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11:00 – 12:00                შეხვედრის მონაწილეთა მიღება/რეგისტრაცია  

12.00 – 13.30            შეხვედრის გახსნა 

 

მისასალმებელი სიტყვა: 

 ეკა ურუშაძე - აღმასრულებელი დირექტორი, CSRDG; 

 ნათია  ნაცვლიშვილი - პროგრამების ხელმძღვანელი, გაეროს განვითარების 

პროგრამა; 

 მაკა მეშველიანი - პროგრამის მენეჯერი,  გაეროს ერთობლივი პროგრამა 

„გენდერული თანასწორობისთვის’’; 

 

მომხსენებლები: 

 

 ეკა ურუშაძე,  პროექტის "ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის" შედეგები.  

წარმატებული მაგალითები: 

 გვანცა კიკალეიშვილი - სათემო ორგანიზაცია"თოლისკური"  (სოფელი თორსა); 

 ივდით პირველი - ქალთა საინიციატივო ჯგუფი "ლამარია" (სოფელი უდაბნო). 

 

დისკუსია 

 

13:30 - 14:30             სადილი 

14.30 – 16.00            პანელი 1 - სოფლის განვითარების სტრატეგია 

16 ნოემბერი - ხუთშაბათი 
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მომხსენებლები: 

 

 ლელა ჯაბუა,  სოფლის განვითარების პოლიტიკის კოორდინაციის 

სამმართველო,  პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო; 

 თამარ ხუნწარია, ENPARD-ის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი; 

 ლალი ღოღობერიძე, კონსულტანტი, გაერო; 

 ჯუბა მარუაშვილი, სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება 

საქართველოში/ლაგოდეხი, პროექტის მენეჯერი, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში; 

 ოთარ კონჯარია - რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტი, საქართველოს რეგიონული განვითარების და 

ინსფრასტრუქტურის სამინისტრო. 

 

 დისკუსია 

 

16.00 – 16.30 ყავის შესვენება 

16.30 – 18.30 პანელი 2 - სათემო ლიდერებისათვის ქვეყანაში არსებული 

შესაძლებლობები და დადებითი გამოცდილება  

 მომხსენებლები:  

 ლონდა ბერია,  ქალთა ფონდი საქართველოში; 

 თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი; 

 ნინო გიორგაძე, ორბელიანი საქართველო; 

 ირაკლი ჟორჟოლიანი, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდი; 

 ნანა ნერსეზაშვილი, სათემო ფონდი "ლელი". 

 

დისკუსია, დღის შეჯამება 
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9.00 – 11.00 წინა დღის მიმოხილვა 

 მონაწილეთათვის კონკურსის "ერთობლივი სათემო ინიციატივა" 

პირობების და პროცესის გაცნობა 

 სათემო ჯგუფების საკონკურსო ინტერესების დადგენა და ჯგუფების 

დაკომპლექტება 

11.00 – 11.30  ყავის შესვენება 

11.30 – 13.30  ჯგუფებში მუშაობა - ერთობლივი სათემო ინიციატივების კონცეფციის 

მომზადება 

13.30 – 14.30  სადილი 

14.30 – 16.30    ჯგუფების წარდგენები ჟიურის წინაშე და საუკეთესო ინიციატივის 

გამოვლენა  

16.30 – 17.00 ყავის შესვენება 

 

17.00 – 17.30  შეხვედრის შეფასება და დახურვა 

 

 

17 ნოემბერი - პარასკევი 
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