
მესამე საერთაშორისო კონფერენცია

ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და 
სოციალური პასუხისმგებლობისათვის
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ღონისძიების ოფიციალური ორგანიზატორი: 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მხარდამჭერები:

პარტნიორები:





მიმდინარე პროცესი

მასპინძელი ქალაქი: თბილისი

დღეს, როდესაც ტურიზმი საქართველოს 
ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ სფეროდ არის აღიარებული 
და ხელს უწყობს ქვეყნის სოციალურ- 
ეკონომიკურ განვითარებას, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია საფუძველი ჩაეყაროს 
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას. 
ტურისტული მომსახურებით სარგებლობენ 
არამხოლოდ საქართველოში მცხოვრები 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და 
უცხოელი ტურისტები, ასევე საზოგადოების 
მრავალი სხვა წევრი.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისათვის, 
არსებობს რამდენიმე ძირითადი ინსტრუმენტი 
და რესურსი, რომელიც უნდა დაინერგოს 
ტ უ რ ი ზ მ ი ს  ს ფ ე რ ო ს  მ ა რ თ ვ ი ს ა  დ ა 
დახმარებისათვის, რათა მოხდეს ეროვნულ,  
რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე 
წარმატების მიღწევა და იმ სარგებელის მიღება, 
რისი მოტანაც შეუძლია ინკლუზიურ ტურიზმს.    
ინკლუზიური ტურიზმის მესამე საერთაშორისო 
კონფერენციის მიზანია,   გავიზიაროთ 
სხვადასხვა  ქვეყნების  გამოცდილება , 
წარმატებული მაგალითები, მეთოდოლოგიები, 
სტრატეგიები და მიმდინარე წლის სიახლეები. 
ამავდროულად გვსურს მივმართოთ ყველა 
დ ა ი ნ ტ ე რ ე ს ე ბ უ ლ  პ ი რ ს ,  ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო 
უწყებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 
კერძო სექტორს, საერთაშორისო დონორ 
ორგანიზაციებს ,  რათა ერთობლივი 
ძალისხმევით შევუწყოთ ხელი, საქართველოში, 
ტურიზმის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
მიმართულების წარმატებით განვითარებას.

ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური 
განვითარებისა და სოციალური 
პასუხისმგებლობისათვის, 2014

ისტორია

„ინკლუზიური ტურიზმის ეროვნული 
სამოქმედო გეგმის  ფორმირება 
მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის 
განვითარებისთვის: აღნიშნული იქნება 
წარმატების მომტანი როგორც 
ბიზნესებისთვის ასევე ქალაქებისა 
და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ვინაიდან 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა განაპირობებს 
როგორც მოქალაქეთა კეთილდღეობას, ასევე 
საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის 
მზარდ ტენდენციას.”
აივორ ამბროუსი,
ENAT-ის დირექტორი, თანადამფუძნებელი

„არასწორია ,  როდესაც 
ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ე ბ ი 
ცდილობენ ზედმიწევნით 
უპასუხონ წესებს და ბიზნესი 
გ ა რ კ ვ ე უ ლ  ჩ ა რ ჩ ო ე ბ შ ი 
მოაქციონ. შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
პირები არ საჭიროებენ 
გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ უ ლ 
მოთხოვნებს... ისინი მხოლოდ 
იგივე შთაბეჭდილებებისა და 
ემოციებისთვის იღწვიან.“
კრის ვეიჩი,
ექსპერტი ტურიზმის დარგში
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ინკლუზიური ტურიზმი, სოციალური ინკლუზია

დავით ნარმანია, მერი - თბილისის 
მუნიციპალიტეტი
დიმიტრი ქუმსიშვილი, მინისტრი - საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 
გიორგი ჩოგოვაძე, ხელმძღვანელი  - 
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 
ბეტინა ქადენბახი - გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში
თამარ მახარაშვილი, დამფუძნებელი - PARSA

აივორ ამბროუსი, დირექტორი, 
თანადამფუძნებელი - ENAT
კატერინა პაპამიქაელი, ექსპერტი - ENAT
კრის ვეიჩი, ექსპერტი ტურიზმის დარგში -
ENAT
ქი ფინგშუ,  ექსპერტი ტურიზმის დარგში -
VISION HOSPITALITY DEVELOPMENT

პროგრამა

10:00

10:30

10:30

11:00

12:30

რეგისტრაცია

ყავის შესვენება

სპიკერი:

მისასალმებელი სიტყვა:

მადლობის სიტყვა:

ოფიციალური გახსნის ცერემონია – საქართველოს ეროვნული ჰიმნი 

“საქართველოს ყრუთა კავშირის” ანსამბლი “ლილე”- ს შესრულებით

I სესია: ინკლუზიური ტურიზმი: სტრატეგიები ტურისტული 

ლოკაციების ეფექტური მართვისთვის

კონფერენციის ფასილიტატორები:
ეკა ბურდილაძე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  

თამარ მახარაშვილი, PARSA
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ინკლუზიური ტურიზმი, სოციალური ინკლუზია

კიჯიმა ჰიდეტო, მწერალი, დირექტორი - იაპონიის 
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი 
ევრენ იაილიმი, აღმასრულებელი დირექტორი – “Accessi-
ble Turkey“
დამიანო ლა როკა, დამფუძნებელი და აღმასრულებელი 
დირექტორი -  Seable Accessible Holidays 
მარია ბანდარი, დირექტორი – “ლიბერთი ტური”

ქეროლაინ ფორესტიე, პრეზიდენტი – ქალთა 
საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში  (IWAG) 
მამუკა ბერძენიშვილი, თავმჯდომარე - აჭარის ა/რ 
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  
გოგი აბუაშვილი, უფროსი – მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი 
მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და 
ინფრასტრუქტურის სამსახური
თამარ მახარაშვილი, დამფუძნებელი - PARSA 
ირინა ჭანკვეტაძე, ექსპერტი/არქიტექტორი 

13:00

14:30

15:30

17:00

17:15

ლანჩი

II სესია: საერთაშორისო მაგალითები სამომავლო აქტივობებისთვის

სპიკერი:

სპიკერი:

III სესია: სად ვართ და სად მივდივართ: PPP-ს როლი მიზნების 
ფორმირებასა და ბარიერების დაძლევაში

ჟესტური ენის  ვიდეო კლიპის პრეზენტაცია
ტურისტული ვიდეო კლიპის პრეზენტაცია - დიდი ბრიტანეთი, 
ჩინეთი

ქართული ღვინის დეგუსტაცია - ღვინის კომპანია “შუმი”



მონაწილეები მთავარი მომხსენებლები

ორგანიზატორი

პარტნიორები

მონაწილეობა

კონფერენცია წარმოადგენს პლატფორმას, სადაც 
ერთმანეთს ხვდებიან ადგილობრივი და ცენტრალური 
მთავრობის წარმომადგენლები, საერთაშორისო  
ორგანიზაციები, საელჩოები, საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები და სხვა. ღონისძიებას სტუმრობენ 
მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან, რომლებიც ერთმანეთს 
უზიარებენ გამოცდილებას ინკლუზიური ტურიზმის 
განვითარების ადგილობრივ მოდელებზე.

პარტნიორ ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობის 
მ ე შ ვ ე ო ბ ი თ ,  თ ბ ი ლ ი ს ი ს  მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი ს 
მერია ღირსეულად აგრძელებს იმ უმნიშვნელოვანეს 
საქმეს, რასაც წლების წინ ინკლუზიური ტურიზმის 
მიმართულებით ჩაეყარა საფუძველი. გვაქვს პატივი 
ვიყოთ ღონისძიების მასპინძელი, ხელი შევუწყოთ 
აღნიშნული მიმართულების განვითარებას და წვლილი 
შევიტანოთ სამოქალაქო საზოგადოების სოციალური 
პასუხისმგებლობის გაზრდაში. 

აღნიშნულ კონფერენციას თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერია ახორციელებს ადგილობრივი და საერთაშორისო 
პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, რომლებიც 
აქტიურად არიან ჩართულნი როგორც ღონისძიების 
კონცეფციის მომზადების ისე ტექნიკურ ნაწილში. 
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია –
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურა, 
რომლის მიზანია ტურიზმის მდგრადი განვითარება და 
საქართველოს ცნობადობის ამაღლება საერთაშორისო 
ბაზარზე ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 
უზრუნველსაყოფად. 
PARSA – არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის 
მისიაა ფართოდ გაუღოს კარი ყველას, განსაკუთრებით 
კი მათ, ვისაც სპეციალური საჭიროება აქვს. 
იგი უზრუნველყოფს შშმ პირების ინტეგრაციას 
საზოგადოებაში, მათ მონაწილეობას ისეთ პროგრამებსა 
და აქტივობებში, რომლებიც პასუხობს ინკლუზიური 
ტურიზმის გამოწვევებს და გარემოს ხდის ხელმისაწვდომს 
ყველასათვის.
ევროპის ინკლუზიური ტურიზმის ქსელი (ENAT) –  
ასოციაცია მიზნად ისახავს იყოს ლიდერი ორგანიზაცია 
ინკლუზიური ტურიზმის შესახებ ცნობადობის 
ამაღლებასა და განვითარებაში. იგი ორიენტირებულია 
საზოგადოებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების 
შექმნაზე, პოპულარიზაციას უწევს დევიზს “ხელმისაწვდომი 
გარემო ყველასათვის” და ზრუნავს, რომ ყველასათვის 
ადაპტირებული გახადოს ევროპის ტურისტული 
მარშრუტები, სერვისები.

კონფერენცია წარმოადგენს ღია სივრცეს დიალოგისთვის, 
სადაც საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოებას 
საშუალება ეძლევა მონაწილეობა მიიღოს დებატებში 
ინკლუზიური ტურიზმის თემის ირგვლივ.
მონაწილეობისთვის დარეგისტრირდით თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდზე ან 
დაგვიკავშირდით:
tel: +995 32 2 378 382      +995 790 61 65 35
e-mail: tourism@tbilisi.gov.ge | info@parsa.ge
www.tbilisi.gov.ge | www.parsa.ge | www.srfa.ge  

                               
                               
                                    

ექსპერტი  - ENAT

ექსპერტი ტურიზმის დარგში
Vision Hospitality Development

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების მინისტრი

საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

ENAT - ის თანადამფუძნებელი,
დირექტორი

გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის ელჩი 
საქართველოში

ექსპერტი ტურიზმის 
დარგში  -  E NAT

დავით ნარმანია

დიმიტრი ქუმსიშვილი

გიორგი ჩოგოვაძე

კატარინა პაპამიქაილი

აივორ ემბროუსი

კრის ვეიჩი

ქი პინგშუ

ბეტინა ქადენბახი



კონფერენციის ჩატარების ადგილი:    
სასტუმრო “რედისონ ბლუ ივერია”

ვარდების რევოლუციის მოედანი 1, თბილისი

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური 
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შარტავას ქუჩა #7., 0160 თბილისი, საქართველო
ტელ.: +995 322 378 128 

ფაქსი: +995 322 378 225
ელ. ფოსტა: tourism@tbilisi.gov.ge

ვებ–გვერდი: www.tbilisi.gov.ge

W
W
W
.T
B
IL
IS
I.G

O
V.
G
E


