
1 შეჯამება 

 

განხილვა სემოთავაზებული ახალი მოდელის 

White Paper - ში მოცემულია მთავრობის მიდგომა მთავრობის პროგრამაში 

პირდაპირი დებულების დასრულების პროგრამაში აღებული ვალდებულების 

შესრულებაზე და მისი ჩანაცვლება ახალი საერთაშორისო დაცვის განსახლების 

პოლიტიკით, რომელიც ორიენტირებულია არაკომერციულ მიდგომაზე.’  
 

ამ რეფორმის საფუძველია ის, რომ ახალი სისტემა უზრუნველყოფს საცხოვრებელს, 

სამედიცინო მომსახურებას, განათლებას, საშემოსავლო დახმარებას და  სხვა 

საჭირო მომსახურებებს და იქნება პროფესიონალური და დაყრდნობილი 

ადამიანის უფლებების საფუძვლებზე.  
 

ირლანდია, როგორც გაეროს და ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მზად არის 

უზრუნველყოს უსაფრთხო და მდგრადი თავშესაფარი მათთვის, ვინც ჩვენს დაცვას 

ეძებს ომის, დევნისა და მიგრაციული ზეწოლის გამო.  
 

The White Paper ადგენს განსახლებისა და დახმარების ახალ მუდმივ, პროფესიონალ 

და განმცხადებელზე ორიენტირებულ სისტემას, ვინც საერთაშორისო დაცვის 

სტატუსს ეძებს, რაც სახელმწიფოს საშუალებას მისცემს შეასრულოს ჩვენი 

საერთაშორისო ვალდებულებები ახლა და მომავალში.  
 

The White Paper ინფორმირებულ იქნება მრჩეველთა ჯგუფის მუშაობაზე 

საერთაშორისო დაცვის პროცესში დახმარების გაწევის შესახებ, მათ შორის 

განსახლების საკითხებში - რომელსაც თავმჯდომარეობდა დოქტორი ეკატერინე 

დეი და შემდგომში მოხსენიებული იქნება როგორც "მრჩეველთა ჯგუფი" და 

საერთაშორისო დაცვის უწყებათაშორისი ჯგუფი. მრჩეველთა ჯგუფის ანგარიშში 

ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს არსებული მოდელი და შეიცვალოს 

სისტემა, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება.    
 

The White Paper ადგენს ახალ მოდელს, რომელიც მკვეთრად განსხვავდება 

არსებული სისტემისგან. როგორც აღვნიშნეთ, მოდელი ორიენტირებული იქნება 

ადამიანის უფლებების მიდგომაზე; ძირითადი მხარდაჭერით, რომელიც მიზნად 

ისახავს დამოუკიდებლობის ინტეგრაციის უზრუნველყოფას. 
 

ფაზები 

ახალი მოდელი გთავაზობთ ორფაზიან მიდგომას საერთაშორისო დაცვის 

განმცხადებლების განთავსებაზე. 
 

ფაზა პირველი 

პირველ ფაზაში, განმცხადებელი განთავსდება მიმღებთა და ინტეგრაციის ცენტრში 

ოთხი თვის განმავლობაში. პირველ ფაზაში ყურადღება გამახვილდება 



საჭიროებების გამოვლენაზე, გზების განსაზღვრაზე და განმცხადებლების 

შესაბამის სერვისებთან დაკავშირებაზე.  
 

პირველი ფაზის სახელმძღვანელო პრინციპი იქნება მიდგომა, რომელიც მიზნად 

ისახავს ინტეგრაციის წახალისებას პირველივე დღიდან, ხალხის განთავსება 

ყველაზე წარმატებულ გზაზე დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ ირლანდიაში, თუკი 

მათი პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდება.  
 

მიღებასა და ინტეგრაციის ცენტრებში განთავსება იქნება საკუთარი კარი 

ოჯახებისთვის და საკუთარი ოთახი მარტოხელა ადამიანებისთვის, სპეციფიკური 

მორგება დაუცველობა გამოვლენილი ადამიანებისთვის. ამომწურავი ინფორმაცია 

საერთაშორისო დაცვის პროცესის შესახებ, რომელსაც განმცხადებლები 

აწარმოებენ, ხელმისაწვდომი იქნება ყველა განმცხადებლისთვის, რაც ენობრივი 

თვალსაზრისით ხელმისაწვდომი იქნება ყველაზე გავრცელებულ ენებზე. ეს 

მოიცავს ინფორმაციას იურიდიული დახმარების საბჭოს მომსახურებების, 

ჯანმრთელობის სერვისების, განათლების მხარდაჭერის, ბავშვებზე ზრუნვის, 

დასაქმების აქტივაციის შესახებ. 
 

უზრუნველყოფილი იქნება ინტენსიური ორიენტაციისა და ინგლისურენოვანი 

პროგრამა. 
 

განხორციელდება დაუცველთა შეფასება განსახლებისა და მომსახურების 

საჭიროებების დასადგენად და დაეხმარება შესაბამისი მხარდამჭერი გზების 

განსაზღვრაში  ყველაზე დაუცველთათვის.  
 

განმცხადებელი დაუკავშირდება შესაბამის სამსახურებს, მათ შორის დასაქმების 

სამხურს.  
 

პირველი ფაზაში საერთაშორისო დაცვის ყველა ახალი განმცხადებლისთვის 

გათვალისწინებული იქნება ჯანმრთელობის შემოწმება (HA).  
 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა იმ ბავშვების საჭიროებებს, რომლებიც 

ოჯახებთან ერთად ირლანდიაში ჩამოდიან. 
 

განმცხადებელი გააგრძელებს შემწეობის მიღებას  ინტეგრაციის ცენტრში 

ყოფნისას, ისევე, როგორც ამჟამად გათვალისწინებულია საერთაშორისო დაცვის 

განსახლების სამსახურის ცენტრებში (IPAS) მცხოვრები ადამიანებისთვის. 
 

განმცხადებლებს შეეძლებათ შეიტანონ განაცხადი საბანკო ანგარიშის გასახსნელად 

და მიეწოდებათ ინფორმაცია თყ როგორ გააკეთონ ეს. 
 

განმცხადებლებს შეეძლებათ განაცხადი გააკეთონ ირლანდიურ მართვის 

მოწმობაზე,  პირველ ფაზაში ყოფნისას.  
 



საერთო ჯამში, შეიქმნება მიღებასა და ინტეგრაციის ექვსი ცენტრი, რომლებიც 

იქნება სახელმწიფოს საკუთრებაში და მათი ოპერირება უზრუნველყოფილი იქნება 

ახალი საერთაშორისო დაცვის მხარდაჭერის სამსახურის მიერ.  
 
 

ფაზა მეორე 

მეორე ფაზაში ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოებაში დამოუკიდებელი 

ცხოვრების ხელშეწყობაზე. 
 

ყველა საცხოვრებელი მეორე ფაზაში იქნება საკუთარი კარი, ყველაფრით 

მოწყობილი სახლები ან აპარტამენტები ოჯახებისთვის რატა უზრუნველყოფილი 

იქნეს მათი პირადი სივრცის დაცვა და დამოუკიდებლობა. მარტოხელა ადამიანები 

განსახლებულ იქნებიან ან ცალკე ოთახში ან საკუთარ ბინაში. სახლები 

განთავსებული იქნება საცხოვრებელ რეზიდენციებში რათა წახალისდეს 

ურთიერთკავშირი.    
 

მეორე ფაზის განმცხადებლებს შესთავაზებენ განსახლებას მთელი რიგი 

მიმართულებებით. მოსალოდნელია, რომ აქ პირველი ორი ვარიანტი 

უზრუნველყოფს საჭიროების დიდ ნაწილს: 
  

o სახლების / ბინების აშენება / შეძენა მოხდება დამტკიცებული საბინაო 

ორგანოების ან ექვივალენტური ორგანიზაციების მეშვეობით. ეს 

ვარიანტი გამოყენებული იქნება ოჯახებისთვის და მარტოხელა 

ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით დაუცველი მარტოხელა 

ადამიანებისთვის. 

o შენობების გადაკეთება მოხდება ურბანული განახლების 

ინიციატივებით, მარტოხელა ადამიანებისთვის საცხოვრებლის 

შექმნის მიზნით. 
 

o დაქირავების ოთახის სქემები გამოყენებული იქნება მარტოხელა 

ადამიანების განსახლების გარკვეულ ნაწილში. 
 

o კერძო ქირავნობის სახლები გამოყენებული იქნება ოჯახებისთვის 

საცხოვრებელი ფართის მისაღებად საჭიროებისამებრ.  
 

 საცხოვრებელი განთავსდება ყველა რაიონში. განმცხადებლების 

ადგილმდებარეობა და განსახლების რაოდენობა განისაზღვრება ეროვნული 

დასახლების სქემის მიხედვით, რომელიც შეიმუშავებს ქალაქის და ქვეყნის 

მენეჯერთა ასოციაციამ, ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, 

ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით ( 

DCEDIY), და აქ გათვალისწინებული იქნება განმცხადებლის საჭიროებები, 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე, საცხოვრებლის საჭიროება და შესაბამისი 

ქვეყნის სერვისების ხელმისაწვდომობა თითოეულ ქვეყანაში. 
  



 გათვალისწინებული განსახლების ზოლიდან გამომდინარე, გამოყენებული 

იქნება მხარდაჭერის სხვადასხვა ვარიანტიკლო. 
 

o დახმარებას გაუწევენ არაკომერციული ორგანიზაციები დაუცველ 

მოსახლეობას. ამ ორგანიზაციებთან კონტრაქტს  და დააფინანსებას 

გაუწევს ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და 

ახალგაზრდობის დეპარტამენტი, რათა უზრუნველყონ 

მომსახურების გაწევა კონკრეტულ ადგილას / საცხოვრებელ ან ბინის 

კომპლექსში. 
 

o თუ განმცხადებელი არ მიიჩნევა დაუცველად, განსახლების მუშაკები, 

რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს ბავშვთა, თანასწორობის, 

ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი, 

იმოქმედებენ ადგილობრივ დონეზე, რომ დააკავშირონ 

განმცხადებლები დახმარებისა და სერვისების ცენტრებს.    
 

o განმცხადებლებს და მათ ოჯახებს ექნებათ უფლება მიიღონ 

ძირითადი სერვისები, როგორიცაა განათლება და სამედიცინო 

მომსახურება. უზრუნველყოფილი იქნება ინგლისური ენის 

შესწავლის უფრო ინტენსიური მხარდაჭერა. დაინერგება ჯანდაცვის 

ახალი მოდელი.  
 

o განმცხადებელი მიიღებს ფინანსურ მხარდაჭერას ბავშვთა, 

თანასწორობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის 

დეპარტამენტისგან, რომელიც მსგავსია დამატებითი სოციალური 

დახმარების ანაზღაურებისა, მეორე ფაზაში საცხოვრებლად 

გადაადგილებისას, თუ ისინი ჯერ კიდევ არ არიან დასაქმებულები, ან 

თუ მათი ხელფასები ბარირზე დაბალია. ბავშვიანი აპლიკანტები 

ერთად ასევე მიიღებენ ბავშვის დახმარებას. 
 

o განმცხადებლებს ექნებათ სამუშაოზე დაშვების უფლება, თუ ისინი არ 

მიიღებენ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას ექვსი თვის 

განმავლობაში საერთაშორისო დაცვაზე განაცხადის გაკეთებიდან. 
 

o განმცხადებლებს უფლება ექნებათ მიიღონ მხარდაჭერა  დასაქმების 

აქტივაციისათვის და დაუკავშირდეთ დამსაქმებელთა ქსელებს. 

ისინი დაკავშირებულ იქნებიან დამწყებ ბიზნესისა და მეწარმეობის 

მხარდამჭერ ორგანიზაციებთან თუ მიიღებენ დადებით პასუხს 

საერთშორისო დაცვის განაცხადზე.  
 

ბავშვები 

ორივე ფაზაში, პირველშიც და მეორეშიც, აქცენტი გაკეთდება ბავშვთა 

კეთილდღეობაზე და ბავშვთა დაცვაზე. ბავშვთა და ახალგაზრდულ სამსახურთა 



კომიტეტები (CYPSC), როგორც ქვეჯგუფის სტრუქტურა, უზრუნველყოფს, რომ 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს ბავშვების, ახალგაზრდების და მათი 

ოჯახების საჭიროებებზე საერთაშორისო დაცვის განსახლების გარემოში, TUSLA - ს 

მონაწილეობით დებულება, რომელიც მოიცავს პრევენციის, პარტნიორობისა და 

ოჯახის მხარდაჭერისა და საგანმანათლებლო დახმარების სერვისებს. 

მშობელთა მხარდაჭერა და ბავშვის განვითარების სერვისები ხელმისაწვდომი 

იქნება განმცხადებელი ოჯახებისთვის, რათა ხელი შეუწყონ ბავშვის განვითარებას 

საერთაშორისო დაცვის შესახებ განაცხადის დროს. უზრუნველყოფილი იქნება 

ბავშვზე ზრუნვა, რომ მშობლებმა შეძლონ ინგლისური ენის გაკვეთილებზე 

დასწრება. 

 

ჯანდაცვა 

საზოგადოების ჯანდაცვის გაუმჯობესებულ მოდელში, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის გუნდები შეიმუშავებენ საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლების 

მოვლის ყოვლისმომცველ და ეფექტურ მოდელს. გუნდები შეადგენენ პირადი 

ექიმის მომსახურებებს საექთნო და ჯანდაცვის მომსახურეობებს, 

ინტერპრეტაციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერას და 

სპეციალობებს, როგორებიცაა სტომატოლოგია, ფსიქოლოგია და ფსიქიატრიული  

მომსახურება (მოზრდილები და CAMHS). 

ქალთა ჯანმრთელობა 

ქალები, რომლებიც გადიან საერთაშორისო დაცვის პროცესს, ისარგებლებენ იგივე 

სამედიცინო დახმარებით, რაც ირლანდიის მოქალაქეებს, მათ შორის 

რეპროდუქციულ ზრუნვას, ანტენატალურ, მშობიარობასა და მშობიარობას, 

საშვილოსნოს ყელის შემოწმებებს. მკერდის სკრინინგი ხელმისაწვდომი იქნება 50 

წელზე მეტი ასაკის განმცხადებლისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ამ 

მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და 

კულტურული თვალსაზრისით მგრძნობიარე იყოს. სამედიცინო დახმარების 

სპექტრის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებული იქნება მიღებასა და ინტეგრაციის 

ცენტრში ჩასვლისთანავე, კონტაქტის პირველ ეტაპზე. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებები განისაზღვრება როგორც 

ჯანმრთელობის ზოგადი შეფასების ნაწილი და ინფორმირებული იქნება 

დაუცველობის შეფასებით. თუ განმცხადებლებს აქვთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

საჭიროებები, მათ შორის ტრავმა, ისინი გადაეცემათ შესაბამისი გამოცდილების 

მქონე ჯანდაცვის პროფესიონალებს და ეს გაკეთდება კულტურული 

თვალსაზრისით, შესაბამისი ინტერპრეტაციის სერვისებით. ამ შეფასების 

ჩატარების შემდეგ, დაიწყება სათანადო საზოგადოებაზე დაფუძნებული ზრუნვა 

და ყველა შესაბამისი ინფორმაცია დროულად გადაეცემა ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სამსახურებს.  



როგორც განმცხადებლები დაიწყებენ მეორე ფაზის საცხოვრებელში გადასვლას, 

მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მკურნალობის მოთხოვნები განისაზღვრება 

მათი საცხოვრებლის ტიპისა და ადგილმდებარეობის შესაბამისად, რაც 

უზრუნველყოფს მკურნალობის უწყვეტობას და საცხოვრებელ პირობებს, 

რომლებიც მათ საჭიროებებს შეეფერებათ. 

 

დაუცველობა 

დაუცველობის შეფასების პროცესი განხორციელდება, რაც დაფუძნებულია 

დაუცველობის ამჟამინდელი საპილოტე სკრინინგისა და შეფასების პროცესზე, 

რომლითაც HSE მხარს უჭერს DCEDIY- ს. ეს მოიცავს დაუცველობის შეფასებას 

საერთაშორისო დაცვის განაცხადის საწყის ეტაპზე (ხორციელდება საერთაშორისო 

დაცვის განაცხადის პროცესის პარალელურად IPO– ს ოფისში). ამ სკრინინგის 

შედეგი იქნება ჯანდაცვის გუნდის მიერ მხარდასაჭერად მიმართვა, საჭიროების 

შემთხვევაში. დაუცველობის შეფასების პროცესი განსაზღვრავს განსახლებისა და 

დახმარების ვარიანტებს, რომლებიც შემოთავაზებულია განმცხადებლისთვის. 

პირველ ფაზაში განმცხადებლისთვის დანიშნული საქმის  მწარმოებელი 

შეასრულებს როლს, რომ უზრუნველყოს დაუცველობების გათვალისწინება 

განსახლების ტიპის შესაბამისი განმცხადებლის საჭიროებებისა და საჭირო 

დახმარების დონის განსაზღვრისას. თუ პირველადი სკრინინგისა და შეფასების 

შემდეგ შემდგომი სისუსტეები გამოჩნდება, დანიშნული საქმის შმწარმოებელი 

აცნობებს შესაბამის სამსახურებს და საჭიროებისამებრ აწყობს შემდგომ შეფასებებს. 

დაუცველობის მიმდინარე შეფასება წარმოადგენს საერთო პროცესის 

მნიშვნელოვან ნაწილს და საქმის მწარმოებელი მნიშვნელოვანი იქნება 

საქმისწარმოების პროცესში და მომსახურების მიწოდების კოორდინირებული 

მიდგომის უზრუნველყოფაში. 

 

 

ოჯახური, სექსუალური, სქსზე დაფუძნებული ძალადობა და ტრაფიკინგის 

მსხვერპლნი 

სისტემაში სპეციალური თავშესაფარი განთავსდება მათთვის, ვინც 

შეურაცხმყოფელი ან ძალადობრივი ურთიერთობისგან  შორს  უნდა გადავიდეს.  
 

საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლები, რომლებიც გაშორდებიან 

შეურაცხმყოფელ ურთიერთობებს, დარწმუნებულ იქნებ იან, რომ მათ განაცხადზე 

გავლენა არ ექნება. 
 

განათლება 

ძირითადი დაწყებითი და საშუალო სკოლა გაგრძელდება ყველა განმცხადებლი 

ბავშვისთვის. მესამე დონის განათლებაზე წვდომა გამარტივდება ამჟამინდელი 

განმცხადებლებისთვის, რომლებიც სამი წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ 



სისტემაში სპეციალური ფინანსური დახმარების სქემის მიხედვით, მსგავსი SUSI– ს 

მხარდაჭერისა.  

 

მრავალფეროვნება 

ახალი სისტემა რეაგირებს სხვადასხვა იდენტურობასა და მრავალფეროვან 

კულტურულ საჭიროებებზე, კულტურული კომპეტენციის ტრენინგით, ვინც 

უზრუნველყოფს მომსახურებას. გათვალისწინებული იქნება სპეციალური გზები 

LGBTIQ + ადამიანებისთვის, ხანდაზმული ადამიანებისთვის და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. განსხვავებული რელიგიური პრაქტიკა 

მგრძნობიარედაა გათვალისწინებული. 

 

ინტეგრაცია 

ყველა ქვეყანაში შეიქმნება უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც 

კოორდინაციას გაუწევენ განმცხადებლების მომსახურებას მეორე ფაზაში 

განთავსებაში.  
 

განსახლების მუშაკთა და კულტურათშორისი მუშაკების ამჟამინდელი სისტემა, 

რომლებიც დანიშნულნი არიან ლტოლვილთა დაცვის ირლანდიის პროგრამის 

ფარგლებში, კონკრეტულ ქვეყნებში ლტოლვილების დასახმარებლად, 

გაფართოვდება და მოიცავს განმცხადებლებს, სადაც განსახლების ვარიანტში არ 

შედის არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ მორგებული მხარდაჭერა. 

თითოეულ ქვეყანაში შეიქმნება ახალი მუდმივი სისტემა, რომლის მიხედვითაც 

განსახლების მუშაკები და კულტურათშორისი მუშაკები ინიშნებიან 

შემსრულებლების როლის შემსრულებლად განმცხადებლებისთვის, რომლებსაც 

აქვთ ნაკლები დახმარება. 
 

მიღებასა და ინტეგრაციის ცენტრის კონკრეტულ ადგილზე განთავსებისას 

შესაბამის თემებთან ჩატარდება ახალი კონსულტაციის პროცესი. უწყებათაშორისი 

სამუშაო ჯგუფი უზრუნველყოფს სამუშაო განრიგს, რომ აცნობონ საჯარო 

ხელისუფლების ორგანოებსა და საზოგადოებრივ სტრუქტურებს, როდესაც 

გადაწყვეტენ მეორე ფაზაში საცხოვრებლის აშენებას, შეძენას ან იჯარით აღებას. 

 

კეთილდღეობის მონიტორინგი 

ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის 

დეპარტამენტი შეიმუშავებს კეთილდღეობის ინდიკატორებს საერთაშორისო 

დაცვაში მყოფი ადამიანებისთვის, რომელსაც რეგულარული ინტერვალებით 

შეაფასებს დამოუკიდებელი ორგანო.. 

შემუშავდება მმართველობისა და განხორციელების მოდელი ყოველწლიურად 3 

500 განმცხადებლისთვის. იუსტიციის დეპარტამენტი ამ ახალ მოდელთან ერთად 

შეიმუშავებს რეფორმის პროგრამას, რომელიც ემყარება მრჩეველთა ჯგუფის 



რეკომენდაციებს, რომელიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო დაცვის პროგრამების 

დამუშავების დროის შემცირებას.  

ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის 

დეპარტამენტი უხელმძღვანელებს ახალი მოდელის შემუშავებას, რომელიც 

ძალაში შევა ეტაპობრივად 2021 წლის თებერვლიდან 2024 წლის დეკემბრამდე. 

ახალი მოდელის დანერგვას გააკონტროლებს პროგრამის საბჭო, რომელშიც შევლენ 

შესაბამისი სამთავრობო დეპარტამენტებისა და სააგენტოების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სულ მცირე, ერთი ადამიანი, რომელმაც 

ტრანზიტი გაიარა პირდაპირი უზრუნველყოფის სისტემით და შესაბამისი 

ექსპერტები. პროგრამის საბჭოს უხელმძღვანელებს ბავშვთა, თანასწორობის, 

ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი. იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ შეიქმნა ცალკეული პროგრამის საბჭო, რომელიც 

გააკონტროლებს მრჩეველთა ჯგუფის რეფორმების განხორციელებას. ბავშვთა, 

თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის მინისტრი და 

იუსტიციის მინისტრი ერთობლივად წარუდგენენ მინისტრთა კაბინეტის 

სოციალურ საკითხთა და თანასწორობის კომიტეტს მათი პროგრამის საბჭოს 

მუშაობისა და შემოთავაზებული რეფორმების განხორციელების შესახებ. 

 

სამი დამოუკიდებელი პირისგან შემდგარ გარე საკონსულტაციო ჯგუფს დანიშნავს 

ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის 

მინისტრი ახალი მოდელის განხორციელების მონიტორინგისთვის. ისინი 

პერიოდულად გამოაქვეყნებენ მოხსენებებს რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ 

და გამოკვეთენ ნებისმიერ შეშფოთებას. 

 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ შეიქმნა ცალკეული პროგრამის საბჭო, რომელიც 

გააკონტროლებს მრჩეველთა ჯგუფის რეფორმების განხორციელებას. იგი ასევე 

ანგარიშს გაუწევს კაბინეტის სოციალურ საკითხთა და თანასწორობის კომიტეტს 

მისი რეფორმების განხორციელების შესახებ, რადგან ისინი გავლენას ახდენენ 

განსახლების ამ ახალი მოდელის შემუშავებასა და დანერგვაზე. 

 

ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის 

დეპარტამენტი გააკონტროლებს ახალ მოდელზე გადასვლას. შემოთავაზებული 

მრავალსტრიქონიანი მიდგომის სირთულისა და საჭირო ექსპერტიზის მასშტაბის 

გათვალისწინებით, ადრეულ ეტაპზე განხილული იქნება საკითხი, საჭიროა თუ არა 

სააგენტოს შექმნა ახალი მოდელის მართვისთვის. 

 

შემაჯამებელი White Paper - ის 

ნაწილი I: პირდაპირი განსახლების დასასრული: ახალი მიდგომა და 

მხარდაჭერა იმ ადამიანების ვინს საერთაშორისო დაცვას ეძებს 

ირლანდიაში.  



ნაწილი II:       დანერგვა, მართვა და რისკი 

ნაწილი III:  რეფორმის საფუძველი 

 

პირველ ნაწილში აღწერილია მიდგომა მხარდაჭერა საერთაშორისო დაცვის 

მაძიებელი ადამიანებისთვის.  

მე -3 თავში მოცემულია პრინციპები, რომლებიც ემყარება ახალ მოდელს, 

სტანდარტები, რომლებიც გამოიყენება და ეროვნული დასახლების ნიმუში, 

რომელიც განსაზღვრავს განსახლების ადგილს. იგი ასახავს განსახლებისა და 

თანმხლები დახმარების დეტალებს, რომლებსაც  აპლიკანტს მიღებასა და 

ინტეგრაციის ცენტრში პირველი ფაზის განმავლობაში შესთავაზებენ (პირველი 

ოთხი თვე). იგი ასევე ასახავს მრავალსაფეხურიანი განსახლებისა და თანმხლები 

დახმარების დეტალებს, რომლებიც შესთავაზებენ განმცხადებლებს პროცესის 

მეორე ფაზაში, რომელიც ჩატარდება ოთხი თვის შემდეგ. ასევე მოცემულია 

რეფორმის პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია საერთაშორისო დაცვის 

განაცხადების დამუშავების დროის შემცირების თვალსაზრისით. 

მე -4 თავში მოცემულია, თუ როგორ დააკმაყოფილებს ახალი მიდგომა 

განმცხადებელთა საჭიროებებს. მასში მოცემულია მოქმედებები, რომლებიც 

განხორციელდება ინტერპრეტაციისა და ინფორმაციის მიწოდების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. ასევე აღწერილია ჯანდაცვის სფეროში შეთავაზებული 

რეფორმები, რომლებიც ასახავს განმცხადებლების მრავალფეროვან და ხშირად 

რთულ სამედიცინო საჭიროებებზე მორგებული მიდგომის საჭიროებას. 

აღწერილია დაუცველობის შეფასების ახალი პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს 

განსახლებისა და დახმარების ვარიანტებს, რომლებიც განმცხადებლის 

საჭიროებებს შეესაბამება. თეთრ წიგნში ნათქვამია, რომ სხვადასხვა ადამიანს 

განსხვავებული საჭიროებები ექნება, მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამ 

თვალსაზრისით, იგი ადგენს გზებს, რომლებიც შეეხება ყველაზე დაუცველებს, 

ბავშვებსა და ახალგაზრდებს, მათ შორის, თან ახლავს არასრულწლოვნები, LGBTIQ + 

ადამიანები, ხანდაზმული ადამიანები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირები. იგი აცნობიერებს, რომ საჭიროა კულტურული დახმარება და რომ 

განმცხადებლებთან მომუშავე პირები დასჭირდებათ ტრენინგი კულტურული 

კომპეტენციის სფეროში   

მე -4 თავში ასევე მოცემულია დახმარების გაწევა ინგლისურენოვან ტრენინგებთან, 

განათლებასთან, დასაქმების გააქტიურებასთან, მართვის მოწმობასთან, საბანკო 

ანგარიშებთან და ბავშვთა ზრუნვასთან დაკავშირებით. მასში აღწერილია 

საშემოსავლო დახმარების ღონისძიებები, რომლებიც მოქმედებს, მათ შორის, 

ბავშვებში. იგი ადგენს იმ პირთა ძირითადი სერვისების გადასვლის ღონისძიებებს, 

ვინც მიიღებს პოზიტიურ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო დაცვის განაცხადზე, 



აგრეთვე იმ ადამიანების დახმარებას, რომელთა განცხადება წარუმატებლად 

დასრულდა. 

მე -5 თავში მოცემულია, თუ როგორ განხორციელდება კოორდინაცია ადგილობრივ 

დონეზე. იგი ასევე აღწერს სტრუქტურებს, რომლებიც შეიქმნება საზოგადოების 

ჩართულობის ხელშესაწყობად და უზრუნველყოს ახალი მოდელის ჩართვა 

საზოგადოების არსებულ სტრუქტურებში, როგორიცაა SICAP. 

მე -6 თავში ჩამოყალიბებულია პრინციპი, რომ კეთილდღეობის ძირითადი ზომები 

შემუშავდება და დამოუკიდებლად იქნება მონიტორინგი, რეგულარული 

ანგარიშგების საფუძველზე. 

მე -7 თავში აღწერილია, თუ როგორ განიცდება ახალი მოდელი განმცხადებლის 

თვალსაზრისით. 
 

II ნაწილი ადგენს განხორციელების გეგმას ახალი სისტემის მიწოდების 

უზრუნველსაყოფად. 

მე -8 თავში განისაზღვრება იმპლემენტაციისა და მმართველობის სტრუქტურები, 

რომლებიც შეეხება ახალ მოდელს. ეს არის მთლიანად მთავრობის  მიდგომა, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს ბავშვთა, თანასწორობის, ინტეგრაციის, 

ინვალიდობისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი, მაგრამ მოიცავს მრავალი 

სამთავრობო დეპარტამენტი და სააგენტო.  ისინი წარმოდგენილი იქნებიან 

პროგრამის საბჭოში, რომელიც მოიცავს ყოფილი განმცხადებლების და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ექსპერტების წარმომადგენლებს. 

მე -9 თავში მოცემულია განხორციელების გეგმის ძირითადი ელემენტები, 

რომლებიც საჭირო იქნება ახალ მოდელზე გადასასვლელად.   

მე -10 თავში მოცემულია ახალი მოდელის პოტენციური დანახარჯები. ეს მოიცავს 

კაპიტალურ და მიმდინარე ხარჯებს საცხოვრებლად, დახმარების გაწევას, 

შემოსავლის დახმარებას, ჯანდაცვას, ბავშვზე ზრუნვას და სხვა მომსახურებებს. 

 

III ნაწილი ადგენს შემოთავაზებული რეფორმის ფონს და პოლიტიკის კონტექსტს.  

მე -11 თავი ასახავს ევროკავშირის ვალდებულებებს საერთაშორისო დაცვის 

შესახებ, რომელთა შესრულებაც უნდა მოახდინოს ირლანდიამ. იგი ასევე ასახავს 

რეფორმების წინა ინიციატივებს, რომლებიც აწვდის ინფორმაციას თეთრ წიგნში 

შემოთავაზებულ მოდელს. მათ შორისაა სამუშაო ჯგუფი დაცვის პროცესის შესახებ, 

მათ შორის პირდაპირი უზრუნველყოფა და თავშესაფრის მაძიებელთა დახმარება, 

მოსამართლე ბრაიან მაკმაონის თავმჯდომარეობით (2015), IGEES ხარჯების 

მიმოხილვა (2019), პირდაპირი უზრუნველყოფის უწყებათაშორისი ჯგუფი (2019), 

Oireachtas- ის გაერთიანებული კომიტეტი. მართლმსაჯულების და თანასწორობის 

შესახებ პირდაპირი უზრუნველყოფის შესახებ (2019) და ექსპერტთა 



საკონსულტაციო ჯგუფის ანგარიში საერთაშორისო დაცვის პროცესში მყოფი 

პირების მხარდაჭერის, მათ შორის, განსახლების შესახებ, ექიმი კეტრინის დღის 

(2020) თავმჯდომარეობით. 

წინა თემების წინა რეფორმებში შემოთავაზებულ რეკომენდაციებში გვხვდება 

საერთო თემები. ესენი მოიცავს:  

 სამართლიანი და სწრაფი პროცედურები,  დამუშავების დროის შემცირება 

აპლიკანტებისთვის; 
 

 იმ პირთა დახმარება, რომლებსაც აქვთ საერთაშორისო დაცვის სტატუსი, რაც 

შეიძლება სწრაფად გადაადგილდნენ პირდაპირი განსახლებიდან; 
 

 ვადის შემცირება, სანამ განმცხადებლებს არ მიეცემათ მუშაობის უფლება; 
 

 რაც შეიძლება სწრაფად შეამცირონ საგანგებო საცხოვრებლის გამოყენება; 
 

 სახელმწიფო ან სახელმწიფო იჯარით გაცემული საცხოვრებელი ცენტრების 

რაოდენობის გაზრდა; 
 

 რაც შეიძლება მალე წარმოგიდგენთ დაუცველობის შეფასებებს; 
 

 ჩართულობისა და კონსულტაციის გაუმჯობესება ადგილობრივ თემებთან, 

რომლებიც ცხოვრობენ არსებული ან დაგეგმილი განსახლების ცენტრებში; 
 

 განმცხადებლების, განსაკუთრებით ტრეფიკინგისა და სექსუალური 

ექსპლუატაციის შედეგად გადარჩენილთა საცხოვრებელი პირობების 

შეთავაზება; 
 

 IPO– ს ინტერვიუების ჩატარება დეცენტრალიზებული გზით, ქვეყნის 

სხვადასხვა რეგიონული ცენტრის გამოყენებით და ვიდეო კონფერენციის 

ტექნოლოგიის გამოყენებით; 
 

 ადრეულ ეტაპზე განმცხადებლების ინტეგრირება ირლანდიის ფართო 

საზოგადოებაში; 
 

 დამტკიცებულ საბინაო ორგანოებს საშუალებას აძლევს უფრო მეტი 

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყონ განმცხადებლები, განსაკუთრებით 

რთული საჭიროებების მქონე პირები; 
 

 განსახლების ეროვნული სტანდარტების გამოყენება საერთაშორისო დაცვის 

პროცესში ხალხისთვის შეთავაზებული თანმიმდევრულად ყველა 

განსახლების ცენტრში, მიუხედავად მოწოდების მოდელისა. 
 



მე -11 თავში ასევე მოცემულია დღემდე განხორციელებული რეფორმები. ესენი 

მოიცავს:  

 

 მიმღების პირობების დირექტივის არჩევა (2013/33 / EU) ირლანდიის 

მიმღების პირობების შესაბამისობაში მოაქვს ჩვენი ევროპელი კოლეგების 

სტანდარტებთან.; 
 

 მუშაობის უფლების შემოღება 2018 წლის ივნისში ყველა 

განმცხადებლისთვის, ვისაც 9 თვის განმავლობაში არ ჰქონდა პირველი 

გადაწყვეტილება პრეტენზიის შესახებ; 
 

 დამოუკიდებელი საცხოვრებელი (თვით მომზადება) საშუალებების 

დანერგვა IPAS– ის განსახლების მაცხოვრებლებისთვის და ასეთი 

ობიექტების მქონე ცენტრების თანდათანობითი გაზრდა; 
 

 მაცხოვრებლებისთვის ‘საკუთარი კარები’ განსახლების გახსნა და 

სისტემაში ‘საკუთარი კარები’ განსახლების პროპორციულად გაზრდა; 
 

 პირველი და მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილებების დამუშავების დროის 

შემცირება; 

  IPAS ცენტრების მაცხოვრებლებისთვის გადახდილი პირდაპირი შემწეობის 

განაკვეთის გაზრდა, დღევანდელი განაკვეთი 38,80 ევრო 

მოზრდილებისთვის და 29,80 ევრო ბავშვებისთვის კვირაში 
 

 სახალხო დამცველისა და ბავშვთა ომბუდსმენის ოფისების გაფართოება 

განსახლების ცენტრების მაცხოვრებლებისთვის გაწეულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებული საჩივრების ჩათვლით.; 
 

 საერთაშორისო დაცვის პროცესში ხალხისთვის შეთავაზებული 

განსახლების ეროვნული სტანდარტების გამოქვეყნება, სადაც 

განისაზღვრება ცენტრის მაცხოვრებლებისთვის მინიმალური 

სტანდარტები. ამ ეტაპზე მუშავდება დამოუკიდებელი შემოწმების რეჟიმი, 

რომელიც ამ სტანდარტებს დააკვირდება. 
 

მე -12 თავში მოცემულია წინა მოხსენებების რეკომენდაციების თემატური 

განსახლება, განსახლების, განათლების, ინტერპრეტაციის, IT სისტემების, 

სტატუსის მქონე პირთა პირდაპირი უზრუნველყოფის სისტემიდან გადაყვანა, 

საცხოვრებლის ზედამხედველობა შესყიდვების, მუშაობის უფლება, მხარდაჭერა, 

გარდამავალი, უპატრონო არასრულწლოვნები, ტრეფიკინგის მსხვერპლი, 

დაუცველობის შეფასება და დამუშავების დროების შემცირება. 

 



მე -13 თავში შეჯამებულია დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები, 

რომელიც ჩატარდა White Paper - ის შემუშავების მიზნით. 

  

ჩატარდა მრავალმხრივი კონსულტაციის პროცესი ახალი მოდელის შემუშავების 

მიზნით. ეს მოიცავდა საკონსულტაციო ღონისძიებებს არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დაცვის განსახლების სერვისცენტრების 

მაცხოვრებლებთან. გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები სამთავრობო 

დეპარტამენტებთან და სააგენტოებთან, ომბუდსმენთან, ბავშვთა ომბუდსმენთან 

და ირლანდიის ადამიანის უფლებათა და თანასწორობის კომისიასთან. მოცემულია 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც წამოიჭრა კონსულტაციებში მოსახლეობასთან 

და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  

დაბოლოს, დანართების კომპლექტი იქნა შეტანილი, რომელიც გთავაზობთ 

ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გათვალისწინებული ჯანმრთელობის 

უზრუნველყოფის ახალი მოდელის დეტალებს. მათში მოცემულია 

სტატისტიკური დანართები იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ განაცხადების 

დამუშავების შესახებ. მათში ასევე მოცემულია ინფორმაცია საფრანგეთისა და 

შვედეთის მიერ განხორციელებული მიდგომების შესახებ, რომლებიც 

შედარებითი ქვეყნებია, რომლებიც თავშესაფრის მხარდაჭერის ევროპული 

ოფისის მიერ განსახილველად იქნა შემოთავაზებული. 


