
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 
 
 
 
თარიღი: 11 მაისი, 2022 წელი 
 

დრო: 13:00 - 15:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების 

ცენტრი 
4. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 
5. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ცირა მესხიშვილი -  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ 

 

 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 

• უკრაინელებისთვის შემოწირულობის სახით მიღებული თანხის საკითხი 
• სექტორული შეხვედრების მომზადება 

 
 
 

 



საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარემ გახსნა მმართველი კომიტეტის შეხვედრა. მან 
დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. 

მმართველი კომიტეტის შეხვედრაზე იმსჯელეს საქართველოს ეროვნული 
პლატფორმის ინიციატივაზე, რომელიც გულისხმობს უკრაინელი კოლეგებისთვის 
მხარდაჭერის პროცესს. აღნიშნული დახმარების ფარგლებში, ეროვნული პლატფორმის 
წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან, შემოწირულობის სახით, 
მობილიზებულ იქნა თანხა 3000 ევროს ოდენობით.  

ინიციატივის ფარგლებში, ფორმირებული სამკაციანი ჯგუფის წევრი, რომელიც 
კოორდინირებას უწევს შემოწირულობის სახით გადმორიცხულ თანხებს, მუდმივ 
კომუნიკაციაში იყო უკრაინის პლატფორმის ეროვნულ კოორდინატორთან, რათა 
უშუალოდ მისგან მიეღო ინფორმაცია არსებულ საჭიროებებზე. კომუნიკაციის 
შედეგად, უკრაინის ეროვნული პლატფორმის ეროვნული კოორდინატორისგან 
მივიღეთ ანგარიშის ნომერი, რომელზეც განხორციელდება აღნიშნული თანხის 
გადარიცხვა.  

პლატფორმის სამდივნომ, საკოორდინაციო საბჭოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია 
სექტორული შეხვედრის შესახებ, რომელიც უნდა გაიმართოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს წარმომადგენელთან. შეხვედრა უკავშირდება საქართველოს მიერ 
შევსებულ კითხვარს და ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხებს. მიმდინარეობს 
შეხვედრის თარიღზე მოლაპარაკებები.  

მმართველი კომიტეტის წევრებმა ისაუბრეს ქვეყნის მიერ ევროკავშირის კანდიდატის 
სტატუსის მისაღებად გადადგმულ ნაბიჯებზე. განიხილეს საქართველოს მთავრობის 
მიერ კითხვარის შევსების პროცესი. განიხილეს ასევე ქვეყანაში შექმნილი ვითარება და 
გამოწვევები ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ ის 
პოლარიზებული გარემო, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, ხელს უშლის ქვეყანას და 
საჭიროა მოხდეს სიტუაციის განმუხტვა. პირველი ჯგუფის კოორდინატორის 
ინიციატივით, ისაუბრეს ერთობლივი დეკლარაციის შესახებ, რომელშიც საუბარი 
იქნება საქართველოს ევროპულ მომავალზე. საბჭოს გადაწყვეტილებით მომზადდება 
წერილი პრეზიდენტის სახელზე, რომელშიც საუბარი იქნება დეკლარაციის 
მომზადებაზე.  

მმართველი კომიტეტის ინიციატივით, მომზადდება მიმართვის ტექსტი ევროკავშირის 
წარმომადგენლობისთვის, სადაც კიდევ ერთხელ იქნება დაფიქსირებული, რომ ჩვენი 
ქვეყნის მოქალაქეების არჩევანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება და დღეს გვაქვს 
ისტორიული შანსი. ქვეყანა იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მიღებას 
და მივმართავთ ევროკავშირს გააგრძელოს პროცესის მხარდაჭერა.  

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან  ჭურაძე 



 


