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დაბადების თარიღი: 01.05.1982 
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განათლება 
 

ილია ჭაბვჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ-

პოლიტიკურ მეცნიერებატა ფაკულტეტი; სოციალური სამუშაო, 

სადოქტორო პროგრამა 

 

2013-დღემდე, თბილისი საქართველო 

 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ-

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სოციალური სამუშაოს 

მაგისტრატურა. 

მაგისტრის ხარისხი.                                                                                                              

2007-2009 

თბილისი, საქართველო 

                                                                                                                                                                                                                

 

აკ. პაატა გუგუშვილის სახ. ინსტიტუტი. უცხო ენების ფაკულტეტი; 

ინგლისური ენისა და ლიტარატურის სპეციალობა 

ბაკალავრის ხარისხი. 

 

2007-2009 

თბილისი, საქართველო 

mailto:giorgadzenino@gmail.com


 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

 

 

პროგრამის კოორდინატორი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ორბელიანი- საქართველო’’ 

პროექტი ,,ახალგაზრდების ჩართულობა და სამოქალაქო აქტივიზმის 
განვითარება საქართველოში’’ 

 
                                                                                                         2015წ.ივნისი-დღემდე 

                                                                                       თბილისი, საქართველო 

 
 

პროფესიული ზედამხედველი სოციალური სამუშაოს მიმართულებით 

რუსთავის ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრი 
 
                                                                                                     2015 წ. 2017 წ. 

                                                                                                   რუსთავი, საქართველო 

 

ტრენერი 

არასამათავრობო ორგანიზაცია ,, World Vision Georgia’’   
ბავშვთა დაცვის მიმართულება; პროექტი ,,ახალგაზრდების ცნობიერების 
ამაღლება ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით თბილისში, კახეთში, 
სამცხესა და იმერეთის რეგიონში’’ 
 
                                                                                                     2015 წ- 2016 წ 

                                                                                                   თბილისი, საქართველო 

მკვლევარი 
არასამათავრობო ორგანიზაცია ,, World Vision Georgia’’   
ბავშვთა დაცვის ძირითადი გამოწვევები თბილისაა და რეგიონებში. 
 
                                                                                                     2015 წ- 2016 წ 

                                                                                                   თბილისი, საქართველო 

 

 

ტრენერი 
ფონდი ,,პოლონეთის მოქალაქეთა განათლების ცენტრი’’ 
არასამათავრობო ორგანიზაცია ,, მეგობრობის ხიდი-ქართლოსი’’ 
პროექტი ,, დემოკრატიის სკოლა - სკოლის თვითმართველობების 
განვითარება თბილისსა და რეგიონის სკოლებში’’ 

               
                                                                                                       2016 წ. მარტი-დეკემბერი 

                                                                                                       თბილისი, საქართველო 

 
  

 



 

 

 

 

PR - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი   
 

პროექტი,, დემოკრატიის სკოლა’’ 

 

 
 
ფონდი ,,პოლონეთის მოქალაქეთა განათლების ცენტრი’’ 
                                                                                                               2015 წ-2016 წ. იანვარი 
                                                                                                        Tbilisi, saqarTvelo 
 
 

 

 

ტრენერი/ტუტორი 
ფონდი ,,პოლონეთის მოქალაქეთა განათლების ცენტრი’’ 
 პროექტი,, დემოკრატიის სკოლა’’ პროექტი მოსწავლეთა ცნობიერების 
ამაღლება დემოკრატიული ღირებულებისა და ადამიანის უფლებების 
მიმართულებით’’  
                                                                                                              2014 წ-2015 წ. იანვარი 

თბილისი, საქართველო 
 

პროექტის კონსულტანტი 

სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 
„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების - 

საზოგადოების განუყოფელი და პატივსაცემი ჯგუფი“   

შშმ პირების დასაქმების მიმართულება             

                                                2014w-2015 წლის დეკემბერი              

                                                    თბილისი, საქართველო 

 

 

პროექტის კოორდინატორი 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 

,,შOშ ბავშვთა სოფელი’’- ოჯახის გაძლიერების პროექტი  

                                                                                                

                                                                                2009წ. – 2013 

                                                                                  თბილისი, საქართველო 

 

 

პროექტის კოორდინატორი 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია  

,,შOშ ბავშვთა სოფელი’’- დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი 

                                     თბილისი, საქართველო     2013წ. – 2014წ   



 

                                                 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                          

 

პროექტის კოორდინატორი 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,შOშ ბავშვთა სოფელი’’- 

რეინტეგრაციის პროგრამა 

                                                                                                                    

 

                                                   2013წ. –2014 წ 

                                                                                                          

                                                  თბილისი, საქართველო 

 

 

 

სოციალური მუშაკი 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 ,,შOშ ბავშვთა სოფელი’’- ოჯახის გაძლიერების პროექტი  

 

 
                                                                                        

                                             2008- 2009წ წ . 

                                                                                               თბილისი, საქართველო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციები 
 

 

სამუშაო შეხვედრა/სასწავლო ტური ნორვეგიის ქ. ოსლოს რუდოლფ სტეინერის (RSCU) 

უნივერსიტეტში 

 EURASIA PROJECT CPEA-LT-2017/10043   პროექტი: “Building bridges – development of practice based 

higher education in social pedagogy as a tool for social reforms and inclusion of persons with disabilities in Armenia, 

Kyrgyzstan, Georgia and Norway” -  საქართველოდან მიწვეული სამუშაო გუნდის წევრი  

 
ნორვეგია. ოსლო 



 

5-15 მაისი 2019 წლის  

 

 ა.შ.შ. დელავერის უნივერსიტეტის  საერთაშორისო პროექტის ,, ბრლიანტის გამოწვევის - DIMOND 

CHALAMGE’’- საერთაშორისო ჟიურის წევრი.  

 

ა.შ.შ. დელავერი, ნევარკის შტატი 

2018-2019 წ.წ. 

 

აშ.შ. დეალვერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამიტის ,,Horn Entrepreneurship’’ ში ქართული 

დელეგაციის წევრი და სპიკერი  
 

 

ა.შ.შ. დელავერი, ნევარკის შტატი 

2018-2019 აპრილი წ. 

 

 
 

European Venture Philanthropy Association EVPA- 14th EVPA Annual Conference ‘New Frontiers for 

Impact’ - ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის სოციალური ინვესტიციისა და ფილანტროპიის 

მონაწილე  

 

ვარშავა, პოლონეთი 

2018წ. 28-30 ნოემბერი 

 
 

 

European Commission and the Council of Europe in the field of youth-  Practices of Using Digitalisation to 

Enhance Social Inclusion of Young People. ევროკავშირსა და ევროპის საკონსულოს ახალგაზრდული 

მიმართულების საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,, ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზია 

დიგიტალიზაციის დარგში’’ საქართველოს წარმომადგენელი  და მომხსენებელი.  

 

 

ესტონეთი, ტალინი 

2018 წ. მაისი  

 

 

ტრეინინგები 

 

 
ადვოკატირება- (10-15 სექტემბერი; 2013) 

სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია 

თბილისი, საქართველო 

 

 

https://avpn.asia/organisation/european-venture-philanthropy-association-evpa/
https://avpn.asia/organisation/european-venture-philanthropy-association-evpa/
https://avpn.asia/organisation/european-venture-philanthropy-association-evpa/
https://avpn.asia/organisation/european-venture-philanthropy-association-evpa/


 

 

 

თOთ-ტრეინერთა ტრეინინგი (17-20 დეკემბერი; 2013 ) 

პარტნიორები-საქართველო 

თბილისი, საქართველო 

 

 

ფანდრაიზინგი   (6-14 მაისი; 2012) 

ბიზნესისა და მართვის ცენტრი 

თბილისი, საქართველო 

 

 

პროექტის ციკლის მართვა (8-29 დეკემბერი; 2011) 

მართვის აკადემია 

თბილისი, საქართველო 

 

თOთ-  ტრენერთა ტრენინგი (15-21 სექტემბერი; 2011) 

ჰერმან გმაინერის აკადემია. ინსბრუკი. ავსტრია 

 

 

პროექტის ციკლის მართვა (1-10 სექტემბერი 2011) 

,,მართვის აკადემია’’  

თბილისი, საქართველო 

 

 

ეფექტური კომუნიკაცია  (20-29 დეკემბერი; 2009) 

ფსიქოლოგიური ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი 

თბილისი, საქართველო 

 

 

 

გელშტატ თერაპია (15-19 დეკემბერი; 2009) 

ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ასოციაცია  

თბილისი, საქართველო 

 

 

 

საზოგადოებრივი ურთიერთობები  (30.10-16.11; 2009) 

GAU თბილისი - Pღ სკოლა 

თბილისი, საქართველო 

 

 

პროექტის მართვის ციკლი  (26-30 ოქტომბერი; 2009) 

ფსიქოლოგიური ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი 

თბილისი, საქართველო 



 

 

 

 

ადამიანური რესურსების მართვა  (2-7 ივლისი; 2009) 

ფსიქოლოგიური ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი 

თბილისი, საქართველო 

 

 

კრიზისული-ინტერვენცია  (25-29 მაისი; 2008) 

საქართველოს ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი ,, ნდობა’’ 

თბილისი, საქართველო 

 


