი 

არასათანადო, დაბალი ხარისხის მასალისგანაა დამზადებული.

წყარო: გასმანი, ბერულავა, 
თოქმაზიშვილი, „ეკონომიკური და 
სოციალური მოწყვლადობა 
საქართველოში“, 2013, გვ.48



სახლი/ბინა
• გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევამ (2013) საცხოვრებელთან დაკავშირებული მოწყვლადობა 4 

კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასა:

• სახლის საკუთრებაში ქონა.

• საცხოვრებელი ფართობი ერთ სულზე, ოჯახში.

• სახურავის, კედლებისა და იატაკის ხარისხი.

• უსაფრთხო წლისა და სანიტარული პირობების ხელმისაწვდომობა.

დევნილების დაახლოებით 61%-ს საცხოვრებელი არ აქვს .

სიმჭიდროვე გავლენას ახდენს დევნილი მოსახლეობის 53%-ზე, ეს პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით დგას, 
კოლექტიური ჩასახლების ადგილებში მცხოვრები დევნილების შემთხვევაში.

დევნილების 67% ცხოვრობს ისეთ ადგილას, სადაც სახურავი, კედლები და იატაკი არასათანადო, დაბალი ხარისხის 
მასალისგანაა დამზადებული.

დევნილების 34% ცხოვრობს ისეთ პირობებში, სადაც წყალთან წვდომა და/ან სანიტარული პირობები არასათანადოა.



დევნილების დასაქმება
• საქართველოში, მაღალია თვითდასაქმებისა და ნატურალური მეურნეობის წილი, ამიტომაც 

საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე  მეტი ცხოვრობს ისეთ ოჯახში, სადაც ოჯახის არცერთ წევრს 
ოფიციალური სამსახური არ აქვს.

• გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევა (2013) აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 36%, 
ხოლო დევნილების - 55% ცხოვრობს ისეთ ოჯახში, სადაც, ოჯახის შრომისუნარიან წევრთა 50% 
ნაკლებია დასაქმებული. მოსახლეობის სხვა ჯგუფებთან შედარებთ, ამ მაჩვენებლიოს მიხედვით, 
დევნილები ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში არიან.

• დევნილი მოსახლეობის 74% ცხოვრობს ისეთ ოჯახში, სადაც ოჯახის დასაქმებულ წევრთა წილი, 
ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია.

• დევნილთა ოჯახების 66%-ში, ოჯახის ერთ წევრს მაინც აქვს ქრონიკული დაავადება და 56%-ში, 
ოჯახის ერთი წევრი მაინც აფასებს საკუთარ ჯანმრთელობას, როგორც ცუდს ან ძალიან ცუდს.



ფინანსურ ბაზარზე წვდომა

• დევნილი მოსახლეობის 29%-ს (≈ 25,000 ოჯახს) საგანგებო, გადაუდებელ 
სიტუაციაში 1000 ლარის მოგროვება არ შეუძლია.
• საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით (2016), სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებამ, მთლიანი საბანკო სესხების 2%-მდე 
შეადგინა.
• სოფლის მეურნეობის სექტორი, ფერმების დაბალი პროდუქტიულობის 

გამო, ბანკებისათვის, მაღალ რისკებთან ასოცირდება.
• დევნილი მოსახლეობის 85%-ს გასაყიდი პროდუქცია არ აქვს, ხოლო 

მათ, ვინც რაიმეს ყიდის, ბაზართან წვდომა უჭირთ საკუთარი მანქანის 
არ ქონის გამო.
• დევნილი ოჯახების 81%-ს საკუთარი მანქანა არ ჰყავს. 



დევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულებების კვლევა დევნილის 
შემწეობის რეფორმის შესაძლო ალტერნატივებთან მიმართებით

საკვლევი შეკითხვები:
• როგორია ცხინვალის რეგიონიდან/აფხაზეთიდან დევნილი პირების დამოკიდებულება დევნილის 

შემწეობის რეფორმის ამა თუ იმ ალტერნატივასთან მიმართებით?

• დევნილის შემწეობის რეფორმის ალტერნატივებიდან, რომელ ვერსიას ემხრობიან ან 
ეწინააღმდეგებიან ცხინვალის რეგიონიდან/აფხაზეთიდან დევნილი პირები?

• რატომ ემხრობიან ან ეწინააღმდეგებიან ცხინვალის რეგიონიდან/აფხაზეთიდან დევნილი პირები 
დევნილის შემწეობის რეფორმის ამა თუ იმ ვერსიას?

• რას ფიქრობენ შიდა ქართლის, იმერეთისა და სამეგრელოს რეგიონებში მცხოვრები იძულებით 
გადაადგილებული პირები, დევნილის შემწეობის რეფორმის შედეგად გამოთავისუფლებული 
თანხების გადამისამართების თაობაზე?



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფების შესახებ
ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების ჩატარების 
პერიოდი:
• 1-15 აგვისტო
• 14-17 ნოემბერი
სულ 18 ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუ:
• შიდა ქართლში - 10

• იმერეთსა და სამეგრელოში - 8

130 მონაწილე (99 ქალი, 31 მამაკაცი):
• შიდა ქართლი - 66 მონაწილე (51 ქალი, 15 

მამაკაცი).
• იმერეთი-სამეგრელო - 64 (48 ქალი, 16 

მამაკაცი)
ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების საშუალო 
ხანგრძლივობა - 1 საათი და 10 წუთი.



ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა შერჩევა

• კლასიფიცირების კრიტერიუმი (Stratifying Criteria)

• ძირითადი ინფორმაციული შერჩევა („Key Informant 
Recruitment”)
• ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები, შიდა ქართლში, დევნილთა 

ცხრა დასახლებიდან შეირჩა.



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფების შესახებ

დევნილთა დასახლებები, საიდანაც ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები შეირჩნენ:

• ქალაქი გორი, ნანეიშვილის ქუჩა #5
• ქალაქი გორი, სამეფოს ქუჩა #3 (სასტუმრო ქართლი)
• კარალეთის დევნილთა დასახლება
• ვერხვების დევნილთა დასახლება
• ბერბუკის დევნილთა დასახლება
• ხურვალეთის დევნილთა დასახლება
• თელიანის დევნილთა დასახლება
• ხიდისთავის დევნილთა დასახლება
• ახალსოფლის დევნილთა დასახლება



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა შესახებ

51, 77%

15, 23%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა გენდერი

მდედრობითი

მამრობით 51, 77%

15, 23%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები გადაადგილების 
წლების მიხედვით

"ახალი ტალღის" 
დევნილები (2008 წ.)

"ძველი ტალღის" 
დევნილები (1992-

1993 წწ.)

53, 80%

9, 14%

4, 6%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ჯანმრთელი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

ქრონიკული დაავადების მქონე

51, 77%

15, 23%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა 
ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული

დასაოჯახებელი



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა შესახებ

უმაღლე
სი

საშუალ
ო

პროფესი
ული

რაოდენობა % 74% 24% 2%

74%

24%

2%
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პრ
ო

ცე
ნტ

ი

განათლება

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა განათლება

33, 50%33, 50%

16 წლამდე მოზარდები 
ოჯახში

ჰყავს 16 წლამდე 
მოზარდი ოჯახში

არ ჰყავს 16 წლამდე 
მოზარდი ოჯახში

10

14

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ერთი 16 წლამდე …

ორი 16 წლამდე …

სამი 16 წლამდე …

ოთხი 16 წლამდე …

ერთი 16 
წლამდე 

მოზარდი

ორი 16 
წლამდე 

მოზარდი

სამი 16 
წლამდე 

მოზარდი

ოთხი 16 
წლამდე 

მოზარდი
ოჯახების რაოდენობა 10 14 4 5

16 წლამდე მოზარდების 
რაოდენობა ოჯახში

16, 24%

50, 76%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები სოციალური 
შემწეობის ტიპის მიხედვით

მიზნობრივი სოციალური 
დახმარება

დევნილის შემწეობა

26, 39%

40, 61%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა დასაქმება

დასქმებულია/თვითდასაქმებულია უმუშევარია



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა შესახებ

4

11

1

0 2 4 6 8 10 12

30 001-ზე ნაკლები

30 0001 - 57 000

60 001-65 000

30 001-ზე ნაკლები 30 0001 - 57 000 60 001-65 000

რაოდენობა 4 11 1

სოციალურად დაუცველი ფოკუს ჯგუფ მონაწილეების 
ოჯახებისათვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა

რაოდენობა 48, 73%

18, 27%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა 
განსახლებით დაკმაყოფილება

განსახლებით დაკმაყოფილებული

განსახლებით დაკმაყოფილების მოლოდინში მყოფი

35, 53%
31, 47%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მიერ 
მიწის საკუთრებაში ქონა

აქვს მიწა საკუთრებაში

არ აქვს მიწა საკუთრებაში
30, 86%

5, 14%

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა მიერ მიწის დამუშავება

აქვს მიწა და ამუშავებს აქვს მიწა და არ/ვერ ამუშავებს



ძირითადი ინფორმაცია ფოკუს-ჯგუფების შესახებ
ფოკუს 

ჯგუფის 
#

ფოკუს ჯგუფის ტიპი მონაწილეთა 
საერთო 

რაოდენობა

ქალი მამაკაცი ინტერვიუს 
ხანგრძლივობა

I ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე - გრძელვადიანი განსახლებით
დაუკმაყოფილებელი.

6 4 2 1 საათი და 20 წუთი

II შერეული ჯგუფი 7 6 1 1 საათი და 30 წუთი

III ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ნახევარი - მიზნობრივი სოციალური დახმარების
ბენეფიციარი.

6 5 1 1 საათი

IV ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ნახევარი - ოფიციალურად დასაქმებული. 8 6 2 1 საათი

V ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში
მცხოვრები, მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილებიც.

5 4 1 1 საათი და 10 წუთი

VI ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე გრძელვადიანი განსახლების პროგრამით
დაკმაყოფილებული.

6 5 1 1 საათი

VII ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე - მიზნობრივი სოციალური დახმარების
ბენეფიციარი.

7 5 2 52 წუთი

VIII ფოკუს ჯგუფის ყველა მონაწილე - კერძო სექტორში მცხოვრები. 5 4 1 45  წუთი



შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი

1. დასაბუთებული თეორია 
(Grounded Theory)

2. კოდირება (coding) -
მკვლევარის ინტერპრეტაცია
✓წინასწარი
✓ფოკუსირებული
3. თეორიული სიმწიფე (Theory 
Saturation)

4. მუდმივი შედარება

„დასაბუთებული თეორიის 
(Grounded Theory)“ გამოყენების 
შედეგად მიიღება:
• საკითხები/თემები
• კატეგორიები
• თეორია



შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი

შიდა ქართლში, ყველაზე ხშირად განხილვადი საკითხები (110 თემა) ექვს ძირითად 
კატეგორიაში დაჯგუფდა:

1. დევნილების დამოკიდებულება საქართველოს მთავრობის/ხელისუფლებისადმი;
2. იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი და დევნილის შემწეობა;
3. დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი ალტერნატივები;
4. დევნილების დამოკიდებულება გრძელვადიანი განსახლების პროგრამისადმი;
5. დევნილების დამოკიდებულება სოციალური მომსახურების სააგენტოსადმი;
6. დევნილის შემწეობის რეფორმის შედეგად გამოთავისუფლებული თანხების 

გადამისამართება.



შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი

• თითოეულ თემას, რომელზეც ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა ისაუბრეს 
მივანიჭეთ შესაბამისი კოდი და მოგვიანებით გავაერთიანეთ შესაბამის 
კატეგორიებში.

მაგალითად:



შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი
განვიხილოთ 2 კატეგორია:

1. დევნილების დამოკიდებულება გრძელვადიანი განსახლების 
პროგრამისადმი;

კატეგორიაში, ყველაზე ხშირად განმეორებადი კოდები (განხილვადი 
თემები):
თემა კოდით 67 - განმეორდა 53 ჯერ; 
თემა კოდით 81 - განმეორდა 18 ჯერ;
თემა კოდით 98 - განმეორდა 12 ჯერ;
თემა კოდით 80 -განმეორდა 11 ჯერ;

67-ბინა საკუთრებაში-ჩემს ეკონომიკურ მდგომარეობას ვერ 
აუმჯობესებს

81-ცუდი საცხოვრებელი/უხარისხო ბინები/ ბინის 
პრობლემები

98- ბინა= გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

80-თუ ბინა ჩემია, მე მასზე ვზრუნავ



შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზი
2. დევნილების დამოკიდებულება სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსადმი;

ამ კატეგორიაში, ყველაზე ხშირად განმეორებადი კოდები (განხილვადი 
თემები):
თემა კოდით 40 - განმეორდა 37 ჯერ; 
თემა კოდით 46 -განმეორდა 32 ჯერ;
თემა კოდით 69 -განმეორდა 26 ჯერ;
თემა კოდით 23 - განმეორდა 17 ჯერ;
თემა კოდით 43 - განმეორდა 16 ჯერ;

40-სოციალური სააგენტოს მიმართ უნდობლობა

46-სოციალური სამსახურის შეფასების კრიტერიუმების კრიტიკა 

69- დევნილის შემწეობა მხოლოდ სოციალურად 
დაუცველებს - არასამართლიანია

43-სოციალური სამსახურის შეფასების კრიტერიუმების არ 
ცოდნა 

23-მეტი შემწეობა სოციალურად დაუცველებს



კვლვევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება საქართველოს 
მთავრობის/ხელისუფლებისადმი

• მთავრობის/სახელმწიფოს უყურადღებობა იძულებით 
გადაადგილებული პირების მიმართ;

• მთავრობის/სახელმწიფოს მიმართ უნდობლობა/თანხების 
არამიზნობრივი ხარჯვა;

• სახელმწიფოს მიერ გაწეული თანადგომა/დახმარება;
• მთავრობის/სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა იცხოვრონ ჩვენი 

ცხოვრებით.



კვლვევის შედეგები

იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი და დევნილის 
შემწეობა

• დევნილის სტატუსი = დევნილის შემწეობა

• დევნილის სტატუსის დაკარგვის/გაუფასურების შიში



კვლვევის შედეგები

იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი და დევნილის 
შემწეობა

• „თუ დავბრუნდებით მაშინ (მოიხსნას შემწეობა)... ანუ რა გამოვიდა, 
სტატუსი გაქვს და შემწეობა აღარ, დევნილი ხარ ოფიციალურად, მაგრამ 
პრაქტიკულად არა...“

- 22 წლის დევნილი ქალბატონი

• „ადრე იყო ისეთი ლაპარაკი, რომ სანამ არ დაბრუნდებით თქვენს 
სახლებში, არამც და არამც არ შეგიწყდებათ დევნილობაო და ეხლა რა 
ხდება?

- 49 წლის დევნილი მამაკაცი



შესაძლოა, რომ დევნილის შემწეობა მოეხსნას: დევნილის შემწეობა არ უნდა მოეხსნათ:

შემწეობა არავის უნდა მოეხსნას, მაგრამ
• მაღალჩინოსნებს;
• უკანონოდ სტატუსმინიჭებულ პირებს;
• მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს;

• მრავალშვილიან და მარჩენალდაკარგულ 
ოჯახებს;

• ოჯახებს, რომელთაც არასრულწლოვანი წევრი 
ჰყავთ (არასრულწლოვნებს); 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
ოჯახებს;

• პენსიონერებს;

კვლვევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი 
ალტერნატივები

დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები ალტერნატივები
I. 1250 ლარიანი ზღვრული თანხის დაწევა, ოჯახზე განვრცობის გარეშე, 500 

ლარამდე (დამასაქმე?!-მომიხსენი!);
II. დევნილის შემწეობის მოხსნა ახალი თაობის დევნილებისათვის;



კვლვევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი 
ალტერნატივები

„მე თუ მექნება აი დღესაც, 300 ლარი მაინც ხელფასი, ოღონდ მონური
შრომით კი არა, დილის რვა საათიდან ღამის რვა საათამდე ჭურჭელი რომ
უნდა რეცხო...კი ბატონო, მქონდეს 4 000 ლარი და ვრეცხავ, მაგრამ მე
რომ ჩემს სამ შვილს უნდა მოვწყდე და არც ისეთი შემოსავალი არ უნდა
მქონდეს, რომ უზრუნველვყო მათი მომავალი, ეს ისევ
სახელმწიფოსთვისაა ცუდი, იცით როგორ თაობას მივცემთ?! აი
განადგურებულს, ჩემი შვილები გადადგებიან გზიდან, აი აღმზრდელი
რომ არ ეყოლებათ ანუ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ისეთი
სამსახური, რაც შესაბამისობაში იქნება ანაზღაურებასთან.“

35 წლის მრავალშვილიანი დედა



კვლვევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი 
ალტერნატივები

„მომცენ სტაბილური სამსახური, კარგი, ნუ იქნება 1000 ლარი, იყოს 500
ლარი, რომ არ შემეშინდეს ხვალინდელი დღის. ამბობენ ასე დაეჩვივნენ
მზარმზარეულსო... სოციალურად დაუცველებს მუშაობა აღარ უნდათო,
ვიღაცის ბაღებში მუშად მივდივართ, ლობიოს ვგლეჯავთ ამ სიცხეში და
ყოველდღე გვაძლევენ 20 ლარსა, იმას არ ვთაკილობ და მუშაობა არ
გვინდა?!“

35 წლის დევნილი ქალბატონი



კვლვევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი 
ალტერნატივები

„ან რა უბედურებაა გათხოვილი გოგოები თავისი შვილებით რომ იღებენ 
შემწეობას, ბიჭი მაინც არაუშავს, მაგრამ დევნილი გოგო რომ თხოვდება, 
ჩვეულებრივ არადევნილს მიყვება, იმასა შეიძლება სტატუსი გადაყვეს, 
მაგრამ შემწეობა არ უნდა მისცენ.“ 

45 წლის დევნილი ქალბატონი

„დევნილი რომ გათხოვდა ეგ იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ დევნილი აღარ 
არის? კი არავის ვეკამათები, მაგრამ შეიძლება მის შვილებს კი მოეხსნათ, 
თუ მამა ყავთ არადევნილი, ჩემი აზრი ასეთია...“

32 წლის დევნილი ქალბატონი



კვლვევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება გრძელვადიანი განსახლების 
პროგრამისადმი
გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილების შემდეგ:
• საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;
• დაცულობის შეგრძნება შესაძლო გამოსახლების მიმართ; 
• ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
• ფინანსურ რესურსებზე სრულყოფილი წვდომა;
• იპოთეკური ვალები;
• გაზრდილი კომუნალური გადასახადი;

პირად საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებლის პრობლემები:
I. სახურავი, იატაკი, კედლები
II. წყალი, კანალიზაცია

მე წამართვან - სხვას მისცენ?!



კვლვევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება გრძელვადიანი განსახლების 
პროგრამისადმი
„შეიცვლება ის, რომ მაპატიეთ და, ჩემი ოჯახისათვის სადილი 
მომზადდება არა დერეფანსა და ან სააბაზანოში, არამედ სამზარეულოში... 
მაგრამ რითი უნდა მომზადდეს ის სადილი?! ესაა დიდი კითხვის ნიშნის 
ქვეშ...“ 

დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში მცხოვრები 56 წლის ქალბატონი

„მატერიალურად არაფერი შეიცვლება აბსოლიტურად, ჩვენ არ ვმუშაობთ. 
ადრე რაღაც სუბსიდიებს მაინც გვაძლევდნენ და ეს დიდი შეღავათი იყო. 
ეხლა წყალს და ნაგავს არ ვიხდით და ეგეც დაგვემატება ალბათ, რაც 
ბინებს მოგვცემენ.“ 

გრძელვადიანი განსახლების მოლოდინში მყოფი ქალბატონი, 62 წლის



კვლვევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის მისაღები/მიუღებელი 
ალტერნატივები

„არაფერი იცვლება მნიშვნელოვანი თუ ბინებს დააკანონებენ. ცხოვრება
ბრძოლაა და იმარჯვებს ის, ვინც ძლიერია. ის, ვისაც აქვს შემოსავალი. მე
ოჯახში მყავს სამი პენსიონერი. ვთქვათ მე მომეხსნა (შემწეობა), რომელიც
წამლებისათვის არ მყოფნის, ჭერი მიშველის? ისედაც ყველას არ შეუძლია
იყიდე-გაყიდე, მე არ შემიძლია, ჩემი ახლობლებიდანაც ბევრია ასეთი...“

განსახლებით დაკმაყოფილების მოლოდინში მყოფი 68 წლის ქალბატონი

„რა უნდა შეცვლილიყო, თუნდაც სახელმწიფოსი ყოფილიყო, დანგრეულია,
გაუბედურებულია კედლები, გეოგრაფიული მდებარეობაც არ გვიწყობს ხელს,
რომ აქ გავყიდოთ და სხვაგან წავიდეთ... იყვეს ჩემს დაქვემდებარებაში რა, რა
აზრი აქვს თუ ვერ გამოვიყენებ.“

განსახლებით დაკმაყოფილებული 35 წლის ქალბატონი



გორი



გორი



ზუგდიდი, ლაღიძის #4



ზუგდიდი, ლაღიძის #4



კვლევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსადმი

• სოციალურად დაუცველ დევნილებს მეტი შემწეობა უნდა ჰქონდეთ 
(თუმცა, არა ჩემს ხარჯზე);
• უნდობლობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართ;
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ, ოჯახების შეფასებისათვის 

გამოყენებული კრიტერიუმების არ ცოდნა;
• სოციალური მუშაკების არაპროფესიონალიზმი, საქმისადმი 

არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება;
• სოციალურად დაუცველმა დევნილებმა არასდროს იციან როდის 

დარჩება მათი ოჯახი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მიღმა;
• დევნილებს შორის განხეთქილება;
• დევნილების გაზარმაცება;



კვლევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსადმი
„მაშინ ყველაფერი უნდა გადამოწმდეს, ოღონდ ისე კი არა როგორც ხდება, 
რეალურადა, სამართლიანადა და მერე იმის მიხედვით გადაანაწილონ...“

43 წლის ქალბატონი, სოციალურად დაუცველი

„ეგენი ისე უსამართლოდ აკეთებენ ხოლმე, რომ მეეჭვება, ეხლაც 
სამართლიანად გაკეთდეს... ეტყვი რამეს და კომპიუტერმა დათვალაო 
გეტყვიან.“ 

28 წლის ქალბატონი, სოციალურად დაუცველი

„ასეთი აგენტების ხელში რომ ჩავვარდებით... მოდელი უნდა იყოს მორგებული 
ზუსტად ამ ადამიანებზე (დევნილებზე)...რით გათვალეს ვინც ზის იქა... როგორ 
შეიძლება ასეთად შეფასებულ სისტემას მიებას დევნილთა შემწეობა, არამც და 
არამც! კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ.“

43 წლის დევნილი ქალბატონი



კვლევის შედეგები
დევნილების დამოკიდებულება სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსადმი
„გორის რაიონში იმდენი გამხმარი ბაღია, იმის გამო არ ამუშავებენ და უვლიან 
ბაღებს, რომ სოციალური არ მოუხსნან, გააზარმაცეს ხალხი... შეიტანონ ასეთი 
ცვლილება, რომ ვინც ორი წელი არ დაამუშავებს ნაკვეთს ჩამოართვან და ვისაც 
უნდა იმათ დაურიგონ.“

57 წლის წლის დევნილი ქალბატონი

„ეგ როგორა კაცო, ერთი მაძღარი იყოს და მეორე მშიერი უნდა დატოვონ?!“
48 წლის მამაკაცი, სოციალურად დაუცველი

„მე კი ვარ სოციალურად დაუცველი, მარჩენალდაკარგულიც, მაგრამ 
ნამდვილად არ მინდა, რომ მეზობელმა თქვას, ამას ისიცა აქვს და ისიცა აქვსო, 
სულ არ მინდა, იმასაც მიეცი და იმასაცა, მინდა მეზობლებში გარეთ 
გამომესვლებოდეს და ვიყო ამაყადა...“ 

59 წლის დევნილი ქალბატონი



კვლევის შედეგები
დევნილის შემწეობის რეფორმის შედეგად გამოთავისუფლებული 
თანხების გადამისამართება
I. დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდა;
• მიწაზე მუშაობის ხელშეწყობა (მიწის საკუთრებაში გადაცემა);
• მცირე ქარხანა-საწარმოების მშენებლობა;
• კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით დევნილების გადატრენინგება;
• დევნილებისათვის მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (უპროცენტო სესხები);

I. ჯანდაცვის განვითარება;
II. განათლების ხელშეწყობა;
III. დაზოგილი თანხით დევნილებისათვის კომპენსაციების დარიგება;
IV. კომუნალური გადასახადების დაფარვაში დახმარება;
V. დევნილთა დასახლებების განვითარების ხელშეწყობა, გზის დაგება; და 

მიწის დასამუშავებლად საჭირო ტექნიკით სოფლების მომარაგება;
VI. სასურსათო პროგრამის შექმნა დევნილებისათვის;



დასკვნა
• მიუხედავად იმისა, რომ შიდა ქართლში მცხოვრები დევნილების

დამოკიდებულება დევნილის შემწეობის რეფორმის ალტერნატივების
მიმართ სკეპტიკური და ნეგატიურია, მათთვის რეფორმის ორი ვერსია,
1250 ლარიანი ყოველთვიური საშემოსავლო ზღვრის დაწევა ოჯახზე
განვრცობის გარეშე და დევნილთა დაყოფა თაობების მიხედვით,
გარკვეულწილად მისაღებია. იძულებით გადაადგილებული პირების
უმეტესობა, რეფორმის ორ ვერსიას, განსახლების ალტერნატივასა და
შერეულ მოდელს, ეწინააღმდეგება. რაც შეეხება, რეფორმის შედეგად
დაზოგილი თანხების გადამისამართებას, შიდა ქართლში მცხოვრებ
დევნილებს, ამ თანხებით, პირველ რიგში, დასაქმების, ჯანდაცვისა და
განათლების სფეროების განვითარება სურთ.



„დევნილთა სამინისტროს მზაობის მიუხედავად, დაინტერესებული
მხარეების უმეტესობას არ შემოუთავაზებია დევნილთა
სამინისტროსთვის რეფორმის რაიმე კონკრეტული ალტერნატივა,
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეთანხმება დევნილის შემწეობის
საჭიროებაზე მორგების აუცილოებლობას და არსებული შემწეობის
რეფორმის აუცილებლობას.“

დევნილის შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმენტი, 2017, გვ. 35
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