NOTE FOR THE PRESS
საქართველოში მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და
პლურალიზმის ამაღლება

პროექტის ბენეფიციარები

პროექტის მიზნები

► საქართველოში მომუშავე
ჟურნალისტები;
► მედიის სფეროში არსებული
თვითრეგულაციის ორგანოები;
► უმციროსების ჯგუფების
წარმომადგენლები;
► საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებელი;
► საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია;

► ჟურნალისტებს შორის პროფესიონალიზმის,
პასუხისმგებლობის და ეთიკური წესების
მიმართ პატივისცემის გაძლიერება;
► ჟურნალისტური განათლებისა და ტრენინგის
ხარისხის გაუმჯობესება, ჟურნალისტების
უფლებებისა და მოვალეობების მიმოხილვა;
► უმცირესობის წარმომადგენლების მედია
სფეროში გაშუქების გაუმჯობესება;
სიძულვილის ენისა და არატოლერანტობის
წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
გაძლიერება;
► მაუწყებლობის სფეროში არსებული
მარეგულერებელი ორგანოებისა და
საზოგადოებრივი მაუწყებლის
დამოუკიდებლობის მხარდაჭერის
გაგრძელება;

როგორ იმუშავებს პროექტი?

პროექტის აქტივობები

► ბენეფიციარებთან ორმხრივი მუშაობა
და ამასთანავე, მრავალმხრივი
გამოცდილების გაცვლა;
► განსაკუთრებული ყურადღების
გამახვილება საერთო საკითხებზე და ამ
საკითხებისადმი განსაკუთრებული
მიდგომა;
► დაინტერესებული პირებისათვის
შესაბამისი ფორუმის ფარგლებში
ევროპის საბჭოს მედია თავისუფლების,
პროფესიული ჟურნალიზმის, ასევე
დამოუკიდებელი სამაუწყებლო
მარეგულირებელი ორგანოებისა და

► კვლევები, რომელიც შეეხება ჟურნალისტების
როლსა და პასუხისმგებლობას,
თვითრეგულაციის ორგანოებს, სამაუწყებლო
სფეროში არსებულ მარეგულირებელ
ორგანოებსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს;
► ტრენინგები, სემინარები, კონფერენციები;
► სფეციფიური კვლევები და პუბლიკაციები;
► რეფორმებისა და სამართლებრივი
ექსპერტიზისათვის რეკომენდაციების
შემუშავება;
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საქართველოში მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და
პლურალიზმის ამაღლება
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ
სტანდარტების განხილვა;

რა დაჯდება პროექტი?

ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტზე?

► პროექტის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს
250 000 ევროს

პროექტი ხორციელდება ევროპის საბჭოს
ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის მედიისა და
ინტერნეტის დივიზიის, ინფორმაციული
საზოგადოების დეპარტამენტის მიერ
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2014 წლის აპრილში ევროპის კავშირი (EU) და ევროპის საბჭო (CoE) განზრახვათა შესახებ
ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ, რომ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში,
ანუ სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთის რესპუბლიკაში, უკრაინასა და
ბელორუსიაში, მიზნობრივი თანამშრომლობის ფარგლებში დასახული აქტივობები „პროგრამული
თანამშრომლობის ჩარჩოს“ (PCF) ფარგლებში განხორციელდებოდა.
თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები გააძლიერებენ აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობებს. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა
ქვეყანა, გარდა ბელორუსიისა, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები არიან. ზემოთხსენებული
თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დასახულია ეროვნულ დონეზე რეფორმების გატარების
ხელშეწყობა ამ ქვეყნების ევროპის საბჭოსა და ევროგაერთიანების სტანდარტებთან დაახლოების
მიზნით ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და სამართლის
უზენაესობა.
„პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოს“ საერთო ბიუჯეტი 2015-2017 წლისათვის შეადგენს 33.8
მილიონ ევროს.
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