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Assisted Voluntary Return and 

Reintegration 

საერთაშორისო მიგრაციისა და 

ინტეგრაციის ცენტრი 

 

ნებაყოფლობით დაბრუნების და 

რეინტეგრაციის საკითხებში 

დახმარება  

რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება:  

 ისრაელის დატოვებისას თითოეული პირი 

მიიღებს 100 აშშ დოლარს ნაღდი ფულით, 

რათა დაფაროს  პირველადი ხარჯები 

გამგზავრებამდე და საქართველოში 

დაბრუნებისას.  

 ხოლო საქართველოში ჩასვლის შემდეგ, 

დახმარების მიმღებ პირებს დააკავშირებენ 

მიგრაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან (IOM), კონსულტაციის 

და რეინტეგრაციის გრანტის მიღების 

მიზნით. ერთი ადამიანისთვის 

განკუთვნილი გრანტის ოდენობა შეადგენს 

750 აშშ დოლარს, რომელიც  გადაეცემა 

თავად დახმარების მიმღებს ან პირდაპირ 

მომსახურების მიმწოდებელს.  

 

*გაითვალისწინეთ, რომ ზემოაღნიშნული ორივე 

გრანტი გადაეცემა თითოეულ პირს, რომელიც 

ბრუნდება საქართველოში, მათ შორის ორსულ ქალებს 

(ორსული ქალი იღებს გრანტს, როგორც თავის თავზე, 

ასევე ახალშობილზე, თუ ბავშვი დაიბადება 

საქართველოში დაბრუნებიდან პირველი ექვსი თვის 

განმავლობაში. 

გრანტის ფარგლებში ანაზღაურდება: 

 ტრანსპორტირება  

 იურიდიული დახმარება, მაგ. მიმართვა 

იურიდიული კონსულტაციის მისაღებად. 

 მცირე ბიზნესში დახმარება, მაგ. 

საშემოსავლო საქმიანობის დაწყება  

 დროებითი საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა, მაგ. ბინის დაქირავება 

 სამსახურის ძებნაში დახმარება 

 მატერიალური დახმარება, მაგ. 

რეინტეგრაციისთვის აუცილებელი 

საგნების შეძენა 

 სამედიცინო დახმარება 

 ტრეინინგი და სასწავლო პროცესი, მაგ. 

პროფესიული სწავლების კურსები და 

სკოლის გადასახადი ბავშვებისთვის. 

 

*ნაღდი ფული შეიძლება გაიცეს მხოლოდ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში (აღნიშნული 

დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად დაუცველია 

საქართველოში დაბრუნებული პირი ფინანსურად და 

რამდენად ხელმისაწვდომია მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ადგილობრივი 

წარმომადგენლობა) 

CIMI 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

თელ ავივი - იაფო 

ხაშმონაიმის ქუჩა - II სართული 

ტელ: +972-3-609-8440 

მობილური: +972-54-218-9117 

ელ-ფოსტა: JesseB@cimi.org.il 

mailto:JesseB@cimi.org.il


საერთაშორისო მიგრაციისა და 

ინტეგრაციის ცენტრმა (CIMI) 

მიგრაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან (IOM) 

თანამშრომლობით ისრაელში 

მცხოვრები მიგრანტებისთვის 

შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მიზნად 

ისახავს მათ ნებაყოფლობით 

დაბრუნებას სამშობლოში.  

ნებაყოფლობით დაბრუნების და 

რეინტეგრაციაში დახმარების პროგრამა 

ემსახურება  მიგრანტების 

ნებაყოფლობით დაბრუნებას  

საქართველოში. პროგრამის მიზანია 

მიგრანტებს გაუადვილოს საკუთარ 

ქვეყანაში რეინტეგრაცია. პროგრამა 

მოიცავს  ინდივიდუალურ 

კონსულტაციას, ასევე 

ხელმისაწვდომობას მცირე გრანტებზე 

საქართველოში, რაც  თავის მხრივ ხელს 

უწყობს რეინტეგრაციის პროცესის 

წარმატებას. გრანტები შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს საქართველოში 

დაბრუნების შემდეგ პირველადი მოხმარების 

საგნების შესაძენად, ასევე პროფესიული 

ტრეინინგის დასაფინანსებლად და 

საშემოსავლო საქმიანობის დასაწყებად. 

ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობა?  

სპეციფიკური საჭიროებების მქონე მიგრანტებს, 

რომლებიც იმყოფებიან ისრაელში, სურთ 

სამშობლოში დაბრუნება და ვინც საჭიროებს 

ამაში დახმარებას. 

მიგრანტები, რომლებსაც შეუძლიათ 

ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამით 

სარგებლობა: 

 ოჯახები და მარტოხელა მშობლები 

ბავშვებით, ორსული ქალბატონები 

 მიგრანტები, რომლებსაც ესაჭიროებათ 

მედიკამენტებით დახმარება 

დაბრუნების პროცესში ან 

საქართველოში ჩასვლის დროს, 

შესაძლებელია სამედიცინო ესკორტიც 

 ტრეფიკინგის მსხვერპლი 

 მიგრანტები, ვისაც არა აქვს სამგზავრო 

დოკუმენტის აღების ფინანსური 

საშუალება  

 სხვა შემთხვევები განიხილება 

ინდივიდუალური მომართვის 

საფუძველზე 

ნებაყოფლობით დაბრუნების და 

რეინტეგრაციაში დახმარების პროგრამაში 

ჩართვის ეტაპები 

1. ინტერვიუ საერთაშორისო 

მიგრაციისა და ინტეგრაციის ცენტრის 

წარმომადგენელთან 

2. მგზავრობის ორგანიზება, მათ შორის 

სამგზავრო დოკუმენტების აღება და 

აეროპორტში ტრანსპორტირება 

3. სამედიცინო დახმარება საჭიროების 

შემთხვევაში 

4. საქართველოში გამგზავრება, 

აუცილებლობის შემთხვევაში 

სამედიცინო ესკორტი  და 

ჩასვლისთანავე  დახმარების მიღება 

5. რეინტეგრაციის შესახებ 

კონსულტაცია და დახმარება 

მიგრაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მხარდაჭერით 

საქართველოში 

6. დაბრუნების და რეინტეგრაციის 

პროცესის შეფასება/მონიტორინგი 


