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საინფორმაციო ცენტრის გუნდს მე და ჩემი მოადგილე  
გიორგი ფარეშიშვილი წარმატებული ნატოს დღეებისა 
და ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფო-
რუმის შემდეგ შევუერთდით. 2016 წლის ევროპის დღეები 
ჩვენმა გუნდმა ახალი ენერგიით დაიწყო. მას შემდეგ, 
საინფორმაციო ცენტრმა პარტნიორებთან ერთად 
გამართა უამრავი საინტერესო შეხვედრა, საჯარო 
დისკუსია, დებატი თუ სემინარი. ჩვენ ვიმოგზაურეთ 
საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, შევქმენით 
საქართ ველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის მარკა, 
გავხდით “სტარტაპ მეგობრული”, მივიღეთ ჯილდო 
სამოქალაქო განათლების პროგრამის “მომავლის 
თაობა” მხარდაჭერისთვის, ჩავერთეთ პროექტ “ქვეყნის 
მოვლაში”, მოვხვდით იმ 55 ორგანიზაციას შორის, 
რომელსაც საჯარო ინფორმაციის ხელ მისაწვდომობის 
100%-იანი მაჩვენებელი აქვს და სხვ.

2016  წელს უამრავი სიახლე გვქონდა. თუმცა, 
ყველაზე მნიშვნელოვან და უნიკალურ გამოცდილებად 
მიგვაჩნია ის, რომ შევძელით დაგვეკავშირებინა 
ევროინტეგრაციის პროცესში ჩართული ყველა აქტორი 
და შეგვექმნა თავისუფალი სივრცე ღია დიალოგის 
წამოსაწყებად. შედეგად, ჩვენი გუნდი, სამთავრობო 

და არასამთავრობო სექტორი, დიპლომატიური კორპუ-
სისა და მედიის წარმომადგენლები, რელიგიური 
ჯგუ ფე   ბი, სტუ დენ ტები და მასწავლებლები, ერ-
თი მიზნისთვის გავერთიანდით და ერთობლივი 
ძალისხმევით გავამყარეთ საზოგადოების ევროპული 
და ევროატლანტიკური არჩევანი.  

მსურს, დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა 
მხარდამჭერს, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა ჩვენი აქტივობებისა და პროექტების 
წარმატებით განხორციელებაში. ასევე, არ შემიძ-
ლია განსაკუთრებული მადლობა არ ვუთხრა 
სახელ   მწიფო მინისტრის აპარატს ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში, ჩემს წინამორბედებს, საინფორმაციო 
ცენ ტრის სრულ შემადგენლობას, ჩემს მოადგილეს 
- თვეების განმავლობაში დირექტორის მოვალეობის 
შემსრულებელსა და სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ 
და ევროატლან ტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში, დავით ბაქრაძეს, რომელიც ამჟამად აშშ-
ში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გახლავთ 
- აქტიური, პროდუქტიული და შედეგიანი მუშაო-
ბისთვის. ახალი წლიდან კი საქართველოს ევროპული 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის 
წარმართვაში, მინდა, წარმატება ვუსურვო ახალ 
სახელმწიფო მინისტრს, ვიქტორ დოლიძეს.   

2016 წელი მართლაც საინტერესო და დატვირთული 
აღმოჩნდა. ერთად გადავხედოთ და შევაჯამოთ 
განვლილი გზა.

საუკეთესო სურვილებითა და მომავალი პარტნიორობის 
იმედით,  

ქეთევან ჩაჩავა

დირექტორი, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და 
ევროკავშირის შესახებ

My deputy Giorgi Pareshishvili and I joined the Information 
Center team after successful NATO Days and the NATO-
Georgia Public Diplomacy Forum. As Georgia started 
celebrating the European Days in 2016, our team 
continued the work with new ideas and goals. Since then 
we have organized a number of interesting meetings, 
public discussions, debates and workshops together 
with our partners. We traveled almost in every region of 
Georgia, created Georgia-EU cooperation stamp, became 
startup-friendly, received an award for support of a civic 
education program Future Generation, were involved in 
the project  “travelcleaning of the country”, were named 
among 55 organizations that demonstrated a 100% index 
of information accessibility, and more. 

Information Center has implemented many events 
throughout 2016. I would like to emphasize that in 
reporting period we managed to become a link between 
all stakeholders of the European integration and create a 
free space for launching an open dialogue. As a result, 
our team, governmental and non-governmental sectors, 
diplomatic corps and media representatives, religious 
groups, students, professors and teachers came together 

for a single goal and through our joint efforts we were able 
to strengthen the European and Euro-Atlantic choice of 
Georgian citizens.

I would like to express my gratitude to all partners that 
have made an outstanding contribution to the success 
of the activities and projects organized by the Center. I 
am especially grateful for the Office of the State Minister 
of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, 
former administrations, team of the Information Center on 
NATO and EU and for my deputy, who acted as a director 
of the Information Center for months, as well as former 
State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic 
Integration David Bakradze, who currently serves as the 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia 
to the United States, for their engagement and effective 
work. I want to wish success to the new State Minister 
Viktor Dolidze on the way of the Georgia’s European and 
Euro-Atlantic Integration.

2016 turned out to be quite busy and interesting. Let’s 
review and sum up our path. 

With best wishes and hopes for our future cooperation, 

Ketevan Chachava

Director, Information Center on NATO and EU
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ვინ ვართ ჩვენ და რა არის ჩვენი მიზანი

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, 
რომელიც 2010 წლიდან ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატს ექვემდებარება. ცენტრი 2005 წელს შეიქმნა და უკვე 11 წელია საქართველოს საზო გადოების 
ინფორმირებაზე ზრუნავს. ჩვენი გუნდის მიზანია, მოსახლეობას უკეთ გავაცნოთ  ნატო და ევროკავშირი, ასევე, 
მოვიპოვოთ საზოგადოების გაცნობიერებული მხარდაჭერა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 
მიმართ. 

დასახული მიზნების განხორციელებისას, ჩვენ აქტიურად და ეფექტიანად ვთანამშრომლობთ საქართველოს 
მთავრობის, სამოქალაქო  სექტორის, დიპლომატიური კორპუსისა და მედიის წარმომადგენლებთან. ჩვენი დევიზი 
“ეფექტური კომუნიკაციისთვის” სწორედ ცენტრის ფუნქციას ეხმიანება.

წელს საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და პარტნიორობით 550-მდე სხვადასხვა ფორმატის ღონისძიება 
გაიმართა, მათგან, თბილისში 130-მდე, ხოლო რეგიონებში - 420-მდე. შედეგად, 20 600-მდე ადამიანი მოვიცავით, 
ხოლო სხვადასხვა მედიაპროექტის მეშვეობით, მოქალაქეების დიდ ნაწილამდე მივიტანეთ ინფორმაცია 
ქვეყნის ევროინტეგრაციის, მიმდინარე მნიშვნელოვანი რეფორმების, უვიზო მიმოსვლის, ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებისა და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ მიმართულებას - ანტიდასავლური პროპაგანდის ფარგლებში გავრცელებული მითებისა და 
დეზინფორმაციის სანდო ინფორმაციით გაქარწყლება წარმოადგენდა. 

სამიზნე ჯგუფები

2016  წელს საინფორმაციო ცენტრის პრიორიტეტს წარმოადგენდნენ სამიზნე ჯგუფები, რომლებიც თავად არიან 
ინფორმაციის გამავრცელებლები, მათ შორის:   

•	 მასწავლებლები;

•	 რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები;

•	 ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები;

•	 მედია;

•	 ახალგაზრდები.  

WHO WE ARE AND WHAT WE DO

Information Center on NATO and EU is a legal entity of public law operating under the Office of the State Minister of 
Georgia on European and Euro-Atlantic Integration since 2010. Information Center has been promoting public awareness 
for 11 years now, since it was founded in 2005.  

Our team aims to spread information about NATO and the EU to mobilize conscious support of the society for European 
and Euro-Atlantic integration. For realization of our goals, we actively and effectively utilize our partnerships with the 
Government of Georgia, civil society, diplomatic corps and media. Our motto “For Effective Communication” expresses 
above-mentioned role of the Center. 

In 2016 we organized and participated in nearly 550 events, including 130 in Tbilisi and 420 in the regions. As a 
result, we met with approximately 20 600 people, furthermore, we were able to reach wide audience through different 
media projects, which aimed at raising awareness on Georgia’s European and Euro-Atlantic integration, major ongoing 
reforms, visa-free regime, the Association Agreement and self-defense capabilities of the country. In 2016 one of the 
key priorities of the Information Center was to counter anti-Western propaganda and misconceptions with the objective 
and credible information.

TARGET GROUPS

In 2016 Information Center, has determined the following priority target groups:

•	 Teachers;
•	 Representatives of religious groups;
•	 Local self-government representatives;
•	 Media;
•	 Youth.
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საინფორმაციო ცენტრის ახალი შენობა

2016 წლის 7 სექტემბერს, თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 
ცენტრის ახალი ოფისი ოფიციალურად გაიხსნა. განახლებული, კეთილმოწყობილი შენობა ნატოს გენერალური 
მდივნის მოადგილემ ალექსანდერ ვერშბოუმ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე 
კარლო ნატა ლე სთან ერთად გახსნა. ინაუგურაციას  საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა 
მასპინძლობდა. 

საინფორმაციო ცენტრის ახალი ოფისი წარმოადგენს თავისუფალ და ღია სივრცეს ყველა იმ ორგანიზაციისა თუ 
ადამიანისთვის, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს, 
დემოკრატიული პრინციპების განვითარებასა და საზოგადოების ინფორმირებას. ჩვენ, თითქმის ყოველდღე, 
ვმართავთ სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრას, კონფერენციას, დისკუსიასა და სხვ.  

აგვისტოდან დღემდე, ჩვენი ცენტრის საგამოფენო და საკონფერენციო სივრცეებმა უკვე უმასპინძლეს 
ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსან დერ ვერშბოუს, ნატოს გენერალური მდივნის სპე ცია ლურ 
წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის, დი დი ბრიტანეთის ელჩს ჯასტინ მაკენზ სმიტს, ნიდერლანდების სამეფოს 
ელჩს იოჰანეს დაუმას, ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს ტომას ჯანელიუნასს, 
მწერლებს გურამ დოჩანაშვილსა და გურამ ოდიშარიას, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
დირექტორს, მწერალ გიორგი კეკელიძესა და სხვა საინტერესო სტუმრებს. საინფორმაციო ცენტრის გუნდი 
დაწყებულ პრაქტიკას აუცილებლად გააგრძელებს. 

THE NEW PREMISES OF THE INFORMATION CENTER

On September 7, 2016, new office of the Information Center on NATO and EU was officially opened on the Freedom 
Square in Tbilisi. A fully renovated and equipped premises was inaugurated by NATO Deputy Secretary General 
Alexander Vershbow together with the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration David 
Bakradze and Deputy Head of the EU Delegation Carlo Natale. The event was hosted by Director of the Information 
Center Ketevan Chachava. 

The new office of the Information Center is serving as a free and open space for all organizations and individuals that 
promote the process of Georgia’s European and Euro-Atlantic integration, development of democratic principles and 
public awareness. We host various meetings, discussions and conferences almost every day. 

Since August, exhibition and conference spaces of our Center have hosted NATO Deputy Secretary General Alexander 
Vershbow, NATO Secretary General’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia James Appathurai, 
British Ambassador Justin McKenzie Smith, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands Johannes Douma, Associate 
Professor of Vilnius State University Tomas Janeliūnas, writers Guram Dochanashvili and Guram Odisharia, Director of 
the National Parliamentary Library of Georgia, writer Giorgi Kekelidze and other interesting guests. We intend to keep 
up this good practice.  
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ჩვენი ახალი ვებგვერდი 

საინფორმაციო ცენტრის ახალი ვებგვერდი www.InfoCenter.Gov.Ge სამი 
დამოუკიდებელი გვერდის სახით ფუნქციონირებს. ვებგვერდის საშუალებით ყველა 
დაინტერესებულ პირს შეუძლია, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია, როგორც  ნატო - 
საქართველოს და ევრო კავშირი - საქართველოს ურთიერთობების, ისე ჩვენი ცენტრის 
საქმიანობის შესახებ. ვფიქრობთ, ანტი  დასავლური პროპაგანდის ფონზე სანდო 
არხე ბის არსებობა მნიშვნელოვანია ყველა ჩართული მხარის თვის. იმედი გვაქვს, 
რომ აღნიშნული საიტი მალე ხელმისაწვდომი გახდება ეროვნული უმცირესობების 
ენებზეც. 

OUR NEW WEBSITE

The new website of the Information Center www.InfoCenter.Gov.Ge is operating as three 
independent websites. Interested individuals can access comprehensive information 
about NATO-Georgia and EU-Georgia relations, as well as our activities. We believe that 
in view of the current challenges, such as increasing anti-Western propaganda, credible 
channels of information are vitally important for all stakeholders. We hope that the website 
will soon be accessible in minority languages as well. 

WWW.INFOCENTER.GOV.GE

http://www.InfoCenter.Gov.Ge
http://www.InfoCenter.Gov.Ge
http://www.InfoCenter.Gov.Ge
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სოციალური ქსელი

ახალი მედიის როლი ინტერნეტის ხელმისაწვდო მობასთან ერთად დღითიდღე იზრდება. სხავადასხვა კვლევის 
მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ინფორმაციას სწორედ ინტერნეტისა და სოციალური 
ქსელების მეშვეობით იღებს. გამომდინარე აქედან, საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთ უმნი შვნელო ვანეს 
ინსტრუმენტს სოციალური მედია წარმოადგენს. 

ერთი წლის განმავლობაში ცენტრის გვერდის1 მომხმარებელთა რაოდენობა 8 000-ით გაიზარდა და ამჟამად 18 
000 გამომწერი გვყავს. ჩვენი გვერდის საშუალებით მთელი საქართველოს მასშტაბით 450 000-ზე მეტ ადამიანს 
მივწვდით. მსგავსი შინაარსის მქონე გვერდების რეიტინგში ჩვენ ხუთეულში ვართ, ისეთ ორგანიზაციებთან 
ერთად, როგორებიცაა ნატო, ევროპის კომისია, ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური (EEAS) და ევროკავშირის 
წარმომადგენლობა საქართველოში.    

1  https://www.facebook.com/EUNATOinfo/

SOCIAL MEDIA 

The role of New Media is growing as the Internet becomes more accessible. According to various surveys, majority of 
Georgian population receive information from Internet and social media. Therefore, social network is one of our main 
tools for dissemination of the information.  

Over the one year period, number of subscribers of the Information Center page1 increased from 10 000 to 18 000. 
We were able to reach more than 450 000 individuals throughout Georgia. Our page was ranked fifth among similar 
platforms like NATO, European Commission, EU External Action Service (EEAS) and the EU Delegation in Georgia.     

ახალი ლოგო 

საინფორმაციო ცენტრის ახალი ლოგო მისი სიმბოლოა. გვსურს, განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადოთ 
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს მამუკა 
გონგაძეს შესანიშნავი ნამუშევრისთვის. 

NEW LOGO

New Logo of the Information Center has become the symbol of public recognition. We are grateful for Mamuka Gongadze, 
Deputy Chair of the State Council of Heraldry at the Parliament of Georgia, for his remarkable work.      
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საინფორმაციო ცენტრი რეგიონებში 

როდესაც ვსაუბრობთ ინფორმაციის გავრცელებასა და ხელმისაწვდომობაზე, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია 
ძლიერი რეგიონული წარმომადგენლობა, რაც 2016 წელს ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლდათ. საანგარიშო 
პერიოდში, საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და მონაწილეობით რეგიონებში 420-მდე ღონისძიება 
გაიმართა, შედეგად კი შევხვდით 13 900-მდე ადამიანს.

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ცენტრსა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების 
ქსელს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ჩვენი რეგიონული 
წარმომადგენლობების კიდევ უფრო გაძლიერებასა და ახალი ბიუროების გახსნას ითვალისწინებს. აღნიშნული 
პარტნიორობისა და ჩვენ მიერ შემუშავებული ხედვის მეშვეობით, 2017 წელს საინფორმაციო ცენტრს ექნება 
სრულად აღჭურვილი და კეთილმოწყობილი 11 რეგიონული ოფისი და ეყოლება 22 გადამზადებული თანამშრომელი. 

INFORMATION CENTER IN THE REGIONS

One of the main priorities of 2016 was to strengthen regional presence all over the country. During the reporting period, 
the Information Center actively participated in nearly 420 events in the regions of Georgia. As a result, we were able to 
reach approximately 13 900 people. 

We are proud to have signed a memorandum of understanding with the Centers for Civic Engagement to reinforce 
existed and to open new regional offices. Thus, in 2017 the Information Center will have 11 fully equipped regional 
offices as well as 22 trained employees.    
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NATO DAYS 2016 

In April, 2016 NATO days were celebrated for the ninth time  in Georgia.2 During NATO days 120 events were organized 
with participation of over 3 500 citizens. In the framework of NATO Days, various events, workshops, informational 
meetings, forums, sports and educational activities were held across the country.     

2  NATO Days was supported by the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, Administration of the 
Government of Georgia, Administration of the President of Georgia, the Ministry of Defence, Tbilisi City Hall, NATO Liaison Office in Georgia, the 
British Embassy and the Embassy of Romania in Georgia. 

ნატოს დღეები 2016 

უკვე ტრადიციად ქცეული ნატოს დღეები 2016 წელს მეცხრედ აღინიშნა2. 4 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით, 
საქართველოს მასშტაბით გამართულ 120-მდე  ღონისძიებაში  3 500-ზე მეტი მოქალაქე ჩაერთო. ნატოს დღეების 
ფარგლებში, დედაქალაქსა და რეგიონებში სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება, სემინარი, საინფორმაციო შეხვედრა, 
სპორტული თუ საგანმანათლებლო აქტივობა ჩატარდა. 

2  ნატოს დღეები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის, თავდაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიის, საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისისა და საქართველოში 
რუმინეთის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა.

NATO 
DAYS 
2016

ნატოს 

დღეები 

2016
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ევროპის დღეები 2016

2016 წლის ევროპის დღეები 8 მაისს ევროპის დღის აღნიშვნით დაიწყო.3 რიყის პარკში ათასობით სტუმრისთვის 
ინფორმაციით დატვირთული, მხიარული, ფერადი და სასიამოვნო გარემო შეიქმნა.  თვის განმავლობაში გამართული 
100-ზე მეტი ღონისძიების შედეგად, საინფორმაციო ცენტრმა 5 000-მდე მოქალაქე მოიცვა. 

3 ევროპის დღეები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის, პრემიერ-მინისტრის აპარატის, საქართველოს პარლამენტის, თბილისის მერიის, საქართველოში ევროკავშირის 
წარმომადგენლობის, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრისა 
და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) მხარდაჭერით განხორციელდა. 

EUROPEAN DAYS 2016

European Days 20163 was opened by the Day of Europe in Rike Park on 8th of May, where thousands of visitors were 
informed about Georgia – EU relations through inter-cultural, entertaining and colorful environment.

During the European Days nearly 100 events were held across the country, which involved more than 5 000 citizens.     

3  European Days was supported by the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, Administration of 
the Government of Georgia, the Parliament of Georgia, Tbilisi City Hall, EU Delegation to Georgia, and the Center for Development and Democracy 
(CDD).

ევროპის 

დღეები 

2016

EUROPEAN
DAYS 
2016
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ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი 

საქართველოში ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მეოთხე ვიზიტის ფარგლებში, საინფორმაციო ცენტრის 
უშუალო ჩართულობითა და ორგანიზებით, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება გაიმართა: გაიხსნა 
საინფორმაციო ცენტრის ახალი ოფისი; ჩატარდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა 
ქვეყნის 30 უნივერსიტეტის 200-ზე მეტ სტუდენტთან, ასევე, ალექსანდერ ვერშბოუს არაფორმალური დისკუსია 
ჟურნალისტებთან; გაიმართა ჯეიმს აპატურაისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩების შეხვედრა ეთნიკური 
უმცირესობების, მედიისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. 

VISIT OF NATO NORTH ATLANTIC COUNCIL (NAC) IN GEORGIA 

New premises of the Information Center on NATO and EU was opened during the fourth visit of NATO North Atlantic 
Council to Georgia. In the framework of the NAC visit, Information Center organized number of important activities, 
including: Opening of the new premises of the Information Center; Meeting of NATO Secretary General Jens Stoltenberg 
with more than 200 students from 30 universities from across the country; Roundtable discussion of Alexander Vershbow 
with media representatives; Meeting of James Appathurai and NATO member states Ambassadors with ethnic minorities, 
media and civil society.    

„It is a great honor for me to be here. I would 
like to thank the Information Center for 
their work. I know that in Georgia even taxi 
drivers know what was said at the Bucharest 
Summit. I am sure the Information Center will 
continue to work successfully.” 
Alexander Vershbow 

“ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა. მინდა, 
მადლობა გადავუხადო საინფორმაციო 
ცენტრს გაწეული სამუშაოსთვის. ვიცი, 
რომ საქართველოში ტაქსის მძღოლებმაც 
კი იციან, რა ითქვა ბუქარესტის სამიტზე. 
დარწმუნებული ვარ, საინფორმაციო ცენტრი 
მუშაობას წარმატებით გააგრძელებს.” 
ალექსანდერ ვერშბოუ
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პროექტი “ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი”

2016 წელს, ნატოს დღეები ახალი პროექტით „ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით“ გაიხსნა. 
ფორუმი ტრადიციულად ბელგიაში იმართება, წელს კი პირველად ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, საქართველოში  
ჩატარდა. ფორუმის მონაწილეებმა სახალხო დიპლომატიისა და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს 
ტენდენციებსა და რეგიონში გააქტიურებულ ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდებზე ორი დღის 
განმავლობაში იმსჯელეს. 

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი4 ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს. ფორუმის ფარგლებში 
აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და ნატოს  წარმომადგენლები, მოწვეულ ექსპერტებთან 
ერთად სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროში მიმდინარე აქტუალურ პროცესებს განიხილავენ. 

4  ფორუმი საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან კოორდინაციით, თავდაცვის 
სამინისტროს, საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისისა და ნატოს საკონტაქტო საელჩოს - რუმინეთის საელჩოს 
მხარდაჭერით განხორციელდა. 

PROJECT “NATO-GEORGIA PUBLIC DIPLOMACY FORUM” 

NATO Days 2016 were launched with a new project “NATO-Georgia Public Diplomacy Forum”. The forum traditionally 
held in Belgium was conducted for the first time beyond the borders of the country, specifically in Georgia. During two-
day event, representatives of executive and legislative authorities, governmental agencies, NATO as well as invited 
experts discussed current challenges and lessons learned in public diplomacy, strategic communication and growing 
anti-Western propaganda in the region. NATO-Georgia Public Diplomacy Forum4 will be held in Georgia annually.    

4  The forum was organized by the Information Center in coordination with the Office of the State Minister, and was supported by the Ministry 
of Defence, NATO Liaison Office in Georgia and NATO contact point embassy – the Embassy of Romania in Georgia. 
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საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაციის გაცნობითი ხასიათის ვიზიტი 
ბრიუსელში 

2016 წლის ნოემბერში, ბრიუსელში საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი განხორციელდა. 
დელეგაციამ, მათ შორის წმინდა სინოდის წევრებმა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა, ნატოსა და 
ევროკავშირის სათაო ოფისებში შეხვედრები გამართა. სასულიერო პირების ვიზიტი, უცხოურმა და ქართულმა 
მხარემ შეაფასა როგორც უპრეცედენტო და ისტორიული.

„ევროსტრუქტურებშიც არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს ეკლესიის შესახებ და ჩვენც 
არასწორი წარმოდგენა გვქონდა მათ პოლიტიკასთან მიმართებაში რიგ თემებთან დაკავშირებით... რაც 
შეეხება ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს გაწევრიანების საკითხთან მიმართებაში საპატრიარქოს 
წარმომადგენელთა აზრს, მათ განაცხადეს, რომ ეს მოსახლეობის გადასაწყვეტია; ეკლესია პატივს სცემს ხალხის 
არჩევანს”, - ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში.5

პროექტი განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრმა (CDD), საინფორმაციო ცენტრთან და ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან პარტნიორობით 
განახორციელა. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი გახლდათ დიდი ბრიტანეთის სამეფოს საელჩო საქართველოში. 

5  საპატრიარქოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური განცხადება იხილეთ ბმულზე - https://goo.gl/sSjXLt
 

STUDY VISIT OF THE GEORGIAN ORTHODOX CHURCH IN BRUSSELS 

The delegation of the Georgian Orthodox Church visited Brussels on November 7-11. The delegation’s busy schedule 
included visits in NATO Headquarters, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 
(EESC), and other EU institutions. Visit was evaluated as unprecedented and historical both in Georgia and in Europe. 
The Georgian Patriarchy summarized the unusual trip in a special statement: 

“It […] turned out that both at NATO and EU, they had a wrong perception about Georgian Church, and we 
also had a wrong impression about their policy toward number of issues.” 5

The project was implemented by the Center for Development and Democracy (CDD) in cooperation with the Information 
Center on NATO and EU and the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, 
financially supported by the British Embassy in Georgia.     

5  Official statement released on the website of the Georgian Orthodox Church is available at: - https://goo.gl/sSjXLt

“It […] turned out that both at NATO and 
EU, they had a wrong perception about 
Georgian Church, and we also had a wrong 
impression about their policy toward 
number of issues.” 

“ევროსტრუქტურებშიც არასწორი 
ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს 
ეკლესიის შესახებ და ჩვენც 
არასწორი წარმოდგენა გვქონდა მათ 
პოლიტიკასთან მიმართებაში რიგ 
თემებთან დაკავშირებით...”
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საერთაშორისო მედიაცენტრი

საინფორმაციო ცენტრმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივის საპასუხოდ, 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საერთაშორისო მედიაცენტრს უმასპინძლა.6 მედიაცენტრი 
აქტიურ საარჩევნო პერიოდში ფუნქციონირებდა. ის ღია იყო როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი 
მედიასაშუალებებისთვის. 

2 თვის მანძილზე საერთაშორისო მედიაცენტრმა 70-მდე ჟურნალისტს უმასპინძლა, როგორც საქართველოდან, 
ისე საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან და სხვ.  

6  საერთაშორისო მედიაცენტრის წარმატებით მუშაობისათვის, გვინდა, მადლობა გადავუხადოთ ინიციატივის 
მხარდამჭერებს: პრემიერ-მინისტრის აპარატს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიას.

INTERNATIONAL MEDIA CENTER 

Based on the initiative of the Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashvili, the Information Center hosted a Media 
Center for the parliamentary elections 2016.6 The Media Center was operating during active electoral period and was 
available for both local and international media representatives. 

During two months international media center hosted approximately 70 reporters from Georgia, France, Spain, UK, 
Germany and more.     

6  We would like to express our gratitude to the following governmental bodies that supported and contributed to successful operation of 
the international Media Center: Office of the Prime Minister of Georgia, the Ministry of Education and Science of Georgia and the Central Electoral 
Commission. 
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ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების  მედიაცენტრი

საპარლამენტო არჩევნებისთვის საინფორმაციო ცენტრმა მისი სივრცეები ადგილობრივი სადამკვირვებლო 
მისიების წარმომადგენლების მედიაცენტრს დაუთმო.7 პროექტს, რომელიც 2004 წლიდან ფონდი “ღია საზოგადოება 
- საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით  ხორციელდება, პირველად უმასპინძლა საჯარო სექტორმა. ეს კიდევ 
ერთხელ უსვამს ხაზს საინფორმაციო ცენტრის სურვილს, შეიტანოს საკუთარი წვლილი ქვეყნის  დემოკრატიული 
განვითარების პროცესში. 

7  საარჩევნო მედიაცენტრის მომხსენებლები იყვნენ: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები, 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, მრავალეროვანი საქართველო, საზოგადოებრივი დამცველი, განვითარებისა 
და დემოკრატიის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი.

MEDIA CENTER FOR LOCAL MONITORING MISSIONS 

Media Center for local monitoring missions worked at the Information Center during parliamentary elections 2016. 7 The 
project, financially supported by the Open Society – Georgia since 2004, was hosted by public agency for the first time.     

7  Media Center was utilized by the Georgian Young Lawyers’ Association, International Society for Fair Elections and Democracy, 
Transparency International – Georgia, Multinational Georgia, the Public Defender, the Center for Development and Democracy (CDD), the Human 
Rights Center, the International Center for Civic Culture.  
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გადაცემათა ციკლი „საქართველო ევროპულ ოჯახში“

2016 წელს საინფორმაციო ცენტრთან პარტნიორობით კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი დაიწყო. ტელეკომპანია 
“ერთსულოვნების” ეთერში განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) ინიციატივითა და ორგანიზებით 
გადაცემათა ციკლი „საქართველო ევროპულ ოჯახში“  მიმდინარეობს. პროექტის მიზანია მოსახლეობის 
ინფორმირება იმ კონკრეტული სიკეთეების შესახებ, რომელიც ევროკავშირს ქვეყნის განვითარებისთვის 
მოაქვს. პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერითა, საინფორმაციო 
ცენტრთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატთან პარტნიორობით. 

“GEORGIA IN EUROPEAN FAMILY” - TV PROGRAM 

Another interesting project launched in 2016 is a TV program “Georgia in European Family” broadcasted by TV 
“Ertsulovneba”. Project is initiated and implemented by the Center for Development and Democracy (CDD) in cooperation 
with the Information Center, the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration and 
with financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Georgia. The aim of the project is to raise 
awareness of society about the benefits that EU offers to Georgia.     
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პროექტი „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“

პროექტი „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ მესამე წელია ხორციელდება.8 აღსანიშნავია, რომ წელს 
მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, ჩვენ 350 მასწავლებლის აპლიკაცია მივიღეთ. 
კონკურსის საფუძველზე შერჩეულმა 100-მა პედაგოგმა ორდღიან ინტენსიურ ტრენინგ-სემინარში მიიღო 
მონაწილეობა, პროექტის მეორე ეტაპზე კი, მიღებული ცოდნის საფუძველზე, დამოუკიდებლად შეიმუშავა და 
განახორციელა სხვადასხვა აქტივობა ევროპული ღირებულებების თემაზე.

პროექტების კონკურსში გამარჯვებული 10 ყველაზე აქტიური პედაგოგი გასულ წლებში ევროპულ ქვეყნებში  
სასწავლო ვიზიტით დაჯილდოვდნენ. ამჯერად, მასწავლებლები გამოცდილების გაზიარების მიზნით ესტონეთს 
ეწვივნენ.9 

8  პროექტის მხარდამჭერები არიან:  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ფრიდრიხ 
ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში და ევროკავშირის დელეგაცია.
9  გამარჯვებული მასწავლებლების ვიზიტი ესტონეთში განხორციელდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური 
ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით,  ესტონეთის საელჩოსთან პარტნიორობით. 

PROJECT “TEACHER – GUIDE TO EUROPE”

Project “Teacher – Guide to Europe” was held for the third time this year. 8 In 2016, interest of engagement has 
significantly increased and more than 350 applicants were registered on the first phase of the project. 100 Selected 
teachers participated in the two-day training on NATO and EU. After the sessions, teachers from all over the country had 
an opportunity to develop and implement projects regarding European Values. Last years 10 authors of the best projects 
were  awarded with study visits to the European countries.This year winners were able to visit Estonia. 9     

8  The project was implemented in partnership with National Center for Teacher Professional Development, Friedrich-Ebert Foundation and 
the EU Delegation to Georgia. 
9  Visit to Estonia was organized by the Estonian Center for Eastern Partnership and supported by the Estonian Embassy in Georgia. 
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პროექტი „ნატო - არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური 
განვითარებისთვის“ 

ორდღიან სემინართა ციკლი „ნატო - არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური 
განვითარებისთვის“10 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის პედაგოგებისთვის უკვე 
4 წელია ტარდება. პროექტი კარგი შესაძლებლობაა როგორც ფორმალურ, ისე 
არაფორმალურ გარემოში დიალოგისთვის - ნატო-საქართველოს ურთიერთობების, 
გამოწვევებისა და პერსპექტივების შესახებ. 2016 წელს სემინარში მონაწილეობა 
120-მა მასწავლებელმა მიიღო, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან. 

10  პროექტი ხორციელდება ნატოს სამეკავშირეო ოფისის მხარდაჭერით.

PROJECT “NATO – CHOICE FOR PEACEFUL AND STABLE 
DEVELOPMENT” 

Project “NATO – Choice for Peaceful and Stable Development” is a series of two-day 
seminars for teachers from different regions.10 The project is a platform for an open 
dialogue in formal and informal environment, as well as for getting comprehensive 
information about the challenges and prospects of NATO-Georgia relations. In 2016 
project covered 120 participants, including ethnic minority representatives from 
Samtskhe-Javakheti Region.     

10  The project is supported by NATO Liaison Office in Georgia already for fourth time. 
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სამუშაო შეხვედრების ციკლი „ანტიდასავლური პროპაგანდის საპასუხოდ“ 

ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდებზე სასაუბროდ თბილისში 40-მდე ექსპერტი შეიკრიბა. 
პროექტის „ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება - ანტიდასავლური პროპაგანდის 
საპასუხოდ” მიზანი საინფორმაციო ომის პირობებში გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება, გადაწყვეტილების 
მიმღები პირებისთვის კი რეკომენდაციების შემუშავება იყო.11 სამუშაო შეხვედრები სლოვაკეთის დედაქალაქ 
ბრატისლავაში გაგრძელდა, სადაც აღნიშნულ საკითხებზე 60-მდე უცხოელი და ქართველი ექსპერტი მსჯელობდა. 
მონაწილეებმა გამოწვევებთან გასამკლავებლად ძლიერი საკომუნიკაციო ქსელის შექმნის პერსპექტივები და ამ 
პროცესში სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის როლის მნიშვნელობა განიხილეს. 

11  პროექტი გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის  ორგანიზებით, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 
საინფორმაციო ცენტრთან და ნატოს სამეკავშირეო ოფისთან თანამშრომლობით განხორციელდა.  პროექტი ნატოს პროგრამის 
„მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის“ ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა. 

 WORKSHOPS ON “COUNTERING ANTI-WESTERN PROPAGANDA”

The expert workshop “Countering Information War-Lessons Learned from NATO and Partner Countries” was held 
at the NATO Liaison Office in Georgia. Georgian and foreign experts discussed the tools and methods for effective 
struggle against the increased anti-western propaganda as well as the role of the Government, NGOs and Media 
in this process. The workshop was continued in Bratislava, Slovakia, with participation of 60 foreign and Georgian 
experts. 

The overall goal of the project was to collect and systematize knowledge which has been gained by NATO member and 
partner countries during the recent experiences with the information warfare. This effort was resulted in the development 
of a set of policy recommendations for decision-makers in NATO member and partner countries.11     

11  The project was organized by the GLOBSEC Policy Institute and implemented in partnership with the Information Center and NATO Liaison 
Office in Georgia. The project was financially supported by NATO’s Science for Peace and Security program. 
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პროექტი „მე-ევროპელი“ და ღია კარის დღე

საინფორმაციო ცენტრმა ახალი სივრცის დახმარებით პროექტი -  „მე-ევროპელი“ დაიწყო. საჯარო ლექციების 
ციკლს 300-მდე მსმენელი უკვე ჰყავდა. პროექტი ევროპული ფასეულობების, საქართველოს ევროპული და 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობის, ასევე, სხვადასხვა პროფესიულ სფეროში მიმდინარე აქტუალური 
პროცესების შესახებ ღია დისკუსიებს ითვალისწინებს. 

გარდა ამისა, საინფორმაციო ცენტრი, ხუთშაბათობით, დაინტერესებულ პირებს ღია კარის დღეზე მასპინძლობს. 
სტუმრები ცენტრის წარმომადგენლებს ხვდებიან, ეცნობიან ცენტრის საქმიანობას და იღებენ ინფორმაციას 
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. პროექტის ფარგლებში ცენტრს უკვე 200-მდე მოსწავლე ეწვია. ეს პრაქტიკა 
მომავალშიც გაგრძელდება. 

PROJECTS “ME – EUROPEAN”, AND OPEN DAYS

In 2016, a new project “Me - European” has started at the Information Center which united series of open discussions 
of famous people. Nearly 300 individuals attended the public lectures regarding European values, Georgia’s European 
and Euro-Atlantic integration process and other related topics.

In addition, on Thursdays, Information Center is open for any interested visitor. In the framework of Open Days guests 
have an opportunity to meet with the representatives of the Information Center, learn about functions, goals and plans 
of the Center as well as receive information about NATO and the EU. Center hosted nearly 200 visitors so far. This 
tradition will be continued in the future.      
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პროექტი “ჩემ მიერ დანახული ევროკავშირი”

პროექტის “ჩემ მიერ დანახული ევროკავშირი” მიზანი ახალგაზრდებში ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ 
დიალოგის წამოწყება იყო. ორდღიანი სემინარის ფარგლებში, 70 - მდე ახალგაზრდამ მოისმინა სალექციო 
კურსი  პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდებისა და მითების გაბათილების ხერხებზე. სტუდენტებისა და 
მოსწავლეებისთვის, ასევე, ჩატარდა ტრენინგი - სოციალურ მედიაში გავრცელებული არასანდო ინფორმაციის 
ამოცნობისა და მისი საპირწონე კამპანიის განხორციელების შესახებ. 

პროექტის მეორე ეტაპზე სემინარის მსმენელებმა ევროკავშირის შესახებ გავრცელებული მითების გაქარწყლების 
მიზნით მათთვის სასურველი სოციალური მედია არხი შეარჩიეს და სხვადასხვა ტიპის გვერდი შექმნეს. ყველაზე 
აქტიური, შინაარსობრივად დატვირთული და კრეატიული  გვერდის  ავტორები საინფორმაციო ცენტრმა 
სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვა.  

PROJECT “MY VISION OF THE EUROPEAN UNION”

Purpose of the project “My vision of the European Union” was to start a dialogue about the anti-Western propaganda 
among youth. Within two-day workshop students were provided with information about creation process of myths and 
misconceptions and the methods for busting them. Participants also learned how to identify unreliable media reports and 
how to plan and organize campaigns against them. 

On the second phase of the project students created and administrated a social media channel which worked to dispel 
the myths spread around the European Union. Authors of the most meaningful and creative pages were awarded by the 
Information Center with special prizes.     
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პროექტი “ევროპული კაფეების ტური”

წელს სიახლეს წარმოადგენდა პროექტი “ევროპული კაფეების 
ტურიც”, რომლის ფარგლებში ქართველი და სლოვაკი 
ექსპერტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 15 ქალაქს 
ესტუმრნენ და საერთო ჯამში 900-მდე ადგილობრივ ფერმერსა 
და საჯარო მოხელეს შეხვდნენ. მსმენელებმა ევროინტეგრაციის 
პროცესსა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სლოვაკური 
გამოცდილების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია.12 

12  პროექტი საინფორმაციო ცენტრისა და გლობალური 
უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივი 
თანამშრომლობითა და სლოვაკეიდის მხარდაჭერით განხორციელდა.  

PROJECT “TOUR OF EUROPEAN CAFES”

Within the Tour of European cafes Georgian and Slovak experts 
visited 15 cities throughout the whole Georgia and met with nearly 
900 local farmers and public servants. Participants discussed 
Georgia’s European integration process as well as Slovak 
experience on similar matters.12     

12  The project was implemented in partnership with GLOBSEC Policy 
Institute and with support of SlovakAid.   
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პროექტი “დაბრუნება სკოლაში”

საინფორმაციო ცენტრის მიერ ინიცირებულმა პროექტმა 
“დაბრუნება სკოლაში” (Back to School) მაღალი თანამდებობის 
პირები მშობლიურ სკოლებში დააბრუნა. პროექტის ფარგლებში,  
თავიანთ სკოლებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი 
მარგველაშვილი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, 
ყოფილი სახელმწიფო მინისტრები დავით ბაქრაძე და პაატა 
ზაქარეიშვილი ესტუმრნენ.  

PROJECT “BACK TO SCHOOL”

In the framework of the project “Back to School” high-ranking officials 
visited the schools they graduated from. The following officials were 
involved in the project: President of Georgia Giorgi Margvelashvili, 
former Minister of finance Nodar Khaduri, former State Ministers David 
Bakradze and Paata Zakareishvili. Idea of this project was initiated by 
the Information Center.      
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საგანმანათლებლო აქტივობები გმირების შვილებისთვის

2008 წლის აგვისტოს ომსა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ქართველი სამხედრო 
მოსამსახურეების შვილებისათვის ინგლისური ენის შემსწავლელი13 უფასო კურსი 2016 წელს 25-მა მონაწილემ 
გაიარა. ახალგაზრდებმა ხელოვნების ისტორია, დრამა, სიმღერა და ფოტოგრაფიაც შეისწავლეს. 2017 წელს 
სამხედრო მოსამსახურეების შვილები სასწავლო კურსებს ტექნოპარკშიც გაივლიან. პროექტის მონაწილე 35 
ბავშვი ოთხ სხვადასხვა ინოვაციურ მიმართულებას დაეუფლება. პროექტი საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით 
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და „ტაქსიფაის“ მხარდაჭერით განხორციელდება.

13  პროექტი საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით, დიდი ბრიტანეთის საელჩოსა და ბრიტანული კუთხის ფინანსური 
მხარდაჭერით  ხორციელდება.

EDUCATIONAL PROGRAMS FOR THE MILITARY SERVANTS’ CHILDREN 

Free English Language courses for children of Georgia’s military servants,13 deceased during the August War 2008 and 
the peacekeeping missions in Afghanistan were successfully accomplished by the participants. Students also learned 
the history of art, drama, songs as well as photography. 35 Children of deceased military servants will be also engaged 
in four innovative programs at the Tech Park - Georgia’s Innovation and Technology Agency (GITA) in 2017. Project is 
initiated by the Information Center with the partnership of the Georgia’s Innovation and Technology Agency and Taxify.

      

13 Project was initiated by the Information Center, organized and supported by the British Embassy and British Corner
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პროექტი „საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების 
პრიორიტეტები“

სამდღიანი სემინარი „საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პრიორიტეტები“ 
2016 წლის კიდევ ერთი სიახლეა. რეგიონული სახელმწიფო უნივერსიტეტების 60 სტუდენტის 
სასწავლო ვიზიტმა ევროპის დღეების ფარგლებში აიღო სტარტი. მოწვეულმა ექსპერტებმა და 
სახელმწიფო მოხელეებმა ახალგაზრდებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს ქვეყნის ევროპული 
და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ. 

PROJECT “GEORGIA’S FOREIGN POLICY AND SECURITY PRIORITIES “

In the framework of European Days three-day seminar on Georgia’s Foreign Policy and Security 
Priorities was held with the participation of 60 students from all over the country. Governmental officials 
and invited experts provided the young participants with detailed information about Georgia’s European 
and Euro-Atlantic integration.      
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საინფორმაციო შეხვედრები მომავლის ბანაკში 

საინფორმაციო ცენტრმა 2016 წელსაც არ უღალატა ძველ ინიციატივას და წლის ყველაზე ახალგაზრდული 
პროექტის „მომავლის ბანაკის“ მუშაობაში ჩაერთო. საინფორმაციო შეხვედრების ფარგლებში, საქართველოს 
სხვადასხვა საჯარო სკოლის წარმატებულ 2 300-მდე მოსწავლესთან საინფორმაციო ცენტრისა და თავდაცვის 
სამინისტროს წარმომადგენლებმა ზაფხულის განმავლობაში 8 შეხვედრა გამართეს. შეხვედრებზე მომხსენებლებმა 
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ ისაუბრეს, შეხვედრის ბოლოს კი აქტიური 
მონაწილეები სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვეს.14 

14  საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან  და თავდაცვის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით განხორციელდა. სამახსოვრო საჩუქრები მოსწავლეებისთვის ნატოს სამეკავშირეო 
ოფისმა და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამოყო.

INFORMATIONAL MEETINGS IN THE FUTURE CAMP 

Information Center did not break with the tradition to be actively involved in a youth project “Future Camp”. Representatives 
of the Information Center and the Ministry of Defence met with approximately 2 300 students from various public schools 
of Georgia 8 times throughout the summer. Speakers stressed the importance and current processes of Georgia’s 
European and Euro-Atlantic integration. At the end of the meetings, active participants were awarded with special gifts.14     

14  The initiative of the Information Center was implemented in partnership with the Children and Youth National Center and the Ministry of 
Defence of Georgia. Gifts for the winners were provided by NATO Liaison Office in Georgia and the EU Delegation. 
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საქართველო - ევროკავშირის თანამშრომლობის მარკა 

2016 წელს მიმოქცევაში ჩაეშვა საფოსტო მარკა საქართველო - ევროკავშირის 
თანამშრომლობის აღსანიშნავად. მარკის მაკეტი დიზაინერმა თეონა კერესელიძემ 
შექმნა, მისი გამოცემის იდეა კი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 
ცენტრს ეკუთვნის. პროექტი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და 
საქართველოს ფოსტის ერთობლივი თანამშრომლობით განხორციელდა.

GEORGIA-EU COOPERATION STAMP 

One of the distinct projects of 2016 was creation of Georgia-EU Cooperation stamp, which 
commemorated the partnership between Georgia and the EU. Stamp was designed by Teona 
Kereselidze, the idea was introduced by the Information Center on NATO and EU. Stamp 
was realized by the Ministry of Economy and Sustainable Development in partnership with 
the Georgian Post.
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ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 
ცენტრი მადლობას უხდის შემდეგ ორგანიზაციებსა და 
უწყებებს წლის განმავლობაში გაწეული მხარდაჭერისა 
და თანამშრომლობისთვის. 

სახელმწიფო სტრუქტურები
•	 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 
•	 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 
•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
•	 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო  
•	 თავდაცვის სამინისტრო 
•	 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 
•	 თბილისის საკრებულო 
•	 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 
•	 კიბერუსაფრთხოების ბიურო 
•	 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 
•	 მთავრობის ადმინისტრაცია 
•	 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 
•	 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
•	 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

განვითარების სააგენტო 
•	 საქართველოს პარლამენტი 
•	 საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

გენერალური შტაბი 
•	 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში 

•	 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტრო 

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

დიპლომატიური კორპუსი და 
საერთაშორისო ორგანიზაციები

•	 აშშ-ის საელჩო საქართველოში 
•	 ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 
•	 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრი 
•	 ბულგარეთის საელჩო საქართველოში 
•	 ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში 
•	 ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 
•	 ესტონეთის საელჩო საქართველოში 
•	 ლატვიის საელჩო საქართველოში 
•	 ლიტვის საელჩო საქართველოში 
•	 ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
•	 ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში 
•	 ნატოს ძირითადი ჯგუფი  
•	 ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და 

შეფასების ცენტრი 
•	 ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების 

პროგრამა 
•	 ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 
•	 რუმინეთის საელჩო საქართველოში 
•	 სლოვაკეთის საელჩო საქართველოში 
•	 სლოვაკეთისა და გლობალური უსაფრთხოების 

პოლიტიკის ინსტიტუტი 
•	 ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა 

საქართველოში
•	 შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

Information Center on NATO and EU is very grateful to the 
following organizations and agencies for their support and 
cooperation throughout the year. 

STATE AGENCIES
•	 Administration of the Government of Georgia
•	 Administration of the President of Georgia
•	 Agricultural Cooperatives Development Agency
•	 Children and Youth Development Fund 
•	 Children and Youth National Center
•	 Cyber Security Bureau
•	 General Staff of the Georgian Armed Forces
•	 Georgia’s Innovation and Technology Agency
•	 Ministry of Defence
•	 Ministry of Economy and Sustainable Development
•	 Ministry of Education and Science
•	 Ministry of Foreign Affairs
•	 Ministry of Internal Affairs 
•	 Ministry of Sport and Youth Affairs
•	 National Center for Teacher Professional 

Development
•	 Office of the State Minister on European and Euro-

Atlantic Integration
•	 Parliament of Georgia
•	 Tbilisi City Assembly
•	 Tbilisi City Hall

DIPLOMATIC CORPS AND INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS

•	 British Embassy in Georgia
•	 Delegation of the European Union to Georgia
•	 Embassy of the Kingdom of the Netherlands in 

Georgia
•	 Embassy of the Republic of Bulgaria in Georgia 
•	 Embassy of the Republic of Estonia in Georgia 
•	 Embassy of  the Republic of Lithuania in Georgia
•	 Embassy of the Republic of Latvia in Georgia 

Embassy of Romania in Georgia
•	 Embassy of  the Swiss Confederation in Georgia 
•	 Embassy of the Slovak Republic in Georgia
•	 Embassy of the United States of America in Georgia 
•	 Estonian Center for Eastern Partniorship
•	 Friedrich-Ebert Foundation in Georgia
•	 Global Security policy Institute of Slovakia 

(GLOBSEC)
•	 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
•	 NATO Liaison Office in Georgia
•	 NATO Core Team
•	 NATO-Georgia Joint Training and Evaluation Center 

(JTEC)
•	 NATO-Georgia Professional Development 

Programme (PDP)
•	 United States Agency for International Development 

(USAID)



56 57

სამოქალაქო სექტორი

•	 აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის  ინსტიტუტი
•	 აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო 

პლატფორმა 
•	 ბრიტანულ კუთხე
•	 განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (СDD) 
•	 დემოკრატიის ლაბორატორია 
•	 დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების  ქსელი 
•	 დიპლომატთა კლუბი  
•	 ევროპის სახლი 
•	 იტეგრაცია - გზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ 
•	 კავშირი „21-ე საუკუნე“ 
•	 ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი 
•	 მშვიდობის ფონდი
•	 მომავალ დიპლომატთა კლუბი 
•	 მარნეულის ახალგაზრდული ცენტრი 
•	 სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CIDA)
•	 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS)
•	 საქართველოს ახალგაზრდული ევრო-

ატლანტიკური კოალიცია 
•	 საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების 

ახალგაზრდული ასოციაცია 
•	 საქართველოს ატლანტიკური საბჭო 
•	 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა
•	 ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

რელიგიური ჯგუფები 

•	 ევანგელურ–ბაპტისტური ეკლესია საქართველოში 
•	 საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესია 
•	 სომხური თემი ჰაიარტუნი 
•	 სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო  

*გვინდა, განსაკუთრებული მადლობა გადა ვუხადოთ: 
გუბერნიებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს, 
მუნიციპალიტეტების გამგეობებს, ყველა უმაღლეს 
სასწავლო დაწესებულებასა და მედიასაშუალებებს.

CIVIL SOCIETY 

•	 Atlantic Council of Georgia
•	 British Corner
•	 Center for Development and Democracy (СDD)
•	 Center for Civic Engagement 
•	 Civil Development Agency (CIDA)
•	 Democracy Laboratory
•	 Diplomats Club
•	 Euro-Atlantic Coalition of Youth of Georgia 
•	 Europe House
•	 Eastern Partnership Civil Platform
•	 East-West Management Institute
•	 Foundation for Peace
•	 Future Diplomats Club
•	 Integration - Road to NATO and EU
•	 Georgian Foundation for Strategic and International 

Studies (GFSIS)
•	 Levan Mikeladze Foundation 
•	 Marneuli Youth Center
•	 National Parliamentary Library
•	 Open Society Georgia Foundation (OSGF)
•	 Union “21st Century”
•	 Youth Atlantic Treaty Association of Georgia (YATA)

RELIGIOUS GROUPS

•	 Armenian community Hayartun
•	 Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church
•	 Georgia Muslim Authority
•	 Evangelical-Baptist Church in Georgia

*We would like to thank also to the Local Authorities, 
Governors, City Halls of the municipalities, all high 
educational agencies and media.
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