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დირექტორის მიმართვა
საინფორმაციო ცენტრში მუშაობას
მარტიდან

შევუდექი.

აქ

მოტივირებული, გამოცდილი და
თავისი საქმის ერთგული გუნდი
დამხვდა, რომელიც უკვე წლებია
მთელი საქართველოს მასშტაბით
აწარმოებს

საინფორმაციო

კამპანიას და მოსახლეობას სწორ
ინფორმაციას
საქართველოს

აწვდის
ევროპული
და

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის
პროცესზე. ცენტრის საქმიანობა დღესდღეობით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს
მიმდინარე ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე, რომელიც დემოკრატიისა და დასავლური
გაერთიანებების შესახებ აქტიურად ავრცელებს დეზინფორმაციას და მცდარ შეხედულებებს.
ჩვენი გუნდის წლევანდელი საქმიანობა ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით
არსებულ საჭიროებებს მოერგო. ერთ-ერთი პრიორიტეტი საქართველოს რეგიონებში უფრო
აქტიური საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება გახლდათ. სწორედ ამიტომ, წელს
საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ბიუროების ქსელი გავაფართოვეთ. ამჟამად, ცენტრს
რეგიონული წარმომადგენლები ჰყავს სამცხე-ჯავახეთში, აჭარაში, შიდა ქართლში, მცხეთამთიანეთში, კახეთში, იმერეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში. ამას გარდა, ჩატარებული
ღონისძიებების 70%-ზე მეტი სწორედ რეგიონებში გავმართეთ. უფრო გავაქტიურდით
აქამდე ჩვენი დაფარვის მიღმა მყოფ მხარეებში, სადაც განსაკუთრებულად იკვეთება ნატოსა
და ევროკავშირზე სწორი ინფორმაციის გავრცელების საჭიროება. ცალკე აღნიშვნას
იმსახურებს ცენტრის მიერ პანკისის ხეობაში, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ
რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზებთან ახლოს მცხოვრები მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა
საინფორმაციო ხასიათის აქტივობაში.
წელს

მეტი

ყურადღება

დავუთმეთ

საინფორმაციო

და

ანალიტიკური

მასალების

მომზადებასაც. გამოვეცით წიგნი „გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“,
მოვამზადეთ

ახალგაზრდა

აუდიტორიისთვის

გამიზნული

კარიკატურების

წიგნი,

ევროკავშირთან გახსნილ ახალ შესაძლებლობებზე. ასევე, გამოვეცით საინფორმაციო
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ბროშურა „13 მითი ნატოს შესახებ“ როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე.
ჩვენი ცენტრის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება ნატოსა და ევროპის დღეები. ამ
პერიოდში, ჩვენი საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებები განსაკუთრებული ინტენსივობით
მიმდინარეობს და საზეიმო ხასიათსაც იძენს. წელს ნატოს დღეები მეათედ, ხოლო ევროპის
დღეები მეხუთედ აღვნიშნეთ. ცალკე უნდა გამოვყოთ ნატო-საქართველოს სახალხო
დიპლომატიის ფორუმი, რომელსაც უკვე მეორედ ვუმასპინძლეთ საქართველოში. ამ
უნიკალური

პლატფორმის

მეშვეობით,

საქართველოს

თავისი

წვლილი

შეაქვს

ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთაშორისო სტრატეგიულ დისკუსიებში.
წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის
ამოქმედება იყო. შესაბამისად, ჩვენც აქტიურად ჩავებით უვიზო მიმოსვლის წესებისა და
შესაძლებლობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაში.
მთლიანობაში, წელს 400-მდე ღონისძიება ჩავატარეთ და 28,000-ზე მეტ ადამიანს მივაწოდეთ
ინფორმაცია ნატოზე, ევროკავშირზე, საქართველოს აღნიშნულ სტრუქტურებთან
თანამშრომლობაზე, იმ სიკეთეებსა და კონკრეტულ შედეგებზე, რაც ამ ურთიერთობებს ჩვენი
ქვეყნისთვის მოაქვს. ჩვენი საქმიანობით მოვიცავით მრავალფეროვანი აუდიტორია:
ახალგაზრდები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მედიის წარმომადგენლები, სასულიერო
პირები, საჯარო მოხელეები და სხვა.
ვამაყობთ, რომ საინფორმაციო ცენტრს შესანიშნავი პარტნიორული ურთიერთობა აქვს
დამყარებული როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, ასევე,
დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და
ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებთან. თავისუფლების მოედანზე მდებარე
ჩვენი ახალი ოფისის მეშვეობით, ერთმანეთთან

ვაკავშირებთ ყველა უწყებასა და

ორგანიზაციას, რომელიც ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემებზე
მუშაობს და ამ პროცესის ხელშემწყობია.
მსურს, უდიდესი მადლიერება გამოვხატო ყველა ჩვენი პარტნიორის მიმართ, მთელი წლის
განმავლობაში

გაწეული

ფასდაუდებელი

დახმარებისა

და

თანამშრომლობისთვის.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია საინფორმაციო ცენტრის ყოფილი ზემდგომი უწყების ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის და უშუალოდ ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის ბ-ნი ვიქტორ
დოლიძის წვლილი ჩვენი საქმიანობის წარმატებით განხორციელებაში. დეკემბრიდან
საინფორმაციო ცენტრი საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა.
დარწმუნებული ვარ, მომდევნო წელს, ახალ უწყებასთან თანამშრომლობით, ბევრ სასიკეთო
სიახლეს, საინტერესო პროექტსა და აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას შემოგთავაზებთ.

ნინო ბოლქვაძე
დირექტორი
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ჩვენი მისია
ვინ ვართ ჩვენ და რა არის ჩვენი მიზანი?
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირია, რომელიც 2005 წელს დაფუძნდა და უკვე 12 წელია საქართველოს ევროპული და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებაზე ზრუნავს. ჩვენი
მიზანია საქართველოს მოქალაქეებს მათთვის გასაგებ ენაზე ავუხსნათ ნატოსა და ევროკავშირის
მიზნები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა და
აღნიშნული პროცესის პოზიტიური შედეგები. ასევე, მოვიპოვოთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური
არჩევანის მიმართ საზოგადოების გაცნობიერებული მხარდაჭერა.
გარდა ამისა, ჩვენი ცენტრი პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობს რუსეთის მიერ
წარმოებული ე.წ. ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ. საქართველოს მისწრაფებაში გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი - საზოგადოებრივ განწყობებს მნიშვნელოვანი როლი
უკავია, ანტიდასავლური პროპაგანდა კი მიზანმიმართულად მუშაობს საქართველოს
მოსახლეობაში ევროპული ღირებულებების მიმართ სკეპტიკური განწყობების გასაღვივებლად.
ჩვენი ცენტრი სხვადასხვა პროექტის, საინფორმაციო კამპანიისა თუ სხვადასხვა საშუალების
გამოყენებით ცდილობს იმ მითებისა და არასწორი შეხედულებების გაქარწყლებას, რომელთა
დამკვიდრებასაც ანტიდასავლური პროპაგანდა ცდილობს.
ჩვენი საქმიანობა პირდაპირ პასუხობს 2017 წელს მიღებული 2017-2020 წლებისთვის
ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს
მთავრობის სტრატეგიის ძირითად ამოცანებს. კერძოდ, კომუნიკაციის სტრატეგიის 7 მთავარი
ამოცანიდან, ჩვენი ცენტრი თავისი საქმიანობით შემდეგ 5 ამოცანას ასრულებს:
1. საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და
შესაძლებლობის

წარმოჩენა

ქვეყნის

მოსახლეობისთვის

მარტივად

გასაგები,

ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფით;
2. საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლება;
3. სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების
შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება;
4. საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული
მოლოდინის მართვა;
5. მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება;
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ჩვენი ცენტრი დასახული მიზნების განხორციელებისთვის აქტიურად თანამშრომლობს
სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან,
მედიასთან და სხვ. ამავდროულად, ჩვენი სივრცეების ხელმისაწვდომობისა და ღიაობის
პრინციპის საშუალებით, გარკვეულწილად წარმოვადგენთ იმ ხიდს, რომელიც ერთმანეთთან
აკავშირებს ევროინტეგრაციის თემებზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციას, უწყებასა და
ორგანოს. შედეგად, ჩვენ ყველა ერთიანი ძალისხმევით ვცდილობთ საქართველოს ევროპული და
ევროატლანტიკური არჩევანის გამყარებას.

ვინ არიან ჩვენი სამიზნე ჯგუფები?

საინფორმაციო

ცენტრი

პარტნიორ

ორგანიზაციებთან

ერთად

ცდილობს

საქართველოს

მოსახლეობის
თითოეულ
მოქალაქემდე
მიიტანოს
ინფორმაცია
ევროპული
და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და იმ სარგებლის შესახებ, რაც ამ პროცესს ქვეყნისთვის
მოაქვს. შესაბამისად, ჩვენი სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია. აღსანიშნავია,
რომ ცენტრი ცდილობს აქტიურად იმუშავოს სწორედ იმ ჯგუფებთან, რომლებიც თავად არიან
ინფორმაციის გამავრცელებლები. წელს ჩვენი სამიზნე ჯგუფები იყვნენ:










მოსწავლეები/სტუდენტები
მასწავლებლები
საჯარო მოხელეები/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
სასულიერო პირები
მედია
ეთნიკური უმცირესობები
გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობა
სამხედრო მოსამსახურეები
ფერმერები/მეწარმეები და სხვ.

ჩვენი ღირებულებები
ჩვენი ღირებულებები, რომლებიც გამოხატავს ჩვენს რწმენას, ჩვენს ქმედებებსა და ჩვენს
მიზნებს, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ, როგორც ერთიანმა გუნდმა და როგორ უნდა
შევუწყოთ ხელი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანის გამყარებას:
ღიაობა
ჩვენი სივრცეების ხელმისაწვდომობა და ღიაობის პრინციპი ჩვენი მთავარი ღირებულებაა.
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში მაქსიმალური საზოგადოებრივი
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სამთავრობო
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და

არასამთავრობო

უწყებასთან,

დიპლომატიურ

კორპუსთან,

საერთაშორისო

ორგანიზაციებთან, მედიასთან და სხვ.
მაკავშირებელი რგოლი
ჩვენი ცენტრი, ახალი ოფისის საშუალებით უკვე წარმოადგენს იმ თავისუფალ სივრცეს,
რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროინტეგრაციის თემებზე მომუშავე სხვადასხვა
ორგანიზაციას, უწყებასა და ორგანოს. ამასთან, ვართ მაკავშირებელი რგოლი სახელმწიფოსა
და მოსახლეობას შორის.
საზოგადოებაზე ორიენტირებული
საქართველოს მოსახლეობის თითოეულ მოქალაქემდე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სწორი ინფორმაციის მიტანა ჩვენი მთავარი მიდგომაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი საქმიანობა
მრავალფეროვან სამიზნე ჯგუფებს მოიცავს.
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ჩვენი მიღწევები
ჩვენი სტატისტიკა
2017

წელს,

საინფორმაციო

ცენტრის

ორგანიზებითა და მონაწილეობით 400მდე

შეხვედრა/ღონისძიება

შედეგად

კი

28

გაიმართა,

000-მდე

ადამიანმა

პირდაპირი კომუნიკაციის გზით მიიღო
ინფორმაცია ნატოსა და ევროკავშირის,
ასევე

საქართველოს

ევროპული

და

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ. აქედან, თბილისში 120, ხოლო რეგიონებში 280-მდე
ღონისძიება ჩატარდა. წელს, ჩვენს აქტივობებში რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის
ჩართულობა განსაკუთრებით მაღალი იყო. რეგიონებში განხორციელებულ ღონისძიებათა
შედეგად 15 000-მდე ადამიანთან დავამყარეთ პირდაპირი კომუნიკაცია (სხვადასხვა რეგიონში
განხორციელებულ ღონისძიებათა რაოდენობა იხილეთ დიაგრამაზე).
საინფორმაციო ცენტრს თავისუფლების მოედანზე ახალი ოფისი 2016 წლის 7 სექტემბრიდან
გადაეცა. როგორც აღინიშნა, საინფორმაციო ცენტრი წარმოადგენს თავისუფალ სივრცეს ყველა იმ
ორგანიზაციისთვის, რომლებიც ხელს უწყობენ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის

პროცესს,

დემოკრატიული

პრინციპების

განვითარებასა

და

ევროპული

ღირებულებების პოპულარიზაციას. შედეგად, წლის განმავლობაში ცენტრმა სხვა უწყებებისა თუ
სამოქალაქო სექტორის მიერ ორგანიზებულ 150-მდე ღონისძიებასა და პროექტს უმასპინძლა.
მათ შორის იყო: არჩევნები 2017-ისთვის სადამკვირვებლო მისიების მედია ცენტრი,
ანტიდასავლური

პროპაგანდის

წინააღმდეგ

სამოქალაქო

მოძრაობის

#ძალაევროპაშია

პრეზენტაცია, დიპლომატიური კორპუსის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, ევროკავშირის
სხვადასხვა პროექტი, ასევე, კონფერენციები, სამუშაო შეხვედრები, გამოფენები და სხვ.
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რეგიონული ქსელის გაფართოება
ინფორმაცია

იმ

სიკეთეების

შესახებ,

რასაც

ევროინტეგრაციის

პროცესი

საქართველოს

მოქალაქეებს აწვდის, ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი
ხედვით, ინფორმაციის მიწოდება რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის განსაკუთრებული
ინტენსივობით უნდა ხდებოდეს. წელს, ჩვენი ცენტრის პრიორიტეტი სწორედ ძლიერი
რეგიონული წარმომადგენლობების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლოების ჩართულობის ზრდა
იყო. ამით აიხსნება კიდეც ის ფაქტი, რომ ჩვენი აქტივობებიდან 70%-ზე მეტი სწორედ
რეგიონებში განხორციელდა.
აღნიშნული

მიზნიდან

გამომდინარე,

საინფორმაციო

ცენტრმა,

წელს,

რეგიონული

წარმომადგენლობების ქსელი გააფართოვა. სამმა ახალმა რეგიონულმა წარმომადგენელმა
ოქტომბრიდან განაახალა მუშაობა სამეგრელო-ზემო სვანეთში, კახეთსა და იმერეთში. მცხეთამთიანეთში კი საინფორმაციო ცენტრმა ახალი ბიურო გახსნა.
ამჯერად

საქართველოს

მასშტაბით

საინფორმაციო

ცენტრის

7

რეგიონული

ბიურო

ფუნქციონირებს: აჭარაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, შიდა
ქართლში, მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში.
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ჩვენი საქმიანობა
ზემოხსენებული მიზნების ეფექტიანად განხორციელებისთვის, საინფორმაციო ცენტრი წლის
განმავლობაში აქტიურად მართავს სხვადასხვა სახის აქტივობას, მათ შორის: საზოგადოებრივ
ღონისძიებებს, სემინარებს, კონფერენციებს, საინფორმაციო შეხვედრებსა და კამპანიებს, საჯარო
დისკუსიებს, გასართობ-შემეცნებით ღონისძიებებსა და სხვ. ამზადებს და ანახლებს
საინფორმაციო მასალებს მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე, ინფორმაციის გავრცელებას
ცდილობს ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტების საშუალებით, როგორიცაა სოციალური მედია
და ცენტრის ვებგვერდი.

საინფორმაციო მასალები
საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად მუშაობს საინფორმაციო მასალების განახლებასა და შექმნაზე,
რომელიც

მარტივ,

გასაგებ

ენაზე

აწვდის

საქართველოს

მოსახლეობას

ნატოსთან

და

ევროკავშირთან, ასევე საქართველოს ევროპულ გზასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. წელს
საინფორმაციო ცენტრმა მოამზადა:
წიგნი - „გზამკვლევი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ“, რომელიც
ქართულ

ენაზე

სასწავლო

მომზადებულ

სახელმძღვანელოს

წარმოადგენს;
ახალი საინფორმაციო ბროშურა „13
მითი

ნატოს

შესახებ“

ქართულ,

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე,
რომლის მიზანიც ნატოს შესახებ
ყველაზე გავრცელებული მცდარი
შეხედულებების რეალური ფაქტებით გაბათილებაა;
კარიკატურების წიგნი „შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს“, უვიზო მიმოსვლისა და
ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად მიღებული ახალი შესაძლებლობების შესახებ;
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სოციალური მედია და ვებგვერდი

საინფორმაციო ცენტრისთვის ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტს
სოციალური მედია და საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი წარმოადგენს. ჩვენი ვებგვერდისა და
სოციალური ქსელების საშუალებით ჩვენი გამომწერები ყოველდღიურ რეჟიმში იღებენ
ინფორმაციას მიმდინარე აქტუალურ საკითხებსა და საინტერესო მოვლენების შესახებ.
ჩვენს

FaceBook

გვერდს

დღეისათვის
25
გამომწერი ჰყავს,

000-მდე
უნიკალურ

მომხმარებელთა რაოდენობა კი
2017 წელს 7 000-ით გაიზარდა.
საქართველოში,
შინარსიის

მსგავსი

მქონე

გვერდების

რეიტინგის ხუთეულში ადგილს
ისეთი

ორგანიზაციების

გვერდით

ვინარჩუნებთ,

როგორიცაა ნატო, ევროკომისია,
ევროპის

საგარეო

სამსახური

ქმედებათა

(EEAS)

და

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. ჩვენი ცენტრისა და აქტივობების შესახებ
ინფორმაცია ვრცელდება, ასევე, Twitter- ზე, Instagram-ზე, LinkedIn-სა და Youtube-ზე.
წელს, ჩვენი ვებგვერდი www.infocenter.gov.ge ინგლისურ ენაზე ითარგმნა. ვებგვერდზე,
რომელიც თავს უყრის სამ დამოუკიდებელ ვებგვერდს (საინფორმაციო ცენტრზე, ნატოზე და
ევროკავშირზე),

ფუნქციონირებს

ბიბლიოთეკაში

ნატოსა

და

მუდმივად

განახლებადი

ელექტრონული

ევროკავშირზე,

საქართველოს

აღნიშნულ

ბიბლიოთეკა.

ორგანიზაციებთან

თანამშრომლობის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე სხვადასხვა მასალის მოძიებაა
შესაძლებელი.
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ნატოსა და ევროკავშირის აუდიტორიები

ჩვენი

ცენტრი

თანამშრომლობს
სასწავლო

აქტიურად
უმაღლეს

დაწესებულებებთან.

ჩვენი

ცენტრის

ორგანიზებით,

წელს,

ნატოსა და ევროკავშირის

აუდიტორიები 6 უნივერსიტეტში
გაიხსნა, მათ შორისაა: შავი ზღვის
საერთაშორისო,

საქართველოს,

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის,
თბილისის სასწავლო, ტექნიკური
უნივერსიტეტები

და

ევრორეგიონული

სასწავლო

უნივერსიტეტი

გორში.

ამ

ეტაპისთვის საქართველოს სხვადასხვა
უნივერსიტეტში ნატოსა და ევროკავშირის 10 აუდიტორია ფუნქციონირებს.
ცენტრის მიერ გახსნილი და აღჭურვილი სივრცეები თავისუფალია ევროინტეგრაციის თემებზე
დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად და ღია დისკუსიებისთვის.
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წლის მნიშვნელოვანი პროექტები

ნატოს დღეები

საინფორმაციო

ცენტრის

წლის

ყველაზე

მნიშვნელოვანი პროექტები ნატოსა და ევროპის
დღეებია.
აპრილში,

ტრადიციულად,
ხოლო

ევროპის

ნატოს
დღეები

დღეები
-

მაისში

იმართება. ამ პერიოდში ცენტრი განსაკუთრებით
აქტიურად
კამპანიებს
იმართება

ახორციელებს
მთელი

საინფორმაციო

საქართველოს

მრავალფეროვანი

მასშტაბით.

ღონისძიებები,

რომელთა მიზანიც მოსახლეობის სხვადასხვა
სეგმენტის ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის პროცესში აქტიური ჩაბმაა.
2017 წელს ნატოს დღეები საქართველოში მეათედ აღინიშნა. თავისუფლების მოედანზე
მდებარე საინფორმაციო ცენტრის ახალმა ოფისმა ნატოს დღეების საზეიმოდ გახსნას
პირველად უმასპინძლა. 60-მდე ღონისძიება, რომლებმაც, ქვეყნის მასშტაბით, ჯამში 5000-ზე
მეტი მოქალაქე მოიცვა, 2-იდან 11 აპრილის ჩათვლით განხორციელდა.
ჩატარებული

ღონისძიებები

მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა და
მოიცავდა
როგორც
შემეცნებითსაგანმანათლებლო,
ასევე
საზეიმო
ხასიათის აქტივობებს, მათ შორის იყო:
ნატო-საქართველოს

სახალხო

დიპლომატიის ფორუმი, სემინარები და
სასწავლო ვიზიტები პედაგოგებისთვის,
მოსწავლეებისთვის,

ტრენინგები

ჟურნალისტებისთვის,
შეხვედრები
კონკურსები

და

საინფორმაციო
შემეცნებითი

სტუდენტებისთვის,

რეგიონული მასშტაბის სახალხო ღონისძიებები, სპორტული ღონისძიებები (ნატოს თასი
ფეხბურთში), საჯარო ლექციები, ღია კარის დღე პარლამენტში, პროექტი „დაბრუნება
სკოლაში“ მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილებით და სხვ.
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„შეNს ქალAქს დაუTOვე“ - ასე ეწოდა ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ნატოზე
შექმნილი ესკიზებით საქართველოს ათი ქალაქი მოიხატა. სიახლეს წარმოადგენდა პროექტი
„ხაზზეა ნატო“, რომელმაც ახალი შესაძლებლობა მისცა ყველა დაინტერესებულ პირს, ნატოს
შტაბ-ბინიდან პირდაპირ ეთერში მოესმინათ მაღალი დონის წარმომადგენლებისთვის და
მათთან

ერთად

ჩართულიყვნენ

დისკუსიაში.

ნატოს

დღეებში

ჟურნალისტებიც

მონაწილეობდნენ, რომლებმაც ჯარისკაცის ფორმა მოირგეს და საქართველოს სამხედრო
სამსახურში ერთი დღე იმსახურეს. ყურადღების მიღმა არ დარჩენილან მასწავლებლები
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებიდან,

რომლებიც თბილისს ორი დღით

ესტუმრნენ და ნატოს შესახებ მეტი ინფორმაციით დაბრუნდნენ უკან.1

1

ნატოს დღეები ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით,

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის, ნატოს საკონტაქტო საელჩოს ფუნქციის შემსრულებელი - ბულგარეთის საელჩოსა და
საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის მხარდაჭერით განხორციელდა.
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ევროპის დღეები

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრმა
საქართველოში მაისი ევროპის თვედ აქცია. ყოველწლიურ
ღონისძიებათა ციკლი „ევროპის დღეები“ წელს მეხუთედ
ჩატარდა. 7-დან 25 მაისის ჩათვლით დედაქალაქსა და
საქართველოს

26

მუნიციპალიტეტში

80-ზე

მეტი

ღონისძიება გაიმართა, რომლებშიც 7000-ზე მეტი მოქალაქე
ჩაერთო.
წლევანდელ

ღონისძიებებს

ფონად

ევროკავშირთან

გახსნილი ახალი შესაძლებლობა - ევროკავშირის/შენგენის
ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა გასდევდა. შევეგებოთ ახალ
შესაძლებლობებს - სწორედ ამ სლოგანით გაიხსნა ევროპის
დღეები რიყის პარკში, სადაც ნატოსა და ევროკავშირის
შესახებ საინფორმაციო ცენტრის კარავი მთელი დღის
განმავლობაში

მასპინძლობდა

სტუმრებს

და

მათ

ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობის წესებს სიმულაციური თამაშით აცნობდა.
წლევანდელი ევროპის დღეები მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდითა და მასშტაბური
აქტივობებით გამოირჩეოდა, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია: სასწავლო ვიზიტი
სლოვაკეთში პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგებისთვის; საინფორმაციო კამპანია
ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში მოგზაურობის შესახებ როგორც თბილისში, ასევე
საქართველოს

რეგიონებში;

სემინარი

საქართველოს

ყველა

მუნიციპალიტეტისა

და

საკრებულოს ხელმძღვანელებისთვის, თბილისში სასწავლო ვიზიტები გამყოფი ხაზის
გასწვრივ მდებარე სოფლებიდან, ასევე, სხვადასხვა რეგიონიდან 200-ზე მეტი მოსწავლისა და
პედაგოგისთვის; სემინარები სტუდენტებისთვის, საჯარო ლექციები და საინფორმაციო
ტურები,

ველო-მარათონები

და

სხვა

სპორტული ღონისძიებები.
სიახლეს

წარმოადგენდა

ცენტრის

შენობაში

საინფორმაციო

მხატვრის

ქეთი

მატაბელის გამოფენა, სადაც ქართული და
ევროპული მითების,
თქმულებების
შექმნილი
ხელოვნების

თუ

სახვითი

ლეგენდების,
ზღაპრების
და

ექსკლუზიური

თემაზე

გამოყენებითი
ნამუშევრები
14
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გამოიფინა. ნამუშევრები

შეხებით,

სინათლისა

და ხმის ეფექტებით

აღქმადი იყო

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, მათ შორის მცირე მხედველთათვის და
უსინათლოებისთვის. ევროპის დღეების ფარგლებში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები
შეფ-მზარეულის ამპლუაშიც გავიცანით, როცა კულინარიის აკადემიაში ნაციონალური
კერძები თავად მოამზადეს. ეს ღონისძიებათა მხოლოდ ის მცირე ჩამონათვალია, რაც
ევროპის დღეების ფარგლებში წელს განხორციელდა. 2

2

ევროპის

დღეები

საინფორმაციო

ცენტრის

ორგანიზებით,

საქართველოში

ევროკავშირის

დელეგაციასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით გაიმართა.
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ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი

საინფორმაციო ომი, ანტიდასავლური პროპაგანდა და
მასთან ბრძოლის მეთოდები ნატოს წევრი და
პარტნიორი ქვეყნების დღის წესრიგის აქტუალური
თემაა. როგორ უნდა ებრძოლო პროპაგანდას - ამ
საკითხების

განსახილველად

გასაზიარებლად,

2014

ყოველწლიურად

ნატოს

და

გამოცდილების

წლიდან

ბრიუსელში

სახალხო

დიპლომატიის

ფორუმი იმართება. მზარდ ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლაში საქართველოც
აქტიურადაა ჩართული და 2016 წლიდან ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის
ფორუმს მასპინძლობს. აღნიშნული ფორუმი სწორედ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 2017 წელს მეორეჯერ განხორციელდა.
ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი ნატოს წევრი და პარტნიორი
ქვეყნების ერთობლივი მუშაობის, რეკომენდაციების შემუშავებისა და სტრატეგიების
დაგეგმვისთვის მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს.
„ნატო პროპაგანდას პროპაგანდით
არ უპირისპირდება“, - ფორუმზე
არაერთხელ
გაჟღერდა
ნატოს
მთავარი

მიდგომა

ინფორმაციის

მცდარი
წინააღმდეგ.

აღნიშნული გზავნილითვე გახსნა 10
აპრილს

ფორუმი

სახალხო

დიპლომატიის საკითხებში ნატოს
გენერალური მდივნის თანაშემწემ,
საგანგებო
ელჩმა,

და

სრულუფლებიანმა

თაჯან

ილდემმა.

„ჩვენ

აქტიურად

ვებრძვით

დეზინფორმაციას

სოციალურ

მედიაში, მედიასთან ერთად ვმუშაობთ არასწორი ინფორმაციის გაქარწყლებისათვის,
ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ყველა ჩვენი აქტივობა, თუ ოპერაცია ღია და გამჭვირვალე
ფორმით შესრულდეს“, - აღნიშნა თაჯან ილდემმა.
ფორუმის ფარგლებში ნატოს წევრი ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების,
დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, რუმინეთის, ლატვიის, ასევე, პარტნიორი ქვეყნების უკრაინისა და მოლდოვის წარმომადგენლები ქართველ კოლეგებთან ერთად სახალხო
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დიპლომატიასა და სტრატეგიულ კომუნიკაციებზე ორი დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ.
ფორუმზე ეფექტური სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებთან
მიმართებაში, ჰიბრიდული ომი და მასთან ბრძოლის სტრატეგიები, ნატოსა და ევროკავშირს
შორის თანამშრომლობის ახალი მიმართულებები, კიბერუსაფრთხოება, ტრადიციული და
სოციალური მედიის როლი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში და სხვა მნიშვნელოვანი
საკითხები განიხილეს.
საინფორმაციო ცენტრი მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას და
ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან საბრძოლველად აღნიშნული პლატფორმის შენარჩუნებას.3

3

ფორუმის მხარდამჭერები იყვნენ: სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში, საგარეო
საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო და ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილება.
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ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო კამპანია

ევროკავშირი-საქართველო
საინფორმაციო
კამპანია

25

იანვარს, ნატოსა და ევროკავშირის
შესახებ საინფორმაციო ცენტრში,
ოფიციალურად გაიხსნა. კამპანია
საქართველოს

მთავრობისა

და

სამოქალაქო

სექტორის

ერთობლივი

თანამშრომლობით

დაიწყო და ის მიზნად ისახავდა
მარტივ,

გასაგებ

ენაზე

საქართველოს მოსახლეობისთვის
ინფორმაციის
ევროკავშირისა და

მიწოდებას
საქართველოს

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ასევე მათი ცნობიერების ამაღლებას, თუ რა
კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მოუტანოს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების,
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის განხორციელებამ და უვიზო რეჟიმმა.
2017 წელს ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარ ხელშესახებ სარგებლად 28 მარტიდან
საქართველოს მოქალაქეებისთვის გახსნილი ახალი შესაძლებლობა ევროკავშირის/შენგენის
წევრ

ქვეყნებში

უვიზოდ

მოგზაურობა

იქცა.

ამიტომაც,

კამპანიის

წარმოებისას

განსაკუთრებული აქცენტი საქართველოს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე
გაკეთდა.
კამპანიის ფარგლებში, საინფორმაციო ცენტრი სამი მიმართულებით ჩაერთო. ესენია:
 50 საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზება რეგიონებში: ჩვენი ცენტრის ორგანიზებითა
და ჩართულობით ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან კოორდინაციით, საქართველოს
ყველა

რეგიონში

შეხვედრები

ჩატარდა

ადგილობრივ

მოსახლეობასთან,

თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან, ფერმერებთან, ახალგაზრდებთან და
სხვ. შეხვედრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოწვეული
ექსპერტები, პროექტისა და საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები გაუძღვნენ.
შეხვედრებზე საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე, ევროპულ ღირებულებებსა და
ინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს.
 კონკურსი „გა-მოხატე ევროპა“, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს უნდა გამოეხატათ თავიანთი დამოკიდებულება ევროპის მიმართ - შეექმნათ პოსტერი,
გადაეღოთ ფოტო ან დაეხატათ ნახატი თემაზე – „ჩემი თვალით დანახული ევროპა“.
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კონკურსი,

რომელშიც

საქართველოს

მასშტაბით

ნებისმიერი

მსურველი

მონაწილეობდა, ევროპის დღეების ფარგლებში დასრულდა.
 ჩვენი წინაპრების გამონათქვამებზე დაყრდნობით შექმნილი ვიდეო-რგოლებისა და
საინფორმაციო საშუალებების გავრცელება.

„ჩვენს

ქვეყანას

ევროპული

გამოცდილება, მეცნიერება და
განათლება სჭირდება. ეს უნდა
იყოს

მისი

თოფ-იარაღი“,

-

ამბობდა გამოჩენილი მწერალი
და საზოგადო მოღვაწე ილია
ჭავჭავაძე, ჯერ კიდევ
საუკუნეში.

კამპანიის

მე-19
მესამე

ეტაპი
მოსახლეობასთან
სწორედ ჩვენი წინაპრების ენით
- იმ ქართველი განმანათლებლებისა და საზოგადო მოღვაწეების ენით საუბარს მოიცავდა,
როგორიცაა ილია ჭავჭავაძე, დავით კაკაბაძე, იოსებ გრიშაშვილი, გერონტი ქიქოძე, ნიკოლო
მიწიშვილი. „წინაპრების კვლადაკვალ“ - ამ დევიზით განხორციელდა კამპანიის მესამე
ეტაპი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობაში შეხვედრების, ვიდეო-რგოლების, ბანერების,
ნაბეჭდი ატრიბუტების საშუალებებით ევროპის მიმართ ჩვენი წინაპრების გამონათქვამების
გავრცელებას ითვალისწინებდა. ამ გზით ხაზი გაესვა იმ მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ
ევროპისკენ სწრაფვა თანამედროვე პოლიტიკური ლიდერების მიერ არაა თავსმოხვეული და
რომ ეს არჩევანი ქართველებმა საუკუნეების წინ გააკეთეს, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ
საქართველოს განვითარება და გადარჩენა მხოლოდ ევროპასთან დაახლოების პროცესშია.
გამოჩენილი ქართველების გამონათქვამები განთავსდა საქართველოს 27 მუნიციპალიტეტში
ბანერების სახით, წინაპრების გამონათქვამებზე შექმნილი ვიდეო-რგოლები კი კამპანიის
მიმდინარეობისას საქართველოს სხვადასხვა ტელევიზიაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში
ვრცელდებოდა. საინფორმაციო მასალები ითარგმნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე სომხურ, აზერბაიჯანულ, ოსურ და აფხაზურ ენებზე.
აღნიშნული კამპანია გაგრძელდა უვიზო მიმოსვლის წესებზე, ევროკავშირის დახმარებებსა
და საქართველოსა და ქართველების მიმართ ევროპელების დამოკიდებულებებზე შექმნილი
ვიდეო-რგოლების გავრცელებით. შედეგად, საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა
გაიგო, რომ ევროპისკენ სწრაფვა როგორც ნიკოლო მიწიშვილი ამბობდა, უკანასკნელი 16
საუკუნის მისწრაფებაა. შეიტყვეს ისიც, რომ გამოთქმა, „თითქოს ევროპის კულტურა ნგრევის
პერიოდშია და მისგან ჩვენ არაფერს უნდა ველოდოთ, ამნაირი წარმოდგენა დასავლეთის
კულტურაზე არის მხოლოდ თავის მოტყუება და გარემოების ნამდვილი სახის არ ცოდნა“,
19
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

წლიური ანგარიში 2017
როგორც ამბობდა ქართველი ფერმწერი და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე დავით
კაკაბაძე. გაეცნენ, უვიზოდ მიმოსვლით სარგებლობის წესებსა და იმ პასუხისმგებლობას, რაც
თითოეულ

მოქალაქეს

უვიზო

მიმოსვლის

წესების

ინდივიდუალურად, ისე სახელმწიფოს მიმართ აკისრია.

დაურღვევლობით

როგორც

4

ვიდეო - რგოლები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:
1. https://www.youtube.com/watch?v=vpF6N5n5WgI
2. https://www.youtube.com/watch?v=-iL8d5gQOWk

4

ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო კამპანია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროეექტის „ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების მხარდაჭერა“ ფარგლებში წარიმართა.
კამპანიას კოორდინაციას უწევდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სხვა სამთავრობო სტრუქტურებთან, საინფორმაციო
ცენტრთან პარტნიორობითა და კომპანიის “JWT Metro” დახმარებით.
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ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

მასწავლებლები,

მოსწავლეები,

წარმომადგენლები,
რეგიონებისა

და

სტუდენტები,

ჟურნალისტები,
გამყოფი

ხაზის

ადგილობრივი

ეთნიკური
გასწვრივ

თვითმმართველობების

უმცირესობებით

მდებარე

სოფლების

დასახლებული
მცხოვრებლები

-

საინფორმაციო ცენტრმა ყველასთან სხვადასხვა ინტენსივობით იმუშავა. კონკრეტული
სამიზნე ჯგუფების მიხედვით ჩაშლილი ღონისძიებების ანგარიში კი შეგიძლიათ იხილოთ
ქვევით.

მასწავლებლები

მასწავლებლები
პრიორიტეტულ

საინფორმაციო
სამიზნე

ცენტრის

ჯგუფს

ერთ-ერთ

წარმოადგენენ.

წლის

განმავლობაში, საინფორმაციო ცენტრმა არაერთი სემინარისა
თუ მნიშვნელოვანი პროექტის საშუალებით 300-მდე პედაგოგი
გადაამზადა. პროექტებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია:
სემინართა ციკლი „ნატო- არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური
განვითარებისთვის“,
ოთხჯერ,

რომლის

სხვადასხვა

ფარგლებშიც

რეგიონის

წელიწადში

მასწავლებლებისთვის

თბილისში სემინარები იმართება. ორი დღის განმავლობაში
პედაგოგები

ნატოს

შესახებ

სხვადასხვა

მნიშვნელოვან

საკითხზე ტრენინგდებიან.
წელს აღნიშნულმა პროექტმა მოიცვა პედაგოგები ისეთი რეგიონებიდან, როგორიცაა:
სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე
სოფლები, პანკისის ხეობა, ასევე ლაგოდეხისა და თელავის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებული სოფლები.
პროექტი ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით 5 წელია ხორციელდება.
საერთო ჯამში, თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, 600-მდე მასწავლებელი
გადამზადდა

ნატოს,

ნატო-საქართველოს

თანამშრომლობის,

პერსპექტივებისა

და

შესაძლებლობების შესახებ.
პროექტი „მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ“, რომელიც 4 წელია ხორციელდება.
პროექტი მიმდინარეობს ორ ეტაპად:
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სემინარი,

სადაც

სხვადასხვა

ყოველწლიურად

რეგიონიდან

დარეგისტრირებული
ეცნობა
ევროკავშირისა
ისტორიას,

ევროპული

100-მდე

მასწავლებელი
და
ნატოს
ღირებულებების

მნიშვნელობას,

ევროკავშირი-

საქართველოს,

ნატო-საქართველოს

თანამშრომლობასა
ევროინტეგრაციის

და

საქართველოს

პროცესის

დადებით

შედეგებს.
კონკურსი, რომელიც სემინარის შემდგომ
ცხადდება, როგორც სემინარის მონაწილე და ასევე, პროექტში ჩართვის მსურველი სხვა
მასწავლებლებისათვის. პედაგოგები გეგმავენ და ახორციელებენ პროექტებს თავიანთ
სკოლებში არაფორმალური განათლების დარგებში ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების
ამაღლებისა და ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით. აღსანიშნავია, რომ
პედაგოგების მიერ ინდივიდუალური პროექტების განხორციელება ხდება საკუთარი
ინიციატივით და თავიანთივე მოძიებული დაფინანსების მეშვეობით, რაც მათ მაღალ
მოტივაციაზე მიუთითებს.

10 საუკეთესო პროექტის ავტორი კი სასწავლო ვიზიტით

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში მიემგზავრება.
წელს 10 გამარჯვებული პედაგოგი სასწავლო ვიზიტით ესტონეთში გაემგზავრა, რომლის
მიზანიც ესტონური განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმების, განათლების სისტემის
ფუნქციონირების თავისებურებებისა და პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და
ესტონური გამოცდილების გაზიარება იყო. გამარჯვებული პედაგოგები საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონიდან შეირჩნენ, მათ შორის გორიდან, ფოთიდან, ბოლნისიდან,
თბილისიდან და ჩიბათის, ტირძნისისა და ბობოხვათის სოფლებიდან. 5
4 წლის განმავლობაში თავად პროექტის
ბენეფიციართა რაოდენობა 400-მდეა,
ხოლო მასწავლებლების ინიციატივით
ადგილობრივ დონეზე საერთო ჯამში,
350-მდე პროექტი განხორციელდა.
„ევროპელი მასწავლებელი“, 2017 წელს
წამოწყებული
რომელიც

ახალი

პროექტია,

სახელმწიფო

პროფესიული

სასწავლებლების/კოლეჯების
5

პროექტის მხარდამჭერები არიან: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,
ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრი
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პედაგოგებისთვისაა გამიზნული. პროექტის ფარგლებში, სლოვაკეთში სასწავლო ვიზიტი
განხორციელდა.

პროექტის

მიზანი

იყო:

პროფესიული

განათლების

განვითარება

საქართველოში,
სლოვაკეთის,
როგორც
ევროკავშირის
წევრი
ქვეყნის,
ცოდნის/გამოცდილების გათვალისწინება პროფესიულ განათლებაში; ამავდროულად,
ევროკავშირის

შესახებ

ცნობიერების

ამაღლება

და

ევროპული

ღირებულებების

პოპულარიზაცია. ვიზიტმა მონაწილეებს მეტი გამოცდილება და ცოდნა შესძინა. ევროპელმა
6

კოლეგებმა ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება გაუზიარეს, ამასთან დაისახა სამომავლო
თანამშრომლობისა და ურთიერთობის გეგმები.
პროექტის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი იყო ისიც, რომ დამყარებული კონტაქტების
საფუძველზე, ერთ-ერთი კოლეჯის „იკაროსის“ მონაწილე პედაგოგმა და მისმა სტუდენტებმა
საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობისთვის მიწვევა მიიღეს და გაიმარჯვეს კიდეც. ასევე,
აღნიშნული კოლეჯი მიიწვიეს საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც 2018 წლის მარტში
პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ჩატარდება.

6

პროექტის პარტნიორები და მხარდამჭერები არიან: პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო
ცენტრი (ICMPD), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, სლოვაკეთის საელჩო საქართველოში, საქართველოს
საელჩო სლოვაკეთში, საქართველოს საელჩო ავსტრიაში.
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ახალგაზრდები (სტუდენტები, მოსწავლეები)

საინფორმაციო
ცენტრი
ღონისძიებების
დაგეგმვისას
განსაკუთრებულ ყურადღებას ახალგაზრდებს უთმობს. სწორედ
ამიტომ,

წლის

განმავლობაში

აღნიშნულ

სამიზნე

ჯგუფთან

მუშაობამ საერთო ჯამში 300-მდე ღონისძიებას მიაღწია, რის
შედეგადაც 18 000-მდე ახალგაზრდამ შეიტყო მეტი ნატოსა და
ევროკავშირის

შესახებ.

გამოვყოფდით

შემდეგ

მნიშვნელოვან

პროექტებს:
„ნატო რეგიონებში“ და „ევროკავშირი რეგიონებში“, რომლის
ფარგლებშიც
ცენტრთან
დაახლოებულმა
ახალგაზრდულმა
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სხვადასხვა
რეგიონის საჯარო სკოლებში საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს.
შედეგად, საქართველოს 6 რეგიონში (სამეგრელო-ზემო სვანეთში,
აჭარაში, გურიაში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა-მთიანეთსა და იმერეთში), საერთო ჯამში 44
საჯარო სკოლაში საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში, 1 700-მდე
მოსწავლემ მიიღო ინფორმაცია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. 7
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სკოლები - 2017 წლის
ზაფხულიდან საინფორმაციო ცენტრის ახალი პროექტი, რომლებიც წლის განმავლობაში
სეზონურად ტარდება. წელს ცენტრმა მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის საზაფხულო
და საშემოდგომო სკოლების 5 ნაკადი განახორციელა, რომლის ფარგლებშიც 130-მდე
ახალგაზრდამ მიიღო ინფორმაცია
მუშაობის

პრინციპების,

ნატოსა და ევროკავშირის სტრუქტურების, მათი

ანტიდასავლურ

პროპაგანდასთან

ბრძოლის

მეთოდების,

საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებისა და იმ
შესაძლებლობების შესახებ, რასაც ევროინტეგრაციის პროცესი გვთავაზობს. პროექტი
მხოლოდ თბილისით არ შემოიფარგლა და რეგიონებიც მოიცვა. ერთ-ერთი საშემოდგომო
სკოლა ზუგდიდში განხორციელდა. რეგიონებში საინფორმაციო ცენტრის სკოლების
ორგანიზება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) პროექტთან „მმართველობა განვითარებისთვის“ (G4G) თანამშრომლობით დაიწყო.
G4G-სთან პარტნიორობითვე სამომავლოდ სხვა რეგიონებშიც იგეგმება მსგავსი სკოლების
ორგანიზება.

7

საინფორმაციო ცენტრთან დაახლოებული, პროექტის მონაწილე ორგანიზაციები იყვნენ: ევროპულ-

ქართული ინსტიტუტი, ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი, ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი,
მშვიდობის ფონდი და იატა საქართველო. პროექტი დააფინანსა ნატოს სამეკავშირეო ოფისმა.
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15-მდე ღია კარის დღე საინფორმაციო ცენტრში სხვადასხვა საჯარო და კერძო სკოლის, მათ
შორის რეგიონული სკოლების მოსწავლეებისთვის, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და
სასწავლო დაწესებულებების მონაწილეებისთვის. შედეგად, საინფორმაციო ცენტრმა ამ
პროექტის ფარგლებში 400-მდე სტუმარს უმასპინძლა.
საჯარო ლექციათა ციკლი „მე-ევროპელი“ –
ევროპული
ფასეულობებისა
და
საქართველოს

ევროინტეგრაციის

პროცესის

საინტერესო

შესახებ

ღია

დისკუსიებს ითვალისწინებს. სხვადასხვა
სფეროს

წარმომადგენლები

და

დაინტერესებული პირები არაფორმალურ
გარემოში ხვდებიან ერთმანეთს და
საუბრობენ ევროპულ ღირებულებებზე,
ევროინტეგრაციაზე,
აქტივობებზე,

სამოქალაქო
განათლებაზე,

ლიტერატურაზე და სხვ.
2017 წელს საინფორმაციო ცენტრმა 8 საჯარო ლექცია გამართა, რომელსაც 750-მდე სტუმარი
დაესწრო. პროექტში მომხსენებლებლად ჩაერთვნენ: საზოგადო მოღვაწე და დიპლომატი
გელა ჩარკვიანი, შვეიცარიის ელჩი ლუკას ბეგლინგერი, საქართველოს ელჩი დანიაში გიგი
გიგიაძე, მწერლები დათო ტურაშვილი, რატი ამაღლობელი, გურამ დოჩანაშვილი, გიორგი
კეკელიძე.
შეხვედრები მანავისა და ანაკლიის
საზაფხულო ბანაკებში - 2017 წლის
ივლისი-სექტემბრის
ცენტრის

განმავლობაში,

წარმომადგენლები

15

ნაკადად გადანაწილებულ 3 100-მდე
მონაწილეს შეხვდნენ და ნატოსა და
ევროკავშირის

შესახებ

მათთვის

საინტერესო საკითხებზე ესაუბრნენ. 8
ახალგაზრდებისთვის,
საინფორმაციო

ცენტრმა,

ასევე

გამართა გასართობ-შემეცნებითი ხასიათის 30-მდე აქტივობა, მათ შორის ექსკურსიები
კრწანისისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზებზე, პრეზიდენტის სასახლეში, ოკუპაციის
მუზეუმში, კონკურსები, ინტელექტუალური თამაშები, სპორტული ღონისძიებები და სხვ.
8

აღნიშნულ ბანაკებში შეხვედრები სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან“
თანამშრომლობით იმართება.
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პროექტები გმირების შვილებისთვის

საინფორმაციო ცენტრი 2008 წლის აგვისტოს ომსა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში
დაღუპული
და
დაჭრილი
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
სამხედრო
მოსამსახურეების შვილებისათვის უკვე რამდენიმე წელია არაერთ პროექტს ახორციელებს.
„გავიცნოთ ბრიტანეთი“ 2015 წლიდან ცენტრის ერთ-ერთი განგრძობადი პროექტია, რომლის
ფარგლებშიც გმირების შვილები ინგლისურისა და ბრიტანული კულტურის შემსწავლელ
უფასო კურსებს ბრიტანულ კუთხეში გადიან. 9
წელს

გმირების

საგანმანათლებლო

შვილებისთვის
ცენტრი

ედუ

საინფორმაციო
ჰაბი

და

ცენტრის

განათლების

სოციალურ

აქტივობებს

საერთაშორისო

აკადემიაც

შეურთდნენ. აღნიშნულმა ცენტრებმა 2008 წლის ომში დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების
25-მდე შვილს ინგლისური ენის შემსწავლელი უფასო ორთვიანი კურსი აჩუქა.
გმირების
კიდევ

შვილებისთვის
ერთი

საინტერესო

საგანმანათლებლო
განხორციელდა.
განმავლობაში

პროექტი
3

თვის
35-მდე

ახალგაზრდამ ტექნოპარკში 4
სხვადასხვა მიმართულებით
სასწავლო

კურსი

გაიარა.

ახალგაზრდებმა
ტექნოლოგიებისა
ინოვაციების

და
მათთვის

საინტერესო მიმართულებები
შეისწავლეს.

10

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ინიციატივებისთვის თავდაცვის სამინისტრომ
ჩვენს ცენტრს მადლობის სიგელი გადმოსცა, წლების განმავლობაში საქართველოს
შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების უანგარო
მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის.

9

პროექტის მხარდამჭერები არიან ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში, ბრიტანული კუთხე და
თავდაცვის სამინისტრო.
10
საგანმანათლებლო პროექტი კომპანია ტაქსიფაის ინიციატივით, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოსთან, თავდაცვის
სამინისტროსა და დემოკრატიის ლაბორატორიასთან თანამშრომლობით განხორციელდა.
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სასულიერო პირები

საინფორმაციო ცენტრმა წელს მართლმადიდებლური ეკლესიისა და
სხვა რელიგიური კონფესიების სასულიერო პირების ინფორმირება
გააგრძელა. 2017 წლის განმავლობაში საინფორმაციო ცენტრმა
აქტიურად

ითანამშრომლა

დემოკრატიისა

და

განვითარების

ცენტრთან (CDD), რომელთან ერთადაც არაერთი ღონისძიება
დაიგეგმა სასულიერო პირებისთვის. მათ შორის იყო:
საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაციისა და სხვა
რელიგიური კონფესიების მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების სასწავლო ვიზიტები
ბრიუსელსა და ვაშინგტონში.
ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტი მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებისა
და სასულიერო პირებისთვის 2017 წლის 21-25 თებერვალს გაიმართა. სამუშაო ვიზიტის
ფარგლებში, დელეგაციის წევრები ევროკავშირის ინსტიტუციებისა (EEAS, DG near, DG Regio,
DG Agri) და ნატოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. 11
“ჩვენ აქ ყველანაირად მიღებული ვართ... ისევე, როგორც ჩვენ, მათაც ემსხვრევათ არსებული
სტერეოტიპები, აინტერესებთ ვინ ვართ, რა ხალხი ვართ. ჩვენც გვაინტერესებს სად
შევდივართ და რა ფასეულობებია იქ. ჩვენი ვიზიტი და ჩვენი წარმომადგენლობა სწორედ
ამას ემსახურება,” - შეაფასა ბელგიაში ვიზიტი ერთ-ერთმა მონაწილემ, ვანისა და ბაღდათის
მიტროპოლიტმა ანტონმა.

„ამერიკის მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია და არ ვაპირებთ ჩვენს
მოწინააღმდეგე რუსეთთან დათმობებზე
წასვლას.“

11

ვიზიტი პროექტის „საქართველო და ევროკავშირი“ ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც CDD-მ

საინფორმაციო

ცენტრთან

პარტნიორობითა

და

დიდი

ბრიტანეთის

საელჩოს

ფინანსური

მხარდაჭერით განახორციელა.
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„ამერიკის
ძალიან

მხარდაჭერა

ჩვენთვის

მნიშვნელოვანია

და

არ

ვაპირებთ
ჩვენს
მოწინააღმდეგე
რუსეთთან დათმომებებზე წასვლას“, ეს იყო მთავარი გზავნილი, რომელიც
2017

წლის

ვაშინგტონში
სასულიერო

მეორე

ნახევარში

ვიზიტით
პირებმა

დელეგაცია

მყოფმა
გააჟღერეს.

საქართველოს

მართლმადიდებელი

ეკლესიის,

მუსლიმთა

თემის,

ამიერკავკასიის

ლათინური

წესის

კათოლიკეთა

სამოციქულო

ეკლესიისა

და

საქართველოში სომეხთა სამოციქულო
ეკლესიის წარმომადგენლებისგან შედგებოდა. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი
შეხვედრები სამოქალაქო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენებთან. ჩატარდა საერთაშორისო ინტერ-რელიგიური კონფერენციაც, სადაც
დემოკრატიაში რელიგიის როლსა და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე იმსჯელეს.12 ვიზიტის
ფარგლებში, სასულიერო პირების მხრიდან სხვა არაერთი საინტერესო გზავნილი გაჟღერდა:

„ძალიან ბევრ რამეს სხვა თვალით შევხედეთ...“

“მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია და ალბათ, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ასე ფიქრობს,
რომ ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი იმისა, რომ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია არ
მოხდეს, არის შეერთებული შტატები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. ამიტომ, მასთან
ურთიერთობა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი“, - აღნიშნა ბოდბელმა ეპისკოპოსმა,
ქორეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა. თავად ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ მეუფე იაკობმა
დაამატა: „ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანით, ძალიან ბევრ რამეს სხვა თვალით
შევხედეთ. თან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ამ ვიზიტს იმიტომ ჰქონდა, რომ ნახოს
ამერიკამ, ჩვენმა სტრატეგიულმა და ჯერჯერობით ის ქვეყანაა (ღმერთმა სხვებიც ამრავლოს),
რომელსაც ჩვენთვის არ უღალატია იმ გზაზე, რომლისთვისაც ჩვენ ჩვენი თავისუფლების
12

პროექტი CDD-ის ორგანიზებით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან
თანამშრომლობით განხორციელდა. შემსწავლელი ვიზიტისა და საერთაშორისო კონფერენციის
მხარდამჭერები არიან: NED-ი (ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის), აშშ-ში საქართველოს
საელჩოს, საქართველოში აშშ-ის საელჩო.
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გამო, თავისუფლებისკენ მისწრაფების გამო რამდენი წელია რუსეთი ღიად გვეომება.
ამიტომ, ამერიკის მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნახეს, რომ ეკლესიაც
ისე ვართ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენს მოწინააღმდეგეებთან რაღაც დათმობებზე წასვლას.
თავისუფლების გაყიდვა არაფრად არ გვიღირს. ”
გარდა ამისა, ბორჯომში, 60-მდე
სასულიერო პირისა და საქართველოს
საპატრიარქოს

სასწავლო

დაწესებულებების
წარმომადგენლებისთვის

პროექტი

„გზა-ევროპული

და

ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ“
გაიმართა. პროექტის ფარგლებში,
მონაწილეები
კანონმდებლობაში

ევროპულ
ეკლესიისა

და

სახელმწიფოს

ურთიერთობების

პრაქტიკას,
ევროკავშირთან

საქართველოს
და
ნატოსთან

ურთიერთობებს, ევროინტეგრაციის გარშემო გავრცელებულ მითებსა და რეალურ ფაქტებს
გაეცნენ. 13
გარდა ზემოაღნიშნული პროექტებისა, საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით მაღალი
თანამდებობის პირების, ექსპერტებისა და საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების
მონაწილეობით ნატოსთან და ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე არაერთი
საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრები ჩატარდა ალავერდის ეპარქიაში, ბოდბის
ეპარქიაში, ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სამხედრო მოძღვრებთან, ევანგელიტურლუთერანული ეკლესიის მრევლთან და სასულიერო პირებთან, სომეხთა სამოციქულო
ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წინამძღვართან და სხვ.

13

პროექტი მოიცავდა სემინართა ციკლს ბორჯომში, რომელიც CDD-ს ორგანიზებით საინფორმაციო
ცენტრთან თანამშრომლობით განხორციელდა.
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საჯარო მოხელეები/ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები

აღნიშნული

სამიზნე

მონაწილეობით 2017 წელს

ჯგუფის
20-მდე

ღონისძიება განხორციელდა. თითქმის
ყველა რეგიონში შედგა საინფორმაციო
შეხვედრები

ადგილობრივი

თვითმმართველობების
წარმომადგენლებთან

საინფორმაციო

ცენტრის თანამშრომლებისა და სხვა
მაღალი
რანგის
თანამდებობის
პირების მონაწილეობით, მათ შორის ონში, ამბროლაურში, მესტიაში, ბათუმში, თელავში,
პანკისში, დასავლეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებთან

და

სხვ.

საჯარო

მოხელეებისთვის

საინფორმაციო

ცენტრის

ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია:
ახალი პროექტი „ევროპა-საქართველოს ისტორიული არჩევანი“, რომელმაც თბილისში თავი
მოუყარა საქართველოს რეგიონების ყველა გამგეობისა და თვითმმართველობის 80
წარმომადგენელს. გამგეობებისა და საკრებულოების ხელმძღვანელი პირები ევროკავშირისა
და საქართველოს ურთიერთობებს, ევროპულ ღირებულებებსა და ევროინტეგრაციის
პროცესის პოზიტიურ შედეგებს გაეცნენ.
საქართველო-ევროკავშირის საინფორმაციო კამპანიის შეხვედრათა მესამედი სწორედ
ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და გამგეობების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა.
ნატო-საქართველოს
დიპლომატიის
სამიზნე

სახალხო

ფორუმის

ჯგუფს

კი

მთავარ
სწორედ

აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების,
კომუნიკაციების
მომუშავე

სტრატეგიული
საკითხებზე
სამთავრობო

სტრუქტურებისა და არასამთავრობო
ორგანიზაციების

წარმომადგენლები

შეადგნენ.
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მედიის წარმომადგენლები

საინფორმაციო
ცენტრის
ორგანიზებითა
და
მონაწილეობით წელს მედიის წარმომადგენლებისთვის
სხვადასხვა საინფორმაციო და ამავდროულად შემეცნებითგასართობი

ღონისძიება

განხორციელდა,

შედეგად

კი

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში
200-მდე ჟურნალისტი ჩაერთო. მათ შორის იყო:
სამუშაო

შეხვედრა

ზემოხსენებული

30-მდე

ჟურნალისტისთვის

ნატო-საქართველოს

სახალხო

დიპლომატიის ფორუმის ფარგლებში. სამუშაო შეხვედრებს
დიდი ბრიტანეთის კამპანიების დაგეგმვის სამსახურის
უფროსი დევიდ უოტსონი და ამერიკელი ექსპერტი
ჟურნალისტიკის ტექნოლოგიების საკითხებში სამარუდინ სტიურტი გაუძღვნენ. მოწვეულმა
სტუმრებმა

ჰიბრიდულ

ომში

სოციალური

მედიის

როლი

და

ანტიდასავლურ

პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდები განიხილეს.
ერთი დღე ჯარში - საინფორმაციო
ცენტრის
შემეცნებით-გასართობი
ღონისძიებაა, რომლის ფარგლებშიც
30-მდე

რეგიონული

ბეჭდური

ონლაინ,

გამოცემებისა

ტელევიზიების

და

ჟურნალისტებმა

ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ერთი
დღით, როგორც ჯარისკაცებმა ისე
იცხოვრეს. პროექტის ფარგლებში,
მონაწილეები

ნატოს

ისტორიას,

ნატო-საქართველოს
ურთიერთობებსა და საქართველოს
შეიარაღებული
შესაძლებლობებს გაეცნენ.

ძალების
14

ტურნირი ფეხბურთში „ნატოს თასი“, რომელიც წლევანდელი ნატოს დღეების ერთ-ერთ
მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებას წარმოადგენდა. პროექტში ჟურნალისტებთან ერთად
სხვადასხვა

სამინისტროსა

და

დიპლომატიური

კორპუსის

წარმომადგენლებისგან

დაკომპლექტებული 32 გუნდი მონაწილეობდა.
14

მსგავსს პროექტს ჩვენი ცენტრი თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად წლის განმავლობაში
არაერთხელ ახორციელებს, მათ შორის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.
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ნატოს

საზაფხულო

რომელსაც
ორგანიზაცია
ნატოსა
და

სემინარი,

არასამთავრობო
„ინტეგრაცია-გზა
ევროკავშირისკენ“

საინფორმაციო ცენტრთან და ნატოს
სამეკავშირეო

ოფისთან

პარტნიორობით

მერვე

წელია

ახორციელებს.

ორი

დღის

განმავლობაში, სხვადასხვა რეგიონის
50-მდე ჟურნალისტი

ნატოსთან

დაკავშირებულ უახლეს საკითხებზე
გადამზადნენ.
სემინართა ციკლი ნატოს შესახებ რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომელიც
თბილისსა და ბათუმში განხორციელდა. პროექტის ფარგლებში, დასავლეთ და აღმოსავლეთ
საქართველოს რეგიონული მედიის 50-მდე წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი ნატოსაქართველოს ურთიერთობის საკითხებზე. 15

15

პროექტი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით საინფორმაციო ცენტრთან,
ატლანტიკურ საბჭოსთან და ნატოს სამეკავშირეო ოფისთან პარტნიორობით გაიმართა.
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ეთნიკური უმცირესობები

ეთნიკური
უმცირესობებით
დასახლებული
რეგიონების
მოსახლეობის

ინფორმირება

საინფორმაციო ცენტრის ერთერთი მთავარი მიმართულებაა.
საანგარიშო
ეთნიკური

პერიოდში,
უმცირესობის

წარმომადგენლებისთვის
მდე

ღონისძიება

50-

გაიმართა,

რომელმაც 2 700-მდე ადამიანი
მოიცვა. შეხვედრები ჩატარდა
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
ადგილებში, როგორიცაა მარნეული, ბოლნისი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, პანკისი და სხვ.
ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მომზადდა საინფორმაციო ბროშურაც „13 მითი ნატოს
შესახებ“. სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე
მომუშავე ონლაინ და ბეჭდურ მედიას საინფორმაციო ცენტრი ნატოსთან და ევროკავშირთან
დაკავშირებული
სხვადასხვა
სიახლეს
აწვდიდა.
აღნიშნული
აქტივობების
განხორციელებაში, საინფორმაციო ცენტრმა წარმატებით იმუშავა შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან.
ამასთან ერთად, განხორციელდა შემდეგი მნიშვნელოვანი პროექტები:
“ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“, რომლის ფარგლებშიც 40-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები გადამზადნენ ნატოსა და ევროკავშირის
თემებზე. პროექტის შემდგომ ეტაპზე გადამზადებული ახალგაზრდები თავად გახდნენ
თავიანთ რეგიონებში ევროინტეგრაციის საკითხებზე ინფორმაციის გამავრცელებლები.
აღსანიშნავია, რომ 10-მდე შეხვედრა ახალგაზრდების მონაწილეობით გაიმართა სწორედ
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, ქვემო
ქართლი).16

16

პროექტი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და საქართველოს გაეროს

ასოციაციის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის”
(PITA) ორგანიზებით, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო

მინისტრის

აპარატის

ინიციატივითა

და

ამერიკის

შეერთებული

შტატების

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით განხორციელდა.
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პროექტის „ნატო-არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის“ ერთ-ერთი
ციკლის ფარგლებში, თბილისს ორდღიანი სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ მასწავლებლები
ლაგოდეხისა და თელავის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული
სოფლებიდან. 35-მდე პედაგოგი სხვადასხვა სამთავრობო უწყების წარმომადგენლებს,
მოწვეულ ექსპერტებსა და საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
საქართველო-ევროკავშირის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, 10-მდე შეხვედრა სწორედ
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში შედგა, მათ შორის პანკისში,
ახალქალაქში, მარნეულში, ახალციხეში, ნინოწმინდაში. შედეგად კი 400-მდე

ადამიანმა

მიიღო ინფორმაცია სავიზო რეჟიმის ლიბერეალიზაციისა და საქართველოს ევროპული
ინტეგრაციის შესახებ.
სამცხე-ჯავახეთის ბიურომ საანგარიშო
პერიოდში
უმასპინძლა,

35-მდე

ღონისძიებას

რომელშიც

1000-მდე

მონაწილე ჩაერთო;
ზემოხსენებული
პროექტის
„ნატო
რეგიონებში“
ფარგლებში სწორედ
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის
ეთნიკური
დასახლებულ

უმცირესობებით
10

საჯარო

სკოლაში

საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
საინფორმაციო ცენტრი წელს პანკისის
ხეობაშიც გააქტიურდა. რეგიონში შემდეგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაიმართა:
 პანკისში განხორციელდა მაღალი დონის ვიზიტები სახელმწიფო მინისტრების
ვიქტორ დოლიძისა და ქეთევან ციხელაშვილის მონაწილეობით, რომლებმაც
ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
ევორინტეგრაციის
პრიორიტეტებსა
და
მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
 პანკისის სხვადასხვა საჯარო სკოლის პედაგოგებისთვის თბილისში ნატოს შესახებ
სემინარების ციკლი ჩატარდა. მონაწილეები ნატოს მიზნებს, ნატო-საქართველოს
ურთიერთობებს, სამშვიდობო მისიებში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობას,
ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის მეთოდებსა და სამხრეთ კავკასიაში
ნატოს როლს გაეცნენ.
 პროექტის

„ჩართე

ახალგაზრდები“

ფარგლებში,

საინფორმაციო

ცენტრის

ინიციატივით სხვადასხვა რეგიონიდან 100-ზე მეტი მოსწავლისთვის თბილისში
სასწავლო ვიზიტი განხორციელდა, მათ შორის კი 60-მდე ახალგაზრდა პანკისიდან
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და სხვა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლებიდან იყო (მათ შორის,
ბოლნისის აზერბაიჯანული და სომხური სკოლები, დემირელის კერძო სკოლა, ვანის
საჯარო სკოლა და სხვ.)
 საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად ჩაერთო სახალხო დღესასწაულში „პანკისობა
2017“. ჩვენი ცენტრის კუთხესთან პანკისელ სტუმრებს შეეძლოთ სხვადასხვა
გასართობ-შემეცნებით აქტივობაში ჩართულიყვნენ, მათ შორის ვიქტორინებსა და
კონკურსებში. დღის განმავლობაში მოსახლეობა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
უახლეს ინფორმაციასაც გაეცნო, პანკისელებს დაურიგდათ აღნიშნულ საკითხებზე
ლიტერატურა. პანკისში, ადგილობრივ დღესასწაულში საინფორმაციო ცენტრი
პირველად მონაწილეობდა.
 პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ჩვენმა ცენტრმა პანკისის ხეობის სხვადასხვა
საჯარო

სკოლის

120-მდე

მონაწილეობა, სადაც
ევროპული

და

მოსწავლისთვის

მოწყობილ

გამოფენაში

მიიღო

ახალგაზრდებს ნატოსა და ევროკავშირის, საქართველოს

ევროატლანტიკური

ინტეგრაციის

შესახებ

სხვადასხვა

სახის

ლიტერატურა დაურიგდათ. მოსწავლეები, ასევე, გაეცნენ საინფორმაციო ცენტრის
საქმიანობას, დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აქტივობებს.
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გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა

აღნიშნულ სამიზნე ჯგუფთან მუშაობას საინფორმაციო ცენტრმა
წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო. ზემოხსენებული
პროექტების უმეტესმა ნაწილმა სწორედ გამყოფი ხაზის გასწვრივ
მდებარე სოფლების მოსახლეობა მოიცვა. მათ შორის:
პროექტის

„ნატო-არჩევანი

მშვიდობიანი

და

სტაბილური

განვითარებისთვის“ 4 სემინარიდან ორი ციკლი დაეთმო სწორედ
მასწავლებლებს ჯერ სამეგრელო-ზემო სვანეთის გამყოფი ხაზის,
მორიგი კი შიდა ქართლის გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე
სოფლებიდან.
პროექტის „მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ“ 100 მონაწილიდან
25-მდე მასწავლებელი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში
გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებიდან იყო.
პროექტის „ჩართე ახალგაზრდები“ 100-ზე მეტი მოსწავლის თბილისში ვიზიტისას, 30-მდე
მონაწილე გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებიდან იყო, მათ შორის დიცისა და ზემო
ნიქოზის საჯარო სკოლებიდან.
25-მდე შეხვედრა გაიმართა გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში

როგორც

საქართველო-ევროკავშირის საინფორმაციო კამპანიისა და პროექტის „ევროპა სახლია“
ფარგლებში, ისე საინფორმაციო ცენტრის შიდა ქართლისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონული ბიუროების ორგანიზებით.
ევროპული კულტურის ნაკვალევზე - ახალი
პროექტი,

რომლითაც

შიდა

გამყოფ
ხაზთან
მდებარე
მცხოვრები
ახალგაზრდები

ქართლის
სოფლებში
მოვიცავით.

ახალგაზრდებმა საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის

დიმიტრი

შევარდნაძის

სახელობის ეროვნულ გალერეაში ცნობილი
ევროპელი და ქართველი მხატვრების
გამოფენები დაათვალიერეს, შემდგომ კი
მოისმინეს
ღირებულებების

ლექციები
შესახებ.

ევროპული
პროექტი

განგრძობითი ხასიათისაა და მის ფარგლებში ევროპული და ქართული კულტურების
პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა აქტივობა მომავალშიც განხორციელდება.
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სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფი

საინფორმაციო ცენტრმა, ასევე, მოიცვა შემდეგი სამიზნე ჯგუფები:
სერჟანტები - ჩვენი ცენტრი წელიწადში ორჯერ მართავს სემინარს „ჩვენი ევროპული
არჩევანი: ევროპული ღირებულებები, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია“ კოჯორში, გიორგი
ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრში, სამეთაურო-საშტაბო კურსის
მსმენელებისთვის. სერჟანტები ეცნობიან ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს, ქვეყნის
ევროატლანტიკურ პერსპექტივებს, თავდაცვის რეფორმებს, კიბერუსაფრთხოებას, ევროპულ
ღირებულებებსა და ევროინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელობას. სემინართა ციკლი 3 წელია
გრძელდება.
ჩვენს ოფისში არსებული ახალი სივრცეების საშუალებით, დავიწყეთ პროექტი „მეტი
ინფორმაციისთვის“, რომელიც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის საჯარო ლექციებს
ითვალისწინებს. პროექტში ჩაერთვნენ იურისტთა ასოციაციის წევრები, სხვადასხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეები და სხვა, რომლებმაც მიიღეს მეტი ინფორმაცია
მათთვის საინტერესო საკითხებზე. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის
ჩვენმა ცენტრმა ევროპის დღეების ფარგლებში, პროექტი „შეფ-მზარეული ელჩები“
განახორციელა. პროექტის მიხედვით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა
კულინარიის
ევროკავშირის

აკადემიაში
წევრი

თავიანთი

ქვეყნების

ნაციონალური

კულტურების

კერძები

მოამზადეს.

მრავალფეროვნების

პროექტი

პოპულარიზაციას

ისახავდა მიზნად. გარდა ამისა, ნატოს წევრი ქვეყნებისა და ნატოს სამეკავშირეო ოფისის
წარმომადგენლები, ტურნირში „ნატოს თასი 2017“ ჩაერთვნენ.
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დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს!
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისთვის ზემოხსენებული
შედეგების

მიღწევა

შეუძლებელი

იქნებოდა,

რომ

არა

წლების

განმავლობაში

დიპლომატიური წარმომადგენლობების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების
მხრიდან ცენტრისთვის გამოხატული უდიდესი მხარდაჭერა. ჩვენი გუნდი დიდ მადლობას
უხდის შემდეგ ორგანიზაციებსა და უწყებებს წლის განმავლობაში გაწეული მხარდაჭერისა
და თანამშრომლობისთვის:
სახელმწიფო სტრუქტურები
 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
 თავდაცვის სამინისტრო
 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
 თბილისის საკრებულო
 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 მთავრობის ადმინისტრაცია
 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
 საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი
 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში
 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში
 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 შინაგან საქმეთა სამინისტრო

დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო ორგანიზაციები
 აშშ-ის საელჩო საქართველოში
 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრი
 ბულგარეთის საელჩო საქართველოში
38
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

წლიური ანგარიში 2017
 ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში
 ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
 ევროკავშირი საქართველოსთვის
 ესტონეთის საელჩო საქართველოში
 ლიტვის საელჩო საქართველოში
 „მმართველობა განვითარებისთვის“
 ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში
 ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილება
 პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი
 საქართველოს გაეროს ასოციაციის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და
ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა“
 საქართველოს საელჩო სლოვაკეთში
 სლოვაკეთის საელჩო საქართველოში
 სლოვაკეთისა და გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსიტიტუტი
 ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქართველოში

სამოქალაქო სექტორი
 აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი
 ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი
 ბრიტანული კუთხე
 განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი
 დემოკრატიის ლაბორატორია
 ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი
 ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი
 ვესტ პოინტის საზოგადოება საქართველო
 ინტეგრაცია - გზა ნატოსა და ევროკავშირისაკენ
 კომპანია „ტაქსიფაი“
 მშვიდობის ფონდი
 მომავალ დიპლომატთა კლუბი
 სამოქალაქო განვითარების სააგენტო
 სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
 საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
 საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაცია
 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
 საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
 ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო
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სპონსორები
 ჯეოსელი
 კლუბი 71
 ვილეოროი და ბოხი
 ისი-პარი
 რაუხი/ნაბეღლავი
 ბორჯომი
 Wendy’s/Dunkin’ Donuts
 გალერი პალასი
 სასტუმრო რუმსი
 სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერია
 ალპინას საღებავები
 თრეველშოპი
 Schuchmann Wines Georgia

გვსურს,

ასევე

მადლობა

გადავუხადოთ

სახელმწიფოს

რწმუნებულ-გუბერნატორის

ადმინისტრაციებს,
ადგილობრივ
თვითმმართველობებს,
უმაღლეს
სასწავლო
დაწესებულებებს, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა
და სხვა რელიგიურ ჯგუფებს, მედიასა და პროექტების სპონსორებს ჩვენი საერთო მიზნების
მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ცენტრალური ოფისი:
მის.: შალვა დადიანის 2/1, თავისუფლების მოედანი, 0105, თბილისი
ტელ.: 2158 100
ელ.ფოსტა: infocenter@eu-nato.gov.ge

რეგიონული ბიუროები:
აჭარაში - ე. ნინოშვილის ქ. N35, ბათუმი
წარმომადგენელი: ირმა გაბინაშვილი - irma.gabinashvili@eu-nato.gov.ge
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სამცხე-ჯავახეთში - თამარ მეფის ქ.N44, 0700, ახალქალაქი
წარმომადგენელი: თეონა ზურაბაშვილი - teo.zurabashvili@eu-nato.gov.ge
იმერეთში - თამარ მეფის ქ. N12, ქუთაისი
წარმომადგენელი: მარიკა ვაჭარაძე - efremidze@gmail.com
შიდა ქართლში - ჭავჭავაძის ქ. N53, გორი
წარმომადგენელი: მარიამ გიგაური - mariam.gigauri@eu-nato.gov.ge
კახეთში - თელავი
წარმომადგენელი: ბექა ექსეულიძე - bekaekseulidze@gmail.com
სამეგრელო-ზემო სვანეთში - ზუგდიდი
წარმომადგენელი: ანა ცანავა - ann.tsanava@yahoo.com
მცხეთა-მთიანეთში - თიანეთი
წარმომადგენელი: სოფი ხარხელაური - kharkhelauri19871401@gmail.com
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