
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სსიპ „კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“ მედია მონიტორინგი 



ჟურნალი „რიწა“

1. ჟურნალმა „რიწამ“ ბეჭდურთან ერთად 
ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა.

მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდა 
ჟურნალის გამოწერის სერვისი.

➢ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2y

VCUMI-

WyXd_wd6zB_YDgNDNZycxNsjGMhSLzKHilldCXA/

viewform?fbclid=IwAR3Z0eN-

vUi0EEQbzYqFHinToqHxKGcKFTIp2TlHqysffON7uL

oWEdwVHU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yVCUMI-WyXd_wd6zB_YDgNDNZycxNsjGMhSLzKHilldCXA/viewform?fbclid=IwAR3Z0eN-vUi0EEQbzYqFHinToqHxKGcKFTIp2TlHqysffON7uLoWEdwVHU


2. ჟურნალს  რუსთავი 2 _ის გადაცემა
„სხვა შუადღემ“  და „დილა უქმეებზემ“
ვრცელი სიუჟეტები  მიუძღვნა

➢ https://www.youtube.com/watch?v=BeGUP

HJn10s&t=59s

➢ https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxy

vEMV4

3. სატელევიზიო და ონლაინ 
პლატფორმების ათვისების შედეგად: 
გაიზარდა ჟურნალის ცნობადობა 
საზოგადოებაში და გასულ წლებთან 
შედარებით საგრძნობლად იმატა 
მყიდველთა რაოდენობამ. 

https://www.youtube.com/watch?v=BeGUPHJn10s&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxyvEMV4


„აფხაზეთობა“

1. „აფხაზეთობასთან“ დაკავშირებით , „მე ვარ აფხაზეთის“ პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა

ორგანიზაციის ვიდეორგოლო სახელწოდებით „მოგონებები ომამდელ აფხაზეთზე“.

➢ https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s

➢ ვიდეო რგოლის რეჟისორი ბასა ფოცხიშვილი,მუსიკის ავტორი დათო ევგენიძე

https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s


2.ექსკლუზიურად „კულტურის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა

სააგენტოსთვის“ შეიქმნა Instagram ფილტრი, რომლის მეშვეობითაც

მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა ვირტუალურად იმოგზაუროს აფხაზეთში.

➢ ფილტრის შექმნიდან 24 
საათში,გამომწერთა 
ოდენობამ  42 ათასს 

გადააჭარბა



3. „აფხაზეთობის“ დღესასწაულსა და

კლიპის პრეზენტაციას მიეძღვნა

ვრცელი სიუჟეტი ტელეკომპანია

„იმედის“ გადაცემა „იმედის დღეში“.

აგრეთვე რუსთავი 2 ზე,

გადაცემაში „დილა უქმეებზე“

➢

https://www.imedi.ge/ge/video/5526

7/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-

ganskhvavebulad-

aginishneba#!?type=2&page=2

https://www.imedi.ge/ge/video/55267/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-ganskhvavebulad-aginishneba#!?type=2&page=2


სატელევიზიო სივრცეში გასულ სიუჟეტებთან ერთად ვიდეორგოლის 

შესახებ დაიწერა ონლაინ გამოცემებსა თუ ჟურნალ-გაზეთებში

➢ Nargis Magazine -
https://nargismagazine.ge/ka/article

/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-

dagrovebuli-tkivili-dres-

afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq

1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6D

H2E5iJSs-00wDe-XqbE

➢ AT -
https://at.ge/2020/05/22/afkhazet

oba/

https://nargismagazine.ge/ka/article/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-dagrovebuli-tkivili-dres-afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6DH2E5iJSs-00wDe-XqbE
https://at.ge/2020/05/22/afkhazetoba/


➢ City Magazine Georgia -

https://www.facebook.com/Cit

ymagazineGeorgia/videos/813

671585706625

➢ Beaumonde -

https://www.beaumonde.ge/in

dex.php/varskvlavebi/6871-

dges-

apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VF

zigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx

_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-

9rvrUH8

https://www.facebook.com/CitymagazineGeorgia/videos/813671585706625
https://www.beaumonde.ge/index.php/varskvlavebi/6871-dges-apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VFzigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-9rvrUH8


➢ Tormeti-
https://tormeti.com

/2020/05/23/%e1

%83%90%e1%83%

a4%e1%83%ae%e1

%83%90%e1%83%

96%e1%83%94%

https://tormeti.com/2020/05/23/%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%25


აღნიშნული ვიდეორგოლი ოთხი დღის განმავლობაში  თბილისში, 

ბათუმსა და ზუგდიდში, ცენტრალურ ადგილებში განთავსებულ 

მონიტორებზე გაშუქდა



1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1. 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის №2 სკოლის მოსწავლეებს საჩუქრები

გადასცა.

2. გამოცხადდა სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა

სააგენტოს“ და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სსიპ

„ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სინფორმაციო ცენტრის“ ერთობლივი

ლიტერატურული კონკურსი სახელწოდებით : „შემოქმედებითი

ზაფხული“



აღნიშნული აქტივობები გაშუქდა სხვადასხვა ტელევიზიების

საინფორმაციო გამოშვებებში.

1. ლიტერატურულ 

კონკურსს ვრცელი 

სიუჟეტი მიუძღვნა 

ტელეკომპანია იმედის 

გადაცემა „იმედის დღემ“ 

➢ https://www.youtube.com/w

atch?v=BNjUhPeD3us&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=BNjUhPeD3us&t=6s


2. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“, 

საინფორმაციო გამოშვება 

„კურიერი“

➢ https://www.youtube.com/wat

ch?v=XOntKUTkDGM

3. ტელეკომპანია 

„პალიტრანიუსი“ 

➢ https://www.youtube.com/wat

ch?v=AnKNt1MpHys

https://www.youtube.com/watch?v=XOntKUTkDGM
https://www.youtube.com/watch?v=AnKNt1MpHys


4. საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის 

საინფორმაციო 

გამოშვება „მოამბე“

➢ https://www.youtube.com

/watch?v=d38lGboSo7w

5. ტელეკომპანია „იმედის“ 

საინფორმაციო გამოშვება 

„ქრონიკა

6. ტელეკომპანია 

„მაესტროს“ 

საინფორმაციო გამოშვება

https://www.youtube.com/watch?v=d38lGboSo7w


სატელევიზიო სივრცის გარდა ლიტერატურული კონკურსი

„შემოქმედებითი ზაფხულის“ შესახებ დაიწერა სტატიები სხვადასხვა

საინფორმაციო პორტალებზე

➢ Interpressnews.ge -

https://www.interpressne

ws.ge/ka/article/60246

4-apxazetidan-devnili-

axalgazrdebistvis-

temebze-me-evropeli-da-

momavlis-apxazeti-

shemokmedebiti-

konkursi-cxaddeba

➢ Frontnews.eu -

http://frontnews.eu/new

s/ge/65774

https://www.interpressnews.ge/ka/article/602464-apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-me-evropeli-da-momavlis-apxazeti-shemokmedebiti-konkursi-cxaddeba
http://frontnews.eu/news/ge/65774


➢ Imedinews.ge -

https://imedinews.ge/ge/

kultura/145667/apkhazet

idan-devnili-

akhalgazrdebistvis-

shemoqmedebiti-konkursi-

me-evropeli-da-momavlis-

apkhazeti-tskhaddeba

➢ Pia.ge -

https://pia.ge/ka/news/s

ociety/aphkhazetidan-

devnili-akhalgazrdebistvis-

shemokmedebiti-konkursi-

tskhaddeba/

https://imedinews.ge/ge/kultura/145667/apkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-shemoqmedebiti-konkursi-me-evropeli-da-momavlis-apkhazeti-tskhaddeba
https://pia.ge/ka/news/society/aphkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-shemokmedebiti-konkursi-tskhaddeba/


➢ Accentnews.ge -

https://accentnews.ge/ka/article/19084-

apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-

m

https://accentnews.ge/ka/article/19084-apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-m


▪ ლიტერატურული 
კონკურსი 
„შემოქმედებითი 
ზაფხულის“ 
ფარგლებში 
მთავრობის 
თავმჯდომარე 
რუსლან აბაშიძე 
აფხაზეთის №5 და 
სოფელ 
ფოცხოეწერის №15 
სკოლას ეწვია.

▪ მოსწავლეებს 
სხვადასხვა სახის 
საჩუქრები 
გადაეცათ.



აღნიშნული ვიზიტის შესახებ დაიწერა სტატიები სხვადასხვა საინფორმაციო 
პორტალებზე

➢ Interpressnews.ge -

https://www.interpressnews.

ge/ka/article/603143-

ruslan-abashizem-apxazetis-

➢ Region.ge -

http://region.ge/21121-

ruslan-abashidzem-af

https://www.interpressnews.ge/ka/article/603143-ruslan-abashizem-apxazetis-
http://region.ge/21121-ruslan-abashidzem-afkhazethis-5-sajaro-skolis-pedagogebsa-da-mostsavleebs-sachuqrebi-gadasca.html?fbclid=IwAR1G_erWflSRfFYpnLyxXdhGbLSODtfereezh5A8BxVcyef4oxXxQrJiSPw


➢ Frontnews.eu -

http://frontnews.eu

/news/ge/65999?f

bclid=IwAR3j

➢ accentnews.ge -

https://accentnews.ge/k

a/article/19369-ruslan-

abashizem-apxazetis-no-

➢ Timer.ge -

https://www.timer.ge/ru

slan-abashidzem-

apkhazethis-

http://frontnews.eu/news/ge/65999?fbclid=IwAR3j
https://accentnews.ge/ka/article/19369-ruslan-abashizem-apxazetis-no-
https://www.timer.ge/ruslan-abashidzem-apkhazethis-%E2%84%965-sajaro-skolis-pedagogebsa-da-mostsavleebs-sachuqrebi-gadasca/?fbclid=IwAR3vJxFLgoDCKzZsmshEciGfK9nb_hdxuZe1RFaUpEORwmkNnqh5h0qxfYs


გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით წალენჯიხის 
რაიონ სოფელ ფოცხოეწერში დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში 

დასუფთავების აქცია ჩატარდა.



ბავშვებს საჩუქრად მაისურები და კეპები გადაეცათ 



დასუფთავების აქცია გაშუქდა სხვადასხვა სატელევიზიო 
სივრცის საინფორმაციო გამოშვებებში. 



აგრეთვე დაიწერა სტატიები სხვადასხვა საინფორმაციო 
სააგენტოებში 

➢ Frontnews.eu -

http://frontnews.

eu/news/ge/660

47?fbclid=IwAR3

-

➢ interpressnews.ge 

https://www.inter

pressnews.ge/ka/

article/603350-

garemos-dacvis-

➢ Pia.ge -

https://pia.ge

/ka/news/so

ciety/photskh

oetsershi-

➢ Region.ge-

http://region.g

e/21163-

garemos-

dacvis-m

http://frontnews.eu/news/ge/66047?fbclid=IwAR3-
https://www.interpressnews.ge/ka/article/603350-garemos-dacvis-msoplio-dgestan-dakavshirebit-pocxoecershi-dasuptavebis-akcia-gaimarta?fbclid=IwAR1yRTBQtyBKrS8aanzSqUlhAAPrKh9hmXUuwXaRGdDp0W7PIYObwyDYe8I
https://pia.ge/ka/news/society/photskhoetsershi-dasuphtavebis-aktsia-gaimarta/?fbclid=IwAR0OMrgJpK_q7CjlxaPZOs-VQ2AQTNqG2K81HPGzYcG-oEGgqCGrpXFqzyk
http://region.ge/21163-garemos-dacvis-msoflio-dghesthan-dakavshirebith-fockhoetsershi-dasufthavebis-aqcia-gaimartha.html?fbclid=IwAR3ThcCvk6mZKLqFrNHmTCSl6l053zlhz9wjXxZ4nA8aHqiVFhfhpwVMwmU


„იალქანი“

▪ 3 ივნისს გამოვიდა 

ჟურნალ „იალქნის“ 

საიუბილეო 45-ე ნომერი. 

▪ „იალქანთან“ ერთად 

გამოდის „აფქიოც“, კონა-

კრებული სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვებისათვის.



ჟურნალის საიუბილეო ნომრის პრეზენტაცია შედგა, 
როგორც სოციალურ ქსელში, აგრეთვე  ტელეკომპანია 

„იმედის“ საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკაში“



სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩატარდა აქცია : „წაიკითე 
ამონარიდები ჟურნალ „იალქნის“ საიუბილეო ნომრიდან“, 

რომელშიც მონაწილეობდნენ ტელეწამყვანები და 
მსახიობები

ნანიკო ხაზარაძე -
ტელეწამყვანი

ეკო ფანგანი -
ტელეწამყვანი 

კახა მიქიაშვილი -
მსახიობი



პროექტ "შემოქმედებითი ზაფხულის ფარგლებში" წყნეთში 
დასუფთავების აქცია გაიმართა



▪ სსიპ „კულტურის,სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სააგენტომ“ დაიწყო ონლაინ 

შეხვედრების სერია წარმატებულ 

ქართველ სპორტსმენებთან.

▪ შეხვედრების სერიის პირველი 

სტუმარი, ყველასათვის 

ცნობილი და საერთაშორისო 

ასპარეზზე აღიარებული 

ქართველი კალათბურთელი, 

თორნიკე შენგელია გახლდათ. 



სსიპ "კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთ სააგენტოს" პროექტის
„კულტურული მემკვიდრეობის კვალდაკვალ“ ფარგლებში წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოცხოეწერში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ
ახალგაზრდებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ მარტვილის კანიონში უმასპინძლა. 



პროექტ „შემოქმედებითი ზაფხულის“ ფარგლებში აფხაზეთის№14 

საჯარო სკოლის მოსწავლეებს წიგნები და ჟურნალ „იალქნის“ 

სხვადასხვა ნომრები გადაეცათ



ლიტერატურულ-შემოქმედებითი კონკურსი „შემოქმედებითი 
ზაფხული“ დასრულდა.

▪ კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცათ აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ 6-დან 20 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს

▪ გამარჯვებული ნაშრომი (პროზა, პოეზია) დაიბეჭდება ჟურნალ „რიწის“ 2021
წლის პირველ და ჟურნალ იალქნის სექტემბრის ნომერში, ხოლო ესეების
კონკურსში სამ გამარჯვებულ ახალგაზრდას ნატოსა და ევროკავშირის
საინფორმაციო ცენტრმა სიმბოლური პრიზები გადასცა .

▪ რჩეული ფერწერული ნამუშევარი 
გამოავლინა ცნობილმა ქართულმა 
ბრენდმა „ANOUKI“ და გამოიყენებს 
მას კოლექციაში



ლიტერატურულ-შემოქმედებითი კონკურსი „შემოქმედებითი 
ზაფხულის“ მონაწილეთა დაჯილდოვება



ლიტერატურულ-შემოქმედებითი კონკურსი „შემოქმედებითი ზაფხულის“ 
გამარჯვებულთა დაჯილდოვება



1. ტელეკომპანია „იმედი“
საინფორმაციო გამოშვება 
„ქრონიკა“

https://www.myvideo.ge/v/3970439

2. ტელეკომპანია მაესტროს 
საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/3970440

3. ტელეკომპანია
„პალიტრანიუსი“

https://www.myvideo.ge/v/3970335

https://www.myvideo.ge/v/3970439
https://www.myvideo.ge/v/3970440
https://www.myvideo.ge/v/3970335


Interpressnews.ge -

https://www.interpressnews.ge/ka/a

rticle/620166-proektis-

shemokmedebiti-zapxuli-daskvniti-

goniszieba-gaimarta/



კოვიდპანდემიის შედეგად დაწესებული შეზღუდვებიდან  გამომდინარე 
ჟურნალ „რიწის“ პირველი ნომრის პრეზენტაცია  ონლაინ გაიმართა.



კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ორგანიზებითა და 
საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის დახმარებით  თბილისის 
ზღვის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში კალათბურთის ტურნირი გაიმართა.

შეჯიბრში მონაწილეობა  აფხაზეთიდან დევნილმა, კომპაქტურ ჩასახლებაში 
მოცხოვრებმა ახალგაზრდება მიიღეს.





ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრსა და სსიპ „კულტურის, 
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“  შორის 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

▪ მემორანდუმის ფარგლებში
საინფორმაციო ცენტრი და
კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სააგენტო აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებულ
ახალგაზრდებში ევროპული და
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის საკითხებზე
ცობიერების ამაღლების
მიზნით განახორციელებენ
ერთობილ პროექტებს.



კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა და ნატოსა 
და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ერთობლივი პროექტი 

„ევროპული არდადეგები“

▪ პროექტის ფარგლებში აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდები ესწრებოდნენ
ერთდღიან სემინარებს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის საკითხებზე.

▪ პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირება საქართველოს და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე, მათი ჩართულობის ზრდა
აღნიშნულ პროცესებში.

▪ აღნიშნული პროექტი ასევე მიზნად ისახავდა საქართველოს შიდა ტურიზმის
პოპულარიზაციას, სწორედ ამიტომ სემინარები საქართველოს ექვს კუთხეში
გაიმართა: სამეგრელო (მარტვილი, სალხინო), იმერეთი (სთაფლია), აჭარა
(ბათუმი), ჯავახეთი (ვარძია), კახეთი( წინანდალი), თბილისი.

▪ პროექტში ჩართული იყვნენ მთელი საქართველოს მაშტაბით მცხოვრები
აფხაზეთიდან დევნილი უფროსი კლასის მოსწავლეები.



16 ივლისს, მარტვილში, სალხინოში, პროექტ "ევროპული არდადეგების" 
გახსნითი ღონისძიება გაიმართა.

1. საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

https://www.myvideo.ge/v/3950968

2. ტელეკომპანია
„პალიტრანიუსი“

https://palitranews.ge/video/salkhinoshi

-proektis-evropuli-ardadegebi-gakhsniti-

ghonisdzieba-gaimarta



1. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“,
საინფორმაციო გამოშვება
„კურიერი“

https://www.myvideo.ge/v/3950970

2. ტელეკომპატნია მაესტროს
საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/3950971

https://www.myvideo.ge/v/3950970


➢ Interpressnews.ge –

https://www.interpressnews.ge

/ka/article/609970-salxinoshi-

proektis-evropuli-ardadegebi-

gaxsniti-goniszieba-gaimarta/



პროექტი „ევროპული არდადეგების“ მეორე ღონისძიება იმერეთში, 
სათაფლიაში გაიმართა

➢ imedinews.ge -

https://imedinews.ge/ge/regioni/154

311/evropuli-ardadegebis-proeqts-

imeretis-regionma-umaspindzla



„ევროპული არდადეგების“ რიგით მესამე შეხვედრა აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში გაიმართა.

1. ტელეკომპანია „იმედი“
საინფორმაციო გამოშვება 
„ქრონიკა“

https://www.myvideo.ge/v/395

3444

2. ტელეკომპანია მაესტროს 
საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/395

3461



3. PostTv -
საინფორმაციო 
გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v

/3953460

4. Batumi.ge –

https://www.facebook.co

m/watch/?v=299894157

921090

https://www.myvideo.ge/v/3953460


რიგით მეოთხე შეხვედრა ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ვარძიაში შედგა

1. საქართველოს
საზოგადოებრივი მაუწყებელი

https://www.myvideo.ge/v/3955004

2. ტელეკომპანია „იმედი“
საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკა

https://www.myvideo.ge/v/3955002

3. ტელეკომპანია მაესტროს
საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/3955003

https://www.myvideo.ge/v/3955004


➢ Medianews.ge –

http://medianews.ge/ge/evropuli-

ardadegebis-rigit-meotkhe-ghonisdzieba-

vardziashi-chatarda/71288 

➢ Interpressnews.ge –

https://www.interpressnews.ge/ka/article/6

11445-evropuli-ardadegebis-rigit-meotxe-

goniszieba-varziashi-chatarda/



პროექტ „ევროპული არდადეგების“ რიგით მეხუთე, დასკვნითი სემინარი 
წინანდალში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გაიმართა.

1. საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

https://www.myvideo.ge/v/3956795

2. ტელეკომპანია „იმედი“
საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკა

https://www.myvideo.ge/v/3956704

3. ტელეკომპანია
„პალიტრანიუსი“

https://palitranews.ge/video/tsinandalma

-evropuli-ardadegebis-daskvnit-

ghonisdziebas-umaspindzla

https://www.myvideo.ge/v/3956704


➢ Frontnews.eu –

http://frontnews.eu/news/ge/6902

2/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%8

3%9C%E1%83%90%

➢ Interpressnews.ge  -

https://www.interpressnews.ge/ka/

article/612473-cinandalma-evropuli-

ardadegebis-daskvnit-gonisziebas-

umaspinzla/



➢ Kvira.ge –

http://kartuli.kvira.ge/2020/08/06/%E1%

83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83

%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9

8%E1%83%A1-%



პროექტ "ევროპული არდადეგების„  დასკვნით სემინარში, რომელიც თბილისში
გაიმართა, მონაწილეობა ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებმა ოცდაათმა

ახალგაზრდამ მიიღო.

სემინარის შემდეგ მოეწყო ექსკურსია ძველ თბილისში, სადაც მწერალმა დათო
ტურაშვილმა ახალგაზრდებს ქალაქის ისტორია გააცნო.



პროექტის „სიყვარულით თქვენთვის“ ფარგლებში კულტურის, სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ორგანიზებით ქალაქ ბათუმში აფხაზეთიდან 

დევნილი ბავშვებისათვის სპექტაკლი გაიმართა. 

➢ სპექტაკლის დასრულების შემდეგ 
ბავშვებს კულტურის, სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა 
და კომპანია " კარფურის" ერთობლივი 
საჩუქრები გადაეცათ



ბათუმში აფხაზი ქალბატონის, საზოგადო მოღვაწის ფერიდე აცამბას სახლ-მუზეუმში
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს დირექტორი ლიკა

კვარაცხელია ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია „სოროპტიმისტ ინტერნეიშენალის“ 

ბათუმის კლუბის და ქართულ-აფხაზური საგას წამომადგენლებს შეხვდა.

➢ შეხვედრაზე ისაუბრეს სამომავლო
თანამშრომლობის და ერთობლივი
პროექტების განხორციელების
შესაძლებლობაზე.



სსიპ "კულტურის სპორტის და ახლაგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს" გოგონათა 
ფოლკლორული ანსამბლი "გუმბათი"  მსმენელის წინაშე,  ტრადიციულად არტ-

გენის ფესტივალზე წარსდგა. 

ანსამბლის მიერ სხვადასხვა ქართულ ხალხურ საკრავებზე  შესრულებულმა 
სიმღერებმა მსმენელის განსაკუთრებული მოწონება, აღტაცება და ოვაციები 

დაიმსახურა.



ქალაქ ბათუმში, ჟურნალ „რიწის“ 2020 წლის მე-2 ნომრის პრეზენტაცია
გაიმართა, რომელიც ორ ზღვისპირა ქალაქს სოხუმსა და ბათუმს ეძღვნება.



Interpressnews.ge  -

https://www.interpressnews.ge/ka/article/

611535-apxazetidan-devnilebistvis-

estetikuri-kosmetologiis-masterklasi-

chatarda

▪ „კულტურის, სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა“  
და „ესთეტიკური სილამაზის 
ლაბორატორიის“ ერთობლივი 
ორგანიზებით, აფხაზეთიდან 
დევნილი,  17 დან 22 წლამდე ასაკის  
ოცდაათი გოგონასათვის 
შემეცნებითი  მასტერკლასი 
გაიმართა.

▪ სემინარი კოსმეტოლოგიაში
არსებულ გამოწვევებსა და
სიახლეებს შეეხებოდა, რომელიც
გოგონებს, "ესთეტიკური სილამაზის
ლაბორატორიის" დირექტორმა ნინო
ქირიამ გააცნო.

▪ შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებს
სპეციალურად მათთვის
განკუთვნილი საჩუქრები გადაეცათ. 



პროექტ „სამშვიდობო გზავნილის“ ფარგლებში კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს გამოცემული ნატო მარშანიას წიგნის, „აფხაზი

არისტოკრატები ემიგრაციაში“ პრეზენტაცია გაიმართა.

➢ წიგნის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ,
როგორც მთავრობის და სხვადასხვა
ინსტიტუციების, აგრეთვე
საქართველოში აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის
წარმომადგენლები.



ახალგაზრდული სააგენტოს ინიციატივით და ორგანიზებით გამართულ
რეგიონულ ახალგაზრდულ ფორუმში მონაწილეობა სსიპ "კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტომაც" მიიღო

➢ რეგიონული ფორუმის მთავარი მიზანია: 

ახალგაზრდების, ახალგაზრდული
ორგანიზაციების და სხვა

დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობის უზრუნველყოფა
"სახელმწიფო ახალგაზრდული
სტრატეგიის 2025" შემუშავების

პროცესში.



აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების მონაწილეობით, ქალაქ ფოთის 
დევნილთა დასახლებაში მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართა.



ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმმა დევნილ ახალგაზრდებს უმასპინძლა.

მუზეუმის ტურის შემდეგ, თეატრთმცოდნემ ნიკოლოზ წულუკიძემ და სოხუმის
კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა დავით საყვარელიძემ ახალგაზრდებს ჩაუტარეს
სემინარი თემაზე: „ სოხუმის თეატრის ისტორია“.

1. ტელეკომპანია „იმედი“
საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკა

https://www.myvideo.ge/v/3964491

2. ტელეკომპანია
„პალიტრანიუსი“

https://palitranews.ge/video/kartuli-

sakhviti-khelovnebis-muzeumma-

devnil-akhalgazrdebs-umaspindzla

https://www.myvideo.ge/v/3964491
https://palitranews.ge/video/kartuli-sakhviti-khelovnebis-muzeumma-devnil-akhalgazrdebs-umaspindzla


სსიპ "კულტურის სპორტის და ახლაგაზრდულ საქმეთა 
სააგენტოს" გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი „გუმბათისა“

და SALIO ერთობლივი სიმღერის პრემიერა გადაცემა
აკუსტიკაში

➢ https://www.youtube.com/wa

tch?v=gYrC2mdADKs



კულტურის, სპორტის და ახლაგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივითა და
ორგანიზებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებს შორის

უწყებათაშორის მინი ფეხბურთის ტურნირი გაიმართა.



აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის სამხატვრო
მასტერკლასი გაიმართა.

▪ ახალგაზრდები ხელოვნების
სასახლეს ესტუმრნენ და
უნიკალურ ექსპოზიცია
დაათვალიერეს. მუზეუმის
ტურის შემდგომ კი, ცნობილ
ქართველ მხატვარ ელდარ
ქავშბაიასთან ერთად
ფერწერული ნამუშევრები
შეასრულეს თემაზე: "წელიწადის
ოთხი დრო აფხაზეთში".



მასტერკლასზე მონაწილეთა მიერ შესრულებული ნამუშევრები კი, 

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტომ კალენდრის
სახით გამოსცა.

▪ ნებისმიერ მსურველს ეძლევა 
შესაძლებლობა შეიძინოს 
კალენდარი ონლაინ 
მითითეებული ბმულის 
მეშვეობით

https://bit.ly/2K0rq9Z

https://bit.ly/2K0rq9Z


კულტურის, სპორტის და ახლაგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით
ნოდარ დარახველიძისა და ვალერი ჯგერენაიას სახელობის საკალათბურთო

ტურნირი გაიმართა. 

1. ტელეკომპანია        
„პალიტრანიუსი“

https://palitranews.ge/video/tbilisshi-

nodar-darakhvelidzisa-da-valeri-jgerenaias-

sakhelobis-sakalatburto-turniri-gaimarta

2. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“
გადაცემა „დილა მშვიდობისა 
საქართველო“

https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%

9c%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%90

%e1%83%a0-

https://palitranews.ge/video/tbilisshi-nodar-darakhvelidzisa-da-valeri-jgerenaias-sakhelobis-sakalatburto-turniri-gaimarta
https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a0-


გამოიცა ჟურნალ „იალქნის“ 2020 წლის მე-2 ნომერი



კულტურის სპორტის და ახაგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა და ჟურნალ
„სითის“ ერთობლივი პროექტის „მე აფხაზეთისთვის“ დაჯილდოვების

ღონისძიება გაიმართა

▪ პროექტი „მე აფხაზეთისთვის“ მიზნად ისახავდა საზოგადოებისთვის
გაგვეცნო სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, წარმატებული ადამიანები
აფხაზეთიდან.

▪ კონკურსის შედეგად შეირჩა საუკეთესო, საინტერესო ისტორიის მქონდე ათი
გმირი. შერჩეულ გმირებზე მომზადდება სპეციალური ფოტოპროექტი,

დაიწერება მცირე ისტორიები და შემდგომში გამოქვეყნდება ჟურნალ
„სითიში“, ასევე განთავსდება გამომცემლობის ონლაინ პლატფორმასა და
სააგენტოს ვებ-გვერდზე.

▪ მონაწილეობის მიღება შესაძლებელი იყო ჟურლან „სითისა“ და კულტურის,

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ონლაინ პლატფორმებზე (

ვებ-გვერდზე, ფეისბუქზე და ა.შ).



1.   ტელეკომპანია        „პალიტრანიუსი“

https://palitranews.ge/video/proektis-me-

afkhazetistvis-monatsileta-dajildoeba-gaimarta

2. ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო 
გამოშვება 

https://www.myvideo.ge/v/3983365

https://palitranews.ge/video/proektis-me-afkhazetistvis-monatsileta-dajildoeba-gaimarta
https://www.myvideo.ge/v/3983365


გამოიცა ჟურნალ "რიწის" 2020 წლის
მე-3 ნომერი



კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივითა და
ორგანიზებით, აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის ფოტოხელოვნების
ხუთდღიანი ონლაინ ტრენინგი ჩატარდა.

▪ პროექტი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებისთვის თეორიული თუ პრაქტიკული
ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას. მონაწილეები გაეცნენ და შეისწავლეს
ფოტოგრაფიაში არსებულ თანამედროვე მოთხოვნები თუ ტენდენციები, ონლაინ
პლატფორმების გამოყენების ტექნიკა, ფოტოს სწორად დამუშავება და სხვა
მრავალი.



აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერითა და კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ორგანიზებით, აფხაზეთიდან დევნილ
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები

გადაეცათ.

▪ საახალწლო საჩუქრები მთელი
საქართველოს მაშტაბით
ეტაპობრივად დარიგდა და ის, 

როგორც აფხაზეთიდან
დევნილმა შშმ ბავშებმა, 

აგრეთვე კომპაქტურ
ჩასახლებებში მცხოვრებმა
სოციალურად დაუცველმა (3-

დან 8 წლამდე ასაკის, 

სოციალური სარეიტინგო ქულა
30000-ზე ნაკლები)  

ახალგაზრდებმა მიიღეს.



1. ტელეკომპანია იმედის 
საინფორმაციო გამოშვება 
„ქრონიკა“

https://www.facebook.com/1018

09224774003/videos/67369135

3307857

2. პალიტრანიუსის 
საინფორმაციო გამოშვება 

https://palitranews.ge/video/afkh

azetis-mtavrobam-afkhazetidan-

devnil-shshm-bavshvebs-

saakhaltslo-sachukrebi-gadastsa

3. . PostTv - საინფორმაციო 
გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/39977

18

https://www.facebook.com/101809224774003/videos/673691353307857
https://palitranews.ge/video/afkhazetis-mtavrobam-afkhazetidan-devnil-shshm-bavshvebs-saakhaltslo-sachukrebi-gadastsa
https://www.myvideo.ge/v/3997718


4.   საქართველოს საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი 

https://www.myvideo.ge/v/3997697

5. ტელეკომპანია იმედის 
საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკა“

https://www.myvideo.ge/v/3997708

6. ტელეკომპანია მაესტროს 
საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/v/3997655

https://www.myvideo.ge/v/3997697
https://www.myvideo.ge/v/3997708
https://www.myvideo.ge/v/3997655


https://imedinews.ge/ge/re

gioni/178633/tbilisshi-

apkhazetis-mtavrobam-

apkhazetidan-devnil-shshm-

bavshvebs-

https://www.interpressnew

s.ge/ka/article/635001-

apxazetis-mtavrobam-

tbilisshi-apxazetidan-devnil-

https://neopress.ge/%

E1%83%97%E1%83%

91%E1%83%98%E1%

83%9A%E1%83%98%



სატელევიზიო და ონლაინ საინფორმაციო პორტალებზე 
განთავსებული სიახლეების ელექტრონული მისამართები:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=BeGUPHJn10s&t=59s

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxyvEMV4

▪ https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s

▪ https://www.youtube.com/watch?v=BNjUhPeD3us&t=6s

▪ https://www.youtube.com/watch?v=AnKNt1MpHys

▪ https://www.youtube.com/watch?v=XOntKUTkDGM

▪ https://www.imedi.ge/ge/video/55267/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-ganskhvavebulad-

aginishneba#!?type=2&page=2

▪ https://nargismagazine.ge/ka/article/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-dagrovebuli-tkivili-dres-

afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6DH2E5iJSs-00wDe-XqbE

▪ https://at.ge/2020/05/22/afkhazetoba/

▪ https://www.facebook.com/CitymagazineGeorgia/videos/813671585706625

▪ https://www.beaumonde.ge/index.php/varskvlavebi/6871-dges-

apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VFzigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-9rvrUH8

▪ https://tormeti.com/2020/05/23/%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%

96%e1%83%94%

https://www.youtube.com/watch?v=BeGUPHJn10s&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxyvEMV4
https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s
https://www.youtube.com/watch?v=BNjUhPeD3us&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=AnKNt1MpHys
https://www.youtube.com/watch?v=XOntKUTkDGM
https://www.imedi.ge/ge/video/55267/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-ganskhvavebulad-aginishneba#!?type=2&page=2
https://nargismagazine.ge/ka/article/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-dagrovebuli-tkivili-dres-afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6DH2E5iJSs-00wDe-XqbE
https://at.ge/2020/05/22/afkhazetoba/
https://www.facebook.com/CitymagazineGeorgia/videos/813671585706625
https://www.beaumonde.ge/index.php/varskvlavebi/6871-dges-apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VFzigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-9rvrUH8
https://tormeti.com/2020/05/23/%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%25


▪ https://www.youtube.com/watch?v=d38lGboSo7w

▪ http://frontnews.eu/news/ge/65774

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/602464-apxazetidan-devnili-

axalgazrdebistvis-temebze-me-evropeli-da-momavlis-apxazeti-shemokmedebiti-

konkursi-cxaddeba

▪ https://pia.ge/ka/news/society/aphkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-

shemokmedebiti-konkursi-tskhaddeba/

▪ https://imedinews.ge/ge/kultura/145667/apkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-

shemoqmedebiti-konkursi-me-evropeli-da-momavlis-apkhazeti-tskhaddeba

▪ https://accentnews.ge/ka/article/19084-apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-

temebze-m

▪ https://www.myvideo.ge/v/3970439

▪ https://www.myvideo.ge/v/3970440

▪ https://www.myvideo.ge/v/3970335

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/620166-proektis-shemokmedebiti-

zapxuli-daskvniti-goniszieba-gaimarta/

https://www.youtube.com/watch?v=d38lGboSo7w
http://frontnews.eu/news/ge/65774
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https://www.myvideo.ge/v/3970439
https://www.myvideo.ge/v/3970440
https://www.myvideo.ge/v/3970335
https://www.interpressnews.ge/ka/article/620166-proektis-shemokmedebiti-zapxuli-daskvniti-goniszieba-gaimarta/


▪ https://www.myvideo.ge/v/3950968

▪ https://palitranews.ge/video/salkhinoshi-proektis-evropuli-ardadegebi-gakhsniti-

ghonisdzieba-gaimarta~
▪ https://www.myvideo.ge/v/3950970

▪ https://www.myvideo.ge/v/3950971

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/609970-salxinoshi-proektis-evropuli-

ardadegebi-gaxsniti-goniszieba-gaimarta/

▪ https://imedinews.ge/ge/regioni/154311/evropuli-ardadegebis-proeqts-imeretis-

regionma-umaspindzla

▪ https://www.myvideo.ge/v/3953444

▪ https://www.myvideo.ge/v/3953461

▪ https://www.myvideo.ge/v/3953460

▪ https://www.facebook.com/watch/?v=299894157921090

▪ https://www.myvideo.ge/v/3955004

▪ https://www.myvideo.ge/v/3955002

▪ https://www.myvideo.ge/v/3955003

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/611445-evropuli-ardadegebis-rigit-meotxe-

goniszieba-varziashi-chatarda/

▪ http://medianews.ge/ge/evropuli-ardadegebis-rigit-meotkhe-ghonisdzieba-vardziashi-

chatarda/71288

https://www.myvideo.ge/v/3950968
https://palitranews.ge/video/salkhinoshi-proektis-evropuli-ardadegebi-gakhsniti-ghonisdzieba-gaimarta~
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▪ https://www.myvideo.ge/v/3956795

▪ https://www.myvideo.ge/v/3956704

▪ https://palitranews.ge/video/tsinandalma-evropuli-ardadegebis-daskvnit-

ghonisdziebas-umaspindzla

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/612473-cinandalma-evropuli-ardadegebis-

daskvnit-gonisziebas-umaspinzla/

▪ http://frontnews.eu/news/ge/69022/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%

83%90%

▪ http://kartuli.kvira.ge/2020/08/06/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%8

3%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/611535-apxazetidan-devnilebistvis-

estetikuri-kosmetologiis-masterklasi-chatarda

▪ https://palitranews.ge/video/kartuli-sakhviti-khelovnebis-muzeumma-devnil-

akhalgazrdebs-umaspindzla

▪ https://www.myvideo.ge/v/3964491

▪ https://www.youtube.com/watch?v=gYrC2mdADKs

▪ https://bit.ly/2K0rq9Z

▪ https://palitranews.ge/video/tbilisshi-nodar-darakhvelidzisa-da-valeri-jgerenaias-

sakhelobis-sakalatburto-turniri-gaimarta

▪ https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%90%

e1%83%a0-

https://www.myvideo.ge/v/3956795
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https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%a0-


▪ https://palitranews.ge/video/proektis-me-afkhazetistvis-monatsileta-dajildoeba-

gaimarta

▪ https://www.myvideo.ge/v/3983365

▪ https://www.facebook.com/101809224774003/videos/673691353307857

▪ https://palitranews.ge/video/afkhazetis-mtavrobam-afkhazetidan-devnil-shshm-

bavshvebs-saakhaltslo-sachukrebi-gadastsa

▪ https://www.myvideo.ge/v/3997718

▪ https://www.myvideo.ge/v/3997697

▪ https://www.myvideo.ge/v/3997708

▪ https://www.myvideo.ge/v/3997655

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/635001-apxazetis-mtavrobam-tbilisshi-

apxazetidan-devnil-

▪ https://imedinews.ge/ge/regioni/178633/tbilisshi-apkhazetis-mtavrobam-

apkhazetidan-devnil-shshm-bavshvebs-

▪ https://neopress.ge/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9

8%
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