თამილა (თამუნა) ბარკალაია

განათლება
2004 – 2006
საზოგადოებრივ საქმეთა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი,
პიცბურგის უნივერსიტეტი - ქ. პიცბურგი, პენსილვანიის შტატი, აშშ
1998 – 2002

1998

ეკონომიკის ფაკულტეტი, სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი - ქ. ქუთაისი

EMMA WILLARD SCHOOL (საშუალო სკოლა)

ქ. ტროა, ნიუ იურკის შტატი, აშშ

პროფესიული გამოცდილება
2014 იანვარი - 2015 ივნისი

NEW LIFE GLOBAL NETWORK LLC
ოპერაციათა და ბიზნეს განვითარების დირექტორი








New Life Global Network-ის საოპერაციო პროცესების მართვა. ფილიალის
დირექტორების/მენეჯერებისათვის მიმართულების მიცემა, მათი ანგარიშგების მიღება და
არსებული პრობლემების გადაჭრა.
საქართველოს, უკრაინის, ინდოეთის, ტაილანდის, პოლონეთის, სამხრეთ აფრიკს, მექსიკისა და აშშ
ფილიალების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
ფილიალებს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფა და ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვის
მართვა.
მედიის, პარტნიორი ორგანიზაციების/კლინიკაების და სართაშორისო კონფერენციების
ორგანიზატორებისათვის საკონტაქტო პირის როლში ქმედება.
აღმასრულებელ დირექტორთან ანგარიშგება მიმდინარე პროცესების შესახებ.

2012 თებერვალი - 2014 იანვარი

ჯანდაცვის საერთაშორისო სააგენტო
“NEW LIFE GEORGIA”
საქართველოს ფილიალის დირექტორი



აღმასრულებელ დირექტორთან სრულ კოორდინაციაში საქართველოს ფილიალის
მენეჯმენტი.
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თანამშრომლებს, პარტნიორ კლინიკებსა და კლიენტებს შორის კოორდინაციის
უზრუნველყოფა.
ორგანიზაციული შიდაგანაწესის, პოლისისა და პროცედურების შემუშავება/დახვეწა
(ფინანსური, საკარდო, ადმინისრაციული), მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით.
პარტნირებთან, კლინიკებთან, სახელმწოფო დაწესებულებებთან და ადგილობრივ და
საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან ორგანიზაციის წარმომადგენლის როლში
ქმედება.

2006 ივნისი - 2011 დეკემბერი

WORLD VISION საქართველო

ოპერაციათა მენეჯერი/განვითარების პროგრამების დირექტორი
მუშაობის ძირითადი მიმართულებები: ბავშვთა კეთილდღეობა, ქალთა უფლებები და

ტრეფიკინგი, ჯანდაცვა სათემო განვითარება:















მოვალეობები:
დირექტორთან ერთად World Vision საქართველოს წარმომადგენლობა სტრატეგიულ
პარტნიურებთან: სახელმწიფო სტრუქტურებთან, დონორ ორგანიზაციებთან, World
Vision-ის სათაო ოფისთან, მასმედიის წარმომადგენლებთან და სხვა საერთაშორისო
თუ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
World Vision-ის სათაო ოფისთან თანამშრომლობა სამართლიანობისა და
ადვოკატირების საკითხებთან დაკავშირებით.
მათთან თანამშრომლობით
საქართველოს კონტექსტისთვის შესაბამისი ადვოკატირების სტრატეგიის შემუშავება.
World Vision საქართველოს პროგრამების განვითარება და ინოვაციური და
წარმატებული პროგრამების შემუშავება ახალ სექტორებსა და რეგიონებში.
საერთაშორისო დონეზე მიღწეული წარმატებებისათვის თვალყურის დევნება და ამ
წარმატებული პორაქტიკის დანერგვა World Vision საქართველოს პროგრამებში.
დირექტორთან და ფინანსურ დირექტორთან ერთად World Vision საქართველოს
სტრატეგიის და წლიური სამუშაო გეგმის შემუშავება და მისის განხროციელების
უზრუნველყოფა და ანგარიშგება.
დეპარტამენტებსა და პროგრამებს შორის ინტეგრაციის და კოორდინაციის
უზრუნველყოფა.
სახელმწიფო დაწესებულებებთან, კონსულტანტებთან, ექსპერტებთან,
ბენეფიციარებთან და სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან მუდმივი კომუნიკაცია, უმწეოთა და მზრუნველობა მოკლებულთა
და ასევე სახელმწიფოს საჭიროებების გამოსავლენად და ამ საჭიროებების World Vision
საქართველოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებში ასასახად.
პროგრამის თანამშრომელთა შერჩევა, მართვა, ტრეინინგი და მათი მუშაობის შეფასება.
საჭიროების კვლევების ჩატარება, პროექტებისა და პროგრამებისათვის საჭირო
ფინანსური რესურსების მოძიება პროექტის განაცხადებისა და დონორებთან კავშირის
გზით, მონიტორინგი, დირექტორსა და დონორებისათვის ანგარიშგების მომზადება და
პროექტების საბოლოო შეფასება.
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2009 აპრილი – 2009 სექტემბერი

WORLD VISION საქართველო

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი







World Vision საქართველოს გუნდის ხელმძღვანელობა და სტრატეგიული
მიმართულებით და მხარდაჭერით უზრუნველყოფა.
სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარება/შენარჩუნება მთავრობის, დონორების,
მასმედიის, ეკლესიის, World Vision-is სათაო ოფისის და სხვა მნიშვნელოვან
წარმომადგენლებთან.
ორგანიზაციის ადამიანური, ფინანსური და ტექნიკური რესურსების მართვა.
ორგანიზაციის საქართველოს კანონის ფარგლებში მუშაობის უზრუნველყოფა.

მიკროსაფინანსი ორგანიზაცია CREDO-სა და World Vision საქართველოს
პროგრამული ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.

2003 ნოემბერი – 2004 ივლისი

რეგიონალური ეკოლოგიური ცენტრი კავკასიაში
REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR THE CAUCASUS (RECC)

გრანტების კოორდინატორი საქართველოს,
სომხეთისა და აზერბაიჯანის პროგრამებისთვის







პროექტების მონიტორინგისა და შეფასების პროცედურების შექმნა/დახვეწა.
საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში გაცემული გრანტების მონიტორინგი.
საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობა და ანგარიშგება შესაბამისი ფორმატის
გათვალისწინებით.
განხორციელებული პროექტებისშესახებ სტატიების, ვისუალური მასალის შექმნა.
ვებ-გვერდისა და პუბლიკაციების საშუალებით ორგანიზაციის პროექტების შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება.
სამომავლო პროექტების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება.

2001 დეკემბერი – 2003 ნოემბერი

CARE INTERNATIONAL
გრანტების ოფიცერი, USAID დაფინანსებული

საქართველოს თემის მობილიზაციის ინიციატივის პროგრამა






ადგილობრივი სათემო/არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან შემოსული პროექტის
განაცხადების აღრიცხვა და შეფასება.
გაცემული გრანტების ფინანსური და ტექნიკური მონიტორინგი.
თემის მობილიზატორთან და ჯანდაცვის სპეციალისტტან ერთად პროექტების
პროგრესის შეფასება და გრანტების მენეჯერის მუდმივი ინფორმირება პროგრესის
შესახებ.
გრანტების მენეჯმენტის ტრენინგების ჩატარება ადგილობრივი
სათემო/არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

2000 მარტი - 2001 დეკემბერი
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საერთაშორისო მაშველთა კომიტეტი
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (IRC)
არასამთავრობო პროექტების ლიდერი,
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სათემო განვითარების პროგრამა

IRC-ის პარტნიური არასამთავრობო ორგანიზაციების მონიტორინგი და
ახალგაზრდული პროექტების მენეჯმენტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ტექნიკური დახმარება საჭიროებისამებრ. მათთან
მუშაობა ორგანიზაციული განვითარების, ბიუჯეტის შექმნის და მართვის კუთხით.




მოხალისეობა





არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანი და ბუნება“-ს დამფუძვნებელი - 1999 მაისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული ცენტრების კავშირი“-ს
დამფუძვნებელი/დიქტორთა საბჭოს წევრი. „ახალგაზრდული ცენტრების კავშირი“
შეიქმნა ევროკავშირის დაფინანსებით შექმნილი ქუთაისის, ბათუმის, თელავის და
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე. – 2007 აპრილი
მასკის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის (Muskie Alumnae Association) წევრი - 2009
თებერვალი

ჯილდო
2010
2004 – 2006
1996 დეკ —1997 ივლ
1997 სექ – 1998 ივლ

World Vision საქართველო - წლის საუკეთესო თანამშრომელი.
ედმუნდ ს. მასკის სტიპენდია, ამერიკის საკონსულოების მიერ
ადმინისტრირებული.
„პროექტ ჰარმონიის “ სასკოლო გაცვლითი პროგრამის სტიპენდია აშშ-ში
Emma Willard School კერძო სკოლაში სწავლის საფასურის 100% დაფინანსება

სტაჟირება
2004 დეკ - 2005 მარ
ახალი მიგრანტების ინგეგრაციის ხელშეწყობის კუთხით მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ერთად ვაშენოთ სამხრეთ-დასავლეთ პენსილვანია“ Building United
of Southwestern Pennsylvania (BUSP) - ქ. პიცბურგი, პენსილვანიის შტატი, აშშ
2005 ივნ – 2005 სექ
ქ-ნ ჰილარი კლინტონის მიერ დაფუძვნებული, ქალთა უფლებების,
ტრეფიკინგის, ქალთა ლიდერობის კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია „ Vital Voices
Global Partnership (VVGP), ქ. ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი, აშშ

დამატებითი ინფორმაცია




ენები - ქართული, რუსული, ინგლისური.
Microsoft Office (Word, Excel, Project, Access, Internet, Outlook Express,
LotusNotes) გამოცდილი მომხმარებელი.
აკადემიური ტრეინინგი SPSS, GIS პროგრამებში.

დაბადების თარიღი: 18 მაისი 1979წ
დაბადების ადგილი: ქ. ქუთაისი
ოჯახური მდგომარეობა: ქმარი და ორი შვილი
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