
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

მიღწევები 
 

2018 წლის მარტში, აპრილსა და 
მაისში საინფორმაციო ცენტრის 
ორგანიზებითა და მონაწილეობით 

სხვადასხვა სახის 250-მდე 
ღონისძიება/აქტივობა გაიმართა, 
შედეგად კი 16 400-მდე ადამიანმა 

პირდაპირი კომუნიკაციის გზით 
მიიღო ინფორმაცია ნატოსა და 
ევროკავშირის, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის შესახებ. 
 

 

 

 

 

 
თბილისში 41, ხოლო რეგიონებში 

207 ღონისძიება ჩატარდა. 
ღონისძიებათა 83%-ზე მეტი 
რეგიონებში განხორციელდა, 

რომლის შედეგადაც 12 500-მდე 
ადამიანს მივაწოდეთ მეტი 
ინფორმაცია ნატოსთან და 

ევროკავშირთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე. 
 

 
 

სტატისტიკა 

 
 

სსიპ “საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ”   

3 თვის ანგარიში 

2018 წელი 

მარტი

75 
ღონისძიება

3 000 
ადამიანი

აპრილი

76 
ღონისძიება

4 560 
ადამიანი

მაისი

97 
ღონისძიება

8 800 
ადამიანი
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რეგიონები

ღონისძიებების რაოდენობა რეგიონების 

მიხედვით

იმერეთი სამეგრელო აჭარა კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი შიდა ქართლი მცხეთა-მთიანეთი სხვა რეგიონები
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ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით 
3 თვის განმავლობაში საინფორმაციო ცენტრმა არაერთ სამიზნე ჯგუფთან იმუშავა, მათ შორის არიან: 

• 134 შეხვედრა

• 5 539 ადამიანი
მოსწავლეები, სტუდენტები

• 40 შეხვედრა

• 1 949 ადამიანი
ადგილობრივი თვითმმართველობები

• 14 შეხვედრა

• 465 ადამიანი
მასწავლებლები

• 14 შეხვედრა

• 1 300 ადამიანი
ეთნიკური უმცირესობები

• 6 შეხვედრა

• 348 ადამიანი
ფერმერები

• 6 შეხვედრა

• 180 ადამიანი
მედია

• 5 შეხვედრა

• 150 ადამიანი
გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობა

• 4 შეხვედრა

• 395 ადამიანი

უსაფრთხოების სექტორის 
წარმომადგენლები

• 54 შეხვედრა

• 7 251 ადამიანი

ფართო საზოგადოება (3 ან მეტი სამიზნე 
ჯგუფი)

http://www.infocenter.gov.ge/


 

 

 

 

 

2018 წლის მარტის თვეში საგარეო საქმეთა 
სამინისტროსა და სსიპ-ის „საინფორმაციო ცენტრი 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ ორგანიზებით 
უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო 
კამპანიის მესამე ტალღა განხორციელდა. კამპანიის 

ფარგლებში, თვის განმავლობაში, დედაქალაქსა და 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 56 შეხვედრა 

გაიმართა, რომლებსაც 2 600-მდე ადამიანი 

დაესწრო.   
 

"ვიზალიბერალიზაცია ნამდვილად დიდი 
მონაპოვარია საქართველოსთვის და ჩვენ არა გვაქვს 
უფლება ვიაზროვნოთ არასახელმწიფოებრივად", - 

განაცხადა დეკანოზმა კახაბერ გოგოტიშვილმა 
უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო 
კამპანიის პრეზენტაციაზე. 
 

მეტი ინფორმაციისთვის 
 

უვიზო მიმოსვლის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანია 

http://infocenter.gov.ge/2021-uvizo-mimosvlis-shesakheb-sainformacio-kampania.html
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ნატოს პოპულარიზაციის მიზნით გამართული ყოველწლიურ 
ღონისძიებათა ციკლი „ნატოს დღეები“ საქართველოში წელს  16 
აპრილიდან 1-ელ მაისამდე  მეთერთმეტედ აღინიშნა. ნატოს 

დღეების ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით 70-მდე 

ღონისძიება ჩატარდა, შედეგად კი 4 500-მდე ადამიანს მიეწოდა 

განახლებული ინფორმაცია ნატო-საქართველოს 
თანამშრომლობისა და საქართველოს ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის შესახებ.  

 
 „ნატოს დღეები“ განსაკუთრებულად აღინიშნა საქართველოს 
რეგიონებში. ქვეყნის 8 რეგიონში ჩატარდა 60-მდე ღონისძიება 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლებისა 
და ჩართულობის მიზნით.  
 

„ნატოს დღეები“ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, საგარეო 
საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოში ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისთან და ბულგარეთის საელჩოსთან (ნატოს 

საკონტაქტო საელჩო) თანამშრომლობით გაიმართა. 
 
მეტი ინფორმაციისთვის 

ნატოს დღეები 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2022-natos-dgheebi-2018-dasrulda.html
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ნატოს დღეების ფარგლებში, 30 აპრილს-1 მაისს 
საქართველომ მესამედ უმასპინძლა ნატო-

საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმს.  
 
ფორუმი ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს შორის 

ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის 
მეთოდების გაზიარებისთვის, სახალხო დიპლომატიასა 
და სტრატეგიულ კომუნიკაციებზე მსჯელობის 

მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს.  
 
ღონისძიება საინფორმაციო ცენტრისა  და საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისის, ნატოს სახალხო დიპლომატიის 
განყოფილებისა და საქართველოში ბულგარეთის 

საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა. 
 
მეტი ინფორმაციისთვის 

ნატო-საქართველოს სახალხო  

დიპლომატიის ფორუმი 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/1742-2018.html
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ევროპის დღეები 

ევროპის დღეები წელს საზეიმოდ 5 მაისს გაიხსნა და 22 
მაისამდე გაგრძელდა. ყოველწლიურ ღონისძიებათა 

ციკლის ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით 100-მდე 
აქტივობა გაიმართა, რომელშიც 8 800-მდე ადამიანი 

მონაწილეობდა. 

 
ევროპის დღეების აქტივობებში, წელს განსაკუთრებული 
ინტენსივობით რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები 
ჩაერთვნენ. მარტო 85-მდე ღონისძიება სწორედ 
რეგიონებში გაიმართა, რის შედეგადაც ევროინტეგრაციის 

პროცესში 6 300-მდე ადამიანი ჩაერთო. 
 
ღონისძიებები საინფორმაციო ცენტრისა და საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, ევროკავშირის 
წარმომადგენლობასთან თანამშრომლობით, წელს 
მეექვსედ გაიმართა. 
 

მეტი ინფორმაციისთვის 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2024-evropis-dgheebi-2018-dasrulda.html
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სემინარის მუშაობაში საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონიდან და დედაქალაქიდან კერძო და საჯარო 

სკოლის 100-მდე მასწავლებელი მონაწილეობდა. 
 
მონაწილეებმა ორი ინტენსიური დღის განმავლობაში 

საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე, 
ევროინტეგრაციის პროცესსა და ევროპულ 
ღირებულებებზე მიიღეს ინფორმაცია.  
 

პროექტი საინფორმაციო ცენტრისა და მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 
ორგანიზებით, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის 

მხარდაჭერით მეხუთე წელია ხორციელდება.  
 
სემინარის გახსნაზე, 10 საუკეთესო პროექტის ავტორი 

მასწავლებლების დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართა. 
გამარჯვებულები 4-8 ივნისს ტალინში, ესტონეთში, 
სასწავლო ვიზიტით გაემგზავრნენ. გამარჯვებულების 

ვიზიტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონურმა 
ცენტრმა საქართველოში ესტონეთის საელჩოსთან 
თანამშრომლობით მესამეჯერ დააფინანსა. 

 
მეტი ინფორმაციისთვის 

 
 

სემინარი „მასწავლებელი მეგზური 
ევროპისკენ“ 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2025-proeqti-mastsavlebeli-megzuri-evropisken.html
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არტ-ინსტალაციები ნატოსა და ევროკავშირის 
შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ვიტრინებში 

თბილისში, თავისუფლების მოედანზე მდებარე შენობის 

გარე ფასადის ფანჯრები მოსახლეობასთან უწყვეტ 
საკომუნიკაციო ექსპოზიციად იქცა, სადაც ნატოსა და 
ევროკავშირის შესახებ არტ-ინსტალაცია დამონტაჟდა. 

 
ადამიანისთვის კომუნიკაციის ვერბალური ფორმის შემდეგ 
ყველაზე გავრცელებული საშუალება ჟესტების ენაა. ხელი 
კი ის მთავარი საკომუნიკაციო ინსტრუმენტია, რომლითაც 

ამ ჟესტებს გამოვხატავთ. ადამიანები უხსოვარი დროიდან, 
მიუხედავად ეთნიკური, რელიგიური, კულტურული თუ 
ისტორიული წარმომავლობისა იყენებენ ერთნაირ 

ჟესტიკულაციას, ერთი და იმავე სიტყვის გამოსახატად. 
 
ამიტომაც, სწორედ ხელების, როგორც მსოფლიოს ყველა 

ერისთვის საერთო-ჟესტების ენით, საინფორმაციო ცენტრი 
შეეცადა გამოეხატა გზავნილები ნატოსა და ევროკავშირის 
შესახებ და მოეხდინა ამ ფასეულობების მარტივად აღქმადი 

ვიზუალიზაცია.  
 
თავისუფლება, მშვიდობა, ერთიანობა, განვითარება, 

უსაფრთხოება, სიმტკიცე, კეთილდღეობა, მშვიდობა და 
პარტნიორობა-ეს არის ძირითადი პრინციპები და 
ღირებულებები, რასაც ეფუძნება ნატო და ევროკავშირი. 

 

http://www.infocenter.gov.ge/
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ჟურნალი „საქართველოს ევროპული გზა“ 

სსიპ-ის „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ“ და საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს ერთობლივი თანამშრომლობით 
კვარტალურად გამოიცემა ჟურნალი "საქართველოს 

ევროპული გზა“. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 
ჟურნალის მე-14 გამოცემა. გამოცემა შეგიძლიათ 
იხილოთ ბმულზე .   

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/1915-zhurnali-saqarthvelos-evropuli-gza-me-14-nomeri.html
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სსიპ „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ 

შალვა დადიანის 2/1, თავისუფლების მოედანი 

infocenter@mfa.gov.ge 

(032) 2 158 100 
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