
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

მიღწევები 
 

2018 წლის სექტემბერი-დეკემბრის 

პერიოდში საინფორმაციო ცენტრის 

ორგანიზებითა და მონაწილეობით 

სხვადასხვა სახის 225 

ღონისძიება/აქტივობა გაიმართა, 

შედეგად კი 12 300-მდე ადამიანმა 

პირდაპირი კომუნიკაციის გზით 

მიიღო ინფორმაცია ნატოსა და 

ევროკავშირის, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის შესახებ. 
 

 

 

 

 

 

თბილისში 32, ხოლო რეგიონებში 193 

ღონისძიება ჩატარდა. ღონისძიებათა 

თითქმის 90% რეგიონებში 

განხორციელდა, რომლის შედეგადაც 

11 100-მდე ადამიანს მივაწოდეთ 

მეტი ინფორმაცია ნატოსთან და 

ევროკავშირთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე. 

 

 

 

სტატისტიკა 

 
 

სსიპ “საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ”   

4 თვის ანგარიში 

2018 წელი 

სექტემბერი

19 
ღონისძიება

1 900 
ადამიანი

ოქტომბერი

58 
ღონისძიება

4 500 
ადამიანი

ნოემბერი

47 
ღონისძიება

3 000 
ადამიანი

დეკემბერი

100 
ღონისძიება

2 900 
ადამიანი
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რეგიონები

ღონისძიებების რაოდენობა რეგიონების 

მიხედვით

სამეგრელო აჭარა იმერეთი კახეთი სამცხე-ჯავახეთი სხვა 



 

www.Infocenter.gov.ge  

 

 

ანგარიში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით 
4 თვის განმავლობაში საინფორმაციო ცენტრმა არაერთ სამიზნე ჯგუფთან იმუშავა, მათ შორის არიან: 

• 153 შეხვედრა

• 4 760 ადამიანი
მოსწავლეები, სტუდენტები

• 40 შეხვედრა

• 6 500 ადამიანი

ფართო საზოგადოება (3 ან მეტი სამიზნე 
ჯგუფი ერთდროულად)

• 13 შეხვედრა

• 430 ადამიანი
ეთნიკური უმცირესობები

• 13 შეხვედრა

• 500 ადამიანი
საჯარო მოხელეები

• 12 შეხვედრა

• 280 ადამიანი
მასწავლებლები

• 3 შეხვედრა

• 70 ადამიანი

გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები 
მოსახლეობა

• 3 შეხვედრა

• 70 ადამიანი
ფერმერები

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


 

განხორციელდა შემდეგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

 

 

 

 

 

 

 

„ეს არის ჩვენი ცენტრის არსებობის მანძილზე ყველაზე მასშტაბური პროექტი. 

განსაკუთრებით გვიხარია ის გარემოება, რომ ჩვენი პირველი მასშტაბური პროექტი 

დაფინანსებულია საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორის - 

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ.“ 

ნინო ბოლქვაძე, ცენტრის დირექტორი 

აშშ-მ საინფორმაციო ცენტრს ნახევარი მილიონი დოლარის დახმარება გამოუყო  

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 

დეპარტამენტმა საინფორმაციო ცენტრს ქვეყნის 

სტრატეგიული კომუნიკაციების გასაძლიერებლად 

499,675 აშშ დოლარის ფინანსური დახმარება 

გამოუყო. 

 

18 თვიანი პროექტის „დასავლური ინტეგრაციის 

შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის 

გაზრდა საქართველოს რეგიონებში“ მიზანია 

საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის ქვეყნის ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებზე ობიექტური და ყოვლისმომცველი 

ინფორმაციის მიწოდება. 

 

პროექტის ფარგლებში გაძლიერდება და 

გაფართოვდება საინფორმაციო ცენტრის 

რეგიონალური ბიუროები. ცენტრს დაემატება 5 

ახალი რეგიონალური ბიურო და ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე 

ქვეყნის მასშტაბით 12 რეგიონალური ბიურო 

გააგრძელებს მუშაობას. პროექტის მეორე 

კომპონენტი მოიცავს რეგიონალური მედია 

ორგანიზაციების საშუალებებით საქართველოს 

რეგიონებში აღნიშნული თემების აქტიურ მედია-

გაშუქებას. 

 

მეტი ინფორმაციისთვის 

http://infocenter.gov.ge/2146-sainformacio-centris-akhali-masshtaburi-proeqtis-prezentacia-gaimartha.html
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უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანია  

საანგარიშო პერიოდში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და 

საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ევროკავშირთან 

უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე 

ტალღა ჩატარდა. 

 

კამპანიის ფარგლებში, თბილისსა და რეგიონებში 43 

საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, შედეგად პირდაპირი 

კომუნიკაცია  2 055 ადამიანთან დამყარდა.  

 

შეხვედრების მონაწილეები კიდევ ერთხელ გაეცნენ 

ევროკავშირის/შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის წესებს. 

შეხვედრებზე საუბარი შეეხო იმ რისკებს, რაც 

დაკავშირებულია, როგორც ამ წესების დარღვევასთან, ისე 

ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მიღების 

პროცედურების არამართლზომიერად გამოყენებასთან. 

 

ამასთან, საინფორმაციო ცენტრმა საქართველოში 

ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ ორგანიზებულ 

„ევრო სოფლებში“ მიიღო მონაწილეობა, რომლებიც 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს 3 ქალაქში გაიმართა: 

ახალციხეში, ბათუმსა და მარნეულში. „ევრო სოფლებში“ 

საინფორმაციო სტენდის საშუალებით, დაახლოებით 4 800-

მდე ადამიანს პირდაპირი კომუნიკაციის გზით მიეწოდა 

ინფორმაცია ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში 

მოგზაურობის წესების შესახებ. 

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

საანგარიშო პერიოდში, ნატოს სამეკავშირეო ოფისის 

მხარდაჭერით პედაგოგებისთვის ნატოს შესახებ 

ორდღიანი სემინარები „ნატო-არჩევანი 

მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის“ 

გაიმართა. სემინარებში 3 სხვადასხვა რეგიონის 

წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ: 

 

 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

პედაგოგები სამცხე-ჯავახეთიდან 

 პედაგოგები სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე 

სოფლებიდან  

 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 

პედაგოგები კახეთიდან 

 

ნატოს თემაზე გადამზადდა 80 მასწავლებელი. 

 

მეტი ინფორმაციისთვის 

საინფორმაციო ცენტრისა და შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის ერთობლივი პროექტის 

ფარგლებში პანკისის ხეობის საჯარო სკოლის 20 

პედაგოგისა და დირექტორისთვის ევროინტეგრაციის 

საკითხებზე საგანმანათლებლო სემინარი გაიმართა.  

 

პროგრამის მეორე ეტაპზე, პედაგოგები სასწავლო 

ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრებიან.  

 

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის 

დელეგაცია საქართველოში. 

 

მეტი ინფორმაციისთვის 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2211-rigith-24-e-seminari-natos-shesakheb-pedagogebisthvis.html
http://infocenter.gov.ge/2235-seminari-pankiseli-pedagogebisthvis.html
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საანგარიშო პერიოდში, საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით სტუდენტებთან 

ნატოს მაღალი დონის წარმომადგენლების შეხვედრები გაიმართა. მათ შორის: 

სახალხო დიპლომატიის საკითხებში 

ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის, 

ელჩის თაჯან ილდემის შეხვედრა 

სტუდენტებთან 

 

 

ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის 

როუზ გიოტმიულერის შეხვედრა 

სტუდენტებთან 

 

 

კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს 

გენერალური მდივნის სპეციალური 

წარმომადგენელის ჯეიმს აპატურაის 

შეხვედრა სტუდენტებთან 

 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2094-studentebis-shekhvedra-thajan-ildemthan.html
http://infocenter.gov.ge/2094-studentebis-shekhvedra-thajan-ildemthan.html
http://infocenter.gov.ge/2094-studentebis-shekhvedra-thajan-ildemthan.html
http://infocenter.gov.ge/2094-studentebis-shekhvedra-thajan-ildemthan.html
http://infocenter.gov.ge/2103-natos-generaluri-mdivnis-moadgilis-shekhvedra-studentebthan.html
http://infocenter.gov.ge/2103-natos-generaluri-mdivnis-moadgilis-shekhvedra-studentebthan.html
http://infocenter.gov.ge/2103-natos-generaluri-mdivnis-moadgilis-shekhvedra-studentebthan.html
http://infocenter.gov.ge/2221-jeims-apaturais-sajaro-leqcia-sainformacio-centrshi.html
http://infocenter.gov.ge/2221-jeims-apaturais-sajaro-leqcia-sainformacio-centrshi.html
http://infocenter.gov.ge/2221-jeims-apaturais-sajaro-leqcia-sainformacio-centrshi.html
http://infocenter.gov.ge/2221-jeims-apaturais-sajaro-leqcia-sainformacio-centrshi.html
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ასევე, გაიმართა: 

პროექტი „ახალგაზრდა ევროპელი 

ელჩები“ 
პროექტი „ერთი დღე ჯარში“ 

ყოველწლიური სემინარი 

სერჟანტებისთვის 
შეხვედრა სასულიერო პირებთან 

http://www.infocenter.gov.ge/
http://infocenter.gov.ge/2148-proeqti-akhalgazrda-evropeli-elchebi-daitsyo.html
http://infocenter.gov.ge/2148-proeqti-akhalgazrda-evropeli-elchebi-daitsyo.html
https://www.facebook.com/pg/EUNATOinfo/photos/?tab=album&album_id=1093414950832125
http://infocenter.gov.ge/2212-kojorshi-serzhantebisthvis-yoveltsliuri-seminari-chatarda.html
http://infocenter.gov.ge/2212-kojorshi-serzhantebisthvis-yoveltsliuri-seminari-chatarda.html
http://infocenter.gov.ge/2122-shekhvedra-sasuliero-pirebthan.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 

 

 

 

 

http://www.infocenter.gov.ge/
mailto:infocenter@mfa.gov.ge

