
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სსიპ „კულტურის, სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“ მედია მონიტორინგი 



კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს
დირექტორმა, ლიკა კვარაცხელიამ სტუდენტებთან ონლაინ

შეხვედრ გამართა

❖ ონლაინ შეხვედრაზე განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები 
როგორიცაა: 

➢ კულტურის , სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მიზნები და 
ამოცანები; 

➢ ორგანიზაციის კომპეტენციის სფეროები და სამიზნე ჯგუფები; 
➢ უკვე განხორციელებული და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტები;
➢ კულტურის, სპორტის და ახაგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა და 

საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის ურთიერთთანამშრომლობის 
და ერთობლივი  პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები.



მწერალი, ჟურნალ "რიწის" მთავარი რედაქტორი, 

ქალბატონი ნანა ქარდავა, სტუმრად ნიკოლოზ წულუკიძის
საავტორო გადაცემაში „17:17“



„ფერწერა აფხაზეთიდან’

❖ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში თბილისის საკრებულოს
საგამოფენო დარბაზში, აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების მიერ
შექმნილი ფერწერული ნამუშევრების, ,,ფერწერა აფხაზეთიდან’’

გამოფენა გაიმართა.



➢ ტელეკომპანია 
„მაესტროს“ 

საინფორმაციო გამოშვება

https://www.myvideo.ge/?video_id=401321

3

➢ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის 

საინფორმაციო 
გამოშვება „მოამბე

https://www.myvideo.ge/v/4013464

➢ კულტურის, სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს 
დირექტორი, ლიკა კავრაცხელია 
სტუმრად ნიკოლოზ წულუკიძის
საავტორო გადაცემაში „17:17“

https://www.myvideo.ge/?video_id=4013213
https://www.myvideo.ge/v/4013464


ჟურნალ „რიწისა“ და „იალქანს“  შეგიძლიათ გაეცნოთ ონლაინ 
ფორმატში 

▪ https://www.csya.ge/%e1%83%9f%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9c

%e1%83%90%e

▪ https://www.csya.ge/%e1%83%9f%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9c

%e1%83%90%e1%83%9a%e

https://www.csya.ge/%e1%83%9f%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9c%e1%83%90%25e
https://www.csya.ge/%e1%83%9f%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%9a%25e


თბილისში ნუგზარ ასათიანის სახელობის ფარიკაობის დარბაზში კადეტ
და იუნიორ მოფარიკავეთა შორის საქართველოს ჩემპიონატი გაიმართა.

ჩემპიონატში მონაწილე, აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდებმა საპრიზო
ადგილები დაიკავეს:

რაპირა გოგონები - I ადგილი იუნიორებსა და კადეტებში : ნატალია ხარაიშვილი.
დაშნა ბიჭები - I ადგილი უნიორებში : ლუკა კაჭარავა
ხმალი გოგონები - II საპრიზო კატეგორია: ლიზი ბაციაშვილი, ანი მაისურაძე, 
ალექსანდრა კუვაევა.
ხმალი გუნდური გოგონებში - II საპრიზო კატეგორია: ლიზი ბაციაშვილი, ანი
მაისურაძე, ალექსანდრა კუვაევა, ანასტასია ცანავა.
ხმალი ბიჭები - III საპრიზო კატეგორია: ლუკა ლომინაძე.



აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სსიპ „კულტურის, 

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს“ დირექტორ ლიკა
კვარაცხელიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დავითაძეს შორის
სამუშაო შეხვედრა შედგა.

შეხვედრისას მხარეებმა ერთობლივი საქმიანობის პერსპექტივებსა და
სამომავლო პროექტებზე ისაუბრეს.



ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირბით ვალერი არქანიას
სახელობის არტ-გალერეაში, კულტურის სფეროში მოღვაწე

აფხაზეთიდან დევნილ ხელოვან ქალბატონებს საჩუქრები გადაეცათ



გურჯაანში მიმდინარე საქართველოს
პირველობაზე თავისუფალ ჭიდაობაში ჭაბუკთა შორის კულტურის

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს, აფხაზეთის სახელით
მოასპარეზე, ალექსი თოდუამ, საპრიზო პირველი ადგილი დაიკავა.



21 მარტი 2011 წელს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით, 

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა. 

კულტურის, სპორტის და ახლაგაზრდულ საქმეთა სააგენტომ
გადაწყვიტა განეხორციელებინა პროექტი სახელწოდებით „მოდა

საზღვრების გარეშე“

▪ პროექტის ფარგლებში, ორი დღის განმავლობაში აფხაზეთიდან დევნილი, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებისათვის ფოტოსესია

გაიმართა

▪ ახალგაზრდების ჩაცმულობაზე ცნობილმა ქართველმა დიზაინერებმა

იზრუნეს

▪ პროექტის მონაწილეებს კი, მაღაზია „ჭიტამ“ სიმბოლური საჩუქრები გადასცა



▪ https://nargismagazine.ge/ka/articl

e/943-moda-sazrvrebis-

garese/?fbclid=IwAR1tSl_2ppaaq3lf

uX_9fQ3mRNwnEl9wTAWfT5bwLIJbz

239BPrSOCTBLqA

▪ https://www.imedi.ge/ge/video

/72440/dilis-shou--21-marti-

2021-tseli



6 აპრილი „სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისათვის“ მსოფლიო
დღეა

▪ ჩვენ ყოველწლიურად ვუერთდებით ინიციატივას, რომელიც
მსოფლიოში სპორტის საშუალებით მშვიდობის დამკვიდრებისა და
განვითარებისკენაა მიმართული და ვერთვებით „თეთრი ბარათის“

(„#WhiteCard“) კამპანიაში, რომელიც მშვიდობის სიმბოლოა.

▪ ამ დღესთან დაკავშირებით კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ
საქმეთა სააგენტოს ორგანიზებით ვერის ბაღის საკალათბურთო
დარბაზში აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის
კალათბურთის მასტერკლასი გაიმართა.

https://www.facebook.com/hashtag/whitecard?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_Bo_g3gG90Bz5VhtOiPxSeoDuUQgr-Hy7UvkRay3vaGDOLlQYWiBrQWuI7QF5XbFq_5r90EHCvQXqSHj2v9jMZ7kV6VbtkgWLITGO2XnqFihD6msnwOPVR8gxYZsV00PAAjst_y8x7ZPoQzEFG1npGzl_HS9FZTcC5vyfi7MTrw&__tn__=*NK-R




6 აპრილს „კავკასიურ სახლში“, მწერალ ნანა ქარდავას წიგნის: 

„ტფილისის აფხაზი გუბერნატორი“, პრეზენტაცია გაიმართა.

➢ საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის 
საინფორმაციო 
გამოშვება „მოამბე
https://1tv.ge/video/wignis-

prezentacia-13/

➢ ტელეკომპანია 
„პალიტრანიუსი“ 

https://palitranews.ge/video/afkhaz

etidan-devnili-mtserlis-nana-

https://1tv.ge/video/wignis-prezentacia-13/


ჩაიწერა ინტერვიუების სერია ჟურნალ "რიწის" შესახებ. 

პირველი რესპონდენტი: მწერალი, პოეტი, დრამატურგი და
საზოგადო მოღვაწე, ბატონი გურამ ოდიშარიაა, რომელიც

წლების განმავლობაში გახლდათ ჟურნალ "რიწის" 

რედაქტორი.

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

98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94

%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%

https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%25


▪ რუმინეთში გამართულ საერთაშორისო
ტურნირზე საქართველოს ნაკრების
წევრმა, კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს,

აფხაზეთიდან დევნილმა სპორტსმენმა
ალექსი თოდუამ, 85 კილოგრამ წონით
კატეგორიაში პირველი ადგილი დაიკავა
და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.



ვერის საკალათბურთო დარბაზში, იური ძიძიგურის სახელობის კალათბურთის
ტურნირი გაიმართა.

აფხაზეთის ღია პირველობა კალათბურთში სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა

საზოგადოებრივი 
მაუწყებლი

➢ https://www.youtube.com/watch?v=n57-

Xz53veE

ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.youtube.com/watch?v=E_1-

reag5wg

აფხაზეთის საინფორმაციო ცენტრი

➢ https://www.youtube.com/watch?v=_7Xsh_7

C2Ns

https://www.youtube.com/watch?v=n57-Xz53veE
https://www.youtube.com/watch?v=E_1-reag5wg
https://www.youtube.com/watch?v=_7Xsh_7C2Ns


▪ რუმინეთში გამართულ საერთაშორისო
ტურნირზე საქართველოს ნაკრების წევრმა, 55

კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე,

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ
საქმეთა სააგენტოს, აფხაზეთიდან დევნილმა
სპორტსმენმა , ლუკა ღვინჯილიამ ჩემპიონის
ტიტული მოიპოვა.



,წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჟურნალ
„რიწის“ რედაქტორი, მწერალი ნანა ქარდავა, ვოვა ვეკუას სახელობის აფხაზეთის N3 

საჯარო სკოლას ეწვია და აფხაზეთის მე-6, მე-7, მე-12, და 21-ე სკოლის მოსწავლეებს
ონლაინ სემინარი ჩაუტარა.



აფხაზეთობა 2021
გამოფენა „კადრები აფხაზეთიდან“, მზიურის ამფითეატრში 

ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.youtube.com/watch?v=R

UvdjqYA3yI

EuroNews Georgia

➢ https://euronewsgeorgia.com/2021/

05/20/omamdeli-apkhazeti-ras-

gviamboben-fotoebi/

https://www.youtube.com/watch?v=RUvdjqYA3yI
https://euronewsgeorgia.com/2021/05/20/omamdeli-apkhazeti-ras-gviamboben-fotoebi/


აფხაზეთობასთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში,
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადიოდა 

ვიდეორგოლი სახელწოდებით „მე ვარ აფხაზეთი“



აფხაზეთობა 2021
აფხაზეთის დღესთან დაკავშირებით კაჭრეთის „ამბასადორის“ საცხენოსნო

კლუბის ბაზაზე „აფხაზეთის თასზე“ საცხენოსნო შეჯიბრი გაიმართა.

გადაცემა „სხვა შუადღე“

➢ https://rustavi2.ge/ka/video/5

8843?v=2

https://rustavi2.ge/ka/video/58843?v=2


➢ 20-23 მაისს უკრაინაში, ლუცკში
ძალისმიერ სამჭიდში ევროპის
ჩემპიონატი ჩატარდა, კულტურის
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა
სააგენტოს მხარდაჭერით, ევროპის
ჩემპიონატში მონაწილეობას იღებდა
საქართველოს ნაკრების წევრი,
აფხაზეთიდან დევნილი ნიკოლოზ
პერტაია, რომელმაც პირველი,
საპრიზო ადგილი დაიკავა და ევროპის
ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.



გამოვიდა ჟურნალ „რიწის“ 2021 წლის 1-ლი
ნომერი



26 მაისს, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა
სააგენტოსა და თბილისი არტტენტის ორგანიზებით, 

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება : ,,არტ-

თერაპია აფხაზეთის ომის გმირების ოჯახის წევრებისათვის“ 

გაიმართა.



28 – 31 მაისს, ნუგზარ ასათიანის სახელობის ფარიკაობის დარბაზში, 

გაიმართა აფხაზეთის ღია პირველობა ფარიკაობაში

რუსთავი 2 გადაცემა „დილა უქმეებზე“

➢ https://www.myvideo.ge/v/4040458

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

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

so

ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.myvideo.ge/v/4040455

https://www.myvideo.ge/v/4040458
https://www.youtube.com/watch?v=MfwgAOqcTso
https://www.myvideo.ge/v/4040455


1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ვალერი
არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში, კულტურის სპორტის და

ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერით, აფხაზეთიდან დევნილი
ნორჩი მხატვრის, თათული თორდიას და მისი პედაგოგის, შოთა

რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორის, ნატა ჩაჩავას ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა.



4 ივნისს მწერალთა სახლში, მკვლევარ ნატო მარშანიას წიგნის„აფხაზი
არისტოკრატები ემიგრაციაში“ პრეზენტაცია გაიმართა. 

ტელეკომპანია „მაესტრო“

➢ https://www.myvideo.ge/v/40419

24

ტელეკომოანია „პალიტრანიუსი“

➢ https://www.myvideo.ge/v/40418

70

https://www.myvideo.ge/v/4041924
https://www.myvideo.ge/v/4041870


ივნისს კულტურის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს 
ორგანიზებით, ქალაქ ზუგდიდში მცოხვრები აფხაზეთიდან დევნილი 
12-14 წლის ბავშვებისთვის, ერთდღიანი შემეცნებითი ტური გაიმართა. 

ლაშქრობა ხობის 
მუნიციპალიტეტში, კერძოდ 
პაპანწყვილში შედგა, სადაც 

სამეგრელოს სკაუტური 
ორანიზაციის მხარდაჭერით,  
სხვადასხვა სახის საინტერესო 

აქტივობები გაიმართა.

5 ივნისი გარემოს დაცვის
საერთაშირისო დღეა, სწორედ
ამ თარიღთან დაკავშირებით, 

შემეცნებითი ტურის
პარალელურად, 

ახალგაზრდები პაპანწყვილში
დასუფთავების აქციაშიც
ჩაერთნენ და ტერიტოტია

დაბინძურებული
ნარჩენებისგან დაასუფთავეს.



კულტურის, სპორტის და ახლაგზრდულ საქმეთა სააგენტოსა და
აფხაზეთის მძლეოსნობის ფედერაციის ორგანიზებით, 12 ივნისს
იოსელიანის სახელობის მძლეოსნობის სასახლეში, აფხაზეთის ღია
პირველობა მძლეოსნიბაში გაიმართა.



12 ივნისს, ჩაის სახლში ჟურნალ "რიწის" 2021 წლის 1-ლი ნომრის
პრეზენტაცია გაიმართა.



24 ივნისს კიკვიძის ბაღში არსებულ მედიათეკაში საყმაწვილო ჟურნალ
„იალქნის“ 2021 წლის 1-ლი ნომრის პრეზენტაცია გამართა.



„ევროპული არდადეგები“ 2021 დაიწყო



➢ რუსთავი 2 საინფორმაციო 
გამოშვება „კურიერი“

https://www.myvideo.ge/v/4047095

➢ ტელეკომპანია „პლიტრა ნიუსი“

https://www.myvideo.ge/v/4047123

ონლაინ გამოცემები:
➢ Interpressnews.ge

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

cle/663062

➢ Imedinews.ge –

https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba

https://www.myvideo.ge/v/4047095
https://www.myvideo.ge/v/4047123
https://www.interpressnews.ge/ka/article/663062


Interpressnews.ge

➢ https://www.interpressnews.ge/ka/a

rticle/666224-satapliasa-da-did-

jixaishshi-proekti-evropuli-

ტელეკომპანია მაესტრო

➢ https://www.myvideo.ge/v/4052434

ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.myvideo.ge/v/4052453

https://www.interpressnews.ge/ka/article/666224-satapliasa-da-did-jixaishshi-proekti-evropuli-
https://www.myvideo.ge/v/4052434
https://www.myvideo.ge/v/4052453




ბათუმში აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა
სააგენტოს და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის

ერთობლივი პროექტის „ევროპული არდადეგები“ მორიგი ღონისძიება
გაიმართა

➢ პროექტის ფარგლებში ზუგდიდში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ და
აფხაზეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ერთდღიანი სემინარი
ჩაუტარდათ.



ბორჯომის თოჯინების სხელმწიფო თეატრმა დევნილ მოზარდებს
უმასპინძლა



1 ივლისს კულტურის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა
სააგენტოს ორგანიზებით, ბორჯომსა და ლიკანში მცხოვრები

აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის, ერთდღიანი შემეცნებითი
ტური გაიმართა.



აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა და 
ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გაფორმდა 

➢ მემორანდუმი ახალგაზრდულ საქმეთა და კულტურის სფეროში, 

ერთობლივი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელების
მხარდაჭერას გულისხმობს



აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს
ორგანიზებით მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა, ბათუმის ილია ჭავჭავაძის

სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში დევნილ
მოზარდებს უმასპინძლა

➢ დიმიტრი ხვთისიაშვილის სპექტაკლს, აჭარაში მცხოვრები სამოცამდე
აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდა დაესწრო, რომელთაც სპექტაკლის
დასრულების შემდგომ კომპანია „კარფურისა“ და „ბიბლუსის“ მიერ
სპეციალურად მათთვის მომზადებული საჩუქრები გადაეცათ.



სააგენტოს ორგანიზებით აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის
მუზეუმმა აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდებს უმასპინძლა

➢ მუზეუმში ღირშესანიშნაობების დათვალიერებამდე თეატრთმცოდნე ნიკოლოზ
წულუკიძემ მოზარდებს ქალაქის ტური მოუწყო, სადაც ისაუბრეს, როგორც
ბათუმის მნიშნელობასა და განვითარების ეტაპებზე, აგრეთვე სოხუმის თეატრის
როლზე კულტურის სფეროს განვითარებაში.



აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოსა
და საკალათბურთო კლუბ „ცხუმ-აფხაზეთს“ შორის

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

➢ https://popsport.com/art

icle/38372-partnioroba-

apkhazetidan-devnili-

akhalgazrdebis-meti-

chartulobistvis?fbclid

https://popsport.com/article/38372-partnioroba-apkhazetidan-devnili-akhalgazrdebis-meti-chartulobistvis?fbclid


აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახლაგზრდულ საქმეთა სააგენტოს
ორგანიზებით და საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის

მხარდაჭერით,  აფხაზეთის ღია პირველობა ბერძნულ-რომაულ
ჭიდაობაში გაიმართა.

➢ გამარჯვებულები სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვნდნენ



სააგენტოს ინიციატივითა და ორგანიზებით აფხაზეთიდან
დევნილი ახალგაზრდებისთვის სამხატვრო მასტერკლასი

გაიმართა

➢ მონაწილეების მიერ შესრულებული ფერწერული ნამუშევრები კულტურის,

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით კალენდრის
სახით დაიბეჭდა



სააგენტოს მხარდაჭერითა და აფხაზეთის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის
ინიციატივით, ხონისა და წყალტუბოს კომპაქტურ ჩასახლებებში მაგიდის

ჩოგბურთში “უბნის ჩემპიონატი” გაიმართა.



ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, პროექტი „ქსოვილის
ახალი სიცოცხლე“ განხორციელდა. 

➢ პროექტის ფარგლებში 18- დან 55 წლამდე ასაკის აფხაზეთიდან დევნილმა
პირებმა ქვილთის ხუთი ძირითადი ტექნიკა შეისწავლეს და ამ ტექნიკის
გამოყენებით ულამაზესი ნამუშევრები შექმნეს

➢ ნამუშევრების გამოფენა ვალერი არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში, 

გაიმართა



ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სოხუმის დრამატული
თეატრის სცენაზე ჯანო ჯანელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღომო

გაიმართა.



გაიმართა ჟურნალ „რიწის“ 2021 წლის მე-2 ნომრის
პრეზენტაცია

➢ ჟურნალის რედაქტორის, ქალბატონი ნანა ქარდავას ინიციატივით "რიწის"

პრეზენტაცია აფხაზეთის სულიერების ცენტრში შედგა.





ვილაპარაკოთ აფხაზეთზე“ აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ
საქმეთა სააგენტოსა და მწერალთა სახლის ერთობლივი პროექტია

➢ ლიტერატურული კონკურსის ინსპირაცია ირაკლი შამათავას მიერ
შედგენილი და გამომცემლობა „ინტელექტის“ გამოცემული წიგნი
„ვილაპარაკოთ 33 ამბავი აფხაზეთზე” გახდა.



მწერალთა სახლში ლიტერატურული კონკურსის „ვილაპარაკოთ
აფხაზეთზე“ გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა და
პროექტის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეების მიერ ქართულ-აფხაზური

კონფლიქტის თემაზე შექმნილი ლიტერატერატურული ტექსტების
კრებულის „მოყევი აფხაზეთზე“ პრეზენტაცია შედგა.

➢ კრებულში 10 ფინალისტის ათი ამბავი შეივიდა, საიდანაც ჟიურის
წევრებმა ორი გამარჯვებული გამოავლინეს: ონისე თირქია და თამარ
აქუბარდია.
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➢ https://www.myvideo.ge/v/408

7148

https://www.myvideo.ge/v/4087148


ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.youtube.com/watch

?v=GSqxOg1KNJc

Euronews Georgia

➢ https://www.youtube.com/watch

?v=PEihI48hr7M

https://www.youtube.com/watch?v=GSqxOg1KNJc
https://www.youtube.com/watch?v=PEihI48hr7M


სააგენტოს ინიციატივით თავისუფალ ჭიდაობაში, ამირან
მაისურაძისა და შოთა კიკაბიძის სახელობის ტურნირი გაიმართა.



ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ვალერი არქანიას
სახელობის საგამოფენო დარბაზში, ნანა ხეცურიანის პერსონალურ
გამოფენა, „კულტურული მემკვიდრეობის კვალდაკვალ” გაიმართა

➢ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ახალგაზრდა მხატვრის მრავალფეროვანი,

200-მდე ნამუშევარი, მათ შორის ფერწერული ტილოები, გობელენები,

აქსესუარები, ხელით ნამუშევარი სამოსელი.



აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს, 

გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი “გუმბათი”, საგუნდო კორკუსის "მომავლის
ვარსკვლავების" მე-2 პრემიის მფლობელი გახდა



გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი „გუმბათი“

გადაცემაში,

„პოსტ ალიონი“ 



აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალაგზრდულ საქმეთა სააგენტომ
სოხუმის მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრ „თეთრ ტალღასთან“ 

ერთად ქალაქ სენაკში მცხოვრები, აფხაზეთიდან დევნილი
ახალგაზრდების საახალწლო განწყობაზე იზრუნა. 

➢ სპექტაკლის „გამარჯობა სოხუმო“ დასრულების შემდგომ კი, სააგენტოს
მხარდაჭერით ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ



ბორჯომში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს საახალწლო 
საჩუქრები გადაეცათ. 

➢ დევნილ ბავშვებს ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრმა 
უმასპინძლა სპექტაკლით “რაპუნცელი”.



„გარდენ ჰოლში“ წიგნის „აფხაზეთის სპორტული ქრონიკები“ პრეზენტაცია
გაიმართა.

ღონისძიების ფარგლებში, ასევე დაჯილდოვდნენ აფხაზეთიდან დევნილი
წარმატებული სპორტსმენები და დამსახურებული მწვრთნელები. 



საზოგადოებრივი მაუწყებელი

➢ https://www.myvideo.ge/v/4088079

ტელეკომპანია „იმედი“

➢ https://www.imedi.ge/ge/video/87224/

sporti-imedze--23-dekemberi-2021-

tseli#!?page=2

Imedinews.ge

➢ https://imedinews.ge/ge/sazogad

oeba/232138/

https://www.myvideo.ge/v/4088079
https://www.imedi.ge/ge/video/87224/sporti-imedze--23-dekemberi-2021-tseli#!?page=2
https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba/232138/


„მე აფხაზეთისთვის“ 2021

➢ „მე აფხაზეთისთვის“აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ
საქმეთა სააგენტოსა და ჟურნალ „სითის“ ერთობლივი პროექტია.

➢ პროექტი „მე აფხაზეთისთვის“ უკვე მეორე წელია იმართება და მიზნად
ისახავს გააცნოს საზოგადოებას სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე, წარმატებული
ადამიანები აფხაზეთიდან. 
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➢ https://www.myvideo.ge/v/4088179

https://www.myvideo.ge/v/4088179


ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდა პროექტი, „ანბანით მოხატული ახალი წელი“

➢ პროექტი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალაგზრდულ საქმეთა 
სააგენტოს მხარდაჭერით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და აფხაზეთის 
სულიერების ცენტრის ჩართულობით გაიმართა. 

➢ პროექტის დასასრულს კი, აფხაზეთიდან დევნილი ახალაგზრდების მიერ 
შესრულებული ნამუშევრები ერთ-ერთ ბავშვთა სახლს საახალწლო 
საჩუქრებად გადაეცა.



თბილისში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის, ეროვნული
სასახლის თოჯინების თეატრის მიერ დადგმული სპექტაკლის, „პიტერ პენი“ 

ჩვენება გაიმართა. 

➢ სპექტაკლის ჩვენება ორ სესიად გაიმართა და მას 250-მდე აფხაზეთიდან
დევნილი ბავშვი ესწრებოდა. წარმოდგენის დასრულების შემდგომ კი,

კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერით
ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ



სატელევიზიო და ონლაინ საინფორმაციო პორტალებზე განთავსებული 
სიახლეების ელექტრონული მისამართები:

▪ https://www.myvideo.ge/?video_id=4013213

▪ https://www.myvideo.ge/v/4013464

▪ https://www.imedi.ge/ge/video/72440/dilis-shou--21-marti-2021-tseli

▪ https://nargismagazine.ge/ka/article/943-moda-sazrvrebis-

garese/?fbclid=IwAR1tSl_2ppaaq3lfuX_9fQ3mRNwnEl9wTAWfT5bwLIJbz239BPrSOCT

BLqA

▪ https://nargismagazine.ge/ka/article/943-moda-sazrvrebis-

garese/?fbclid=IwAR1tSl_2ppaaq3lfuX_9fQ3mRNwnEl9wTAWfT5bwLIJbz239BPrSOCT

BLqA

▪ https://www.imedi.ge/ge/video/72440/dilis-shou--21-marti-2021-tseli

▪ https://palitranews.ge/video/afkhazetidan-devnili-mtserlis-nana-

▪ https://1tv.ge/video/wignis-prezentacia-13/

▪ https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%

e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%

▪ https://www.youtube.com/watch?v=n57-Xz53veE

▪ https://www.youtube.com/watch?v=E_1-reag5wg

▪ https://www.youtube.com/watch?v=_7Xsh_7C2Ns

➢ https://euronewsgeorgia.com/2021/05/20/omamdeli-apkhazeti-ras-gviamboben-

fotoebi/

➢ https://www.youtube.com/watch?v=RUvdjqYA3yI

https://www.myvideo.ge/?video_id=4013213
https://www.myvideo.ge/v/4013464
https://www.imedi.ge/ge/video/72440/dilis-shou--21-marti-2021-tseli
https://nargismagazine.ge/ka/article/943-moda-sazrvrebis-garese/?fbclid=IwAR1tSl_2ppaaq3lfuX_9fQ3mRNwnEl9wTAWfT5bwLIJbz239BPrSOCTBLqA
https://nargismagazine.ge/ka/article/943-moda-sazrvrebis-garese/?fbclid=IwAR1tSl_2ppaaq3lfuX_9fQ3mRNwnEl9wTAWfT5bwLIJbz239BPrSOCTBLqA
https://www.imedi.ge/ge/video/72440/dilis-shou--21-marti-2021-tseli
https://palitranews.ge/video/afkhazetidan-devnili-mtserlis-nana-
https://1tv.ge/video/wignis-prezentacia-13/
https://www.csya.ge/portfolio/%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%95%e1%83%98%25
https://www.youtube.com/watch?v=n57-Xz53veE
https://www.youtube.com/watch?v=E_1-reag5wg
https://www.youtube.com/watch?v=_7Xsh_7C2Ns
https://euronewsgeorgia.com/2021/05/20/omamdeli-apkhazeti-ras-gviamboben-fotoebi/
https://www.youtube.com/watch?v=RUvdjqYA3yI


▪ https://rustavi2.ge/ka/video/58843?v=2

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

▪ https://www.myvideo.ge/v/4040455

▪ https://www.myvideo.ge/v/4041870

▪ https://www.myvideo.ge/v/4041924

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/659614-mceralta-saxlshi-cignis-apxazi-

aristokratebi-emigraciashi-prezentacia-gaimarta

▪ https://www.myvideo.ge/v/4047095

▪ https://www.myvideo.ge/v/4047123

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/663062

▪ https://www.interpressnews.ge/ka/article/666224-satapliasa-da-did-jixaishshi-

proekti-evropuli-

▪ https://www.myvideo.ge/v/4052453

▪ https://www.myvideo.ge/v/4052434

▪ https://popsport.com/article/38372-partnioroba-apkhazetidan-devnili-

akhalgazrdebis-meti-chartulobistvis?fbclid

▪ https://www.myvideo.ge/v/4087148

▪ https://www.youtube.com/watch?v=GSqxOg1KNJc

▪ https://www.youtube.com/watch?v=PEihI48hr7M

▪ https://www.myvideo.ge/v/4088079

▪ https://www.imedi.ge/ge/video/87224/sporti-imedze--23-dekemberi-2021-

tseli#!?page=2

▪ https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba/232138/

▪ https://www.myvideo.ge/v/4088179

https://rustavi2.ge/ka/video/58843?v=2
https://www.youtube.com/watch?v=MfwgAOqcTso
https://www.myvideo.ge/v/4040455
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https://www.myvideo.ge/v/4047095
https://www.myvideo.ge/v/4047123
https://www.interpressnews.ge/ka/article/663062
https://www.interpressnews.ge/ka/article/666224-satapliasa-da-did-jixaishshi-proekti-evropuli-
https://www.myvideo.ge/v/4052453
https://www.myvideo.ge/v/4052434
https://popsport.com/article/38372-partnioroba-apkhazetidan-devnili-akhalgazrdebis-meti-chartulobistvis?fbclid
https://www.myvideo.ge/v/4087148
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https://www.myvideo.ge/v/4088079
https://www.imedi.ge/ge/video/87224/sporti-imedze--23-dekemberi-2021-tseli#!?page=2
https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba/232138/
https://www.myvideo.ge/v/4088179

