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განათლება
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო, 11.2015 სახელმწიფო პოლიტიკა, პოლიტიკის მეცნიერებები
დოქტორანტი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო, 09.2012 - 06.2014
საჯარო პოლიტიკა, საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
მაგისტრი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2000 - 06.2005
იურისტ–ეკონომისტი, გერმანულენოვანი სამართლისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი
ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება
მკვლევარი, სსიპ "ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის
პროექტის "ჯანდაცვის რეაგირება (პასუხი) ოჯახში ძალადობაზე/გენდერულ ძალადობაზე",
05.2017 - 06.2017 (1 თვე - 0 წელი და 1 თვე)
მოვალეობები:

1. კახეთის რეგიონში ჯანდაცვის მუშაკების ცოდნის, ინფორმირებულობისა და
დამოკიდებულებების კვლევა ოჯახში ძალადობის/ქალთა მიმართ ძალადობის
შესახებ;
2. ორგანიზაციული უნარჩვევების შეფასება და საჭიროებების გამოკვეთა ქალთა
მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების კუთხით;
3. არსებული პროგრამული დოკუმენტებისა და ლიტერატურის მიმოხილვა;
4.ჯანდაცვის მუშაკების ცოდნის, ინფორმირებულობისა და დამოკიდებულებების
შესაფასებლად კითხვარის შემუშავება;
5. ინტერვიუების ჩატარება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფთან;

ექსპერტი, სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, 10.2016 - 12.2016
(2 თვე - 0 წელი და 2 თვე)
მოვალეობები:

ა) სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა მომსახურების
სტანდარტებისა (კონცეფციის) და სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება.
აღნიშნული დოკუმენტების შეუშავებისას საერთაშპორისო გამოცდილების
გათვალისწინება;
ბ) სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ტრენინგ–მოდულის შექმნა;
გ) სექსუალური ძალადობის საკითხებზე შემუშავებული ტრენინგ–მოდულის
ფარგლებში საპილოტო ტრენინგის ჩატარება;

მოწვეული ექსპერტი გაეროს პროგრამა "გენდერული თანასწორობისთვის",
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 07.2016 - 10.2016, 1000 ლ, (3 თვე - 0
წელი და 3 თვე)
მოვალეობები:

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მონაცემების
შეგროვებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის მეთოდოლოგიისა და
სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება.

მონიტორინგის, შეფასებისა და პროექტების დიზაინის სამმართველოს უფროსი, სსიპ
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი, 02.2016 - - დღემდე , 2500 ლ, (25 თვე - 2 წელი და 1
თვე)
მოვალეობები:

მონიტორინგის, შეფასებისა და პროექტების დიზაინის სამმართველოს
საქმიანობის დაგეგმვა და კონტროლი; ფონდის თანამშრომელთა
სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების ზედამხედველობა და კონტროლი;
ინფორმაციის შეგროვების, მონიტორინგის, ანალიზის მეთოდოლოგიიას და
შეფასების ინსტრუმენტების შეიმუშავება/სრულყოფა; დირექტორის ბრძანებით
დამტკიცებული გეგმის საფუძველზე გეგმიურ მონიტორინგის განხორციელება;
ფონდის დირექტორთან შეთანხმებით და/ან ბრძანებით არაგეგმიურ
მონიტორინგის და/ან შეფასების განხორციელება;
ფონდის დირექტორთან შეთანხმებით, ნებისმიერ დროს, ფონდის ცენტრალური
აპარატის, ფონდის სტრუქტურული (თავშესაფარი) და ტერიტორიული
(ფილიალი) ერთეულების შემოწმება, ასევე, თანამშრომლებისათვის
საჭიროებისამებრ ახსნა-განმარტებების ჩამორთმევა;
სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, ფონდის ცენტრალური აპარატის,
ფონდის სტრუქტურული (თავშესაფარი) და ტერიტორიული (ფილიალი)
ერთეულების ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლებისგან მათ ხელთ არსებული
ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიღება;
მონიტორინგის ან/და შეფასების დასრულების შემდეგ, ფონდის
დირექტორისათვის შედეგების წარდგენა;
მონიტორინგის და შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე შესაბამის
წინადადებებსა და რეკომენდაციებს შემუშავება და ფონდის დირექტორისათვის
წარდგენა;
ფონდის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე ანგარიშების, პროექტების, მათ
შორის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების, ასევე ეროვნული სამოქმედო გეგმებითა და სხვა
დოკუმენტებით გათვალისწინებული ფონდის მიერ განსახორციელებელი
აქტივობების შესრულების შესახებ ანგარიშების პროექტების მომზადების
კოორდინაცია ;
სამართლებრივი უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან და დონორებთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან შეთანხმებით, სოციალური
პროექტების/პროგრამების დაგეგმვისა და შემუშავების/მომზადების
კოორდინაცია;

პროექტის კონსულტანტი, ბრიტანეთის საელჩოს პროექტი "გოგონების უფლებების დაცვა
და ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია" , 12.2015 - 03.2016, 2185 ლ, (3 თვე - 0
წელი და 3 თვე)
მოვალეობები:

1. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტის ხელშეწყობა ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებთან
დაკავშირებით. 2. ქვემო ქართლის რეგიონში ადრეულ ასაკში ქორწინების
შემთხვევების პრევენციის მიზნით ტრენინგების ჩატარება. 3. ადრეულ ასაკში
ქორწინების საკითხებზე ქვემო ქართლის სოფლებში მოსახლეობასთან
შეხვედრების ჩატარება, ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 4. ადრეულ ასაკში
ქორწინებაზე სპეციალური ანგარიშის მომზადება.

ექსპერტი ქალთა უფლებების საკითხებში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტისთვის, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 05.2014 12.2015, 2099 ლ, (19 თვე - 1 წელი და 7 თვე)

მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

1. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტთან ერთად სახალხო დამცველის
აპარატის 2013-2015 წლის სამოქმედო გეგმისა და სრატეგიის დოკუმენტის
იმპლემენტაციის მონიტორინგი. 2. სახალხო დამცველი ქალთა უფლებებისა და
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე თემატური ანგარიშების მომზადების
ხელშეწყობა. 3. სპეციალური ანგარიშების მომზადება სახალხო დამცველისთვის
და გაეროს ქალთა რგანიზაციისთვის 4. გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტის დახმარება მონიტორინგის მეთოდოლლიგიის შემუშავებასა და
მონიტორინგის პროცესში, ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის და სხვა
საკანონმდებლო აქტების აღსრულებასთან დაკავშირებით, შესაბამისი
რეკომენდაციების შემუშავება. 5. ძალადობისგან დაცვის არსებული სახელმწიფო
სერვისების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება, მონიტორინგის
ჩატარება და სპეციალური ანგარიშის მომზადება. 6. დეპარტამენტის
ყოველდღიური საქმიანბის ხელშეწყობა.
პროექტის დასრულება

მოზარდთა სამოქალაქო განათლებისა და ინტეგრაციის სამსახურის უფროსი, სსიპ
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი, 01.2013 - 05.2014, 1950 ლ, (16 თვე 1 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

1. 2013 წლის სამსახურის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
2. პროექტების და ღონისძიებების დაგეგმვა
3. პროექტების მართვა -პროექტების და ღონისძიებების გამართვისთვის საჭირო
ყველა დოკუმენტაციის თავმოყრა
4. ანგარიშების მომზადება, და საჭირო მოლაპარაკებების წარმართვა;
5. პროექტების და ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვის მომზადება და ფინანსური
ანგარიშების მომზადება;
6. დაქვემდებარებული სამსახურის მართვა, დაქვემდებარებულ პირთა
სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების ზედამხედველობა;
7. შესასრულებელი სამუშაოს მონიტორინგი და შეფასება,
8. კორესპოდენციის მონიტორინგი;
10. 2014 წლის სამსახურის გეგმის გაწერა
პირადი განცხადება

პროგრამების მენეჯმენტის კონსულტანტი, სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი, 05.2011 - 03.2012, 1360 ლ, (10 თვე - 0 წელი და 10 თვე)
მოვალეობები:

მსოფლიო ბანკის პროექტის"ახალგაზრდების განვითარება და ჩართულობა"
პროექტის მენეჯმენტის კონსულტანტი
1. პროექტის განხორციელების მუდმივი ზედამხედველობა
2. რეგიონალური ცენტრებისათვის რეკომენდაციების გაცემა საპროექტო
განაცხადების მომზადების თაობაზე
3. რეგიონული ახალგაზრდული ცენტრის თანამშრომლების ხელშეწყობა,
ახალგაზრდული ცენტრების წარმატებით მუშაობისთვის, მათ შორის,
პროგრამირების დაგეგმვა, ზედამხედველობა, პერსონალის მოტივირება და
წახალისება.
4. რეგიონალურ ახალგაზრდულ ცენტრებში ვიზიტები, მონიტორინგისა და
ბენეფიციარებთან შეხვედრის მიზნით.
5. რეგიონული ცენტრების თანამშრომლების ზედამხედველობა.
6. თბილისის ცენტრსა და რეგიონალურ ცენტრებს შორის კორდინაციის
უზრუნველყოფა
7. მსოფლიო ბანკისა თუ პროექტის სხვა მონაწილთა მიერ განხორციელებულ
მისიებში, შეხვედრებსა და შეფასებებში მონაწილეობა.
8. ახალგაზრდული ცენტრების თამანშრომელთა დატრენინგება ანგარიშების
მომზადებაში.

წამოსვლის
მიზეზი:

პროექტის დასრულება

ბავშვის უფლებათა ცენტრის უფროსი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი,
09.2006 - 11.2009, 1400 ლ, (38 თვე - 3 წელი და 2 თვე)
მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

1. ბავშვის უფლებათა კონვენციით დაცული ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი.
2. ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებების მონიტორინგი.
3. სახალხო დამცველისათვის საპარლამენტო ანგარიშის მომზადება - ბავშვთა
უფლებების ნაწილში.
4. ტრეინინგების ჩატარება და ორგანიზება ბავშვთა უფლებების შესახებ.
5. ბავშვის უფლებათა დარღვევის შესახებ განცხადებების შესწავლა - შესაბამისი
რეაგირება.
6. ბავშვის უფლებათა დარღვევის შესახებ კონკრეტული შემთხვევების შესწავლა
- რეაგირება
7. ცენტრის მიზნებისთვის დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.
8. ბავშვთა უფლებების შესახებ სხვადასხვა პროექტების მომზადება და
განხორციელება
პირადი განცხადება

სპეციალისტი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, მონიტორინგის და
გამოძიების დეპარტამენტის ადმინისტრაციული სამართლისა და სოცილურ-ეკონომიკურ
საქმეთა სამმართველო, 01.2006 - 09.2006, 600 ლ, (8 თვე - 0 წელი და 8 თვე)
მოვალეობები:

სოციალურ და ეკონომიკურ საქმეთა სამსახურის სპეციალისტი
1. ბავშვის უფლებათა დარღვევის შემთხვევათა მონიტორინგი და შესწავლა.
2. ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ განცხადებების შესწავლა.
3. ბავშვტა სადღეღამისო ინსტიტუციების მონიტორინგი.
4. სახალხო დამცველისათვის ბავშვის უფლებათა შესახებ ანგარიშების
მომზადება.

წამოსვლის
მიზეზი:

სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

რეგიონალური კორდინატორი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 09.2005 12.2005, 300 ლ, (3 თვე - 0 წელი და 3 თვე)
მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

სახალხო დამცველის რეგიონალური ოფისების კორდინაცია
სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

სრული სტაჟი 121 თვე (10 წელი და 1 თვე)

ენები
ქართული (მეტყველება: , წერა: ) გერმანული (მეტყველება: , წერა: ) ინგლისური
(მეტყველება: , წერა: ) რუსული (მეტყველება: , წერა: )

კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft
Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Project (კარგი), Microsoft Office
Outlook (ძალიან კარგი), Adobe Acrobat (კარგი), eDocument (კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 07.2014- 07.2014
გენდერული ასპექტები ბავშვის უფლებათა კონვენციაში, შშმ პირთა უფლებათა კონვენციასა
და ეთნიკური უმცირესობებისუფლებათაკონვენციაში.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი,
10.2010- 03.2011 ზოგადი მენეჯმენტის კურსი.
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, 12.2008- 12.2008
ტრენინგი: ორგანიზაციული პროცესები და დაგეგმარება.
გაერთიანებული ერების ბავშვთა ფონდი; დემოკრატიის ცენტრი,
12.2008- 12.2008 • სასწავლო კურსი: ადვოკატირება უკეთესი ბიუჯეტირება
ბავშვებისთვის.
Viadrina University Summer Course, 09.2007-09.2007
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სისტემები
SIDA, UNDP in Georgia, Raoul Wallenberg Institute;, 06.2007- 06.2007
•
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში.
UNICEF, 06.2007- 06.2007
ბავშვის უფლებათა მონიტორინგი.
•
UNICEF, 10.2006- 10.2006
ტრენინგ კურსი “Leave no child out”.
World Vision,
02.2006- 02.2006 ტრეინინგკურსი.

პროექტები
სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი SJMC, 07.2016-09.2016,
პროექტში მიწვეული ტრენერი
ტრენინგების ჩატარება შემდეგი სამიზნე ჯგუფებისათვის შემდეგ თემებზე:
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონის საჯარო სკოლების მასწავლებლებისათვის :
1. გენდერული მეინსტრიმინგი. გენდერული განსხვავებები და უთანასწორობა, გენდერული
სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია, გენდერი და ძალაუფლება, გენდერული როლები და
ნორმები. გენდერული სოციალიზაციის პროცესი.
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონის ახალგაზრდებისათვის;
2. სქესი და გენდერი, გენდერული სტერეოტიპები და დისკრიმინაცია, გენდერული ნორმები,

გენდერული როლები. გენდერული სოციალიზაციის პროცესი. კულტურა და რელიგია. ქალთა
და გოგონების მიმართ ძალადობა. ადრეული ქორწინება, პრობლემები და გამოწვევები.
„ადრეული ქორწინება – გაუცნობიერებელი პასუხისმგებლობა“, 10.2015-11.2015,
ტრენინგის ჩატარება
სოფელ კაბალის, იორმუღანლოსა და ყარაჯალის მოსახლეობასთან ადრეულ ასაკში
ქორწინების თემაზე ტრენინგების ჩატარება.
ტრენინგები არასამთავრობო ორგანიზაციის „ვეჟინი“ ორგანიზებით გაიმართა, პროექტის
„ადრეული ქორწინება – გაუცნობიერებელი პასუხისმგებლობა“ ფარგლებში. თითოეულ
ტრენინგს ოცამდე ადგილობრივი მოსახლე (ცოლ–ქმარი) და პედაგოგები
ესწრებოდნენ.ტრენინგებზე განხილულ იქნა ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზეზები, არსებული
პრაქტიკა და მისი გადაჭრის გზები. სამივე თემის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა
მიმართულებით ისაუბრეს.
პროექტი, 04.2007-08.2009,
პროექტის მართვა, განხორციელენის მონიტორინგი და შეფასება.
ევროსაბშოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი "ჩვენი თვალით".
პროექტის ფარგლებში 3 წლის მანძილზე ეწყობოდა საზაფხულო ბანაკი. ბანაკი განკუთვნილი
იყო 13-14 ასაკის ბავშვებისათვის, რომლებიც ბავშვთა სახლებში იზრდებოდნენ და მათ
სამოქალაქო განათლებას ისახავდა მიზნად. 2008 წელს პროექტის მონაწილეები ასევე
იყვნენ კონფლიკტური რეგიონის მომდებარე სოფლებში მცხოვრები ბავშვები.

დამატებითი ინფორმაცია
1.ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო
საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი
ჯგუფის წევრი (07.2015-01.2016);
2.საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი
(06.2014-01.2016)
საკვალიფიკაციო ვიზიტები საზღვარგარეთ
1. საკვალიფიკაციო ვიზიტი პოლონეთში, შშმ პირთა და ბავშვთა ინსტიტუციების გაცნობა და
პრაქტიკის გაზიარება;
2. საკვალიფიკაციო ვიზიტი ლიტვაში, არაფორმალური განათლების და ახალგაზრდების
გაძლიერების პროგრამების გაცნობა - 2013 წელს.
3. საკვალიფიკაციო ვიზიტი მადრიდის ბავშვთა ომბუდსმენის აპარატში, მადრიდის ბავშვთა
და ახალგაზრდობის ინსტიტუტში, გაეროს ბავშვტა ფონდი მადრიდში და მადრიდის
ომბუდსმენის აპარატში - 2006 წელს.
4. საკვალიფიკაციო ვიზიტი ლიტვის ბავშვთა ომბუდსმენის აპარატის ორგანიზებით, ლიტვაში,
ვილნიუსი.
5. ევროპის ბავშვთა ომბუდსმენთა ქსელის "ENOC"-ის წევრი 2006-2009 წელი, დასწრება
აღნისნული ქსელის კონფერენციებზე კონფერენციებზე:
ათენი, სექტემბერი 2006 – ბავშვთა ცენტრის საქმიანობის პრეზენტაცია.
ბარსელონა, სექტემბერი, 2007 - საუკეთესო პრაქტიკა - პრეზენტაცია.
დუბლინი, სექტემბერი 2008.

