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მოგესალმებით, 

დასრულდა აქტივობებით დატვირთული 

კიდევ ერთი წელი. 2019 წელს ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო 

ცენტრის გუნდი, რომელსაც სექტემბერ-

ში შემოვუერთდი, აქტიურად მუშაობდა 

საქართველოსთვის ერთ-ერთ უმნიშვ-

ნელოვანეს თემაზე – მოგეხსენებათ, რომ 

ცენტრი მისი დაფუძნებიდან 15 წლის 

განმავლობაში საქართველოს ევროპუ-

ლი და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

პროცესის შესახებ საქართველოს მოსახ-

ლეობის გაცნობიერებული მხარდაჭერის 

მოპოვებას და მათ ამ პროცესში აქტიურად 

ჩართვას  ემსახურება. ჩვენ მარტივ და 

გასაგებ ენაზე მიგვაქვს საზოგადოებამდე 

ინფორმაცია იმ სიკეთეების, დახმარებები-

სა და უკვე არსებული თანამშრომლობის 

შესახებ, რაც ნატოში და ევროკავშირში 

გაწევრების პროცესებს მოაქვს. 

2019 წელს ჩვენი ქვეყნისთვის  მნიშვნელო-

ვან გამოწვევად  მძაფრი ანტიდასავლური 

პროპაგანდა რჩებოდა, რომელიც აქტი-

ურად და მიზანმიმართულად იყენებს ყველა 

შესაძლებლობას, რათა საფრთხე შეუქმნას 

დირ ექტორის 
მ ი მ ა რთ ვ ა

განსაკუთრებულად ვამაყობთ იმ 

მიღწევებით, რომელიც 2019 წელს 

გვქონდა. წელს, საქართველოს 

მასშტაბით, საინფორმაციო ცენტრის 

გუნდმა, 760 ღონისძიება განახორციელა, 

რომელშიც მონაწილეობა 43500-ზე 

მეტმა მოქალაქემ მიიღო. 

ეს მაჩვენებელი ცენტრის ისტორიაში 

ყველაზე მაღალია.



3

წლიური  ა ნ გ არიში  2 0 1 9 

საქართველოს მოქალაქეების ერთიანო-

ბას და მხარდაჭერას ქვეყნის საგარეო 

პოლიტიკური კურსის მიმართ. პრობლემა 

განსაკუთრებულად მძაფრია რეგიონებში. 

სწორედ ამიტომ, ჩვენ უდიდესი ძალისხმევა 

და აქცენტი რეგიონებზე მივმართეთ და აქ-

ტიური საინფორმაციო კამპანია ვაწარმოეთ 

ყველა დიდ მუნიციპალიტეტსა თუ სოფელ-

ში. ამ კუთხით,  განსაკუთრებული მადლობა 

მინდა გადავუხადო ამერიკის სახელმწიფო 

დეპარტამენტს და აშშ-ის საელჩოს საქართ-

ველოში იმ მხარდაჭერისთვის, რომელმაც  

რეგიონებში ჩვენი მუშაობის გაძლიერების, 

რეგიონული ქსელის გაფართოვებისა და 

ნატოსა და ევროკავშირზე ცნობიერების 

ამაღლებისთვის აქტიური კამპანიის გან-

ხორციელების საშუალება მოგვცა.

განსაკუთრებულად ვამაყობთ იმ მიღწევე-

ბით, რომელიც 2019 წელს გვქონდა. წელს, 

საქართველოს მასშტაბით1, საინფორმაციო 

ცენტრის გუნდმა, 760 ღონისძიება განახორ-

ციელა, რომელშიც მონაწილეობა 43500-ზე 

მეტმა მოქალაქემ მიიღო. 

ეს მაჩვენებელი ცენტრის ისტორიაში ყვე-

ლაზე მაღალია. 

ჩვენს მოქალაქეებთან სტრატეგიული კო-

მუნიკაცია, სწორი ინფორმაციის სამიზნე 

აუდიტორიებთან მიტანა ჩვენი ცენტრის 

ძირითადი ამოცანაა. შესაბამისად, წელსაც 

აქტიურად ვიმუშავეთ ფართო საზოგადო-

ებასთან, ინფორმაციის გამავრცელებლებ-

1 ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გამოკლებით.

თან და მოწყვლად ჯგუფებთან: ახალგაზრ-

დებთან, პედაგოგებთან, მედიასთან, ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობების წარმო-

მადგენლებთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, 

სამხედრო მოსამსახურეებთან და გამყოფ 

ხაზთან მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 

მოსახლეობასთან.

წლევანდელი წელი მრავალფეროვანი 

ღონისძიებებით გამოირჩეოდა. ტრადიციად 

ქცეული ნატოს და ევროპის დღეების წარ-

მატებული კამპანიების გარდა, საინფორ-

მაციო ცენტრმა ევროკავშირის/შენგენის 

ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ 

აქტიური კამპანიაც განახორციელა. ასევე, 

ცალკე უნდა აღინიშნოს ნატო-საქართ-

ველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, 

რომელიც საქართველოში მეოთხედ, 

ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფი-

ლების მხარდაჭერით გაიმართა. მიხარია, 

რომ ფორუმი ყოველწლიურად უფრო 

და უფრო ფართომასშტაბიანი ხდება და 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და სა-

ხალხო დიპლომატიის თემებზე მომუშავე 

ადამიანებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

პლატფორმად გარდაიქმნა. 2019 წელს ნა-

ტო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის 

ფორუმზე მაღალი დონის ექსპერტებთან 

ერთად განსაკუთრებული სტუმრის სტატუ-

სით, ნატოს გენერალური მდივნის თანა-

შემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში 

ელჩი თაჯან ილდემი და აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტის გლობალური ჩართულო-

ბის ცენტრის სპეციალური წარმომადგენე-

ლი ლეა გაბრიელი გვესტუმრნენ. 
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აღსანიშნავია ისიც, რომ წელს პირველად 

პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების პედა-

გოგებისა და დირექტორებისთვის ქვეყნის 

დასავლური ინტეგრაციის საკითხებზე 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით პირველი 

საპილოტე საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ცნობიერების ამაღლება საქართველოს ევ-

როპული და ევროატლანტიკური ინტეგრა-

ციის პროცესის შესახებ“ განვახორციელეთ. 

შედეგად, პანკისის ხეობის 20 მასწავლებე-

ლი პირველად გაემგზავრა სასწავლო ვი-

ზიტით ბრიუსელში და ადგილზე გაეცნო ევ-

როპული და ევროატლანტიკური სტრუქტუ-

რების მუშაობას. მსურს, დიდი მადლიერება 

გამოვხატო საქართველოში ევროკავშირის 

დელეგაციისა და შერიგებისა და სამოქალა-

ქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწი-

ფო მინისტრის აპარატის მიმართ.

ასევე, განსაკუთრებით გამოვყოფდი პროექტს 

„მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ“. 

პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულმა

150-მდე მასწავლებელმა მთელი წლის განმავ-

ლობაში 60 პროექტი განახორციელა დამო-

უკიდებლად საკუთარ სკოლებში, სასწავლო 

წლის ბოლოს კი, ათი საუკეთესო ინიციატივის 

ავტორი სასწავლო ვიზიტით ტალინს ეწვია. 

2019 წელი ნატოს მიმართულებით ძალიან 

დატვირთული გვქონდა. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია, ბათუმის შოთა რუსთავე-

ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნატოს 

გენერალური მდივნის მოადგილის, როუზ 

გიოტმიოლერის შეხვედრა დასავლეთ სა-

ქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებთან. 

თამარა წულეისკირი
დირექტორი

ყველაზე სასარგებლო და მნიშვნელოვა-

ნი კი ალბათ, რაც ჩვენს ცენტრს  წლების 

განმავლობაში გაუკეთებია და ახლაც აგრ-

ძელებს არის ის რომ, ის წარმოადგენს 

ერთგვარ ჰაბს ევროინტეგრაციის პროცესში 

ჩართული და დაინტერესებული ყველა აქ-

ტორისთვის და ქმნის ღია სივრცეს დიალო-

გისთვის.

ცენტრის მიერ მიღწეული შედეგები შეუძ-

ლებელი იქნებოდა, რომ არა ჩვენი პარტ-

ნიორების მტკიცე მხარდაჭერა. მსურს, გან-

საკუთრებული მადლობა გადავუხადო სა-

გარეო საქმეთა სამინისტროს მთელს გუნდს 

და ყველა ჩვენს პარტნიორს წარმატებული 

თანამშრომლობისათვის; ჩვენს დონორებს 

– აშშ-ის საელჩოს, ევროკავშირის დელეგა-

ციას, ნატოს სამეკავშირეო ოფისს, პოლო-

ნეთის და ესტონეთის საელჩოებს, აღმო-

სავლეთ პარტნიორობის ესტონურ ცენტრს, 

ფრიდრიხ ებერტის ფონდს, საქართველოს 

გაეროს ასოციაციის „ტოლერანტობის, 

სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრა-

ციის მხარდაჭერის პროგრამა“-ს გაწეული 

დახმარებისთვის. ჩვენი გუნდი ამაყობს, 

რომ მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა 

გვაკავშირებს სამოქალაქო სექტორის, დიპ-

ლომატიური კორპუსისა და მედიის წარმო-

მადგენლებთან.



ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენი მიზანი

ჩვენი ამოცანები

ჩვენი საქმიანობა

მნიშვნელოვანი ღონისძიებების 

ქრონოლოგია

2019 წლის სტატისტიკა

წლის მასშტაბური პროექტები

ღონისძიებები ძირითადი 

სამიზნე ჯგუფების მიხედვით

საინფორმაციო მასალები

პარტნიორები
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06

06

07

07

08

10

1 1

22

41

42
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საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავ-

შირის შესახებ წარმოადგენს საჯარო სამარ-

თლის იურიდულ პირს, რომელიც 2005 წელს 

დაფუძნდა. 2017 წლიდან ცენტრი საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია.

საინფორმაციო ცენტრი ფუნქციონირებს 

საქართველოს მასშტაბით*, თბილისის 

ცენტრალური ოფისისა და 11 რეგიონული 

წარმომადგენლობის საშუალებით (აჭარა2, 

გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-

ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, იმერეთი, 

სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-

მთიანეთი, ქვემო ქართლი და კახეთი).

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინ-

ფორმაციო ცენტრის მიზანია ეფექტიანი და 

პროაქტიული კომუნიკაციის გზით, საქართ-

ველოს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის მიმართ, საქართველოს მო-

სახლეობის გაცნობიერებული მხარდაჭერის 

შენარჩუნება, განმტკიცება და გაზრდა.

ჩ ვ ე ნ ი  მ იზ ა ნ ივ ი ნ  ვ ართ  ჩ ვ ე ნ

ბათუმი
შუახევი

ქუთაისი

ოზურგეთი

ზუგდიდი ამბროლაური

გორი

თიანეთი

თელავი

ახალქალაქი
მარნეული

* ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის 
რეგიონის გამოკლებით.

2 აჭარაში, კერძოდ, ბათუმსა და შუახევში 
საინფორმაციო ცენტრის ორი რეგიონული 
წარმომადგენელობა ფუნქციონირებს.
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 საქართველოს ევროპული და ევროატ-

ლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელო-

ბის, პოზიტიური შედეგებისა და არსებუ-

ლი შესაძლებლობების შესახებ საქარ-

თველოს მოქალაქეებთან, მათ შორის 

მოწყვლად აუდიტორიასთან (ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლები, 

საოკუპაციო ხაზთან და მაღალმთიან 

რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობა) 

სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკაზე 

 მორგებული, საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული 

 კომუნიკაციის წარმოება.
 დასავლური ღირებულებების შესახებ 

საქართველოს მოსახლეობის 

 ცნობიერების ამაღლება.
 სახელმწიფოს მიერ ევროპული და ევ-

როატლანტიკური ინტეგრაციის პროცეს-

ში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგ-

მილი რეფორმების შესახებ მოსახლე-

ობისთვის ობიექტური და ამომწურავი 

ინფორმაციის მიწოდება.
 ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების 

საკითხებზე სტრატეგიული 

 კომუნიკაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა 

და განხორციელების პროცესში 

 სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური 

ჩართულობის ხელშეწყობა.
 ანტი-დასავლური პროპაგანდის 

 შედეგად გავრცელებული მითებისა 

 და მცდარი შეხედულებების მიმართ სა-

ქართველოს მოქალაქეების 

 მედეგობის განმტკიცება.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინ-

ფორმაციო ცენტრი დასახული მიზნებისა 

და ამოცანების მისაღწევად საქართველოს 

მასშტაბით* სხვადასხვა სახის  აქტივობას 

ახორციელებს, მათ შორის: საინფორმაციო 

შეხვედრებსა და კამპანიებს, საჯარო ლექ-

ციებს,  სემინარებს, ღია დისკუსიებსა და 

საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძი-

ებებს.

2019 წელს, საინფორმაციო ცენტრმა სხვა-

დასხვა სამიზნე ჯგუფთან აქტიური კომუ-

ნიკაცია დაამყარა. მათ შორის: ახალგაზრ-

დებთან, პროფესორ-მასწავლებლებთან, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან, ეთნიკურ უმცირე-

სობებთან, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ 

მოსახლეობასთან, ფერმერებთან/მეწარ-

მეებთან, მედიისა და სამოქალაქო სექ-

ტორის წარმომადგენლებთან და ფართო 

საზოგადოებასთან.

2019 წელს, საქართველოს მასშტაბით*, 

საინფორმაციო ცენტრის  გუნდმა, 760 ღონისძიება 

განახორციელა, რომელშიც მონაწილეობა 

43500-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო.

აღსანიშნავია, რომ ცენტრის საქმიანობა და 

ძირითადი ამოცანები ეფუძნება 2017-2020 

წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში სა-

ქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის შესა-

ხებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიას.

ჩ ვ ე ნ ი  ა მო ცა ნ ე ბ ი ჩ ვ ე ნ ი  ს ა ქ მ ი ა ნობ ა
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ქრო ნოლ ოგ ია
2019 წლის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები

2019

პროექტი 

„დასავლური 

ინტეგრაციის 

შესახებ 

ინფორმირებულობისა 

და ჩართულობის 

გაზრდა რეგიონებში“ 

თებერვალი-დეკემბერი, 2019

სასწავლო 

ვიზიტი 

ბრიუსელში 

პანკისის ხეობის 

საჯარო სკოლების 

პედაგოგებისთვის 

თებერვალი, 2019

ღია კარის 

დღეები 

თებერვალი-დეკემბერი, 2019

უვიზო 

მიმოსვლის 

შესახებ 

საინფორმაციო 

კამპანიის მესამე 

ტალღა 

მარტი-ოქტომბერი, 2019

ევროპის 

დღე 

რიყის 

პარკში

მაისი, 2019

ევროპის 

დღეები 

5-25 მაისი, 2019

მასწავლებელი 

მეგზური 

ევროპისკენ 

მაისი, 2019

ევროპა-

საქართველოს 

ისტორიული 

არჩევანი 

მაისი, 2019

პროექტი 

„კომუნიკატორები 

– მეტი კომუნი-

კაციისთვის“ 

მაისი, ოქტომბერი, 2019

სასწავლო 

ვიზიტი 

ესტონეთში 

პედაგოგებისთვის 

ივნისი, 2019
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სემინარი 

სერჟანტებისთვის 

ივნისი, 2019

სემინარი 

მართლწესრიგის 

ოფიცრებისთვის 

ივლისი, 2019

საზაფხულო 

სკოლა 

სტუდენტებისთვის 

აგვისტო, 2019

ნატოს დღეები 

3-31 ოქტომბერი, 2019

ნატო-ს 

გენერალური 

მდივნის 

მოადგილის 

შეხვედრა 

სტუდენტებთან 

ოქტომბერი, 2019

ახალგაზრდა 

ევროპელი 

ელჩები 

ოქტომბერი, 2019

ნატო-

საქართველოს 

სახალხო 

დიპლომატიის 

ფორუმი 

ოქტომბერი, 2019

ერთი დღე 

ჯარში 

ოქტომბერი, 2019

მედიასკოლა 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენ-

ლებისთვის 

ოქტომბერი, 2019

ნატო – 

არჩევანი 

მშვიდობიანი 

და სტაბილური 

განვითარებისთვის

ოქტომბერი-ნოემბერი, 2019



ს ს ი პ  ს ა ი ნფორმაც იო  ც ე ნტრი  ნ ატოსა  და  ე ვროკა ვშირის  შ ე ს ა ხ ე ბ10 ს ს ი პ  ს ა ი ნფორმაც იო  ც ე ნტრი  ნ ატოსა  და  ე ვროკა ვშირის  შ ე ს ა ხ ე ბ

2 0 1 9  წლ ის
სტატ ისტიკ ა

	 თბილისში	გაიმართა	44	აქტივობა	4 113	ადამიანის	მონაწილეობით;

	 რეგიონებში	განხორციელდა	716	აქტივობა	39 648	მოქალაქის	ჩართულობით;

 353	შეხვედრა	11 426	ადამიანი	მონაწილეობით	–	პროექტი	„დასავლური	ინტეგრაციის	

შესახებ	ინფორმირებულობისა	და	ჩართულობის	გაზრდა	რეგიონებში“;

 276	აქტივობა 12 578	ახალგაზრდის	ჩართულობით;	

 60	შეხვედრა	2 299	პროფესორ-მასწავლებლის	მონაწილეობით;	

 96	სემინარი 4 452	საჯარო	მოხელის/ადგილობრივი	თვითმმართველობის	

წარმომადგენლისთვის;	

 17	შეხვედრა	718	ფერმერის/მეწარმის	მონაწილეობით;	

 123	შეხვედრა	ეთნიკური	უმცირესობების	3 378	წარმომადგენელთან;	

 14	შეხვედრა	გამყოფ	ხაზთან	მიმდებარე	სოფლებში	მცხოვრები	657	მოქალაქის	

მონაწილეობით;

 5	ღონისძებაში	ჩართული	366 სამხედრო	მოსამსახურე;	

 22	აქტივობა	მედიის	375	წარმომადგენლისთვის;	

 10	შეხვედრაში	ჩართული	სამოქალაქო	სექტორის	674	წარმომადგენელი;	

 181	საჯარო	ღონისძიება	ფართო	აუდიტორიასთან	15 397	ადამიანის	ჩართულობით;

2019 წლის მონაცემები ცენტრის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებია.

 760 ღონისძიება
43 500-ზე მეტი მოქალაქის

ჩართულობით
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წლის
მ ნ იშვ ნ ელოვა ნ ი
პროექტ ებ ი
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2018 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს, საქართველოს რეგიონებში დასავლუ-

რი ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდის მიზნით, 

499,675 აშშ დოლარის ფინანსური დახმარება გამოუყო. 18 თვიანი პროექტი 2019 წლის 

დასაწყისიდან აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს საქართველოს რე-

გიონებში მოსახლეობისთვის ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებზე ობიექტური და ყოვლისმომცველი ინფორმაციის მიწოდებას.

პროექტის ფარგლებში, 2019 წელს საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 353 ღონისძიება გაიმართა, 

როგორც მუნიციპალურ ცენტრებში, ასევე სოფლებში და შედეგად, პირდაპირი კომუნიკაცია 

დამყარდა 11430 ადამიანთან.

აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში, საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ქსელი 

გაძლიერდა და გაფართოვდა. ამჟამად, საინფორმაციო ცენტრის 11 რეგიონული 

წარმომადგენლობა ფუნქციონირებს.

პროექტი „დასავლური ინტეგრაციის 
შესახებ ინფორმირებულობისა და 
ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში“
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პროექტი „დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულო-

ბის გაზრდა საქართველოს რეგიონებში“ ასევე მოიცავს მედია კომპონენტს, რომელიც 

ორიენტირებულია საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ რეგი-

ონებში მედია გაშუქების ზრდაზე.

პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ათ რეგიონში კონკურსის საფუძველზე შერ-

ჩეულმა 20-მა მედია საშუალებამ (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური და ვებ-მედია), მათ შო-

რის ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან, საქართ-

ველოს დასავლური ინტეგრაციის შესახებ, მხოლოდ 2019 წელს, 140-მდე შინაარსობრივი 

პროდუქტი (თოქ-შოუები, დოკუმენტური ფილმები, ბეჭდური, აუდიო და ვიდეო სიუჟეტები, 

ვრცელი ელექტრონული სტატიები) მოამზადა.

353 ღონისძიება

11 430 ადამიანის
ჩართულობით



ს ს ი პ  ს ა ი ნფორმაც იო  ც ე ნტრი  ნ ატოსა  და  ე ვროკა ვშირის  შ ე ს ა ხ ე ბ14

2019 წლის 5-25 მაისს, საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით „ევროპის დღეები“ 

საქართველოში  მეშვიდედ გაიმართა. 90-მდე ღონისძიების საშუალებით 13400-მდე ადამიანი 

სხვადასხვა აქტივობაში ჩაერთო, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში.   „ევროპის 

დღეები“ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 5 

წლის და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ დაარსების 10 წლის იუბილეებს მიეძღვნა ღო-

ნისძიებები აღნიშნული თანამშრომლობის შედეგად საქართველოსთვის შექმნილი ახა-

ლი ხელშესახები  შესაძლებლობების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას ისახავდა 

მიზნად.

„ვაძლიერებთ ერთმანეთს“ – სწორედ ამ სლოგანით გაიხსნა ევროპის დღეები რიყის 

პარკში, სადაც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი წარმოდგენი-

ლი იყო შემეცნებითი სიმულაციით და  საგარეო საქმეთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროებთან ერთად საზოგადოებას ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობის წესები 

გააცნო.

ევროპის დღეები
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90-მდე აქტივობაში

13 400-მდე მოქალაქეჩართული

„ევროპის	დღეები“	მოქალაქეთა	ჩართულობის	ზრდითა	და	მასშტაბური	

აქტივობებით	გამოირჩეოდა.	განსაკუთრებით	აღსანიშნავია:	

	 სასწავლო	ვიზიტი	ესტონეთში	პედაგოგებისთვის;	

	 საინფორმაციო	კამპანია	ევროკავშირის	შენგენის	ზონის	ქვეყნებში	

	 უვიზო	მიმოსვლის	წესების	დაცვის	შესახებ	როგორც	თბილისში,	

	 ასევე	საქართველოს	რეგიონებში;	

	 სემინარი	„ევროპა	–	საქართველოს	ისტორიული	არჩევანი“	

საქართველოს		მუნიციპალიტეტების	ხელმძღვანელებისთვის;

	 სხვადასხვა	საინფორმაციო	და	შემეცნებითი	აქტივობა	ღია	ცის	ქვეშ;	

	 საჯარო	შეხვედრების	ციკლი	„მე	–	ევროპელი“;	

	 სემინარები	სტუდენტებისთვის	–	„ახალგაზრდა	ევროპელი	ელჩები“,	

პედაგოგებისთვის	–	„მასწავლებელი	–	მეგზური	ევროპისკენ“,	

სახელმწიფო	რწმუნებულის	ადმინისტრაციების	საზოგადოებასთან	

ურთიერთობის	სამსახურის	წარმომადგენლებისთვის	–	

„კომუნიკატორები	მეტი	კომუნიკაციისთვის“,	

	 გაიმართა	სხვადასხვა	საჯარო	შეხვედრები	და	მრგვალი	მაგიდის	

დისკუსიები	არასამთავრობო	ორგანიზაციების	წარმომადგენლებისა	და	

ფერმერებისთვის.	



ს ს ი პ  ს ა ი ნფორმაც იო  ც ე ნტრი  ნ ატოსა  და  ე ვროკა ვშირის  შ ე ს ა ხ ე ბ16

2019 წლის 3-31 ოქტომბერს, საქართველოში უკვე ტრადიციად ქცეული ნატოს დღეები  

მეთორმეტედ აღინიშნა, რომლის ფარგლებშიც საზოგადოებასთან მიმდინარეობდა ინ-

ტენსიური დიალოგი ნატოს და ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ.  ნატოს 

დღეების მიზანია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმართ 

მოქალაქეების გაცნობიერებული მხარდაჭერის განმტკიცება და მათი ინფორმირებუ-

ლობის გაზრდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის, საქართველოსა და ნატოს შორის 

არსებული თანამშრომლობის მექანიზმებისა და გამოწვევების შესახებ.   

ნატოს დღეები

80 ღონისძიებაში
7 200-ზე მეტი ადამიანი

ჩაერთო
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ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, ნატოს დღეების 

ფარგლებში, 80-ზე მეტი სხვადასხვა საინფორმაციო და შემეცნებითი ღონისძიება გაიმართა როგორც 

თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში; 

განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრები აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა 

და ექსპერტების მონაწილეობით. ნატოს დღეების ფარგლებში პირდაპირი კომუნიკაციის გზით 

7200-ზე მეტ ადამიანს მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

საკითხებზე.

ნატოს დღეები 2019 ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის, როუზ გიოტმიოლერის 

სტუდენტებთან შეხვედრით გაიხსნა და ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის 

ფორუმით დაიხურა.



ს ს ი პ  ს ა ი ნფორმაც იო  ც ე ნტრი  ნ ატოსა  და  ე ვროკა ვშირის  შ ე ს ა ხ ე ბ18

30-31 ოქტომბერს, თბილისში, უკვე მეოთხედ ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლო-

მატიის ფორუმი გაიმართა, რომელიც სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კო-

მუნიკაციების შესახებ მსჯელობის მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს. ფორუმი 

საქართველოს  საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გახსნა. 

„საქართველოს	ბოლო	20	წლის	მანძილზე	საკუთარი	მნიშვნელოვანი	წვლილი	შეაქვს	

საერთო	ევროატლანტიკური	უსაფრთხოების	განმტკიცების	საქმეში,	რითაც	ჩვენმა	ქვეყანამ	

დაამტკიცა,	რომ	ის	ალიანსის	სანდო	და	ერთგული	პარტნიორია.	ალიანსის	მხრიდან	

სათანადოდ	არის	აღიარებული	ის	პროგრესი,	რომელსაც	საქართველომ	მიაღწია.	ალიანსი	

საქართველოს	უყურებს	როგორც	სამაგალითო	ქვეყანას,	სადაც	იმავე	სახის	დემოკრატიული	

ფასეულობებია,	რაც	ნატოს	გააჩნია.	ავღანეთში	მიმდინარე	„მტკიცე	მხარდაჭერის“	მისიაში	

საქართველო	ერთ-ერთი	უმსხვილესი	კონტრიბუტორია“.

ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს ნატოს გენერალური მდივ-

ნის თანაშემწემ სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ელჩმა თაჯან ილდემმა და განსა-

კუთრებული სტუმრის სტატუსით მოწვეულმა აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის გლო-

ბალური ჩართულობის ცენტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ლეა გაბრიელმა.

ნატო-საქართველოს 
სახალხო დიპლომატიის ფორუმი
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ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეებმა იმსჯელეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის 

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა, შავი ზღვის რეგიონში არსებული ჰიბრიდული გამოწვევები, 

ანტიდასავლური პროპაგანდა და მასთან ბრძოლის პროცესში ინფორმაციისა და განათლების როლის 

მნიშვნელობა. 

წლევანდელმა ფორუმმა უმასპინძლა მაღალი დონის ექსპერტებს ნატოს წევრი და 

პარტნიორი ქვეყნებიდან: ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ლიეტუვა, 

ლატვია, ესტონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, ფინეთი. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს 

სამთავრობო სტრუქტურების, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის, საერთაშორისო და 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, კვლევითი და ანალიტიკური ინს-

ტიტუტების წარმომადგენლებმა, ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან მოწ-

ვეულმა ექსპერტებმა.

ფორუმი, ნატო-ს დღეების ფარგლებში, საქართველოში ნატო-ს სამეკავშირეო ოფი-

სის, ნატო-ს სახალხო დიპლომატიის განყოფილებისა და საქართველოში პოლონეთის 

საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა.
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საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად მონაწილეობდა ევროკავშირის/შენგენის ზონის 

ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებაში. 2019 

წელს, კამპანიის ფარგლებში, 44 ღონისძიება კონკრეტულად უვიზო მიმოსვლის წესების შესახებ 

საზოგადოების ინფორმირებას მიეძღვნა. შეხვედრებში მონაწილეობა 7700-მდე მოქალაქემ მიიღო. 

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის წესები და აღნიშნული 

სიკეთის მართლზომიერი გამოყენების მნიშვნელობა გახლდათ 2019 წლის განმავლობაში 

საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამართული ყველა (750-ზე მეტი) შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა.  

უვიზო მიმოსვლის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანია 
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უვიზო მიმოსვლის წესებისა და ვალდებულებების შესახებ ცნობიერების გაზრდის მიზ-

ნით, საინფორმაციო ცენტრმა შემეცნებითი სიმულაცია წარმოადგინა საქართველოში 

ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ ორგანიზებულ „ევროსოფლებში“ – თბილის-

ში, წყალტუბოსა და ოზურგეთში. აქტივობის ფარგლებში, საინფორმაციო ცენტრის, საგა-

რეო საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სახლის და სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენ-

ლებმა 4000-მდე მონაწილეს მიაწოდეს ინფორმაცია ევროკავშირის შენგენის ზონაში მოგზაურობის 

წესებისა და ვალდებულებების შესახებ.

44 შეხვედრა

7 700-მდე მოქალაქის
ჩართულობით
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ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში ახალგაზრდების როლი 

უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, ახალგაზრდები საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს. ახალგაზრდებთან კომუნიკაციის ძირითადი მიზანია მათი ცოდნის 

გაღრმავება დასავლური ღირებულებების, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

მნიშვნელობის, არსებული შესაძლებლობებისა და გამოწვევების შესახებ, ასევე, მათი აქტი-

ური ჩართულობის ხელშეწყობა აღნიშნულ პროცესებში.  შესაბამისად, ახალგაზრდებისთვის 

საინფორმაციო ცენტრი რეგულარულად ახორციელებს მრავალ საინფორმაციო და 

საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებას – მათ შორის საჯარო ლექციებს, სემინარებს, ღია კარის 

დღეებს, საზაფხულო სკოლებს, კონკურსებს, ინტელექტუალურ თამაშებს, ექსკურსიებსა და სპორტულ 

ღონისძიებებს. ამ მხრივ, 2019 წელი გამორჩეული იყო – 300-ზე მეტ ღონისძიებაში 13 000-ზე მეტმა 

ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა.

ახალგაზრდები

300 აქტივობაში
13 000-ზე მეტი

ახალგაზრდა ჩაერთო
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განსაკუთრებით აღსანიშნავია, 3 ოქტომბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ-

წიფო უნივერსიტეტში, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის, როუზ გიოტმიოლე-

რის შეხვედრა დასავლეთ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებ-

თან. აღნიშნული საჯარო ლექციით ოფიციალურად გაიხსნა ნატოს დღეები 2019.

„საქართველოს	ნატოსთან	თანამშრომლობა	მოიცავს	ყველა	პრაქტიკულ	და	

პოლიტიკურ	ინსტრუმენტს,	იმისთვის	რომ	საქართველო	გახდეს	ნატოს	წევრი,	

მაშინ	როდესაც	გაიხსნება	შესაძლებლობების	ფანჯარა“ – განაცხადა თავის გამოსვლაში 

ქ-მა როუზ გიოტმიოლერმა, რომელიც საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს 

ვიზიტის ფარგლებში ეწვია. 

ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ნატო-საქართველოს 

თანამშრომლობის პოზიტიურ დინამიკაზე, ამ მიმართულებით არსებული ინსტრუმენტებისა და 

მექანიზმების ეფექტიან გამოყენებაზე, საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს წვლილზე, 

ალიანსისთვის შავი ზღვის სტრატეგიულ მნიშვნელობასა და საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის 

განმტკიცების მნიშვნელობაზე.  

ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის შეხვედრა სტუდენტებთან
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2019 წელს, უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებმა 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის საზაფხულო სკოლაში მიიღეს 

მონაწილეობა.

პროექტის მიზანია სტუდენტების ინფორმირება საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში 

ინტეგრაციის მიმდინარე საკითხებზე და სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში.

საზაფხულო სკოლა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 

მერვედ გაიმართა და ჯამში, პროექტის ფარგლებში, 250-მდე ახალგაზრდა გადამზადდა.

საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისთვის
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საინფორმაციო ცენტრი, 2008 წლის აგვისტოს ომსა და ავღანეთის სამშვიდობო მისიებში და-

ღუპული და დაჭრილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების 

შვილებისათვის, 2015 წლიდან პროექტს „გავიცნოთ ბრიტანეთი“ ახორციელებს. პროექტის 

ფარგლებში სამხედრო მოსამსახურეების შვილები, ინგლისური ენისა და ბრიტანული კულ-

ტურის შემსწავლელ უფასო კურსებს ბრიტანულ კუთხეში გადიან. პროექტის მხარდამჭერები 

არიან ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში, ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი „ბრი-

ტანული კუთხე“ და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

გავიცნოთ ბრიტანეთი

საინფორმაციო ცენტრში წლის განმავლობაში 15-მდე ღია კარის დღე გაიმართა სხვადასხვა 

საჯარო და კერძო სკოლის, მათ შორის რეგიონული სკოლების მოსწავლეებისა და უმაღ-

ლესი სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის. შედეგად, საინფორმაციო ცენტრმა 

პროექტის ფარგლებში 400-მდე ახალგაზრდას უმასპინძლა.

ღია კარის დღეზე საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები დაინტერესებულ ახალგაზრ-

დებს ინფორმაციას აწვდიან ცენტრის საქმიანობის, ნატოსა და ევროკავშირის ინსტიტუტების, 

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ და 

აღნიშნულ პროცესში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე.

ღია კარის დღე
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ხშირად, სწორედ სკოლა – სასკოლო საზოგადოება და, უპირველეს ყოვლისა, მასწავლებელი 

აყალიბებს მოსწავლეში იმ ორიენტირს, რომელიც შემდეგ განსაზღვრავს ადამიანის მომავალს, 

ფასეულობებს და არჩევანს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, საგნის სწავლების პარალელურად, 

საქართველოს ევროპული არჩევანის, ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების 

შესახებ მსჯელობა წარმოადგენდეს საგაკვეთილო პროცესის თანმდევ ნაწილს. ამ მიზნით, 

პედაგოგები წარმოადგენენ საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამიზნე 

აუდიტორიას, მათთვის წლის განმავლობაში მრავალფეროვანი აქტივობები ხორციელდება. 

2019 წელს, საინფორმაციო ცენტრმა 60 საინფორმაციო შეხვედრის, სემინარისა თუ მნიშვნელოვანი 

პროექტის საშუალებით 2300-მდე პედაგოგთან დაამყარა პირდაპირი კომუნიკაცია. 

მასწავლებლები

60 ღონისძიება
2 300-მდე პედაგოგისთვის
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პროექტი „მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ“ წელს მეექვსედ გაიმართა და განსაკუთრე-

ბული მასშტაბურობით გამოირჩეოდა – სემინარში მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა 

რეგიონისა და დედაქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების 150-მა პედაგოგმა მიიღო, მათ შორის, 

მასწავლებლებმა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან 

და საოკუპაციო ხაზის  მიმდებარე სოფლებიდან. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში, 

პედაგოგები ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით, სკოლებში სხვადასხვა 

აქტივობას გეგმავენ, ახორციელებენ და შემდეგ პროექტის სახით კონკურსში წარადგენენ. 

2019 წელს, კონკურსის ფარგლებში გამოვლენილი 10 საუკეთესო პროექტის ავტორი სასწავლო 
ვიზიტით ტალინში, ესტონეთში გაემგზავრა, სადაც ესტონური განათლების სისტემას, მიმდინარე 
რეფორმებსა და ინიციატივებს გაეცნო. 

პროექტი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ფრიდრიხ ებერტის ფონ-

დის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრისა და საქართველოში ესტონეთის 

საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტის ფარგლებში, ექვსი წლის მანძილზე, 700-მდე 

პედაგოგი გადამზადდა, 400-ზე მეტი პროექტი განხორციელდა და 60 პედაგოგი სასწავლო ვიზიტით 

ევროკავშირის წევრ სხვადასხვა ქვეყანას ეწვია. 

„მასწავლებელი – მეგზური ევროპისკენ“
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პროექტი „ნატო-არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის“, საინფორმა-

ციო ცენტრის მიერ საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისისა და ნატოს სახალხო დიპ-

ლომატიის განყოფილების მხარდაჭერით, უკვე მეშვიდე წელია წარმატებით ხორციელდება. 

პროექტის ფარგლებში, სულ 26 სემინარი გაიმართა და 800-მდე პედაგოგი გადამზადდა. 

2019 წელს, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 40-მა პედაგოგ-

მა, 20 თბილისელ კოლეგასთან ერთად შეხვედრები გამართა სამთავრობო უწყებებისა და 

ნატოს სამეკავშირეო ოფისის წარმომადგენლებთან, ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთან და 

ექსპერტებთან. მონაწილეებმა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის 

მნიშვნელობასა და ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის მექანიზმების შესახებ მიიღეს 

ინფორმაცია. მიმდინარე წელს სემინარის ორი ციკლი განხორციელდა.

„ნატო – არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის“
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გამორჩეულია პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების პედაგოგებისა და დირექტორებისთვის, 

ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, განხორ-

ციელებული პირველი საპილოტე საგანმანათლებლო პროგრამა „ცნობიერების ამაღლება 

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ“. 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და შერიგებისა და სამოქალა-

ქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ერთობლივი ინიციატივის 

ფარგლებში, პანკისის ხეობის სკოლების 20 მასწავლებელი ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის საკითხებზე გადამზადდა. პროგრამის დასკვნით ეტაპზე, პედაგოგები 2019 წლის 

3-7 თებერვალს სასწავლო ვიზიტით ბელგიის სამეფოში, ქ. ბრიუსელში გაემგზავრნენ და ადგილზე 

გაეცნენ ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურების მუშაობის პრინციპებს. 

სასწავლო ვიზიტი ბრიუსელში პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების 
პედაგოგებისა და დირექტორებისთვის
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„გამოვიყენებთ	ამ	ყველაფერს	ცნობიერების	ასამაღლებლად	ჩვენს	მოსწავლეებში.	

ძალიან	ბევრი	გზავნილი	წამოვიღეთ.	თითქმის	ყველაფერი	ჩავიწერე	რვეულში,	

გადავიღე	ვიდეო-ფოტო	მასალა“ – ამ სიტყვებით შეაფასა ვიზიტი ერთ-ერთმა 

პედაგოგმა, ნაზო ბორჩაშვილმა.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. 

პროექტის პარტნიორები არიან: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ნატო-სთან საქართველოს 

წარმომადგენლობა, საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგში, განათ-

ლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტრო. 

მსგავსი პროექტები, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მასწავლებლის როლსა და მნიშვნელობას 

საზოგადოების განვითარებასა და ფასეულობების ჩამოყალიბებაში, მიზნად ისახავს პედაგოგების 

ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესებში. 

წლიური  ა ნ გ არიში  2 0 1 9 
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საინფორმაციო ცენტრი საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა ღონისძიებას სწორედ ად-

გილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ჩართულობით და მათთან მჭიდრო თანამშ-

რომლობით ახორციელებს. მნიშვნელოვანია მათი წვლილი და როლი ადგილობრივ მოსახ-

ლეობასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით. 

2019 წელს, საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები, 

ტრენინგები და მრგვალი მაგიდის დისკუსიები ადგილობრივი თვითმმართველობების წარ-

მომადგენლებისთვის, სამთავრობო უწყებებისა და ექსპერტების მონაწილეობით. 2019 წელს  

96 ღონისძიება განხორციელდა 4 500-მდე საჯარო მოხელის ჩართულობით.

საჯარო მოხელეები /
ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები

96 შეხვედრას

4 500-მდე საჯარო მოხელე
დაესწრო
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ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციის შესახებ განახლებული და სრულყოფილი ინფორმაციის 

მიწოდების მიზნით, საინფორმაციო ცენტრი ინტენსიურად მუშაობს ადგილობრივი ხელი-

სუფლების წარმომადგენლებთან. ამ მიზნით, 2019 წლის 20 მაისს, ქალაქ თბილისის მუნი-

ციპალიტეტის საკრებულოში სემინარი „ევროპა – საქართველოს ისტორიული არჩევანი“ გაიმართა, 

რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარეები 

მონაწილეობდნენ. მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს 

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ და დეტალურად 

გაეცნენ ევროკავშირის მხარდაჭერილ პროგრამებს, რომლებიც საქართველოს მუნიციპა-

ლიტეტებში ხორციელდება. 

„ევროპა-საქართველოს ისტორიული არჩევანი“

კომუნიკატორები მეტი კომუნიკაციისთვის

საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვის 

ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით, საინფორმაციო ცენტრმა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენლებისთვის ორდღიანი სემინარი „კომუნიკატორები – 

მეტი კომუნიკაციისთვის“ გამართა. 

პროექტი წლის განმავლობაში ორჯერ, კერძოდ, 2019 წლის მაისსა და ოქტომბერში განხორ-

ციელდა და მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საინფორმაციო ცენტრსა და ადგილობრივი ხე-

ლისუფლების წარმომადგენლებს შორის კოორდინირებული გზავნილების გავრცელებას, 

პოლიტიკის შემუშავებასა და ღონისძიებების ეფექტიან განხორციელებას. 
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ეთნიკური უმცირესობები

საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება ნატოსა და 

ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს. 

2019 წელს, ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი მოქალაქეებისთვის 125-მდე ღონისძიება 

გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც 3400-მდე ადამიანთან დამყარდა პირდაპირი კომუნიკაცია. 

შეხვედრები ჩატარდა როგორც თბილისში, ასევე, ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქ-

ტურად დასახლებულ რეგიონებში. წლის განმავლობაში, საინფორმაციო ცენტრი სისტემა-

ტურად ახორციელებდა სხვადასხვა სახის აქტივობას, მათ შორის, საჯარო ლექციებს, სემი-

ნარებს, საინფორმაციო შეხვედრებსა და კამპანიებს, ღია დისკუსიებს, საგანმანათლებლო-

შემეცნებით ღონისძიებებს და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ინფორმაციას 

აწვდიდა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობის, ევროკავ-

შირთან უვიზო მიმოსვლის, ასოცირების შეთანხმებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.

125-მდე შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების

3 400 წარმომადგენელთან
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ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობითა 

და ჩართულობით, აღსანიშნავია პროექტი „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“, რომელიც სა-

გარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარა-

ტისა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის ერთობლივი ინიციატივაა და ტოლერანტობის, 

სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ [PITA] ფარგლებში 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფი-

ნანსებით უკვე მესამე წელია ხორციელდება3. 

ახალგაზრდებისგან შემდგარი მობილური ჯგუფი, რომლებმაც გაიარეს სპეციალურად მათთ-

ვის დაგეგმილი თემატური ტრენერთა სკოლა,  ქვემო ქართლის, კახეთისა და სამცხე-ჯავახე-

თის რეგიონების მაცხოვრებლებს ინფორმაციას აწვდიან საქართველოს ევროინტეგრაციის 

პროცესისა და არსებული შესაძლებლობების შესახებ. 

პროექტის ფარგლებში, 2019 წელს ახალგაზრდებმა განახორციელეს 15 მუნიციპალიტეტის 

74 სოფელში 72 შეხვედრა, რომელსაც დაესწრო 1268 ადამიანი.

ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები

3 პროექტის შემადგენელი ერთ-ერთი სემინარი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის 
მხარდაჭერით, ევროპის დღეების ფარგლებშიც გაიმართა.

წლიური  ა ნ გ არიში  2 0 1 9 
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გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა საინფორმაციო ცენტრის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს. მიგვაჩნია, რომ არსებული 

გამოწვევების ფონზე, თითოეული მოქალაქე მაქსიმალურად უნდა იყოს ინფორმირებული 

დასავლური ინტეგრაციის პროცესების შესახებ, განსაკუთრებით კი – საოკუპაციო ხაზთან 

მცხოვრები მოსახლეობა. სწორედ ამიტომ, საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად მუშაობს აღ-

ნიშნულ სამიზნე ჯგუფთან. 

წლის განმავლობაში გამართულ 22 საინფორმაციო და საგანმანათლებლო-შემეცნებით აქტივობაში 

400-მდე მოქალაქე ჩაერთო. 

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა
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საზოგადოებაში სამხედრო მოსამსახურეები მაღალი ნდობითა და კეთილგანწყობით სარ-

გებლობენ, ისინი წარმოადგენენ როგორც ინფორმაციის მომხმარებლებს, ასევე მის გამავრ-

ცელებლებს. შესაბამისად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნულ სამიზნე ჯგუფს მი-

ეწოდოს ამომწურავი და უახლესი ინფორმაცია საქართველოს ევროპული და ევროატლან-

ტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ. 2019 წელს, საინფორმაციო ცენტრისა და თავდაცვის 

სამინისტროს მჭიდრო თანამშრომლობითა და ერთობლივი ინიციატივით, ბრიგადებში ნა-

ტოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო კუთხეები გაიხსნა. ასევე, სამხედრო მო-

სამსახურეებისთვის წლის განმავლობაში გაიმართა საჯარო ლექციები და სემინარები, მათ 

შორის, კოჯორში, გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში გამართული ყო-

ველწლიური სემინარი – „ჩვენი ევროპული არჩევანი: ევროპული ღირებულებები, ევროატ-

ლანტიკური ინტეგრაცია“. წლის განმავლობაში საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

აქტივობებში 400-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა.

სამხედრო მოსამსახურეები

სემინარები 400-მდე
სამხედრო მოსამსახურისთვის
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ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს მე-

დიის წარმომადგენლებთან  სხვადასხვა ფორმატში, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის ევროპული 

და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიმდინარე პროცესების შესახებ  უახლესი და 

სრულყოფილი ინფორმაციის საზოგადოებაში გავრცელებას.

საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და მონაწილეობით, 2019 წელს მედიის წარმომადგენლებისთვის 

22 საინფორმაციო ღონისძიება განხორციელდა, რომელშიც 375 ჟურნალისტი ჩაერთო.

მედიის წარმომადგენლები

22 აქტივობას
375 ჟურნალისტი დაესწრო
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აღსანიშნავია პროექტი „ერთი დღე ჯარში“ მედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით, 

რომელსაც საინფორმაციო ცენტრი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშ-

რომლობით ახორციელებს.

„ერთი დღე ჯარში“ ნატოს დღეების ფარგლებში გაიმართა და მასში მონაწილეობა რე-

გიონული მედიის 15-მა წარმომადგენელმა მიიღო. 

პროექტის მონაწილეები ვაზიანის სამხედრო ბაზას, წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრსა (JTEC) 

და ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ეწვივნენ. ორი დღის განმავლობაში ეროვნული თავდაცვის 

აკადემიის ბაზაზე ჟურნალისტები თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას (GDRP) და წვრთნისა და 

შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) მნიშვნელობასა და ფუნქციას გაეცნენ. მონაწილეებმა 

ინფორმაცია მიიღეს ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის არსებულ მექანიზმებზე, სა-

ქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესის პროგრესსა და მიღწეულ შედეგებზე.

პროექტი „ერთი დღე ჯარში“
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პროექტის „დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზ-

რდა საქართველოს რეგიონებში“ მედია კომპონენტის მიზანია, რეგიონული მედიის მხარდა-

ჭერის გზით, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საზო-

გადოების ინფორმირებულობის გაზრდა.

აღსანიშნავია, რომ ა/ო ინტერნიუსთან პარტნიორობით, საკონკურსო წესით შერჩეულ 20 

რეგიონულ მედია პარტნიორს (მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მაუწყებელი 5 

მედიასაშუალება) მცირე გრანტების (4200-4500 აშშ დოლარი) მიღების პარალელურად, ტრე-

ნინგები და კონსულტაციები ჩაუტარდათ, რაც მათი პროფესიული გაძლიერებისა და ახალი 

უნარების პრაქტიკაში გამოყენების ხელშეწყობას ისახავდა მიზნად.

კონკურსის წესით შერჩეულმა მედია საშუალებებმა, 2019 წლის განმავლობაში, საქართველოს 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემაზე, 140-მდე სხვადასხვა შინაარსობრივი მედია 

პროდუქტი მოამზადეს.

„დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის 
გაზრდა საქართველოს რეგიონებში“ – მედია კომპონენტი

მომზადდა
140 მედია პროექტი
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საინფორმაციო ცენტრი მუდმივად მუშაობს საინფორმაციო მასალების შემუშავებაზე, რომ-

ლებიც მარტივად გასაგებ ენაზე საქართველოს მოსახლეობას ნატოსთან და ევროკავშირ-

თან დაკავშირებულ ინფორმაციას აწვდის. 2019 წელს საინფორმაციო ცენტრმა მოამზადა, 

დაბეჭდა და გაავრცელა შემდეგი საინფორმაციო მასალები: ბროშურები „10 მითი ევროკავ-

შირის შესახებ“ და „13 მითი ნატოს შესახებ“ (ორივე ბროშურა ითარგმნა და დაიბეჭდა სომ-

ხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც), სახელმძღვანელო „გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის 

შესახებ“. 

ცენტრის ვებგვერდზე – www.infocenter.gov.ge  ფუნქციონირებს მუდმივად განახლებადი ელექ-

ტრონული ბიბლიოთეკა, სადაც შესაძლებელია ნატოს, ევროკავშირის ინსტიტუტების და სა-

ქართველოს აღნიშნულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შესახებ სხვადასხვა მასალის 

მოძიება ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ასევე, ვებგვერდზე ყოველდღიურად ახლდება ინ-

ფორმაცია საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული აქტივობებისა და დაგეგმილი-

ლი სიახლეების  შესახებ.

ს ა ი ნ ფორმა ც ი ო
მა ს ალებ ი
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ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის გუნდი განსაკუთრებულ მად-

ლობას უხდის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატს, ლევან მიქელაძის სა-

ხელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრსა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომად-

გენლობებს საზღვარგარეთ.

გვსურს, ხაზგასმით აღვნიშნოთ ცენტრის მიზნების განხორციელებაში ამერიკის შეერთე-

ბული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული 

შტატების საელჩოს განსაკუთრებული წვლილი. 

  

ცენტრის საქმიანობის მხარდაჭერისთვის განსაკუთრებით აღსანიშნავია სახელმწიფო რწმუ-

ნებულის ადმინისტრაციების, ადგილობრივი თვითმმართველობების,  საქართველოში მოქ-

მედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების და მედიის 

წარმომადგენლების როლი.  

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ 2019 წელს მიღწეული შე-

დეგები ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერისა და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედე-

გია. 2019 წელს ჩვენი პარტნიორები იყვნენ:

პ არტნიო რებ ი
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 საქართველოს პარლამენტი

 მთავრობის ადმინისტრაცია

 განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და 

კულტურის სამინისტრო

 გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო

 თავდაცვის სამინისტრო

 თავდაცვის ინსტიტუციური 

აღმშენებლობის სკოლა

 თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

 თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 იუსტიციის სამინისტრო

 მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი

 რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში 

 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახური

 სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

 შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 შსს სასაზღვრო პოლიცია

სახელმწიფო სტრუქტურები

 ამერიკის შეერთებული შტატების 

სახელმწიფო დეპარტამენტი

 ამერიკის შეერთებული შტატების 

საელჩო საქართველოში

 ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტო (USAID)

 ავსტრიის რესპუბლიკის საელჩო 

საქართველოში

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური 

ცენტრი

 ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში

 ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

საქართველოში

 ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი 

(NDI)

 ესტონეთის საელჩო საქართველოში

 იტალიის რესპუბლიკის საელჩო 

საქართველოში

 ნატოს სამეკავშირეო ოფისი 

საქართველოში

 ნატოს სახალხო დიპლომატიის 

განყოფილება

 ნატოს სტრატეგიული კომუნიკაციების 

სრულყოფის ცენტრი 

 პოლონეთის საელჩო საქართველოში

 საქართველოს გაეროს ასოციაციის 

„ტოლერანტობის, სამოქალაქო 

ცნობიერებისა და ინტეგრაციის 

მხარდაჭერის პროგრამა“ (PITA)

 ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 

საქართველოში

დიპლომატიური კორპუსი და საერთაშორისო ორგანიზაციები
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