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დი რექ ტო რის 
მი მარ თ ვა

მო ხა რუ ლი ვარ წარ მო გიდ გი ნოთ ნა ტო სა და ევ
რო კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის 
2020 წლის საქ მი ა ნო ბის ან გა რი ში, რო მელ შიც 
მოკ ლედ არის ასა ხუ ლი ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის მიღ
წე ვე ბი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბი. 

2020 წელს სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა და არ სე ბი
დან 15 წლის იუბი ლე აღ ნიშ ნა. ამ დრო ის გან
მავ ლო ბა ში, პრო აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ით, ფაქ
ტე ბით გამ ყა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა მიზ ნე 
აუდი ტო რი ა ზე მორ გე ბუ ლი გზავ ნი ლე ბი თა და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი პრო ექ ტე ბით სა ქარ თ ვე ლოს 
ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
შე სა ხებ, ვზრუ ნავთ სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 
ინ ფორ მი რე ბა ზე, ამ პრო ცე სი სად მი მო ქა ლა ქე ე
ბის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის შე ნარ ჩუ ნე
ბა სა და გან მ ტ კი ცე ბა ზე. სა ზო გა დო ე ბას მარ ტივ 
და გა სა გებ ენა ზე ვაწ ვ დით ინ ფორ მა ცი ას ინ ტეგ

რა ცი ის პრო ცე სი სა და მის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
სი კე თე ე ბის შე სა ხებ.

პრო აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია და სწო რი ინ ფორ მა ცი
ის გავ რ ცე ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
იმ ფონ ზე, რო ცა ჩვე ნი ქვე ყა ნა მძაფ რი ან ტი და სავ
ლუ რი პრო პა გან დის სა მიზ ნე ა. დე ზინ ფორ მა ცი უ ლი 
ნა რა ტი ვე ბი მი ზან მი მარ თუ ლად იყე ნებს ყვე ლა შე
საძ ლებ ლო ბას, რა თა საფ რ თხე შე უქ მ ნას სა ქარ თ
ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ერ თი ა ნო ბას და მხარ და ჭე
რას ქვეყ ნის სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სის მი მართ. 
ამ თვალ საზ რი სით, 2020 წე ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სირ თუ ლე ე ბით და გა მოწ ვე ვე ბით იყო აღ სავ სე. კო
ვიდ  1 9 ით გა მოწ ვე ულ მა გლო ბა ლურ მა პან დე მი ამ 
ნო ყი ე რი ნი ა და გი შე უქ მ ნა სიც რუ ის და დე ზინ ფორ
მა ცი ის კი დევ უფ რო სწრაფ და მას შ ტა ბურ გავ რ ცე
ლე ბას და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუ და კო მუ ნი კა ცი ის 
ფი ზი კურ ფორ მატ ში წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 
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დე ზინ ფორ მა ცი ას თან გა სამ კ ლა ვებ ლად და სწო
რი ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რ ცე ლებ ლად, აუცი ლე ბე
ლი გახ და არ სე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე
ბის გა და ხედ ვის და კო მუ ნი კა ცი ის ახა ლი არ ხე ბის 
და გზე ბის ძი ე ბა. ცენ ტ რის თი თო ე უ ლი თა ნამ შ
რომ ლის და უ ღა ლა ვი შრო მის შე დე გად, სწრა ფად 
შევ ძე ლით ადაპ ტი რე ბა და საქ მი ა ნო ბის არ სე ბი თი 
ნა წი ლის ციფ რულ ფორ მატ ში გა და ტა ნა. სხვა დას
ხ ვა სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის თ ვის, კვა ლი ფი ცი უ რი 
ექ ს პერ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, იმარ თე ბო და ვე ბი
ნა რე ბი, ონ ლა ინ დის კუ სი ე ბი და ტრე ნინ გე ბი. სა
ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი გან ხორ ცი ელ და სო ცი ა
ლუ რი მე დი ის მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლის რო ლიც, 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის თვალ საზ რი სით, კო
ვიდ პან დე მი ის ფონ ზე, გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წელს პირ ვე ლად, სოც მე დია 
კამ პა ნი ის შე მად გე ნე ლი გზავ ნი ლე ბი ითარ გ მ ნე
ბო და და ვრცელ დე ბო და აზერ ბა ი ჯა ნულ და სომ
ხურ ენებ ზე. ასე ვე, პირ ვე ლად ითარ გ მ ნა ცენ ტ რის 
მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი წიგ ნი „გზამკვლევი ნა ტო სა 
და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ“  სომ ხურ და აზერ ბა
ი ჯა ნულ ენებ ზე.

მთლი ა ნო ბა ში, 2020 წელს 440-მდე ღო ნის ძი ე ბა ჩა ვა ტა რეთ და 
12,700-ზე მეტ ადა მი ანს მი ვა წო დეთ ინ ფორ მა ცია ნა ტო- ზე, 

ევ რო კავ შირ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი-

კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ზე, იმ სი კე თე ებ სა და კონ კ რე ტულ 

შე დე გებ ზე, რაც ამ ურ თი ერ თო ბებს ჩვე ნი ქვეყ ნის თ ვის მო აქვს. 

ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბით მრა ვალ ფე რო ვა ნი აუდი ტო რია მო ვი ცა ვით 

მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით: ახალ გაზ რ დე ბი, პე და გო გე ბი, 

მე დი ი სა და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, სა-

ჯა რო მო ხე ლე ე ბი და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა.

გვა ხა რებს ის ფაქ ტიც, რომ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის 
შე დე გად, 2020 წელს საინფორმაციო ცენტრის 
დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად, ცენ ტ
რის ცნო ბა დო ბა 2019 წელ თან შე და რე ბით, 20%
ით გა ი ზარ და და 2020 წლის მო ნა ცე მე ბით, 44.2% 
შე ად გი ნა, რაც, თა ვის მხრივ, ჩვენს ღო ნის ძი ე ბებ
ში კი დევ უფ რო მეტ ჩარ თულ და ინ ფორ მი რე ბულ 
მო ქა ლა ქეს გუ ლის ხ მობს.

ცენ ტ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და  
გა მოწ ვე ვებ თან სწრა ფი ადაპ ტა ცი ის კუთხით, 
მნიშ ნე ლო ვა ნი იყო ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბის მხარ და
ჭე რა. ამ მხრივ გან სა კუთ  რე ბულად მინ და ა ღ ვ ნიშ 
ნო ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რის – ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წვლი ლი ცენ ტ რის რე გი ო
ნუ ლი ქსე ლი სა და სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე
ბით. 2018 წლი დან, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი  ამე
რი კის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რით, სა ქარ თ ვე ლო ში აშ შ ის სა ელ ჩოს
თან ერ თად ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „დასავლური 
ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
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ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ
ში“. ეს არის  პირ ვე ლი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი, რო
მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ სა ქარ თ ვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბის მე დე გო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და ქვეყ
ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა
ცი ის პრო ცე სე ბის შე სა ხებ ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი
ის წარ მარ თ ვის მიზ ნით მი ი ღო. 2020 წელს, ჩვენს 
პარ ტ ნი ო რებ თან შე თან ხ მე ბით, პრო ექ ტი სა ხეც
ვ ლილ, ციფ რულ ფორ მატ ში გან ხორ ცი ელ და და 
მი უ ხე და ვად პან დე მი ი სა, ყვე ლა და სა ხუ ლი ამო
ცა ნა წარ მა ტე ბით შეს რულ და. სწო რედ ამ პრო ექ
ტის ფარ გ ლებ ში, შე საძ ლებ ლო ბა მოგ ვე ცა სწო რი 
ინ ფორ მა ცია მიგ ვე ტა ნა ყვე ლა დიდ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ სა და სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბამ დე. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 
რე გი ო ნულ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ თან პარ ტ ნი ო რო
ბით, და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე სა ხებ, 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და მე დი ა გა შუ ქე ბა სა ქარ
თ ვე ლოს ათ რე გი ონ ში. ასე ვე ჩა ტარ და სა ზო გა
დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვა, რა მაც შე საძ ლებ ლო ბა 
მოგ ვ ცა შეგ ვეს წავ ლა მო სახ ლე ო ბის გან წყო ბე ბი 
დი ნა მი კა ში და ჩვე ნი სა კო მუ ნი კა ციო აქ ტი ვო ბე ბი 
მაქ სი მა ლუ რად მოგ ვერ გო მა თი ინ ტე რე სე ბის თ
ვის. 

ვა მა ყობთ, რომ მიღ წე ულ შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო
ბით, ამე რი კელ მა პარ ტ ნი ო რებ მა გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა მი ი ღეს პრო ექ ტის გაგ რ ძე ლე ბას თან და
კავ ში რე ბით. მე ო რე ფა ზა, რო მე ლიც 2021 წლის 
იან ვ რი დან და იწყე ბა, გუ ლის ხ მობს ჩვენს მო სახ
ლე ბას თან აქ ტი ურ სტრა ტე გი ულ კო მუ ნი კა ცი ას 18 
თვის გან მავ ლო ბა ში, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ბევრ 
სა ინ ტე რე სო სი ახ ლეს გპირ დე ბით. 

მინ და ხა ზი გა ვუს ვა, რომ იმ ფონ ზე, რო ცა ჩვე ნი 
ქვე ყა ნა 2024 წელს ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა ზე 
ოფი ცი ა ლუ რი გა ნაცხა დის შე ტა ნის თ ვის ემ ზა დე ბა, 
ყვე ლას, მთელ სა ზო გა დო ე ბას გვმარ თებს სე რი ო
ზუ ლი მომ ზა დე ბა და ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვა. ამ 
კონ ტექ ს ტ ში კი, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მო სახ ლე ო ბას თან ინ ტენ სი უ რი დი ა ლო გი და პრო
აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ა, რა თა თი თო ე უ ლი მო ქა ლა
ქე ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყოს იმის შე სა ხებ, თუ რას გუ
ლის ხ მობს ეს ნა ბი ჯი, რა ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
გა ნაცხა დის გა კე თე ბა და რა ახალ შე საძ ლებ ლო
ბებს გა უხ ს ნის ეს ქვე ყა ნას, ევ რო კავ შირ თან რო

გორც პო ლი ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის, ისე პრაქ ტი კუ
ლი სარ გებ ლის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით. 

და სას რულს, მსურს უდი დე სი მად ლი ე რე ბა გა მოვ
ხა ტო ყვე ლა ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რის მი მართ, ფას და უ
დე ბე ლი დახ მა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის. 
გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ყოფ დი სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტ როს გუნდს, ამე რი კის სა ხელ მ წი ფო დე
პარ ტა მენტს და ამე რი კის სა ელ ჩოს სა ქარ თ ვე ლო
ში. თქვე ნი მხარ და ჭე რის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ
ნე ბო და ამ შე დე გე ბის მიღ წე ვა.

თამარა წულეისკირი
დირექტორი
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შე სა ვა ლი                     
ის ტო რი უ ლად, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე
სი ყო ველ თ ვის და სავ ლუ რი სამ ყა როს კენ სწრაფ
ვით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. დღეს, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა რეო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი – ევ რო კავ შირ სა 
და ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბა დამ ყა რე ბუ ლია ქარ თ ვე
ლი ხალ ხის ევ რო პულ ოჯახ ში დაბ რუ ნე ბის იდე ა ზე, 
რო მე ლიც ქვეყ ნის ის ტო რი უ ლი და ცი ვი ლი ზა ცი უ რი 
არ ჩე ვა ნი ა. ამ არ ჩე ვანს საფ რ თხეს უქ მ ნის კომ პ ლექ
სუ რი ჰიბ რი დუ ლი ომი, რო მელ საც რუ სე თის ფე დე
რა ცია სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ აწარ მო ებს და 
რომ ლის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტიც 
არის ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და. დე ზინ ფორ მა
ცი უ ლი კამ პა ნი ე ბის მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო 
და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა ზე გავ ლე ნის მოხ
დე ნა და ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და  ევ რო ატ ლან ტი კუ
რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის 
კონ სო ლი დი რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის  შე სუს ტე ბა ა. 
ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და მი მარ თუ ლია სა ზო
გა დო ე ბის პო ლა რი ზე ბა ზე, მო სახ ლე ო ბის აღ ქ მე ბის 
მა ნი პუ ლა ცი ა ზე, ან ტი და სავ ლუ რი გან წყო ბე ბის გაძ
ლი ე რე ბა ზე, სა ზო გა დო ე ბა ში ნი ჰი ლიზ მის გა ჩე ნა სა 
და სტრა ტე გი ულ პარ ტ ნი ო რებ თან სა ქარ თ ვე ლოს 
ორ მ ხ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის გა უ ა რე სე ბა ზე. 

დე ზინ ფორ მა ცი ას თან გამ კ ლა ვე ბის ერ თ ერ თი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი იარა ღია მო სახ ლე ო ბის მე დე გო ბის გაძ
ლი ე რე ბა და კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა. 
„საინფორმაციო ცენ ტ რი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
შე სა ხებ“ (შემდგომში სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი) სწო
რედ ამ იდე ას ემ სა ხუ რე ბა.

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის მი ზა ნი ა, მო სახ ლე ო ბა, 
ეფექ ტი ა ნი და პრო აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის გზით, 
სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ
რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ობი ექ ტუ რი და ფაქ ტებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით აღ ჭურ ვოს, გა აღ რ მა
ოს მა თი ცოდ ნა და გა ზარ დოს მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ
თუ ლო ბა ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ
რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს ში.

ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ატა
რებს სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კა ზე მორ გე ბულ სა
ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებს, სა ჯა რო ღო ნის ძი ე ბებს, 
სე მი ნა რებს, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს, ღია დის
კუ სი ებს და შე მეც ნე ბით აქ ტი ვო ბებს მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით.

1 ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გამოკლებით.
2 აჭარაში, კერძოდ, ბათუმსა და შუახევში საინფორმაციო ცენტრის ორი რეგიონული წარმომადგენლობა მუშაობს.

ვინ ვართ ჩვენ:

„საინფორმაციო ცენ ტ რი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
შე სა ხებ“ არის სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი
რი, რო მე ლიც 2005 წელს და ფუძ ნ და. 2017 წლი
დან, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა გა რეო საქ მე თა სა მი
ნის ტ როს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში ა.

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სა ქარ თ ვე
ლოს მას შ ტა ბით1, თბი ლი სის ცენ ტ რა ლუ რი ოფი სი
სა და 11 რე გი ო ნუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის სა შუ ა
ლე ბით (აჭარა2, გუ რი ა, სა მეგ რე ლო ზე მო სვა ნე თი, 
რა ჭა ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი, იმე რე თი, სამ ცხე 
ჯა ვა ხე თი, ში და ქარ თ ლი, მცხე თა მ თი ა ნე თი, ქვე მო 
ქარ თ ლი და კა ხე თი).  

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ძი რი თა დი სა მიზ ნე აუდი
ტო რი ა ა: ახალ გაზ რ დე ბი, პრო ფე სორ  მას წავ
ლებ ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი, 
სა ო კუ პა ციო ხაზ თან და სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო
სახ ლე ო ბა, მე დი ი სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, სა სუ ლი ე რო პი რე ბი და სხვ.

წლის  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი

ევ რო კავ შირ სა და ნა ტო ში გა წევ რი ა ნე ბის თ ვის სა
ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მა ღა ლი და გაც ნო ბი
ე რე ბუ ლი მხარ და ჭე რის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, გან
სამ ტ კი ცებ ლად და გა საზ რ დე ლად, სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რი, მი უ ხედ ვად ეპი დე მი ო ლო გი უ რი გა მოწ ვე ვი
სა, 2020 წელ საც აქ ტი უ რად მუ შა ობ და. სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რ მა სხვა დას ხ ვა სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის 
ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს  ინ ფორ
მა ცია მი ა წო და ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის, სა ქარ
თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ
რა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და ამ პრო ცე სის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი ხელ შე სა ხე ბი სი კე თე ე ბის შე სა ხებ.  

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ჯამ ში 440მდე სა ინ ფორ
მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბა გა ი მარ თა, 
რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 12 700ზე მეტ მა 
მო ქა ლა ქემ რო გორც თბი ლი სი დან, ისე სა ქარ თ ვე
ლოს 10 რე გი ო ნი დან.  ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი
დან 239 აქ ტი ვო ბა (8300 ბე ნე ფი ცი ა რი), კო ვიდ  1
9 ის პან დე მი ის შე დე გად და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის 
შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხ ვა ციფ რუ ლი პლატ ფორ მის 
გა მო ყე ნე ბით გა ი მარ თა.
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წლის სტატისტიკა

სტატისტიკა თბილისსა და რეგიონებში:
თბილისი: 

108
აქტივობა 

რეგიონები: 

329
აქტივობა 

440-მდე 
ღონისძიება 

12 700-ზე 
მეტი ადამიანი.

სტატისტიკა სამიზნე
ჯგუფების მიხედვით:

სამიზნე ჯგუფი
ახალგაზრდები
აქტივობების რაოდენობა

210
მონაწილეთა რაოდენობა

6080

სამიზნე ჯგუფი
პროფესორ
მასწავლებლები
აქტივობების რაოდენობა

91
მონაწილეთა რაოდენობა

2440

სამიზნე ჯგუფი
მედიის წარმომადგენლები
აქტივობების რაოდენობა

15
მონაწილეთა რაოდენობა

300

სამიზნე ჯგუფი
ფართო საზოგადოება
აქტივობების რაოდენობა

8
მონაწილეთა რაოდენობა

320

სამიზნე ჯგუფი
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლები
აქტივობების რაოდენობა

62
მონაწილეთა რაოდენობა

1050

სამიზნე ჯგუფი
საჯარო მოხელეები/
ადგილობრივი 
თვითმმართველობების 
წარმომადგენლები
აქტივობების რაოდენობა

51
მონაწილეთა რაოდენობა

2510
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წლის პრო ექ ტე ბი
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2020 წელს, დას რულ და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ფი ნან სუ
რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის 
პირ ვე ლი ფა ზა, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბო და სა ქარ
თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი
რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის ზრდას. მას შ ტა ბუ
რი პრო ექ ტის გან სა ხორ ცი ლებ ლად, ნა ტო სა და 
ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის
თ ვის ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხელ მ წი
ფო დე პარ ტა მენ ტ მა 499,675 აშშ დო ლა რი გა მო
ყო. ეს გახ ლ დათ პირ ვე ლი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ან ტი და სავ
ლუ რი პრო პა გან დი სა და დე ზინ ფორ მა ცი ის გან 
მომ დი ნა რე საფ რ თხე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ სა ქარ თ
ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მე დე გო ბის გა საძ ლი ე რებ

ლად მი ი ღო. პრო ექ ტის სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე
ლი გახ და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის რე გი ო ნუ ლი 
და ფარ ვის არე ა ლის გა ფარ თო ე ბა. დღეს დღე ო
ბით სა ინ ფორ მა ციო ცენტრს 11 რე გი ო ნუ ლი წარ
მო მად გენ ლო ბა ჰყავს. 

პრო ექ ტ მა შე საძ ლებ ლო ბა მოგ ვ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს 
და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ობი ექ ტუ რი და 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ინ ფორ მა ცია მიგ ვე წო დე ბი ნა 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. ეს შე საძ ლე ბე ლი 
გა ხა და რე გი ო ნებ ში სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის საქ
მი ა ნო ბის გაძ ლი ე რე ბამ და რე გი ო ნულ მე დი ას თან 
მჭიდ რო პარ ტ ნი ო რო ბამ, ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ
ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის თე მა ტი კის ინ ტენ სი უ რი 
გა შუ ქე ბის გზით. პრო ექ ტის პირ ვე ლი ფა ზა 2020 
წლის დე კემ ბერ ში დას რულ და. 

წლის პრო ექ ტე ბი:
პრო ექ ტი „დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და რე გი ო ნებ ში“  
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მიღ წე ულ მა შე დე გებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უწყო 
ხე ლი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე
ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას სა ქარ თ ვე ლოს ათი ვე 
რე გი ონ ში; ასე თი ინ ტერ ვენ ცი ის შე დე გად, რე გი
ო ნებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა რე გუ ლა რუ ლად 
იღებს მეტ ინ ფორ მა ცი ას იმ სარ გებ ლი სა და შე საძ
ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ, რაც ევ რო პულ და ევ რო ატ
ლან ტი კურ ინ ტეგ რა ცი ას მო აქვს.

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, პრო ექ ტი 
2022 წლის ივ ლი სამ დე გაგ რ ძელ დე ბა და ამის თ
ვის და მა ტე ბით 250 000 აშშ დო ლა რი გა მო ი ყო. 
პრო ექ ტის მე ო რე ფა ზა ზე მუ შა ო ბა და იწყე ბა 2021 
წლის 1 იან ვ რი დან და გაგ რ ძელ დე ბა 18 თვის 
გან მავ ლო ბა ში.

�პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა 774 
ღო ნის ძი ე ბა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 
პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია დამ ყარ და 
26700 ადა მი ან თან;

�გა ფარ თოვ და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის 
რე გი ო ნუ ლი ქსე ლი და გა იხ ს ნა 4 ახა
ლი რე გი ო ნუ ლი ბი უ რო (მაღალმთიან 
აჭა რა ში, რა ჭა ლეჩხუმ სა და ქვე მო სვა
ნეთ ში, ქვე მო ქარ თ ლ სა და გუ რი ა ში); 

�პრო ექ ტის პარ ტ ნი ორ მა რე გი ო ნულ მა 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ მა მო ამ ზა დეს 283 
მე დი აპ რო დუქ ტი, რო მელ საც სა ქარ თ
ვე ლოს მას შ ტა ბით 1 000 000ზე მე ტი 
ნახ ვა ჰქონ და;

�პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რ მა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და 
ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო
ცე სის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის გან წყო
ბე ბის შე სა ხებ ორი კვლე ვა ჩა ა ტა რა.

პირ ვე ლი ფა ზის ფარ გ ლებ ში მიღ წე უ ლი 
შე დე გე ბი  (20182020 წწ.):
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სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პის დღე ე ბი 2020, უკ ვე მერ
ვედ, მაგ რამ COVID19ის გავ რ ცე ლე ბი სა და ქვე
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა გან გე ბო ვი თა რე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, გან ს ხ ვა ვე ბულ – ციფ რულ ფორ მატ ში 
გა ი მარ თა. სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა სა ქარ თ ვე
ლოს პარ ლა მენ ტის ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის კო
მი ტეტ თან და სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს თან 

ერ თად, ევ რო პის დღე ე ბის ორ თ ვი ა ნი ციფ რუ ლი 
სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია ეგი დით – „ასოცირების 6 
წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის“, 8 მა ისს და იწყო და 3 
ივ ლისს და ას რუ ლა. 

ევ რო პის დღე ე ბის მი ზა ნია სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა
ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ევ რო კავ ში რი სა და მი სი 

წლის პრო ექ ტე ბი
ევ რო პის დღე ე ბი – 
„ასოცირების 6 წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის“
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ინ ს ტი ტუ ტე ბის, ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს
რუ ლე ბის, სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცე სის შე სა ხებ, და ამ პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის 
ჩარ თუ ლო ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა. 

ევ რო პის დღე ე ბის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა ონ ლა ინ 
სე მი ნა რე ბი და დის კუ სი ე ბი მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის, 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის, სა
ზაფხუ ლო სკო ლა და კონ კურ სი სტუ დენ ტე ბის თ ვის, 
სა ჯა რო დე ბა ტე ბი მოს წავ ლე ე ბის თ ვის, სა ინ ფორ
მა ციო კამ პა ნია სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით 
და ონ ლა ინ დის კუ სი ე ბის სე რია ფარ თო სა ზო გა
დო ე ბის თ ვის. 

აქ ტი ვო ბე ბის ფარ გ ლებ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ
და ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცა ა: სა ქარ თ ვე
ლო ევ რო კავ ში რის ურ თი ერ თო ბის დი ნა მი კა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ მა ვე ბის სა მო მავ ლო 
პერ ს პექ ტი ვე ბი, ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის შეს
რუ ლე ბა და სხვა დას ხ ვა სფე რო ში მიმ დი ნა რე და 
გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი, მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე
ლი და სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ
ლე ბე ბი, COVID19ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში ევ
რო კავ ში რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გა წე უ ლი 
დახ მა რე ბა, ევ რო კავ ში რის მო ნი ტო რინ გის მი სი
ის რო ლი და ამო ცა ნე ბი, ევ რო კავ ში რის პროგ
რა მე ბით გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბე
ბი, აგ რეთ ვე, ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და და 
მის გან მომ დი ნა რე საფ რ თხე ე ბი.

2020 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი აქ
ტი უ რად ატა რებ და ევ რო კავ ში რის / შენ
გე ნის ზო ნის ქვეყ ნებ ში უვი ზო მი მოს ვ
ლის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ას. 
კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში, სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის 224 ღო ნის ძი ე ბა ზე დის კუ სია 
გა ი მარ თა უვი ზოდ მი მოს ვ ლის წე სე ბის 
შე სა ხებ, სა დაც ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ
და ამ სი კე თის მარ თ ლ ზო მი ე რი გა მო
ყე ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე.  შეხ ვედ რებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 4000ზე მეტ მა მო
ქა ლა ქემ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 2020 
წლის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, 22 ღო ნის
ძი ე ბა კონ კ რე ტუ ლად უვი ზო მი მოს ვ ლის 
წე სე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ
მი რე ბას მი ეძღ ვ ნა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი
თაც პი რის პირ კო მუ ნი კა ცია და ვამ ყა რეთ 
500ზე მეტ მო ქა ლა ქეს თან.

წლის პრო ექ ტე ბი
უვიზო მიმოსვლის შესახებ 
საინფორმაციო კამპანია 
 

ევროპის დღეები 2020-ის 

ფარგლებში, საქართველოს 

მასშტაბით, ჯამში 

75 ღონისძიება გაიმართა, 

რომელშიც 2595 

მონაწილე ჩაერთო.
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2020 წლის 
აქტივობები 

სამიზნე 
ჯგუფებისთვის
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ახალგაზრდები 

ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა-

ცი ის პრო ცეს ში ახალ გაზ რ დე ბის რო ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნე სი ა. შე სა ბა მი სად, ახალ გაზ რ დე ბი სა ინ ფორ მა ციო 

ცენ ტ რის ერ თ -ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი სა მიზ ნე აუდი-

ტო რი ა ა.  ახალ გაზ რ დებ თან პრო აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა-

ცი ის ძი რი თა დი მი ზა ნია მა თი ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბა 

და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ-

ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბის, არ სე ბუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ, ასე ვე, 

მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა ამ პრო-

ცე სებ ში. ამ მიზ ნით, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, წლის 

გან მავ ლო ბა ში, ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის რე გუ ლა რუ ლად 

მარ თავ და სხვა დას ხ ვა სა ინ ფორ მა ციო და სა გან მა ნათ-

ლებ ლო- შე მეც ნე ბით ღო ნის ძი ე ბას.
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„ევროპული 
არ და დე გე ბი“
2020 წელს, ნა ტო სა და ევ რო
კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რ მა, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი
უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბი სა 
და სსიპ კულ ტუ რის, სპორ ტის და 
ახალ გაზ რ დულ საქ მე თა სა ა გენ
ტოს თან ერ თად, იმუ შა ვა პრო ექ
ტ ზე, „ევროპული არ და დე გე ბი“. 
აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა და
ად გი ლე ბუ ლი 300მდე ახალ გაზ
რ და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა 
რე გი ო ნი დან ეწ ვია მარ ტ ვილს, 
სა თაფ ლი ას, ვარ ძი ას, ბა თუმს 
და წი ნან დალს, სა დაც ქვეყ ნის 
ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის გაც ნო ბას
თან ერ თად, მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 

პრო ექტს, „გავიცნოთ დი დი ბრი ტა ნე თი“, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი 
სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან პარ ტ ნი ო რო ბით, სა ქარ
თ ვე ლო ში დი დი ბრი ტა ნე თის და ჩრდი ლო ეთ ირ ლან დი ის გა ერ თი ა ნე
ბუ ლი სა მე ფოს სა ელ ჩოს და ინ გ ლი სუ რი ენის შემ ს წავ ლე ლი ცენ ტ რის, 
„ბრიტანული კუთხე“, ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 2015 წლი დან ახორ
ცი ე ლებს. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ სა და ავ ღა
ნე თის სამ შ ვი დო ბო მი სი ებ ში და ღუ პუ ლი და დაჭ რი ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
თავ დაც ვის ძა ლე ბის სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის შვი ლე ბი ინ გ ლი სუ რი 
ენი სა და ბრი ტა ნუ ლი კულ ტუ რის შემ ს წავ ლელ უფა სო კურ სებს ბრი ტა
ნულ კუთხე ში გა დი ან. სას წავ ლო კურ სი, ასე ვე მო ი ცავს ხე ლოვ ნე ბის 
ის ტო რი ის, დრა მის, სიმ ღე რი სა და ფო ტოგ რა ფი ის წრე ებს.

„გავიცნოთ დი დი ბრი ტა ნე თი“

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და 
ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
შე სა ხებ და ამ პრო ცეს ში ახალ
გაზ რ დე ბის როლ ზე.  

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ახალ
გაზ რ დებ თან შეხ ვედ რებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს სა ხელ
მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო
მად გენ ლებ მა და მოწ ვე ულ მა 
ექ ს პერ ტებ მა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნია ქვეყ ნის 
და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო
ცეს ში აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი ახალ გაზ რ
დე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა 
და სა ზო გა დო ებ რივ, ეკო ნო
მი კურ, კულ ტუ რულ თუ პო
ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მა თი 
პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის 
ხელ შეწყო ბა. 
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2020 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რის ორ გა ნი ზე ბით, სტუ დენ ტე ბის
თ ვის ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
თე მა ტი კა ზე, ციფ რულ ფორ მატ ში, 
სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სის , „ ჩარ თუ
ლო ბის აკა დე მი ა“, ორი ციკ ლი გა ი მარ თა. ვე ბი ნა რე ბი მიზ ნად 
ისა ხავ და ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და 
ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ცოდ ნის გაღ რ მა ვე
ბას. 

სა სერ ტი ფი კა ტო კურ ს ში სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა უნი ვერ
სი ტე ტის 400მდე სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ და. ვე ბი ნა რე ბის 
ციკ ლ ში ახალ გაზ რ დებს ლექ ცი ე ბი წა უ კითხეს სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტ როს, დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სი სა და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და მოწ ვე ულ მა ექ ს პერ
ტებ მა. შეხ ვედ რებ ზე იმ ს ჯე ლეს ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
ამო ცა ნებ სა და მიზ ნებ ზე,  ამ ინ ს ტი ტუ ტებ თან სა ქარ თ ვე ლოს 
თა ნამ შ რომ ლო ბის დი ნა მი კა ზე, სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვებ სა 
და გა მოწ ვე ვებ ზე. ვე ბი ნა რებ ზე ასე ვე გა ნი ხი ლეს ისე თი თე მე ბი, 
რო გო რი ცაა დე ზინ ფორ მა ცი უ ლი კამ პა ნი ე ბი და ან ტი და სავ
ლურ პრო პა გან დას თან ბრძო ლის მე თო დე ბი.

სე მი ნა რე ბის ციკ ლი ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა
ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის, 
„დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში“, ფარ გ ლებ
ში გა ი მარ თა, რო მელ საც სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, სა ქარ თ ვე
ლო ში ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ელ ჩოს თან ერ თად 
ახორ ცი ე ლებს.

კონ კურ სი „შემოქმედებითი ზაფხუ
ლი“ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა და 
აფხა ზე თის ა/რ მთავ რო ბის კულ ტუ
რის, სპორ ტის და ახალ გაზ რ დულ 
საქ მე თა სა ა გენ ტოს ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტი ა. კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში 
აფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი
ლე ბულ მა ახალ გაზ რ დებ მა თე მებ
ზე, „მე ევ რო პე ლი“ და „მომავლის 
აფხა ზე თი“, შექ მ ნეს ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ჩა ნა ხა ტე ბი, ესე ე ბი და ფერ წე რუ ლი 
ნა მუ შევ რე ბი. 

გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ნაშ რო მი (პროზა, 
პო ე ზი ა, ფერ წე რუ ლი ნა მუ შე ვა რი) 
და ი ბეჭ და ჟურ ნალ „რიწის“ და ჟურ
ნალ „იალქნის“ ნომ რებ ში, ხო ლო 
ესე ე ბის კონ კურ ს ში სამ გა მარ ჯ ვე
ბულ ახალ გაზ რ დას გა და ე ცა ნა ტო სა 
და ევ რო კავ ში რის სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის მი ერ და წე სე ბუ ლი სიმ ბო
ლუ რი პრი ზე ბი. 

„ჩართულობის 
აკა დე მი ა“

„შემოქმედებითი 
ზაფხუ ლი“

2020 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით, რე გი ო ნუ ლი ბი უ რო ე ბის და სა ქარ თ ვე ლო ში  
Erasmus + ის  ეროვ ნუ ლი ოფი სის  წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
ევ რო პა ში სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ, 10 შეხ ვედ რა გა ი მარ თა.

600მდე სტუ დენ ტ თან, უფ როს კ ლა სელ თან, პრო ფე სორ  მას წავ ლე ბელ თან და ახალ გაზ რ დულ ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან შეხ ვედ რებ ზე დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლეს ევ რო კავ ში რის პროგ რა მის, Erasmus +ის მი
ერ სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით გახ ს ნი ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის გზე ბი, ისა უბ რეს 
იმ დაგ რო ვილ გა მოც დი ლე ბა სა და მნიშ ვ ნე ლო ვან შე დე გებ ზე, რი სი მიღ წე ვაც პროგ რა მის ფარ გ
ლებ ში მო ხერ ხ და. მომ ხ სე ნებ ლებ მა გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის  მნიშ ვ ნე ლო ბას თან ერ თად, ყუ რადღე ბა 
გა ა მახ ვი ლეს პროგ რა მის სა შუ ა ლე ბით ევ რო პუ ლი კულ ტუ რი სა და ცხოვ რე ბის წე სის გაც ნო ბის შე საძ
ლებ ლო ბა ზეც, რა საც ახალ გაზ რ დებს პროგ რა მა სთა ვა ზობს.

შეხ ვედ რე ბი Erasmus + ის ფარ გ ლებ ში საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ 
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შეხ ვედ რე ბი Erasmus + ის ფარ გ ლებ ში საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ 

მას წავ ლებ ლე ბი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი სა მიზ ნე აუდი ტო რი ა ა, რად გან მა თი ინ ფორ მი რე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი არ ჩე ვა ნის, 

ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და ფა სე უ ლო ბე ბის შე სა ხებ, სა სი-

ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნი ა. მო მა ვალ თა ო ბე ბამ დე 

სწო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის პრო ცეს ში პე და გო გე ბის რო-

ლი ფას და უ დე ბე ლი ა. შე სა ბა მი სად, წლის გან მავ ლო ბა ში, სა-

ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი აქ ტი უ რად  მუ შა ობ და მას წავ ლებ ლე ბის 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ და ზე.

მასწავლებლები

2020 წელს, ონ ლა ინ სე მი ნა რე ბის ციკ ლის ფარ გ
ლებ ში, სულ 17 ლექ ცია გა ი მარ თა 500მდე პე და
გო გის თ ვის. მათ ციფ რულ ფორ მატ ში მო ის მი ნეს 
ინ ფორ მა ცია ევ რო კავ ში რის სტრუქ ტუ რე ბის მუ შა
ო ბის ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და ამო ცა ნებ ზე, სა
ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის ურ თი ერ თო ბე ბის პერ
ს პექ ტი ვებ სა და არ სე ბულ დი ნა მი კა ზე.

მოწ ვე ულ მა ექ ს პერ ტებ მა სე მი ნა რის მო ნა წი ლე 
პე და გო გებს დე ტა ლუ რად გა აც ნეს სა ქარ თ ვე
ლოს მი ერ ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით 

ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და გა ტა რე ბუ ლი რე
ფორ მე ბის შე სა ხებ, რაც ქვეყ ნის მო დერ ნი ზა ცი ის 
და თა ნა მედ რო ვე ევ რო პულ სა ხელ მ წი ფოდ ჩა
მო ყა ლი ბე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. აღი ნიშ ნა სა ქარ თ
ვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის თან მ დე ვი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი და შე საძ ლებ ლო
ბე ბი, მათ შო რის, პე და გო გე ბის თ ვის. ონ ლა
ინ სე მი ნა რე ბის და სას რულს, მას წავ ლებ ლებს 
გა და ე ცათ მო ნა წი ლე ო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
სერ ტი ფი კა ტე ბი.

სე მი ნა რე ბის ციკ ლი მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის
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საჯარო მოხელეები/ადგილობრივი 
თვითმმართველობების წარმომადგენლები
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბას 

სწო რედ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ჩარ თუ ლო ბით და მათ თან მჭიდ რო 

თა ნამ შ რომ ლო ბით ახორ ცი ე ლებს, რად გან მა თი წვლი ლი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო-

ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

2020 წელს სა ქარ თ ვე ლოს თით ქ მის ყვე ლა რე გი ონ ში გა ი მარ თა სა ინ ფორ მა ციო 

შეხ ვედ რე ბი და ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ-

ლე ბის თ ვის, სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბი სა და ექ ს პერ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.

ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის გა მო და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის შე დე გად, სა-

ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი ონ ლა ინ ლექ-

ცი ე ბით ჩა ა ნაც ვ ლა. სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით, ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 

ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ზე, ჯამ ში 24 ონ ლა ინ სე მი ნა რი ჩა ტარ და. ლექ ცი ე ბი მიზ ნად 

ისა ხავ და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის სა ქარ თ-

ვე ლო- ნა ტოს და სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ ცოდ ნის 

გაღ რ მა ვე ბას.

სე მი ნა რე ბის ფარ გ ლებ ში, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 600-ზე მეტ მა  

წარ მო მად გე ნელ მა მი ი ღო სწო რი ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ-

ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის თე მა ტი კა ზე. სე მი ნა რე ბის ციკ ლი აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო 

დე პარ ტა მენ ტის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის, „დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა-

ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში“, 

ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა.



2020 წლის საქმიანობის ანგარიში 21 

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ



22 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

22 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

ეთნიკური უმცირესობები
სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ეთ ნი კუ რი უმ ცი-

რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა ინ ფორ მა-

ციო ცენ ტ რის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა ა. 2020 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის 

ორ გა ნი ზე ბით, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, რო გორც 

პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის გზით, ასე ვე ციფ რუ ლი ფორ მა ტით გა მარ თულ 62-მდე შეხ-

ვედ რას, 1050-მდე მო ქა ლა ქე ეს წ რე ბო და. შეხ ვედ რე ბი გა ი მარ თა რო გორც თბი ლის ში, 

ისე ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში.

წლის გან მავ ლო ბა ში, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი მარ თავ და სხვა დას ხ ვა სა ხის აქ ტი ვო ბას, 

მათ შო რის, სა ჯა რო ლექ ცი ებს, სე მი ნა რებს, ღია დის კუ სი ებს, სა გან მა ნათ ლებ ლო- შე-

მეც ნე ბით ღო ნის ძი ე ბებს.

ამას თა ნა ვე, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ფი ნან სუ-

რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ეთ ნი კუ რი 

უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე მოქ მედ მა ხუთ მა ად გი ლობ რივ მა პარ ტ-

ნი ორ მა მე დი ა სა შუ ა ლე ბამ (TV მარ ნე უ ლი, FM მარ ნე უ ლი, FM NOR, ATV 12, TOK TV) სა ქარ თ-

ვე ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით 40-მდე ში ნა არ სობ რი ვი 

პრო დუქ ტი მო ამ ზა და და გა ავ რ ცე ლა.

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა ასე ვე მო ამ ზა და, თარ გ მ ნა, და გა ავ რ ცე ლა სა ინ ფორ მა ციო მა-

სა ლე ბი, კერ ძოდ, „გზამკვლევი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ“ და ბრო შუ რა – მი-

თე ბი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ, სომ ხურ და აზერ ბა ი ჯა ნულ ენებ ზე.

ამას თან, 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით წარ მო ე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ-

პა ნი ის ფარ გ ლებ ში, სომ ხურ და აზერ ბა ი ჯა ნულ ენებ ზე 52 შე მეც ნე ბი თი პოს ტი მომ ზად-

და, რომ ლებ საც ჯამ ში 356,578 ჩვე ნე ბა ჰქონ და და გა ეც ნო 38, 361 ადა მი ა ნი.
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სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ
რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე
ბის წარ მო მად გე ნე ლი ახალ გაზ რ დე ბის აქ ტი უ რი 
მო ნა წი ლე ო ბი თა და ჩარ თუ ლო ბით, უკ ვე მე ოთხე 
წე ლია ვმუ შა ობთ პრო ექ ტ ზე, „ახალგაზრდა ევ რო
პე ლი ელ ჩე ბი“. COVID19 პან დე მი ის გა მო, 2020 
წელს პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მე ოთხე ნა კა დის 
მო ნა წი ლე თათ ვის ტრე ნერ თა ტრე ნინ გის მო სამ
ზა დე ბე ლი სე მი ნა რე ბი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში ჩა ტარ და. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 2020 წელს, ახალ გაზ
რ დე ბის გან შემ დ გარ მა მო ბი ლურ მა ჯგუ ფებ მა, 
რომ ლებ მაც გა ი ა რეს სპე ცი ა ლუ რად მათ თ ვის 
მომ ზა დე ბუ ლი თე მა ტუ რი სკო ლა, 37 შეხ ვედ რა 
გა მარ თეს, რო მელ საც 703 ადა მი ა ნი და ეს წ რო.

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო სა 
და ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე სა ხებ 

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში (ქვემო 
ქარ თ ლი, სამ ცხე ჯა ვა ხე თი, კა ხე თი) ინ ფორ მა ცი
ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დას მათ თ ვის გა სა გებ 
ენებ ზე.

პრო ექ ტი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა და სა ქარ თ
ვე ლოს გა ე როს ასო ცი ა ცი ის „ტოლერანტობის, 
სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მის“ (PITA) ორ გა ნი ზე ბით, 
შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა
კითხებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის 
აპა რა ტის ინი ცი ა ტი ვი თა და ამე რი კის შე ერ თე ბუ
ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა
ა გენ ტოს (USAID) და ფი ნან სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

„ახალგაზრდა ევ რო პე ლი ელ ჩე ბი“
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მე დია უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ-

რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 

ამაღ ლე ბა ში.  შე სა ბა მი სად, ამ თე მებ ზე მე დი ა გა შუ ქე ბის გა ფარ თო ე ბის 

მიზ ნით, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სხვა დას ხ ვა ფორ მატ ში მჭიდ როდ თა-

ნამ შ რომ ლობს მე დი ის წარ მო მად გენ ლებ თან. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ინ-

ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა 2019-2020 წლებ ში აქ ტი უ რად იმუ შა ვა სხვა დას ხ ვა 

რე გი ო ნულ მე დი ას თან პრო ექ ტის, „დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო-

ნებ ში“, ფარ გ ლებ ში.

მედიის წარმომადგენლები 
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„დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე-
ლოს რე გი ო ნებ ში“ – მე დი ა კომ პო ნენ ტი

ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის პრო ექ ტის, „დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის 
შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის 
გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში“, მე დი ა კომ
პო ნენ ტის მი ზა ნი ა, რე გი ო ნუ ლი მე დი ის მხარ და ჭე
რის გზით, გა ზარ დოს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი 
და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ სა
ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ა/ო „ინტერნიუსთან“ პარ ტ ნი ო რო ბით, სა
კონ კურ სო წე სით შერ ჩე ულ 20 რე გი ო ნულ მე დი
ა სა შუ ა ლე ბას (მათ შო რის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე
ბის ენებ ზე მა უწყე ბე ლი 5 მე დი ა სა შუ ა ლე ბა) მცი რე 
გრან ტე ბის მი ღე ბის პა რა ლე ლუ რად, ტრე ნინ გე ბი 
და კონ სულ ტა ცი ე ბი ჩა უ ტარ და, რაც მა თი პრო ფე
სი უ ლი გაძ ლი ე რე ბი სა და ახა ლი უნა რე ბის პრაქ
ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწყო ბას ისა ხავ და მიზ
ნად.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, შერ ჩე ულ მა 20მა მე დი
ა სა შუ ა ლე ბამ (ტელევიზია, რა დი ო, ბეჭ დუ რი და 
ვებ  მე დი ა), მათ შო რის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე
ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი დან, 
სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ, 
მხო ლოდ 2020 წელს, 140მდე ში ნა არ სობ რი ვი 
პრო დუქ ტი მო ამ ზა და, ჯამ ში პრო ექ ტის ფარ გ ლებ
ში (18 თვე) კი – 283. 

მე დი ას კო ლა

2020 წელს, აშ შ ის პრო ექ ტ ზე, „დასავლური ინ
ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ
ში“,  მო მუ შა ვე რე გი ო ნუ ლი მე დი ის წარ მო მად
გენ ლე ბის თ ვის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ზე მე დი ას კო ლა ჩა ტარ და.

მიმ დი ნა რე ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან დის ფონ ზე, 
ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ
ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცეს
ში მე დი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს როლ ზე. მო ნა წი ლე
ებ მა მო ის მი ნეს მოხ სე ნე ბე ბი ევ რო კავ ში რი სა და  
ნა ტოს მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
მიღ წე ვებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე, ნა ტო სა ქარ თ ვე
ლოს, ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს თა ნამ შ რომ
ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ზე, შა ვი ზღვის უსაფ რ თხო ე ბის 
სა კითხებ ზე. მე დი ას კო ლის მო ნა წი ლე ებ მა, ასე ვე 
მი ი ღეს ინ ფორ მა ცია ვი ზის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას თან  
და კავ ში რე ბულ  წე სებ სა  და მო ვა ლე ო ბებ ზე, სა
ქარ თ ვე ლო ში ვი ზი ტით მყო ფი ბელ გი ის სა ე მიგ რა
ციო ოფი სის წარ მო მად გენ ლის გან, კა ტი ვერ ცე
ლე ნის გან.

ონ ლა ინ სე მი ნა რი რე გი ო ნუ ლი მე დი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით სხვა დას
ხ ვა რე გი ო ნუ ლი მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის 
ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
სა კითხებ ზე ონ ლა ინ სე მი ნა რი გა ი მარ თა. შეხ ვედ
რის მო ნა წი ლე ებ მა ინ ფორ მა ცია მი ი ღეს ევ რო პუ
ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის მიზ
ნებ სა და ამო ცა ნებ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის მიღ წე ვებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე და სა
ქარ თ ვე ლოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბის არ სე ბულ მე
ქა ნიზ მებ ზე.

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის კამ პა ნია

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის საქ მი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში წარ
მო ე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა, რო მელ მაც 
მო იც ვა  სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა. კამპანიის 
ფარგლებში მომზადებული მასალა ითარგმნა და 
გავრცელდა აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზეც.

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის სა შუ ა ლე ბით მიმ დი ნა
რე ობ და აქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია და
სავ ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, მა თი მიზ ნე ბის, ამო
ცა ნე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის, სა ქარ თ ვე ლოს 
ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცე სის მნიშ ვ ნე ლო ბის, პო ზი ტი უ რი შე დე გე
ბი სა და არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით წარ მო ე ბუ ლი 
სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში, 2020 
წელს მომ ზად და 85 შე მეც ნე ბი თი პოს ტი,  რომ
ლებ მაც და აგ რო ვეს  2,288,519 ჩვე ნე ბა და გა
ეც ნო 507,593 ადა მი ა ნი. ეს ინ ფორ მა ცია ასე ვე 



26 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

გავ რ ცელ და სომ ხურ და აზერ ბა ი ჯა ნულ ენებ ზე, 
კერ ძოდ, მომ ზად და 52 პოს ტი, რომ ლებ მაც ჯამ
ში და აგ რო ვა 356,578 ჩვე ნე ბა და ნა ხა 38,361 
ადა მი ან მა.

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
შე სა ხებ, აქ ტი უ რია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის შემ დეგ 
პლატ ფორ მებ ზე: Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube.

გრა ფი კუ ლი პოს ტე რე ბის კონ კურ სი

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა პრო ექ ტის, „დასავლური 
ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო
ნებ ში“, ფარ გ ლებ ში, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის სა
შუ ა ლე ბით გრა ფი კუ ლი პოს ტე რე ბის კონ კურ სი – 

„ვაძლიერებთ ერ თ მა ნეთს“ გა მარ თა. კონ კურ ს ში 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ჩა ერ თო და მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 60მდე ადა მი ან მა და ჯამ ში, 84 
ნა მუ შე ვა რი შე მო ვი და. 

წარ მოდ გე ნი ლი გრა ფი კუ ლი პოს ტე რე ბი სა ქარ
თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ
ტეგ რა ცი ის თე მა ზე, გან თავ ს და სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის ოფი ცი ა ლურ Facebook გვერ დ ზე. ათი 
სა უ კე თე სო ნა მუ შევ რის ავ ტორს სიმ ბო ლუ რი პრი
ზი გა და ე ცა.

სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი 

სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა საზ
რ დე ლად, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა 2020 წელს 
მო ამ ზა და და გა ნა ახ ლა სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე
ბი – „გზამკვლევი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა
ხებ“ და ბრო შუ რა „მითები ნა ტო სა და ევ რო კავ ში
რის შე სა ხებ“. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ინ ფორ მა ციო 
მა სა ლე ბი გა მო ი ცა რო გორც ქარ თულ, ისე აზერ
ბა ი ჯა ნულ და სომ ხურ ენებ ზე და აიტ ვირ თა სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტ რის ვებ გ ვერ დ ზე www.inforcen
ter.gov.ge.

ამას თა ნა ვე, სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი ნა ტოს, ევ
რო კავ ში რის და სა ქარ თ ვე ლოს აღ ნიშ ნულ ინ ს
ტი ტუ ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ, გან თავ
სე ბუ ლია მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბად ელექ ტ რო ნულ 
ბიბ ლი ო თე კა ში, რო მე ლიც სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რის ვებ გ ვერ დ ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ასე ვე, ვებ გ ვერ
დ ზე ყო ველ დღი უ რად ახ ლ დე ბა ინ ფორ მა ცია სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
აქ ტი ვო ბე ბი სა და მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ე ბის  შე სა ხებ.

2020 წელს მზად დე ბო და და ვრცელ დე ბო და სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ყო ველ თ ვი უ რი ან გა რი ში 
– „საინფორმაციო ფოს ტა“. დო კუ მენ ტი აერ თი
ა ნებს ინ ფორ მა ცი ას სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი 
და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის 
შე სა ხებ და ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან დის პრე
ვენ ცი ის მიზ ნით სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებ ზე. ამას თა ნა ვე, 
„საინფორმაციო ფოს ტა“ თავს უყ რის ნა ტოს, ევ
რო კავ ში რი სა და დე ზინ ფორ მა ცი ის მი მარ თუ ლე
ბით მიმ დი ნა რე თვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ინ ფორ მა
ციო და ანა ლი ტი კურ სტა ტი ებს.ავტორი: ნიკა ხუციშვილი (კონკურსში გამარჯვებული)
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ნა ტოს სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის სრულ
ყო ფის ცენ ტ რის წარ მო მად გენ ლებ მა, მოწ ვე ულ 
სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტებ თან ერ თად, ნა ტო სა 
და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტ რის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის დე ზინ ფორ მა ცი ა
სა და პრო პა გან დას თან ბრძო ლის სა კითხებ ზე 
ერ თ კ ვი რი ა ნი ონ ლა ინ კურ სი ჩა ა ტა რეს.

კურ სი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო მულ ტი დის ციპ ლი
ნურ კონ ცეფ ცი ებ სა და მიდ გო მებ ზე და მიზ ნად 
ისა ხავ და სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის რო გორც 
ცენ ტ რა ლუ რი ოფი სის, აგ რეთ ვე, რე გი ო ნუ ლი 
წარ მო მად გენ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ
ლი ე რე ბას დე ზინ ფორ მა ცი ი სა და პრო პა გან
დის უკეთ შე სა ფა სებ ლად, ასე ვე, მის წი ნა აღ მ
დეგ აქ ტი ვო ბე ბის და სა გეგ მად.

პროფესიული განვითარება:
ტრენინგი დეზინფორმაციასთან გამკლავების საკითხებზე 
საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლებისთვის 

სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვა

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა, სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ
ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე
სის მი მართ სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით სა ზო გა დო
ე ბის გან წყო ბის შე სას წავ ლად, კვლე ვა ჩა ა ტა რა, 
რო მე ლიც ასა ხავს 2020 წლის ნო ემ ბ რის მო ნა ცე
მებს. ეს გახ ლავთ ცენ ტ რის მი ერ, აშ შ ის სა ხელ
მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის და ფი ნან სე ბით მიმ დი ნა რე 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ჩა ტა რე ბუ ლი რი გით მე ო
რე, ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 
ში და კვლე ვა. პირ ვე ლი კვლე ვა 2019 წლის თე
ბერ ვალს ჩა ტარ და. ეს კვლე ვე ბი შე საძ ლებ ლო ბას 
გვაძ ლევს შე ვის წავ ლოთ მო სახ ლე ო ბის გან წყო
ბე ბის დი ნა მი კა, რო გორც გა რე ფაქ ტო რე ბის, ისე 
ცენ ტ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე
ბის ფონ ზე.

COVID19თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი რე გუ
ლა ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვი სას 2500 რეს პონ დენ ტი სა ტე ლე ფო ნო ზა

რის სა შუ ა ლე ბით გა მო ი კითხა, ხო ლო თვი სებ რი
ვი კვლე ვა ტრა დი ცი უ ლად, ფი ზი კურ ფორ მატ ში 
გა ი მარ თა. კვლე ვა ასა ხავს 2020 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მებს ქვეყ ნის მას შ ტა ბით (არ ფა რავს ოკუ
პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებს).

კვლე ვის თა ნახ მად, ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის 
შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე მო სახ ლე
ო ბა ში გაზ რ დი ლი ა. 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, 
გა მო კითხულ თა 40% მი იჩ ნევ და, რომ ნა ტო სა 
და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ მწირ ინ ფორ მა ცი ას 
ფლობ და, 2020 წლის კვლე ვის თა ნახ მად, ეს მაჩ
ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 20% ს შე ად გენს.

ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ 2019 
წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის ცნო ბა დო ბა 20%ით გა ი ზარ და და 2020 
წლის მო ნა ცე მე ბით, 44.2% შე ად გი ნა, რაც მნიშ ვ
ნე ლოვ ნად უწყობს ხელს კი დევ უფ რო მე ტი მო ქა
ლა ქის ჩარ თ ვას და მო ნა წი ლე ო ბას ცენ ტ რის ღო
ნის ძი ე ბებ ში. 

კურ სის გან მავ ლო ბა ში ნა ტოს სტრა ტე გი უ ლი 
სრულ ყო ფის ცენ ტ რის ექ ს პერ ტებ მა მო ნა წი
ლე ებს გა უღ რ მა ვეს ცოდ ნა ისეთ სა კითხებ ზე, 
რო გო რი ცაა სო ცი ა ლუ რი და კოგ ნი ტუ რი ფსი
ქო ლო გი ა, აუდი ტო რი ის კვლე ვა და ანა ლი ზი, 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის რო ლი დე ზინ ფორ მა ცი ის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში და ახალ კო რო ნა ვი
რუს თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი ა.

ტრე ნინ გი, USAIDის დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ
თ ვე ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა (GGI) სა ქარ თ ვე ლო
ში ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით და რი გა ში ნა ტოს 
სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის სრულ ყო ფის 
ცენ ტ რის (NATO Stratcom COE) ორ გა ნი ზე ბით 
გა ი მარ თა. 
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2021 წელს, ცენ ტ რი, მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, 
აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძობს სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 
კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბულ და სა მიზ ნე აუდი ტო რი
ა ზე მორ გე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო შე მეც ნე ბით 
ღო ნის ძი ე ბებ სა და სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებს, 
რო მელ თა მი ზა ნია სა ზო გა დო ე ბის ობი ექ ტუ რი 
და სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ით დრო უ ლი აღ ჭურ ვა და 
დე ზინ ფორ მა ცი ის მი მართ მი სი მე დე გო ბის გაძ
ლი ე რე ბა. მო ქა ლა ქე ე ბის მე დე გო ბის გაძ ლი ე
რე ბა, მათ თან რე გუ ლა რუ ლი და ეფექ ტი ა ნი კო
მუ ნი კა ცია გან სა კუთ რე ბულ დატ ვირ თ ვას იძენს 
დღეს, რო ცა ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და და 
მის გან გა მოწ ვე უ ლი საფ რ თხე ე ბი არა მხო ლოდ 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა მედ მთე ლი დე მოკ რა
ტი უ ლი სამ ყა როს თ ვის დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო
ად გენს. 

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის მი ერ 2021 წელს და
გეგ მი ლი სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბის ფარ გ ლებ ში, 
ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბი უფ რო მეტს შე იტყო ბენ სა
ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ თან და ნა ტოს თან თა
ნამ შ რომ ლო ბის, ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და 
ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცეს ში გა ტა რე ბუ ლი, მიმ დი ნა რე და და გეგ
მი ლი რე ფორ მე ბის შე სა ხებ. ამას თა ნა ვე, გან
სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა 2024 წელს 
ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა ზე გა ნაცხა დის შე ტა ნის 
შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
გაღ რ მა ვე ბა ზე, რა თა თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქე 
იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი იმის შე სა ხებ, თუ რას გუ
ლის ხ მობს ეს ნა ბი ჯი, რა ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს 

ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბას თან და კავ ში რე
ბით გა ნაცხა დის გა კე თე ბა და რა ახალ შე საძ
ლებ ლო ბებს გა უხ ს ნის ეს ქვე ყა ნას, ევ რო კავ შირ
თან რო გორც პო ლი ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის, ისე 
პრაქ ტი კუ ლი სარ გებ ლის მი ღე ბის თვალ საზ რი
სი თაც.

2021 წელს სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის პრი ო რი ტე
ტულ სა მიზ ნე აუდი ტო რი ად რჩე ბი ან პე და გო გე ბი, 
ახალ გაზ რ დე ბი, მე დი ის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი და 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით. 

2021 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი გა ნა ხორ
ცი ე ლებს აშ შ ის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის 
მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტის 
– „დასავლური ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი
რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და სა ქარ თ
ვე ლოს რე გი ო ნებ ში“ – მე ო რე ფა ზას. პირ ვე ლი 
ფა ზის ფარ გ ლებ ში მიღ წე ულ მა შე დე გებ მა მნიშ
ვ ნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი სა ქარ თ ვე ლოს და სავ
ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე სა ხებ ინ ფორ
მა ცი ის მი წო დე ბას ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 
სა ქარ თ ვე ლოს ათი ვე რე გი ონ ში. 

მე ო რე ფა ზა უკ ვე სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს გა ვამ ყა
როთ მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი, გა ვაძ ლი ე როთ სტრა
ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცია ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ჩვენს 
მო ქა ლა ქე ებ თან, რო გორც მა თი უშუ ა ლო მო ნა
წი ლე ო ბის, ისე ად გი ლობ რი ვი მე დია სა შუ ა ლე
ბე ბის მხარ და ჭე რით.

2021 წლის 
საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულებები
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2021 წლის 
საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულებები

ისე სა ქარ თ ვე ლოს 10 რე გი ონ ში. 2021 წელს, 
ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თე ბა რი გით მე5 
ნა ტო სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის 
ფო რუ მი. ფო რუ მი სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ა სა და 
სტრა ტე გი ულ კო მუ ნი კა ცი ებ ზე მსჯე ლო ბის მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი პლატ ფორ მა ა. 

2021 წელს, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, სა ქარ თ ვე
ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე სა
ხებ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ასა მაღ ლებ ლად, აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძობს თა ნამ
შ რომ ლო ბას სხვა დას ხ ვა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ
რი სა და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო
მად გენ ლებ თან, დიპ ლო მა ტი ურ კორ პუს თან და 
მე დი ის წარ მო მად გენ ლებ თან. 

პრო პა გან დას ქვეყ ნის წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მე
ბით, ეკო ნო მი კუ რი წინ ს ვ ლით, დე მოკ რა ტი უ ლი 
ფა სე უ ლო ბე ბის გან მ ტ კი ცე ბით და ევ რო ინ ტეგ რა
ცი ის პრო ცე სის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის 
დე მონ ს ტ რი რე ბით ვპა სუ ხობთ, რა საც თვალ სა
ჩი ნო შე დე გი მო აქვს – ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა
გან დის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე
ო ბა სწორ დას კ ვ ნებს აკე თებს და ამას ბო ლო 
კვლე ვე ბიც ადას ტუ რებს. ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის 
7582% მხარს უჭერს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო სა და 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბას. ეს მარ თ ლაც ძა
ლი ან შთამ ბეჭ და ვი მაჩ ვე ნე ბე ლია და მის გან
სამ ტ კი ცებ ლად, სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ნა ტო სა 
და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ, კი დევ მრა ვალ კომ პ
ლექ სურ ღო ნის ძი ე ბას გა ნა ხორ ცი ე ლებს. 

� პრო აქ ტი უ რი დი ა ლო გის წარ მო ე ბა სა
ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბას თან და სავ
ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის თე მებ ზე;

� ინ ტენ სი უ რი ციფ რუ ლი კამ პა ნი ის წარ
მო ე ბა ნა ტოს, ევ რო კავ ში რის და დე ზინ
ფორ მა ცი ის პრე ვენ ცი ის შე სა ხებ;

�რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 
იდე ე ბის წა ხა ლი სე ბა და მა თი რე ა ლი
ზე ბის ხელ შეწყო ბა;

�სე მი ნა რე ბის გა მარ თ ვა სტუ დენ ტე ბის
თ ვის ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან;

�რე გი ო ნუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის თე მა ტუ რი 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა;

�სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცი
ის პრო ცე სის შე სა ხებ მე დი ა გა შუ ქე ბის 
ზრდა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და
სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში;

�სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი სა ქარ თ
ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი
ის ეპარ ქი ებ ში და საღ ვ თის მეტყ ვე ლო 
უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე
ბუ ლე ბებ ში; 

� სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლის  ბეჭ დ ვა და 
გავ რ ცე ლე ბა;

� სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის გან წყო
ბე ბის კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ
ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი
ის პრო ცე სებ თან და კავ ში რე ბით.

პრო ექ ტის მე ო რე ფა ზა მო ი ცავს შემ დეგ 
მი მარ თუ ლე ბებს:

ამას თა ნა ვე, წლის გან მავ ლო ბა ში და გეგ მი ლია 
ცენ ტ რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წლი უ რი პრო ექ ტე ბის – 
ევ რო პის დღე ე ბი სა და ნა ტოს დღე ე ბის გა მარ თ
ვა. სხვა დას ხ ვა სა ინ ფორ მა ციო და შე მეც ნე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბა და გეგ მი ლია რო გორც თბი ლის ში, 
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სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის გუნ დი აქ ტი უ რი თა ნამ შ
რომ ლო ბი სა და მხარ და ჭე რის თ ვის გან სა კუთ რე
ბულ მად ლო ბას უხ დის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის
ტ როს.

გვსურს, ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ ნოთ ამე რი კის შე ერ თე
ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტი სა და 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
სა ელ ჩოს წვლილი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის შე
საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა სა და საქ მი ა ნო ბის 
გა ფარ თო ე ბა ში.  

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის საქ მი ა ნო ბის მხარ და ჭე
რის თ ვის დიდ მად ლო ბას ვუხ დით სა ხელ მ წი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლის ად მი ნის ტ რა ცი ებს, ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს,  სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, უმაღ ლეს სას
წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს და მე დი ის წარ მო მად
გენ ლებს.

ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის მი ერ 2020 წელს მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი 
ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბის მხარ და ჭე რი სა და მათ თან 
მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გი ა. 2020 წელს 
ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბი იყ ვ ნენ:

ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბი:

 სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი
 მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცია
 სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო
  აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ

რო ბა
  გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, სპორ ტი სა და კულ

ტუ რის სა მი ნის ტ რო
  გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა

მი ნის ტ რო
  თავ დაც ვის სა მი ნის ტ რო

  სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა ტი შე რი გე ბი სა და 
სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში 

  ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო
  შსს სა საზღ ვ რო პო ლი ცია
  აფხა ზე თის კულ ტუ რის, სპორ ტის და ახალ გაზ რ

დულ საქ მე თა სა ა გენ ტო
  თავ დაც ვის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი აღ მ შე ნებ ლო ბის სკო

ლა
  სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი
  ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო 

დე პარ ტა მენ ტი
  ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ელ ჩო სა

ქარ თ ვე ლო ში
  ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი

სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID)
  აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ეს ტო ნუ რი ცენ ტ

რი
  სა ქარ თ ვე ლო ში დი დი ბრი ტა ნე თის და ჩრდი

ლო ეთ ირ ლან დი ის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
სა ელ ჩო

  ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე
ლო ში

  ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია სა ქარ
თ ვე ლო ში EUMM

  ნა ტოს სა მე კავ ში რეო ოფი სი სა ქარ თ ვე ლო ში
  ნა ტოს სტრა ტე გი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის სრულ

ყო ფის ცენ ტ რი 
  პო ლო ნე თის სა ელ ჩო სა ქარ თ ვე ლო ში (ნატოს 

საკონტაქტო საელჩო)
  შვე დე თის სა ელ ჩო სა ქარ თ ვე ლო ში
  ეროვ ნუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტი (NDI)
  სა ქარ თ ვე ლოს გა ე როს ასო ცი ა ცი ის 

„ტოლერანტობის, სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ე რე ბი
სა და ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის პროგ რა მა” 
(PITA)

  „ინტერნიუსი სა ქარ თ ვე ლო“
  ERASMUS+ სა ქარ თ ვე ლო
  ევ რო კავ ში რის კვლე ვი სა და სწავ ლე ბის ცენ ტ რი
  სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი
  ბრიტანული კუთხე

პარტნიორები
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