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დირექტორის მიმართვა

საინფორმაციო ცენტრში მუშა-

ობას მარტიდან შევუდექი. აქ 

მოტივირებული, გამოცდილი და 

თავისი საქმის ერთგული გუნდი 

დამხვდა, რომელიც უკვე წლე-

ბია მთელი საქართველოს მასშ-

ტაბით აწარმოებს საინფორმა-

ციო კამპანიას და მოსახლეობას 

სწორ ინფორმაციას აწვდის სა-

ქართველოს ევროპული და ევ-

როატლანტიკური ინტეგრაციის 

პროცესზე. ცენტრის საქმიანობა 

დღესდღეობით განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს მიმდინარე 

ანტიდასავლური პროპაგანდის 

ფონზე, რომელიც დემოკრატი-

ისა და დასავლური გაერთიანე-

ბების შესახებ აქტიურად ავრ-

ცელებს დეზინფორმაციას და 

მცდარ შეხედულებებს. 

ჩვენი გუნდის წლევანდელი საქ-

მიანობა ინფორმაციის გავრცე-

ლების თვალსაზრისით არსებულ 

საჭიროებებს მოერგო. ერთ-ერ-

თი პრიორიტეტი საქართველოს 

რეგიონებში უფრო აქტიური 

საინფორმაციო კამპანიის ჩატა-

რება გახლდათ. სწორედ ამიტომ, 

წელს საინფორმაციო ცენტრის 

რეგიონული ბიუროების ქსელი 

გავაფართოვეთ. ამჟამად, ცენტრს 

რეგიონული წარმომადგენლები 

ჰყავს სამცხე-ჯავახეთში, აჭარაში, 

შიდა ქართლში, მცხეთა-მთი-

ანეთში, კახეთში, იმერეთსა და 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში. ამას 

გარდა, ჩატარებული ღონის-

ძიებების 70%-ზე მეტი სწორედ 

რეგიონებში გავმართეთ. უფრო 

გავაქტიურდით აქამდე ჩვენი და-

ფარვის მიღმა მყოფ მხარეებში, 

სადაც განსაკუთრებულად იკვე-

თება ნატოსა და ევროკავშირზე 

სწორი ინფორმაციის გავრცელე-

ბის საჭიროება. ცალკე აღნიშვნას 

იმსახურებს ცენტრის მიერ პან-

კისის ხეობაში, ეთნიკური უმცი-

რესობებით დასახლებულ რეგი-

ონებში და საოკუპაციო  ხაზებთან 

ახლოს მცხოვრები მოსახლეობის 

ჩართვა სხვადასხვა საინფორმა-

ციო ხასიათის აქტივობაში. 

წელს მეტი ყურადღება დავუთ-

მეთ საინფორმაციო და ანალი-

ტიკური მასალების მომზადება-

საც. გამოვეცით წიგნი „გზამკვ-

ლევი ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ“, მოვამზადეთ ახალ-

გაზრდა აუდიტორიისთვის გა-

მიზნული კარიკატურების წიგნი, 

ევროკავშირთან გახსნილ ახალ 

შესაძლებლობებზე. ასევე, გამო-

ვეცით საინფორმაციო ბროშურა 

„13 მითი ნატოს შესახებ“ რო-

გორც ქართულ, ასევე სომხურ 

და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ჩვენი ცენტრის ორგანიზებით 

ყოველწლიურად იმართება 

ნატოსა და ევროპის დღეები. 
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შესახებ საინფორმაციო კამპა-

ნიის წარმოებაში.  

მთლიანობაში, წელს 400-მდე 

ღონისძიება ჩავატარეთ და 

28,000-ზე მეტ ადამიანს მივაწო-

დეთ ინფორმაცია ნატოზე, ევ-

როკავშირზე, საქართველოს აღ-

ნიშნულ სტრუქტურებთან თანამ-

შრომლობაზე, იმ სიკეთეებსა და 

კონკრეტულ შედეგებზე, რაც ამ 

ურთიერთობებს ჩვენი ქვეყნის-

თვის მოაქვს. ჩვენი საქმიანობით 

მოვიცავით მრავალფეროვანი 

აუდიტორია: ახალგაზრდები, 

სხვადასხვა პროფესიის ადამი-

ანები, მედიის წარმომადგენლე-

ბი, სასულიერო პირები, საჯარო 

მოხელეები და სხვა. 

ვამაყობთ, რომ საინფორმაციო 

ცენტრს შესანიშნავი პარტნიორუ-

ლი ურთიერთობა აქვს დამყარე-

ბული როგორც სამოქალაქო სა-

ზოგადოების, არასამთავრობო 

სექტორის, ასევე, დიპლომატი-

ური კორპუსის, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, აკადემიური 

წრეებისა და ხელისუფლების 

სხვადასხვა შტოს წარმომად-

გენლებთან. თავისუფლების 

მოედანზე მდებარე ჩვენი ახალი 

ოფისის მეშვეობით, ერთმანეთ-

თან ვაკავშირებთ ყველა უწყე -

ბასა და ორგანიზაციას, რომე-

ლიც ევროპული და ევრო-ატ-

ლანტიკური ინტეგრაციის თე-

მებზე მუშაობს და ამ პროცესის 

ხელშემწყობია. 

მსურს, უდიდესი მადლიერება 

გამოვხატო ყველა ჩვენი პარტ-

ნიორის მიმართ, მთელი წლის 

განმავლობაში გაწეული ფას-

დაუდებელი დახმარებისა და 

თანამშრომლობისთვის. განსა-

კუთრებით აღსანიშნავია საინ-

ფორმაციო ცენტრის ყოფილი საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი
ნინო ბოლქვაძე

ამ პერიოდში, ჩვენი საინფორ-

მაციო ხასიათის ღონისძიებები 

განსაკუთრებული ინტენსივო-

ბით მიმდინარეობს და საზეიმო 

ხასიათსაც იძენს. წელს ნატოს 

დღეები მეათედ, ხოლო ევროპის 

დღეები მეხუთედ აღვნიშნეთ. 

ცალკე უნდა გამოვყოთ ნატო-

საქართველოს სახალხო დიპ-

ლომატიის ფორუმი, რომელსაც 

უკვე მეორედ ვუმასპინძლეთ 

საქართველოში. ამ უნიკალუ-

რი პლატფორმის მეშვეობით, 

საქართველოს თავისი წვლი-

ლი შეაქვს ანტიდასავლურ 

პროპაგანდასთან ბრძოლის 

საერთაშორისო სტრატეგიულ 

დისკუსიებში.   წლის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვ-

ლენა ევროკავშირთან უვიზო 

მიმოსვლის ამოქმედება იყო. 

შესაბამისად, ჩვენც აქტიურად 

ჩავებით  უვიზო მიმოსვლის წე-

სებისა და შესაძლებლობების 

ზემდგომი უწყების – ევროპულ 

და ევროატლანტიკურ სტრუქტუ-

რებში ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპა-

რატის და უშუალოდ ყოფილი 

სახელმწიფო მინისტრის ბ-ნი 

ვიქტორ დოლიძის წვლილი 

ჩვენი საქმიანობის წარმატებით 

განხორციელებაში. დეკემბ-

რიდან საინფორმაციო ცენტრი 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში გადავიდა. 

დარწმუნებული ვარ, მომდევნო 

წელს, ახალ უწყებასთან თანამ-

შრომლობით, ბევრ სასიკეთო 

სიახლეს, საინტერესო პროექტსა 

და აქტიურ საინფორმაციო კამ-

პანიას შემოგთავაზებთ.
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ვინ ვართ 
ჩვენ? 

400-მდე შეხვედრა/ღონისძიება და 

28 000-მდე ადამიანი, რომელმაც 

უფრო მეტი იცის ნატოსა და ევრო-

კავშირის, საქართველოს ევროპული 

და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

შესახებ – ეს ჩვენი ცენტრის 2017 წლის 

მთავარი მიღწევაა. გვ.6

ჩვენი მისია ჩვენი მიღწევები

მოსწავლეები, სტუდენტები, მასწავლებლები, საჯარო 

მოხელეები / ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომად-

გენლები, სასულიერო პირები, მედია, ეთნიკური უმცი-

რესობები, გამყოფ ხაზთან ახლოს მდებარე სოფლების 

მოსახლეობა, ფერმერები, მეწარმეები და ა.შ.

ვინ არიან ჩვენი 
სამიზნე ჯგუფები? 

ჩვენი მიზანია საქართველოს მოქალაქეებს მათთვის გა-

საგებ ენაზე ავუხსნათ ნატოსა და ევროკავშირის მიზნები, 

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგ-

რაციის მნიშვნელობა და აღნიშნული პროცესის პოზიტი-

ური შედეგები.

მოვიპოვოთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური არჩევანის 

მიმართ საზოგადოების გაცნობიერებული მხარდაჭერა.

გავაქარწყლოთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ის მი-

თები და არასწორი შეხედულებები, რასაც ანტიდასავლუ-

რი პროპაგანდა ავრცელებს.

რა არის 
ჩვენი მიზანი?

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტ-

რი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც 

2005 წელს დაფუძნდა და უკვე 12 წელია საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ 

საზოგადოების ინფორმირებაზე ზრუნავს. 

11  ორგანიზაციასთან და სასწავლო 

დაწესებულებასთან გავაფორმეთ 

თანამშრომლობის მემორანდუმები, 

ჩვენი საერთო მიზნების ეფექტიანად 

განხორციელებისთვის.

ურთიერთთანამ-
შრომლობის 
მემორანდუმები

რეგიონული ქსელის 
გაფართოება 

ჩვენი  ხედვით, რეგიონის მოსახლე-

ობის ინფორმირება განსაკუთრებით 

პრიორიტეტუ ლია. სამმა ახალ მა

რეგიონულმა წარმომადგენელმა 

ოქტომბრიდან განაახლა მუშაობა 

სა მეგრელო-ზემო სვანეთში, კახეთსა 

და იმერეთში. მცხეთა-მთია ნეთში კი 

საინფორმაციო ცენტრმა ახალი 

ბიურო გახსნა. დღეისათვის ცენტრის 

7 რეგიონული ბიურო ფუნქციონი-

რებს. გვ.7

ჩვენი 
სტატისტიკა
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საინფორმაციო ცენტრი წლის განმავლობაში სხვადასხ-

ვა სახის აქტივობას ეწევა, მათ შორის, მართავს: საჯარო 

ღონისძიებებს, სემინარებს, საინფორმაციო შეხვედრებსა 

და კამპანიებს, ღია დისკუსიებს, გასართობ-შემეცნებით 

ღონისძიებებსა და სხვ.

საზოგადოებაზე ორიენტირებული 
საქართველოს მოსახლეობის თითოეულ მოქალაქემდე ნა-

ტოსა და ევროკავშირის შესახებ სწორი ინფორმაციის მიტანა 

ჩვენი მთავარი ამოცანაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენი საქმიანობა 

მრავალფეროვან სამიზნე ჯგუფებს მოიცავს.

ჩვენი საქმიანობა ჩვენი ღირებულებები

ჩვენთვის ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი მთავა-

რი ინსტრუმენტი სოციალური მედია და საინფორმაციო 

ცენტრის ვებგვერდია. ჩვენ აქტიურები ვართ Facebook-ზე, 

Twitter-ზე, Instagram-ზე, LinkedIn-სა და Youtube-ზე. გვ.9

სოციალური 
მედია/ვებგვერდი 

ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ საინფორმაციო მასალების 

განახლებასა და მომზადებაზე, რომელიც მარტივ, გასაგებ 

ენაზე აწვდის საქართველოს მოსახლეობას ნატოსთან და 

ევროკავშირთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. გვ.8

საინფორმაციო 
მასალები

ნატოს დღეები გვ.10

ევროპის დღეები გვ.12

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი გვ.14

ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო კამპანია გვ.16

წლის 
მნიშვნელოვანი 
პროექტები

ჩვენი 
კომუნიკაციის 
არხები 

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 ევრო -

ატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში მაქსიმალური საზო-

გადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად  აქტიურად 

ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავ-

რობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, საერთაშორი-

სო ორგანიზაციებთან, მედიასთან და სხვ.

მაკავშირებელი რგოლი
ჩვენი ცენტრი, ახალი ოფისის საშუალებით უკვე წარმოადგენს 

იმ თავისუფალ სივრცეს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს 

ევროინტეგრაციის თემებზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზა-

ციას, უწყებასა და ორგანოს. ამასთან, ვართ მაკავშირებელი 

რგოლი სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის.
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ანგარიში სამიზნე 
ჯგუფების მიხედვით

გვ.18

აქ შეგიძლიათ, გაეცნოთ საინფორმაციო ცენტრის მნიშვ-

ნელოვან პროექტებსა და ღონისძიებებს პრიორიტეტული 

სამიზნე ჯგუფების მიხედვით.  
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2017 წელს, საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებითა და მონაწილეობით 

400-მდე შეხვედრა/ღონისძიება 

გაიმართა, შედეგად კი 28 000-მდე 

ადამიანმა პირდაპირი კომუნიკაციის 

გზით მიიღო ინფორმაცია ნატოსა 

და ევროკავშირის, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის შესახებ. თბილისში 120, 

ხოლო რეგიონებში 280-მდე ღო-

ნისძიება ჩატარდა. წელს, ჩვენს აქ-

ტივობებში რეგიონებში მცხოვრები 

მოსახლეობის ჩართულობა განსა-

კუთრებით მაღალი იყო. რეგიონებში 

განხორციელებულ ღონისძიებათა 

შედეგად 15 000-მდე ადამიანს მი-

ვაწოდეთ ინფორმაცია ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ. 

ჩვენი მიღწევები

ჩვენი სტატისტიკა

ჩვენი ცენტრი თავისუფალი სივრცეა 

ყველა იმ ორგანიზაციისთვის, რომ-

ლებიც ხელს უწყობენ საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესს, დემოკრატი-

ული პრინციპების განვითარებასა და 

ევროპული ღირებულებების პოპუ-

ლარიზაციას. შედეგად, წლის განმავ-

ლობაში ცენტრმა სხვა უწყებებისა თუ 

სამოქალაქო სექტორის მიერ ორგა-

ნიზებულ 150-მდე ღონისძიებას უმას-

პინძლა. მათ შორის იყო: არჩევნები 

2017-ის სადამკვირვებლო მისიების 

მედია ცენტრი, ანტიდასავლური პრო-

პაგანდის წინააღმდეგ სამოქალაქო 

მოძრაობის #ძალაევროპაშია პრე-

ზენტაცია, კონფერენციები, სამუშაო 

შეხვედრები, გამოფენები და სხვ.

საინფორმაციო ცენტრის ღონისძიებების რაოდენობა რეგიონებში
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წელს, ჩვენი ცენტრის პრიორიტეტი 

ძლიერი რეგიონული წარმომადგენ-

ლობების შექმნა და ადგილობრივი მო-

სახლოების ინფორმირების ზრდა იყო. 

ამით აიხსნება კიდეც ის ფაქტი, რომ 

ჩვენი აქტივობების 70%-ზე მეტი სწო-

რედ რეგიონებში განხორციელდა.

საინფორმაციო ცენტრმა, წელს, რე-

გიონული წარმომადგენლობების 

ქსელი გააფართოვა. სამმა ახალმა 

რეგიონული ქსელის გაფართოება

რეგიონულმა წარმომადგენელმა 

ოქტომბრიდან განაახალა მუშაობა სა-

მეგრელო-ზემო სვანეთში, კახეთსა და 

იმერეთში. მცხეთა-მთიანეთში კი საინ-

ფორმაციო ცენტრმა ახალი ბიურო გახ-

სნა. ამჯერად საქართველოს მასშტაბით 

საინფორმაციო ცენტრის 7 რეგიონული 

ბიურო ფუნქციონირებს: აჭარაში, სა-

მეგრელო-ზემო სვანეთში, იმერეთში, 

სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში, 

მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში.

ბათუმი

ზუგდიდი

ქუთაისი

ახალქალაქი

გორი
თიანეთი

თელავი

400 შეხვედრა/ღონისძიება

28 000 ადამიანი
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ჩვენი საქმიანობა

 წელს საინფორმაციო ცენტრმა 

მოამზადა: 

 წიგნი – „გზამკვლევი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ“, რომელიც 

ქართულ ენაზე მომზადებულ სას-

წავლო სახელმძღვანელოს წარ-

მოადგენს; 

საინფორმაციო მასალები

 ახალი საინფორმაციო ბროშურა 

„13 მითი ნატოს შესახებ“ ქართულ, 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, 

რომლის მიზანია ნატოს შესახებ 

ყველაზე გავრცელებული მცდარი 

შეხედულებების რეალური ფაქტე-

ბით გაბათილება;

 კარიკატურების წიგნი „შევეგებოთ 

ახალ შესაძლებლობებს“, უვიზო 

მიმოსვლისა და ასოცირების ხელ-

შეკრულების შედეგად მიღებული 

ახალი შესაძლებლობების შესა-

ხებ;
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ჩვენი ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს უმაღლეს სას-

წავლო დაწესებულებებთან. ჩვენი ცენტრის ორგანიზებით, 

წელს,  ნატოსა და ევროკავშირის აუდიტორიები 6  უნი-

ვერსიტეტში  გაიხსნა, მათ შორისაა: შავი ზღვის საერთა-

შორისო, 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 თავი-

სუფალია ევროინტეგრაციის თემებზე დაგეგმილი ღონის-

ძიებების განსახორციელებლად და ღია დისკუსიებისთვის.

ჩვენს FaceBook გვერდს დღეისათვის 25 

000-მდე გამომწერი ჰყავს, უნიკალურ 

მომხმარებელთა რაოდენობა კი 2017 

წელს 7 000-ით გაიზარდა. საქართვე-

ლოში მსგავსი შინარსიის მქონე გვერ-

დების რეიტინგის ხუთეულში ად გილს 

ისეთი ორგანიზაციების გვერდით ვი-

ნარჩუნებთ, როგორიცაა ნატო, ევრო-

კომისია, ევროპის საგარეო ქმედებათა 

სამსახური (EEAS) და ევროკავშირის 

წარმომადგენლობა საქართველოში. 

სოციალური მედია და ვებგვერდი

წელს, ჩვენი ვებგვერდი 

www.infocenter.gov.ge ინგლისურ 

ენაზე ითარგმნა. ვებგვერდზე ფუნქ-

ციონირებს მუდმივად განახლებადი 

ელექტრონული ბიბლიოთეკაც. ბიბ-

ლიოთეკაში ნატოსა და ევროკავ-

შირზე, საქართველოს აღნიშნულ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლო-

ბის შესახებ ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე სხვადასხვა მასალის მოძიებაა 

შესაძლებელი.

ნატოსა და ევროკავშირის აუდიტორიები
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2017 წელს ნატოს დღეები საქართ-

ველოში მეათედ აღინიშნა. თავი-

სუფლების მოედანზე მდებარე საინ-

ფორმაციო ცენტრის ახალმა ოფისმა 

ნატოს დღეების საზეიმოდ გახსნას 

პირველად უმასპინძლა. 60-მდე ღო-

ნისძიება, რომლებმაც, ქვეყნის მასშ-

ტაბით, ჯამში 5000-ზე მეტი მოქალაქე 

მოიცვა, 2-იდან 11 აპრილის ჩათვლით 

განხორციელდა. 

ჩატარებული ღონისძიებები მრავალ-

ფეროვნებით გამოირჩეოდა. მათ 

შორის იყო: ნატო-საქართველოს 

სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, 

სემინარები და სასწავლო ვიზიტები 

პედაგოგებისთვის, მოსწავლეებისთ-

ვის, ტრენინგები ჟურნალისტებისთ-

ვის, საინფორმაციო შეხვედრები და 

შემეცნებითი კონკურსები სტუდენ-

ტებისთვის, რეგიონული მასშტაბის 

სახალხო ღონისძიებები, ტურნირი 

ფეხბურთში „ნატოს თასი 2017“, სა-

ჯარო ლექციები, ღია კარის დღე 

პარლამენტში, პროექტი „სკოლაში 

დაბრუნება“ მაღალი თანამდებობის 

პირების მონაწილეობით და სხვ.1

წლის მნიშვნელოვანი პროექტები

ნატოს დღეები

1 ნატოს დღეები ნატოსა და ევროკავშირის შესა-

ხებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, ევ-

როპულ  და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტ-

რის აპარატის, ნატოს საკონტაქტო საელჩოს 

საქართველოში – ბულგარეთის საელჩოსა და 

საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის 

მხარდაჭერით განხორციელდა. 

მეტი 

60-მდე
ღონისძიებამ5000-ზე

მოქალაქე მოიცვა 
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ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

საინფორმაციო ცენტრმა საქართ-

ველოში მაისი ევროპის თვედ აქცია. 

ყოველწლიურ ღონისძიებათა ციკლი 

„ევროპის დღეები“ წელს მეხუთედ 

ჩატარდა. 7-დან 25 მაისის ჩათვლით 

საქართველოს დედაქალაქსა და 

26 მუნიციპალიტეტში 80-ზე მეტი 

ღონისძიება გაიმართა, რომლებშიც 

7000-ზე მეტი  მოქალაქე 

ჩაერთო. 

წლევანდელი ღონისძიებების მთავა-

რი ხაზი ევროკავშირთან გახსნილი 

ახალი შესაძლებლობა – ევროკავ-

შირის/შენგენის ქვეყნებში უვიზო 

მიმოსვლა იყო. შევეგებოთ ახალ შე-

საძლებლობებს – ამ სლოგანით გაიხ-

სნა ევროპის დღეები რიყის პარკში, 

სადაც ჩვენი ცენტრის კარავი მთელი 

დღის განმავლობაში მასპინძლობდა 

სტუმრებს და მათ ევროკავშირში უვი-

ზოდ მოგზაურობის წესებს სიმულაცი-

ური თამაშით აცნობდა. 

წლევანდელი ევროპის დღეები მო-

ქალაქეთა ჩართულობის ზრდითა და 

მასშტაბური აქტივობებით გამოირჩე-

ოდა, რომელთაგან განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია: სასწავლო ვიზიტი 

სლოვაკეთში პროფესიული სასწავ-

ლებლების პედაგოგებისთვის; საინ-

ფორმაციო კამპანია უვიზოდ მოგზა-

ურობის შესახებ, სემინარი საქართ-

ველოს ყველა მუნიციპალიტეტისა და 

საკრებულოს ხელმძღვანელებისთ-

ვის, თბილისში სასწავლო ვიზიტები 

გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე 

სოფლებიდან, ასევე, სხვადასხვა რე-

გიონიდან 200-ზე მეტი მოსწავლისა 

და პედაგოგისთვის; სემინარები სტუ-

დენტებისთვის, საჯარო ლექციები და 

საინფორმაციო ტურები, ველო-მარა-

თონები და სხვ2. 

ევროპის დღეები

წლის მნიშვნელოვანი პროექტები

მოქალაქე ჩაერთო

საქართველოს

26
მუნიციპალიტეტში80-ზე მეტ

ღონისძიებაში

7000-ზე მეტი

დედაქალაქსა
და

2 ევროპის დღეები საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებით, საქართველოში ევროკავშირის 

დელეგაციასთან და საქართველოს სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით გა-

იმართა.
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მზარდ ანტიდასავლურ პროპაგან-

დასთან ბრძოლაში საქართველო აქ-

ტიურადაა ჩართული და 2016 წლიდან 

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპ-

ლომატიის ფორუმს მასპინძლობს. 

აღნიშნული ფორუმი სწორედ ნატოსა 

და ევროკავშირის შესახებ საინფორ-

მაციო ცენტრის ორგანიზებით 2017 

წელს მეორეჯერ განხორციელდა.

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპ-

ლომატიის ფორუმი პროპაგანდასთან 

ბრძოლის წინააღმდეგ ნატოს წევრი 

და პარტნიორი ქვეყნების ერთობ-

ლივი მუშაობის, რეკომენდაციების 

შემუშავებისა და სტრატეგიების და-

გეგმვისთვის მნიშვნელოვან პლატ-

ფორმას წარმოადგენს.  

„ნატო პროპაგანდას პროპაგანდით არ 

უპირისპირდება“, – ფორუმზე არაერ-

თხელ გაჟღერდა ნატოს მთავარი 

მიდგომა მცდარი ინფორმაციის წი-

ნააღმდეგ. აღნიშნული გზავნილითვე 

გახსნა ფორუმი სახალხო დიპლომა-

ტიის საკითხებში ნატოს გენერალური 

მდივნის თანაშემწემ, საგანგებო და 

სრულუფლებიანმა ელჩმა, თაჯან 

ილდემმა. „ჩვენ აქტიურად ვებრძვით 

დეზინფორმაციას სოციალურ მედიაში, 

მედიასთან ერთად ვმუშაობთ არასწო-

რი ინფორმაციის გაქარწყლებისათ-

ვის, ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ყველა 

ჩვენი აქტივობა, თუ ოპერაცია ღია და 

გამჭვირვალე ფორმით შესრულდეს“, 

– აღნიშნა თაჯან ილდემმა.3

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი

3 ფორუმის მხარდამჭერები იყვნენ: სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლან-

ტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებ-

ში, ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველო-

ში, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის 

სამინისტრო და ნატოს სახალხო დიპლომატიის 

განყოფილება.

წლის მნიშვნელოვანი პროექტები

არ უპირისპირდება

„ნატო
პროპაგანდას

პროპაგანდით
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ევროკავშირი-საქართველოს საინ-

ფორმაციო კამპანია საქართვე-

ლოს მთავრობისა და სამოქალაქო 

სექტორის ერთობლივი თანამშ-

რომლობით მიმდინარეობდა და ის 

მიზნად ისახავდა მარტივ, გასაგებ 

ენაზე საქართველოს მოსახლე-

ობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას 

ევროკავშირისა და საქართველოს 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურ-

თიერთობებზე, მოქალაქეების 

ცნობიერების ამაღლებას, თუ რა 

კონკრეტული სარგებელი შეუძლია 

მოიტანოს საქართველოს ასოცი-

რების ხელშეკრულებამ, ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის განხორციელებამ და უვი-

ზო რეჟიმმა. კამპანიის წარმოებისას 

განსაკუთრებული აქცენტი საქართ-

ველოს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის 

ამოქმედებაზე გაკეთდა. 

 კამპანიის ფარგლებში, საინფორ-

მაციო ცენტრი სამი მიმართულე-

ბით ჩაერთო:

 ჩავატარეთ 50 საინფორმაციო შეხ-

ვედრა საქართველოს რეგიონების 

მოსახლეობასთან ექსპერტებისა 

და ხელისუფლების წარმომადგენ-

ლების მონაწილეობით;

 ჩავატარეთ კონკურსი „გა-მოხატე 

ევროპა“, რომლის ფარგლებშიც 

მონაწილეებმა  გამოხატეს თა-

ვიანთი დამოკიდებულება ევრო-

პის მიმართ და შექმნეს პოსტერი,  

ფოტო ან ნახატი თემაზე – „ჩემი 

თვალით დანახული ევროპა“; 

 გავავრცელეთ ჩვენი წინაპრების 

გამონათქვამებზე დაყრდნობით 

შექმნილი ვიდეო-რგოლები და 

საინფორმაციო მასალები.  ეს 

ეტაპი მოსახლეობასთან ჩვენი 

წინაპრების – ისეთი გამოჩენილი 

ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო კამპანია

წლის მნიშვნელოვანი პროექტები
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ქართველი განმანათლებლებისა 

და საზოგადო მოღვაწეების – ენით 

საუბარს მოიცავდა, როგორიცაა 

ილია ჭავჭავაძე, დავით კაკაბაძე, 

იოსებ გრიშაშვილი, გერონტი 

ქიქოძე, ნიკოლო მიწიშვილი. ამ 

გზით ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ 

ევროპისკენ სწრაფვა თანამედ-

როვე პოლიტიკური ლიდერების 

მიერ არაა თავსმოხვეული და რომ 

ეს არჩევანი ქართველებმა საუკუ-

ნეების წინ გააკეთეს, რომლებიც 

მიიჩნევდნენ, რომ საქართველოს 

განვითარება და გადარჩენა მხო-

ლოდ ევროპასთან დაახლოების 

პროცესშია.   

გამოჩენილი ქართველების გამონათ-

ქვამები განთავსდა საქართველოს 

27 მუნიციპალიტეტში,  წინაპრების 

გამონათქვამებზე შექმნილი ვიდეო-

რგოლები კი საქართველოს სხვადას-

ხვა ტელევიზიაში რამდენიმე კვირის 

განმავლობაში ვრცელდებოდა. 

საინფორმაციო მასალები ითარგმ-

ნა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე 

– სომხურ, აზერბაიჯანულ, ოსურ და 

აფხაზურ ენებზე.4

4 ევროკავშირი-საქართველოს საინფორმაციო 

კამპანია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 

პროეექტის „ასოცირების ხელშეკრულების 

განხორციელების მხარდაჭერა“ ფარგლებში წა-

რიმართა. კამპანიას კოორდინაციას უწევდა ევ-

როპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტ-

რის აპარატი, სხვა სამთავრობო სტრუქტურებ-

თან, საინფორმაციო ცენტრთან პარტნიორობი-

თა და კომპანიის “JWT Metro” დახმარებით.
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 ჩვენი ცენტრი განსაკუთრებულ 

ყურადღებას ახალგაზრდებს 

უთმობს. ამაზე მეტყველებს სტა-

ტისტიკური მონაცემებიც: 300-მდე 

ღონისძიება და 18 000-მდე ახალ-

გაზრდა, რომელმაც დღეს უფრო 

მეტი იცის ნატოსა და ევროკავში-

რის შესახებ. განხორციელებულ 

აქტივობებს შორის გამოვყოფ-

დით:  

 „ნატო რეგიონებში“ და „ევროკავშირი 

რეგიონებში“ – საქართველოს 6 რე-

გიონში საინფორმაციო ცენტრ-

თან დაახლოებულმა ახალგაზრ-

დულმა ორგანიზაციებმა საერთო 

ჯამში 44 საჯარო სკოლაში საინ-

ფორმაციო შეხვედრა ჩაატარეს. 

პროექტმა 1 700-მდე მოსწავლე 

მოიცვა.  

 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 

ცენტრის საზაფხულო და საშემოდგომო სკოლები, 

რომლის ფარგლებშიც 5 ნაკადად 

130-მდე ახალგაზრდამ გაიარა სა-

სერტიფიკატო კურსი. 

 15-მდე ღია კარის დღე, რომლის ფარგ-

ლებშიც ჩვენმა ცენტრმა 400-მდე 

სტუმარს უმასპინძლა. 

 საჯარო ლექციათა ციკლი „მე - ევროპელი“, რო-

მელიც საინტერესო სტუმრების 

მონაწილეობით ევროპული ფა-

სეულობებისა და საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესის 

შესახებ ღია დისკუსიებს ითვა-

ლისწინებს. წელს საინფორმაციო 

ცენტრმა 8 საჯარო ლექცია გამარ-

თა, რომელსაც 750-მდე მოქალაქე 

დაესწრო. 

 საინფორმაციო შეხვედრები მანავისა და ანაკ-

ლიის საზაფხულო ბანაკებში – 15 ნაკადად 

გადანაწილებულ 3 100-მდე მონა-

წილეს ჩვენი ცენტრის წარმომად-

გენლები შეხვდნენ და ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ ესაუბრ-

ნენ.5

ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

 ასევე, გაიმართა გასართობ-შემეცნებითი 

ხასიათის 30-მდე აქტივობა, მათ შორის 

ექსკურსიები კრწანისისა და ვა-

ზიანის სამხედრო ბაზებზე, პრე-

ზიდენტის სასახლეში, ოკუპაციის 

მუზეუმში, კონკურსები, ინტელექ-

ტუალური თამაშები, სპორტული 

ღონისძიებები და სხვ.

სტუდენტები / მოსწავლეები

ევროკავშირზე

18000-მდე
ახალგაზრდამ, დღეს

უფრო მეტი იცის
ნატოსა და
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 ჩვენი ცენტრი  2008 წლის აგვის-

ტოს ომსა და ავღანეთის სამშ-

ვიდობო მისიებში დაღუპული 

და დაჭრილი საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების სამხედ-

რო მოსამსახურეების შვილები-

სათვის უკვე რამდენიმე წელია 

არაერთ საგანმანათლებლო 

პროექტს ახორციელებს. მათ შო-

რისაა: 

 „გავიცნოთ ბრიტანეთი“, რომლის 

ფარგლებშიც  გმირების შვილე-

ბი ინგლისურისა და ბრიტანული 

კულტურის შემსწავლელ უფასო 

კურსებს გადიან.6

 წელს საინფორმაციო ცენტრის 

სოციალურ აქტივობებს საგანმა-

ნათლებლო ცენტრი ედუ ჰაბი და 

განათლების საერთაშორისო აკა-

დემიაც შეურთდნენ. აღნიშნულმა 

ცენტრებმა 2008 წლის ომში და-

შავებული სამხედრო მოსამსახუ-

რეების 25-მდე შვილს ინგლისური 

ენის შემსწავლელი უფასო ორთ-

ვიანი კურსი აჩუქა. 

 3 თვის განმავლობაში 35-მდე 

ახალგაზრდამ ტექნოპარკში 4 

სხვადასხვა მიმართულებით 

სასწავლო კურსი გაიარა. ახალ-

გაზრდებმა  ტექნოლოგიებისა და 

ინოვაციების მათთვის საინტე-

რესო მიმართულებები შეისწავ-

ლეს.7

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ 

აღნიშნული ინიციატივებისთვის 

თავდაცვის სამინისტრომ ჩვენს 

ცენტრს მადლობის სიგელი გადასცა, 

წლების განმავლობაში საქართვე-

ლოს შეიარაღებული ძალების 

სამხედრო მოსამსახურეებისა და 

მათი ოჯახის წევრების უანგარო 

მხარდაჭერისა და თანადგომისთ-

ვის. 

პროექტები გმირების შვილებისთვის

5 აღნიშნულ ბანაკებში შეხვედრები სსიპ „ბავშვ-

თა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან“ 

თანამშრომლობით იმართება.
6 პროექტის მხარდამჭერები არიან ბრიტანეთის 

საელჩო საქართველოში, ბრიტანული კუთხე და 

თავდაცვის სამინისტრო.
7 საგანმანათლებლო პროექტი კომპანია ტაქსი-

ფაის ინიციატივით, ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს-

თან, თავდაცვის სამინისტროსა და დემოკრა-

ტიის ლაბორატორიასთან თანამშრომლობით 

განხორციელდა.
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ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

 საინფორმაციო ცენტრმა ნატო-

სა და ევროკავშირის თემებზე 

300-მდე პედაგოგი გადაამზადა. 

განხორციელდა შემდეგი პროექ-

ტები: 

 „ნატო - არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური 

განვითარებისთვის“, რომლის ფარგლებ-

შიც სხვადასხვა რეგიონის 120-მდე 

მასწავლებლისთვის თბილისში 

სემინართა ციკლი გაიმართა. 

წელს პროექტში ჩაერთვნენ პე-

დაგოგები სამეგრელო-ზემო სვა-

ნეთისა და შიდა ქართლის საოკუ-

პაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე 

სოფლებიდან, პანკისის ხეობიდან, 

ლაგოდეხისა და თელავის მუნიცი-

პალიტეტის ეთნიკური უმცირესო-

ბებით დასახლებული სოფლები-

დან.8

 „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“, 

რომელიც 4 წელია ხორციელ-

დება. წელს, მონაწილეობის 

მსურველთა რიცხვი 450-მდე 

გაიზარდა. კონკურსის საფუძ-

ველზე შერჩეულმა 100-მა პედა-

გოგმა სხვადასხვა რეგიონიდან 

ინტენსიურ ტრენინგ-სემინარში 

მიიღო მონაწილეობა. პროექტის 

მეორე ეტაპზე, მონაწილეებმა 

და სხვა დაინტერესებულმა მას-

წავლებლებმა განახორციელეს 

პროექტები ევროპული ღირებუ-

ლებების თემებზე. 10 საუკეთესო 

პროექტის ავტორი კი ესტონეთ-

ში სასწავლო ვიზიტით დაჯილ-

დოვდა.9 

 „ევროპელი მასწავლებელი“ – ახალი პროექ-

ტი, რომელიც სახელმწიფო 

პროფესიული სასწავლებლების/

კოლეჯების პედაგოგებისთვისაა 

გამიზნული. მონაწილეები გა-

მოცდილების გაზიარების მიზნით 

სლოვაკეთში სასწავლო ვიზიტით 

გაემგზავრნენ.10

მასწავლებლები

გადამზადდა 

300-მდე
პედაგოგი

8 პროექტი ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ფინან-

სური მხარდაჭერით 5 წელია ხორციელდება.
9 პროექტის მხარდამჭერები არიან: მასწავლე-

ბელთა პროფესიული განვითარების ეროვნუ-

ლი ცენტრი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, აღმო-

სავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრი.
10 პროექტის მხარდამჭერები არიან: პოლიტი-

კის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი 

(ICMPD), საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ მასწავლებელ-

თა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, სლოვაკეთის საელჩო საქართველოში, 

საქართველოს საელჩო სლოვაკეთში.
11 ვიზიტები CDD-მ საინფორმაციო ცენტრთან 

პარტნიორობითა და დიდი ბრიტანეთის საელ-

ჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა.
12 შემსწავლელი ვიზიტისა და საერთაშორისო 

კონფერენციის სხვა მხარდამჭერები არიან: 

NED-ი (ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთ-

ვის), აშშ-ში საქართველოს საელჩო, საქართ-

ველოში აშშ-ს საელჩო.
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 წელს, საინფორმაციო ცენტრმა 

აქტიურად გააგრძელა თანამშ-

რომლობა დემოკრატიისა და 

განვითარების ცენტრთან (CDD), 

რომელთან ერთადაც არაერთი 

პროექტი განახორციელა სასული-

ერო პირებისთვის. მათ შორის იყო: 

 საქართველოს საპატრიარქოს 

ოფიციალური დელეგაციისა და 

სხვა რელიგიური კონფესიების 

მაღალი იერარქიის სასულიერო 

პირების სასწავლო ვიზიტები ბრი-

უსელსა და ვაშინგტონში11;  

 „ჩვენ აქ ყველანაირად მიღებული 

ვართ... ისევე, როგორც ჩვენ, მათაც 

ემსხვრევათ არსებული სტერეოტი-

პები, აინტერესებთ ვინ ვართ, რა 

ხალხი ვართ. ჩვენც გვაინტერესებს 

სად შევდივართ და რა ფასეულო-

ბებია იქ. ჩვენი ვიზიტი და ჩვენი 

წარმომადგენლობა სწორედ ამას 

ემსახურება“, – ამ სიტყვებით შეაფა-

სა ბელგიაში ვიზიტი ვანისა და ბაღ-

დათის მიტროპოლიტმა ანტონმა.

 „ამერიკის მხარდაჭერა ჩვენთვის 

ძალიან მნიშვნელოვანია და არ 

ვაპირებთ ჩვენს მოწინააღმდეგე 

რუსეთთან დათმომებებზე წასვ-

ლას“, – ეს კი ვაშინგტონში ვიზი-

ტით მყოფი სასულიერო პირების 

მთავარი გზავნილი იყო. ვიზიტის 

ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი 

შეხვედრები სამოქალაქო სექ-

ტორის, აკადემიური წრეებისა და 

სახელმწიფო უწყებების წარმო-

მადგენლებთან. ჩატარდა საერთა-

შორისო ინტერ-რელიგიური კონ-

ფერენციაც, სადაც დემოკრატიაში 

რელიგიის როლსა და ანტიდასავ-

ლურ პროპაგანდაზე იმსჯელეს.12

 60-მდე სასულიერო პირისა და 

საქართველოს საპატრიარქოს 

სასწავლო დაწესებულებების წარ-

სასულიერო პირები

მომადგენლებისთვის სემინართა 

ციკლი „გზა – ევროპული და ევ-

როატლანტიკური ინტეგრაციის-

კენ“;

 საინფორმაციო შეხვედრები ალა-

ვერდის ეპარქიაში, ბოდბის ეპარ-

ქიაში, შეხვედრები კაპელანებთან, 

ევანგელისტურ-ლუთერანული 

ეკლესიის მრევლთან და სასული-

ერო პირებთან და სხვ.

ვაშინგტონში  

სასწავლო ვიზიტები
ბრიუსელსა და
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აღნიშნული სამიზნე ჯგუფის მონაწი-

ლეობით 2017 წელს 20-მდე ღონისძი-

ება განხორციელდა. თითქმის ყველა 

რეგიონში შედგა საინფორმაციო შეხ-

ვედრები ადგილობრივი თვითმმართ-

ველობების წარმომადგენლებთან 

საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომ-

ლებისა და სხვა მაღალი რანგის თა-

ნამდებობის პირების მონაწილეობით, 

მათ შორის ონში, ამბროლაურში, 

მესტიაში, ბათუმში, თელავში, პანკის-

ში და სხვ. 

გარდა ამისა, საჯარო მოხელეებისთ-

ვის საინფორმაციო ცენტრმა ახალი 

პროექტი „ევროპა – საქართველოს 

ისტორიული არჩევანი“ გამართა, 

რომელმაც თბილისში თავი მოუყარა 

საქართველოს რეგიონების ყველა 

გამგეობისა და თვითმმართველობის 

80 წარმომადგენელს. გამგეობებისა 

და საკრებულოების ხელმძღვანელი 

პირები ევროკავშირისა და საქართ-

ველოს ურთიერთობებს, ევროპულ 

ღირებულებებსა და ევროინტეგრა-

ციის პროცესის პოზიტიურ შედეგებს 

გაეცნენ.  

ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

საჯარო მოხელეები / ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები

პროექტმა
„ევროპა - საქართველოს

ისტორიული არჩევანი“

80
თვითმმართველობების

წარმომადგენელს
უმასპინძლა
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 საინფორმაციო ცენტრის ორგანი-

ზებითა და მონაწილეობით წელს 

მედიის წარმომადგენლებისთვის 

სხვადასხვა საინფორმაციო და შე-

 მეცნებით-გასართობი ღონისძიება 

განხორციელდა. შედეგად ევროპუ-

ლი და ევროატლანტიკური ინტეგ-

რაციის პროცესში 200-მდე  ჟურნა-

ლისტი ჩაერთო. მათ შორის იყო:

 ზემოხსენებული ნატო-საქართვე-

ლოს სახალხო დიპლომატიის ფო-

რუმის ფარგლებში 30-მდე ჟურნალისტისთ-

ვის სამუშაო შეხვედრა, სადაც მოწვეულმა 

ექსპერტებმა ჰიბრიდულ ომში 

სოციალური მედიის როლსა და 

ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან 

ბრძოლის მეთოდებზე იმსჯელეს.  

 ერთი დღე ჯარში – საინფორმაციო ცენტ-

რის შემეცნებით-გასართობი ღო-

ნისძიება, რომლის ფარგლებშიც 

რეგიონული ონლაინ, ბეჭდური 

გამოცემებისა და ტელევიზიების 

30-მდე ჟურნალისტმა ვაზიანის სამ-

ხედრო ბაზაზე ერთი დღით, რო-

გორც ჯარისკაცებმა ისე იცხოვრეს. 

პროექტის ფარგლებში, მონაწი-

ლეები ნატოს ისტორიას, ნატო-სა-

ქართველოს ურთიერთობებსა და 

საქართველოს შეიარაღებული ძა-

ლების შესაძლებლობებს გაეცნენ.13

 ტურნირი ფეხბურთში „ნატოს თასი“, წლევანდე-

ლი ნატოს დღეების ერთ-ერთი მასშ-

ტაბური სპორტული ღონისძიება.

მედიის წარმომადგენლები

13 მსგავსს პროექტს ჩვენი ცენტრი თავდაცვის 

სამინისტროსთან ერთად წლის განმავლობაში 

არაერთხელ ახორციელებს, მათ შორის სტუდენ-

ტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.
14 სემინარები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

„ინტეგრაცია – გზა ნატოსა და ევროკავშირის-

კენ“,  საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან, 

ატლანტიკურ საბჭოსთან და ნატოს სამეკავში-

რეო ოფისთან პარტნიორობით გაიმართა.

 რეგიონული მედიის წარმომად-

გენლებისთვის სემინარები ნატოს შესა-

ხებ.14

ჟურნალისტი

ევროპული და
ევროატლანტიკური

ინტეგრაციის პროცესში

200-მდე

ჩაერთო
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ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

საანგარიშო პერიოდში, ეთნიკური 

უმცირესობის წარმომადგენლებისთ-

ვის 50-მდე ღონისძიება გაიმართა, 

რომელმაც 2 700-მდე ადამიანი 

მოიცვა. შეხვედრები ჩატარდა ეთ-

ნიკური უმცირესობებით კომპაქ-

ტურად დასახლებულ ადგილებში, 

როგორიცაა მარნეული, ბოლნისი, 

ახალქალაქი, ნინოწმინდა, პანკისი 

და სხვ. ეთნიკური უმცირესობების 

ენებზე მომზადდა საინფორმაციო 

ბროშურაც „13 მითი ნატოს შესახებ“. 

სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და ქვე-

მო ქართლის ეთნიკური უმცირესო-

ბების ენებზე მომუშავე ონლაინ და 

ბეჭდურ მედიას საინფორმაციო ცენ-

ტრი ნატოსთან და ევროკავშირთან 

დაკავშირებულ სხვადასხვა სიახლეს  

აწვდიდა. აღნიშნული აქტივობების 

განხორციელებაში, საინფორმაციო 

ცენტრმა წარმატებით იმუშავა შე-

რიგებისა და სამოქალაქო თანას-

წორობის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატთან.

 განხორციელდა შემდეგი მნიშვნე-

ლოვანი პროექტები: 

 „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“, რომლის 

ფარგლებშიც 40-მდე ახალგაზრ-

და, მათ შორის ეთნიკური უმცი-

რესობების წარმომადგენლები, 

გადამზადდა ნატოსა და ევრო-

კავშირის თემებზე. პროექტის 

შემდგომ ეტაპზე გადამზადებული 

ახალგაზრდები თავად გახდნენ 

თავიანთ რეგიონებში ევროინ-

ტეგრაციის საკითხებზე ინფორ-

მაციის გამავრცელებლები;15

 საქართველო-ევროკავშირის საინფორმაციო კამპა-

ნიის ფარგლებში, 10-მდე შეხვედრა სწო-

რედ ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ სოფლებში შედგა;

ეთნიკური უმცირესობები

15 პროექტი ჩვენი ცენტრისა და საქართველოს 

გაეროს ასოციაციის „ტოლერანტობის, სა-

მოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის 

მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) ორგანიზებით, 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მი-

ნისტრის აპარატის ინიციატივითა და ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო გან-

ვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით 

განხორციელდა.
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 ჩვენი ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის 

ბიურომ საანგარიშო პერიოდში 

35-მდე ღონისძიება ჩაატარა, რო-

მელშიც 1000-მდე მონაწილე ჩაერ-

თო;

 ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვ-

რჩეს საინფორმაციო ცენტრის გააქტიურება 

პანკისის ხეობაში. წელს ამ რეგიონის-

თვის ჩვენმა ცენტრმა განახორცი-

ელა:

რეგიონში მაღალი დონის ვიზი-

ტები სახელმწიფო მინისტრების 

მონაწილეობით, რომლებმაც ად-

გილობრივ მოსახლეობასთან ევ-

როინტეგრაციის პრიორიტეტებსა 

და მნიშვნელობაზე ისაუბრეს;

თბილისში, სემინარი ნატოს შესა-

ხებ პანკისის სხვადასხვა საჯარო 

სკოლის პედაგოგებისთვის;

სხვადასხვა რეგიონიდან 100-ზე 

მეტი მოსწავლისთვის თბილისში 

სასწავლო ვიზიტი, მათ შორის 60-

მდე ახალგაზრდა პანკისიდან და 

სხვა ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებული სოფლებიდან იყო;

ჩვენი ცენტრი ჩაერთო სახალხო 

დღესასწაულში „პანკისობა 2017“, 

პანკისელებისთვის მოვაწყვეთ 

სხვადასხვა გასართობ-

შემეცნებითი აქტივობა,  ვიქტო-

რინა, კონკურსი, მოსახლეობას 

გადავეცით ლიტერატურა 

ნატოსა და ევროკავშირის საკით-

ხებზე;

ჩავერთეთ პანკისის ხეობის სხვა-

დასხვა საჯარო სკოლის 120-მდე 

მოსწავლისთვის მოწყობილ გამო-

ფენაში.
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 საინფორმაციო ცენტრმა აღნიშ-

ნულ ჯგუფთან ინტენსიური მუ-

შაობა წელს პირველად დაიწყო. 

30-მდე შეხვედრა/ღონისძიება 

და 900-მდე ბენეფიციარი – ჩვენი 

ცენტრის მუშაობის შედეგია. ზე-

მოხსენებული პროექტების უმე-

ტესმა ნაწილმა სწორედ გამყოფი 

ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფ-

ლების მოსახლეობა მოიცვა. მათ 

შორის:

 პროექტის „ნატო - არჩევანი მშვიდობიანი და 

სტაბილური განვითარებისთვის“ 4 სემინარი-

დან ორი ციკლი დაეთმო სწორედ 

მასწავლებლებს ჯერ სამეგრელო-

ზემო სვანეთის გამყოფი ხაზის, 

მორიგი კი შიდა ქართლის გამყო-

ფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფ-

ლებიდან; 

 ევროკავშირის შესახებ სემინარის 

„მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ 100 მო-

ნაწილიდან 25-მდე მასწავლებელი 

გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე 

სოფლებიდან იყო;

 პროექტში „ჩართე ახალგაზრდები“ სხვა-

დასხვა რეგიონიდან 100-ზე მეტი 

მოსწავლე მონაწილეობდა, მათ 

შორის, 30-მდე მოსწავლე გამყო-

ფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფ-

ლებიდან იყო;

 ჩატარდა 25-მდე საინფორმაციო შეხვედრა 

გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე 

სოფლებში ადგილობრივ მოსახ-

ლეობასთან; 

 ახალი პროექტით – ევროპული კულტურის 

ნაკვალევზე – შიდა ქართლის გამ-

ყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში 

მცხოვრები ახალგაზრდები მოვი-

ცავით. მონაწილეებს საშუალება 

მიეცათ თბილისში განხორციელე-

ბული სასწავლო ვიზიტით, მეტი 

ინფორმაცია მიეღოთ ქართული და 

ევროპული კულტურის და მათ შო-

რის არსებული კავშირების შესახებ. 

გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა

16 რეგიონული საინფორმაციო კამპანია სამოქა-

ლაქო განვითარების სააგენტოსა (CIDA) და სა-

მოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის 

(R-CSN) ორგანიზებით საინფორმაციო ცენტრ-

თან პარტნიორობით განხორციელდა. პროექ-

ტის მხარდამჭერები ასევე იყვნენ: ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინის-

ტრის აპარატი, ევროკავშირი, ,,ღია საზოგადო-

ების ფონდები“ და სს ,,ლიბერთი ბანკი“.  ბენეფიციარი

30-მდე

 შეხვედრა/ღონისძიება და

900 -მდე



წლიური ანგარიში 2017 27

 საინფორმაციო ცენტრმა, ასევე, 

მოიცვა შემდეგი სამიზნე ჯგუფები:

 სერჟანტებისთვის გაგრძელდა ყოველწ-

ლიური სემინარი „ჩვენი ევროპუ-

ლი არჩევანი: ევროპული ღირე-

ბულებები, ევროატლანტიკური ინ-

ტეგრაცია“, რომლის ფარგლებშიც 

კოჯორში, გიორგი ანწუხელიძის 

სახელობის სერჟანტთა მომზადე-

ბის ცენტრში, სამეთაურო-საშტაბო 

კურსის მსმენელები ნატოს თემებ-

ზე გადამზადდნენ.

 ჩვენს ახალ ოფისში არსებული 

სივრცეების საშუალებით, და-

ვიწყეთ პროექტი „მეტი ინფორ-

მაციისთვის“, რომელიც სხვადასხვა 

პროფესიის ადამიანებისთვის საჯარო ლექ-

ციებს ითვალისწინებს. 

 დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის 

ჩვენმა ცენტრმა პროექტი „შეფ-

მზარეული ელჩები“ განახორცი-

ელა. გარდა ამისა, ნატოს წევრი 

 აღსანიშნავია ასევე, რეგიონული 

საინფორმაციო კამპანია „ევროპა სახ-

ლია“16, რომლის ფარგლებშიც უვიზო 

მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია 

მაღალმთიან, გამყოფი ხაზის 

გასწვრივ მდებარე, კოფლიქტურ, 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახ-

ლებულ მუნიციპალიტეტებსა და 

სოფლებში მცხოვრებმა 1000-მდე 

ადამიანმა მიიღო. კამპანიის ფარგ-

ლებში, 45-მდე შეხვედრა გაიმარ-

თა, სადაც, ასევე დარიგდა საინ-

ფორმაციო ბროშურები ქართულ, 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ქვეყნებისა და ნატოს სამეკავშირეო 

ოფისის წარმომადგენლები, ნატოს 

დღეების ფარგლებში, ტურნირში 

„ნატოს თასი 2017“ ჩაერთვნენ.

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფი



დიდი მადლობა 
ჩვენს პარტნიორებს!

 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

 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 ინსტიტუტი

 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

გვსურს, ასევე მადლობა გადავუხადოთ სახელმწიფოს რწმუნე-

ბულ-გუბერნატორის ადმინისტრაციებს, ადგი -

 ლობრივ თვითმმართველობებს, უმაღლეს სას -

 წავლო დაწესებულებებს,  საქართველოს სამო -

 ციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 

ეკლესიასა და სხვა რელიგიურ ჯგუფებს, მედი-

ასა და პროექტების  სპონსორებს ჩვენი საერ-

თო მიზნების მხარდაჭერისა და პოპულარიზა-

ციისთვის.

ჩვენი გუნდი დიდ მადლობას უხდის შემდეგ 

ორგანიზაციებსა და უწყებებს წლის განმავლობაში 

გაწეული მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისთვის:


