




















































საქართველო









   რა ვიცოდი ფინეთის შესახებ როცა 

პირველად გავიგე რომ პროექტზე 

დამამტკიცეს და მივდივარ? არც 

არაფერი, გარდა იმისა, რომ 

ევროპული ქვეყანაა, დედაქალაქი 

ჰელსინკია, მეზობელი ქვეყანა 

რუსეთი და შვედეთი, ცივა და სანტა 

კლაუსიც ლაპლანდიაში ცხოვრობს. 
ეს იყო ჩემი მწირი ცოდნა ფინეთის 

შესახებ. გამგზავრებამდე საკმაო 

დრო მქონდა მოსამზადებლად და
ამიტომ ყველაფერი ცოტა უფრო 

შორეულად და ზღაპრულად იყო, 

როცა ვიზა მივიღე და ბილეთებიც 

ნაყიდი იყო მაშინ გავაანალიზე რომ 

ნამდვილად მომიწევს ერთი წელი 

უცხო ქვეყანაში, უცნობ ხალხთან 

ყოფნა, კიდევ უფრო ძლიერად ეს 

ყველაფერი უკვე აეროპორტში 

გამოვცადე, ოჯახთან 

დამშვიდობების შემდეგ, როცა ზიხარ 

და ელოდები როდის აგიშვებენ 

ბორტზე და როდის გაფრინდები 

სრულიად უცხო ადგილას.
ერთადერთი, რისიც მეშინოდა, იყო 

ხალხი, როგორი ხალხი დამხვდება 

ახალ ადგილას? მეყოლება 

მეგობრები? ყველა ვინც იგებდა რომ 

ფინეთში ვიცხოვრებ დიდი 

შეშფოთებით მეუბნებოდა „ აუ ეგენი 

მაგარი ცივები არიან“ ან „ უი,
საწყალო, ერთი წელი მეგობრების
გარეშე იქ მარტო როგორ უნდა იყო? 

გამიგია, ფინელი ხალხი ძალიან 

რთული ხასიათისაა“ და ასე 

სტერეოტიპებით გაჟღენთილი 

ჩამოვედი ჰელსინკში და შემდეგ 

ტურკუში, ცოტა შეშინებული და 

დამაფრთხალი, სიცივის და 

სიბნელის მოლოდინით, თუმცა, 
ყველაფერი ისე არ არის როგორც 

  გეუბნებიან. ორგანიზაცია, სადაც 

მე ვმუშაობ ქალაქ ტურკუს ეკუთვნის, 
საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, აქვთ 

უამრავი ახალგაზრდული ცენტრი და 

დაწესებულება, სადაც მოზარდებს 

და თინეიჯერებს შეუძლიათ 

თავისუფალი დროის გატარება, 
საკუთარი ჰობის და ინტერესების 

განვითარება, პირადად მე ჩემი 

ინტერესებიდან გამომდინარე, 
ვმუშაობ ადგილას სადაც არის 

სხვადასხვა ტიპის 

სახელოსნოები,მაგალითად, 

კერამიკის ვორქშოპი, სადაც ყველას 

შეუძლია მოვიდეს და გააკეთოს ის, 
რაც უნდა, ჩვენ კი ვეხმარებით 

ვაჩვენოთ სხვადასხვა ხერხები და 

ტექნიკები საბოლოო შედეგის 

მისაღებად. ფინელი ხალხი ძალიან 

ყურადღებიანია, თუ დახმარება 

გჭირდება, გაჭირვებაში არავინ 

დაგტოვებს, შეიძლება ემოციების 

გამოხატვის გზები განსხვავებულია 

და ჩვენთვის, ქართველებისთვის 

ჩვეული გადაჭარბებული აღტკინება 

და ემოცია ვერ დაინახო, თუმცა მათ 

ზრუნვას ნამდვილად 

იგრძნობ,ფაქტობრივად, უფრო 

მეტად, ვიდრე საქართველოში, 
უბრალოდ სიტყვებით. ამჟამად, 

ოთხი თვეა რაც აქ ვარ, მეგობრებიც 

გავიჩინე და მათგან ზრუნვას და 

სითბოსაც ისევე გამოკვეთილად 

ვგრძნობ, როგორც სახლში. რა 

შემიძლია ვთქვა ქალაქზე, ტურკუ 

ძალიან ლამაზი, პატარა ქალაქია, 
ბევრი საინტერესო ხალხით და 

ადგილით, რომელსაც თავისი 

ისტორია და წარსული აქვს. ტურკუში 

სამი უნივერსიტეტია, ამიტომ 

ახალგაზრდობის ნაკლებობას 

ნამდვილად ვერ იგრძნობ, 
ინგლისური ენა ყველამ იცის. თუ 

ფინელი ამბობს რომ ცუდად 

საუბრობს ინგლისურად, არ 

დაუჯერო, სავარაუდოდ, შენზე 

უფრო გამართულ ინგლისურს 

ფლობს, თუმცა, ფინური 

პერფექციონიზმის გამო მორცხვობს.

სანტა კლაუსის 

სამშობლოში



სა
ქა
რთ
ვე
ლო

   შესაჯამებლად შემიძლია ვთქვა, 
რომ არ ენდოთ სტერეოტიპებს და 

ინტერნეტში ამოკითხულ მშრალ 

ფაქტებს. ამ პროექტში მონაწილეობამ 

იმაზე უფრო მეტი ცოდნა და 

გამოცდილება მომიტანა, ვიდრე 

ჩემმა მთელმა ცხოვრებამ ერთად, 

ზუსტად ვიცი, ფინეთში გამგზავრება 

და პროექტში მონაწილეობა ის 

ნაბიჯია, რასაც არასდროს ვინანებ და 

შანსი რომ იყოს კიდევ ერთხელ, 

დაუფიქრებლად წავიდოდი მსგავს 

პროეტზე.  













































2000
2006

YOUTH
PROGRAMME

combining previous
programmes for

youth exchanges
and volunteering

2001
TREATY OF
NICE

EU preparations
for further
enlargments

2004 ENLARGEMENT the biggest
enlargement
with 10
countries
joining EU

ERASMUS
programme for

students exchange
was established 1987

1989
1999

YOUTH FOR
EUROPE

3 phases of the
European youth

programme, mainly
for youth exchanges

1992 MAASTRICHT
TREATY

the treaty on
European Union,
where it was
formally
established

1995

EUROPEAN
VOLUNTARY

SERVICE

first projects 1998
1999

ENLARGEMENT Austria, Finland
and Sweden
join EU

2000SALTO
a network of

Resource Centres in
the field of youth was

established

DECENTRALISATION
first projects with "third countries"

granted by National Agencies

2 0 0 3

SALTO EASTERN EUROPE
AND CAUCASUS

established in Warsaw

2007
2013

YOUTH IN
ACTION

PROGRAMME

rapid development
of youth cooperation
with Eastern Europe

and the Caucasus

2014
2020

ERASMUS+
stagnation of

cooperation with
partner countries

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
2 0 1 8

a new programme for volunteering
with partner countries involved

1st EASTERN PARTNERSHIP
YOUTH WINDOW

2 0 1 2 - 2 0 1 3

EU4YOUTH
2nd EaP YOUTH WINDOW

2 0 1 7 - 2 0 2 0

2007 ENLARGEMENT

Romania and
Bulgaria join
EU, later Croatia
join in 2013

2009 EASTERN
PARTNERSHIP

initiated by
Poland and
Sweden and
launched in
Prague

2014 ASSOCIATION
AGREEMENTS

with Moldova,
Georgia and
Ukraine

2017 PARTNERSHIP
AGREEMENT

comprehencive
and enhanced
agreement with
Armenia

EASTERN PARTNERSHIP
YOUTH FORUMS

2 0 1 3 - 2 0 1 9

biannual youth forums preceding
political gatherings

Kaunas / Riga / Warsaw / Vilnius
















