
 
 

 

 

                  saTemo liderTa forumi 2022 
9-10 noemberi, sastumro ‘lopota spa rezorti’ 

  dRe pirveli 
9 noemberi 

11.30-12.00 სტუმრების მიღება/რეგისტრაცია 

12.00-12.30 მისასალმებელი სიტყვა 

Ø ეკა ურუშაძე 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)  
დირექტორი 

Ø იაგო წიკლაური 
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში 

Ø ლელა აქიაშვილი 
ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და სოციალური ინკლუზიის მიმართულების 
ხელმძღვანელი, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში 

Ø დავით აფრასიძე 
კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS), სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა,  
გუნდის ლიდერი 
 

12.30-13.30 მონაწილეების გაცნობა 

13.30-14.30 სათემო პროექტების სოციალური გავლენის კვლევის შედეგები 
 

Ø ანა მარგველაშვილი 
სათემო განვითარების ცენტრის დირექტორი 
 

14.30-16.00 შესვენება/სადილი 

16.00-18.00 კონკურსი - საუკეთესო სათემო ინიციატივა 

ü ციფრული სივრცე - მეტი შესაძლებლობა - ასკანის საინიციატივო ჯგუფი, გურია 
ü NTI თქვენს სახლში - ახალი აზროვნების ინსტიტუტი, ქვემო ქართლი 
ü მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნვა - წეროვანის საინიციატივო ჯგუფი, მცხეთა-მთიანეთი 
ü მთის ბავშვებისთვის - რაჭის სათემო ორგანიზაცია, რაჭა-ლეჩხუმი 
ü ერთად ბედიანის ახალგაზრდებისთვის - ბედიანის მეკლდეურთა კლუბი, ქვემო ქართლი 

ü სოფლის მაშენებელი ქალები - ჯგუფი დიმელი ქალები, იმერეთი 
 

18.00-18.30 დღის შეჯამება/პირველი დღის დახურვა 
 



 
 

 
 

 
saTemo liderTa forumi 2022 

9-10 noemberi, sastumro ‘lopota spa rezorti’ 
dRe meore  
10 noemberi, xuTSabaTi 
10.00-10.15 წინა დღის შეჯამება 
 
10.15-11.30 ერთობლივი პანელი 

  
Ø  ქრაუდფანდინგი, როგორც შესაძლებლობა - გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები 

ü ქრისტინე კანდელაკი - პანელის მასპინძელი, CSRDG-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 
პროგრამის მენეჯერი 

ü ნინო ვასაძე - CSRDG-ის თემის განვითარების პროგრამის მენეჯერი 
ü მარიამ მჭედლიშვილი - ონლაინ ქრაუდფანდინგ პლათფორმა ‘ჩართეს’ საოპერაციო მენეჯერი 
ü ლაზარე კომახიძე - ბედიანის მეკლდეურთა კლუბის დამფუძნებელი 
ü თამარ ქაროსანიძე - USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ხელმძღვანელი 
ü მარიამ მიროტაძე - ქრაუდფანდინგის ექსპერტი 

 
11.30-12.00 ყავის შესვენება 
 12.00-13.30 პარალელური პანელები 
Ø    სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა თემის დონეზე 

ü ზურაბ ტატანაშვილი - პანელის მასპინძელი, CSRDG-ის სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამის 
მენეჯერი 

ü ნინო ჯინჯოლავა - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის პოლიტიკის მთავარი სპეციალისტი 

ü ქეთევან მოლაშვილი - ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელი 
ü ქეთევან გიგინეიშვილი - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი 
ü გოგი რევია - ზუგდიდის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული 

თანასწორობის განყოფილების უფროსი 
ü ელისო რეხვიაშვილი - კავშირი რეას დამფუძნებელი 

 
Ø ახალგაზრდული პოლიტიკა და შესაძლებლობები სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის 

ü ქრისტინე კაპანაძე - პანელის მასპინძელი, ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი 
ü დავით ობოლაძე - საქ. პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე 
ü ლევან ხუციშვილი - Save the Children-ის პროექტი SKILLS FOR SUCCSESS-ის ხელმძღვანელი 
ü დეა აბულაძე - პროფესიული უნარების სააგენტო 
ü ნინო წულაია - ახალგაზრდული ორგანიზაციების ნაციონალური საბჭოს ხელმძღვანელი 
ü ვერიკო ხელისუფალი - ახალგაზრდობის სააგენტო  
ü გიულგიუნ მამედხანოვა - ახალგაზრდული მუშაკი 

 
Ø სოციალური მეწარმეობა სათემო ორგანიზაციებში 

ü ქრისტინე კანდელაკი - პანელის მასპინძელი, CSRDG-ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 
პროგრამის მენეჯერი 

ü ლუსინე დოსტიბეგიანი - თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი 
ü ირა ძირკვაძე - სასწავლო ცენტრი ‘გუმბათი’ 
ü ქეთევან ჯიყაშვილი - სათემო ორგანიზაცია ‘აისი’ 
ü გვანცა კიკალეიშვილი - განვითარების და განათლების ცენტრი ‘თოლისკური’, სოციალური საწარმო ‘ჩირიგე’ 

 
 13.30-14.30 შესვენება/სადილი 

       14.30-16.30 სათემო ჯგუფების ნეთვორქინგი 

Ø აქტივობა „ღია სივრცე 
16.30-17.00 შეჯამება/ფორუმის დახურვა  

 


