
 

 

 

მეოთხე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი 

 

თარიღი:  17 ივლისი, 2013 წელი 

დრო: 10:30 – 12:30 საათი 

შეხვედრის ადგილი: ევროპის სახლი  

 
შეხვედრას ესწრებოდნენ:  

1. ალექსანდა კალატოზიშვილი - სამოქალაქო განათლების განვითარების 
მულტიეთნიკური რესურსცენტრი (თანაკოორდინატორი) 

2. ნათია აბრამია - ჯანმრთელი სამყარო (თანაკოორდინატორი) 
3. მარინა სოლომონიშვილი - საერთაშორისო ფონდი ”ლეა” 
4. დიანა ყურაშვილი - მეწარმე ქალთა ფონდი 
5. ლიზი ზურიკაშვილი - საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი 

საქართველო” 
6. ლიკა მარღანია - იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია ”თანხმობა” 
7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 
8. გიორგი დავიდოვი - ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტი  
9. ნინო კალანდარიშვილი - ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსუტუტი 
10. გიორგი შიოშვილი - კავკასიური სახლი - საქართველო 
11. ხათუნა შონია- პედაგოგთა კავშირი ”განათლება და სამყარო” 
12. თენგის სვანიძე - ასოციაცია ”მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია 
13. გუნა ბიბილეიშვილი - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის” 

 
 
 
შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს ეროვნული პლატფორმის ფარგლებში მონიტორინგის 
ანგარიშების მომზადების საკითხზე. დამსწრეებმა განსაზღვრეს ძირითადი სამუშაო 
მიმართულებები და ექსპერტთა ჯგუფების სავარაუდო შემადგენლობა: 
 



მიმართულება I - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება 

საკითხი 1 -  “იუნესკოს კონვენციის იმპლემენტაცია” 

საკითხი 2  - ”კულტურული ტურიზმი, როგორც ხალხთა შორის ნდობის ამაღლების 
საშუალება” 

ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა: 

1. მარინე სოლომონიშვილი, საერთაშორისო ფონდი ”ლეა” 
2. ლიზი ზურიკაშვილი, მრავალეროვანი საქართველო 
3. ნაირა ბიპიევი, კავკასიური მოზაიკა 
4. სოფო გორდელაძე, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი 
5. ირინა ფუტკარაძე, კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის 

ჯგუფის კოორდინატორი: შესათანხმებელია (1-ლი საკითხის ინიციატორი - მარინე 
სოლომონიშვილი, მე-2 საკითხის ინიციატორი - მრავალეროვანი საქართველო) 

მიმართულება II - კონფლიქტები და მოლაპარაკება 

საკითხი 1  - ”საზოგადებრივი ჯგუფების (ქალები, ახალგაზრდები) ჩართულობა მედიაციის 
პროცესში” 

საკითხი 2 - ”საერთო მემკვიდრეობა” 

ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა: 

1. იულია ხარაშვილი, ასოციაცია ”თანხმობა” 
2. გიორგი შიოშვილი, კავკასიური სახლი - საქართველო 
3. ალექსანდრე რუსეცკი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი 
4. ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი 
5. ნაირა ბიპიევი, კავკასიური მოზაიკა 
6. თამარ ტარტარაშვილი, ახალგაზრდული ცენტრი - საქართველო 
7. ნანული რამიშვილი, პედაგოგთა კავშირი ”განათლება და სამყარო” 
8. მერი გელაშვილი, მეწარმე ქალთა ფონდი 
9. ალლა გამახარია, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი ”სოხუმი” 
10. ალუ გამახარია, ასოციაცია ”მშვიდობა და საქმიანი კავკასია” 

ჯგუფის კოორდინატორი: შესათანხმებელია (1-ლი საკითხი ერთობლივი მსჯელობის შედეგად 
გამოიკვეთა, ხოლო მე-2 საკითხის ინიციატორია ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის 
ეროვნული კომიტეტი) 

მიმართულება III - არაფორმალური განათლება 

საკითხი 1 ”არაფორმალური განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა” 

ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა: 

1. გუნა ბიბილეიშვილი, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის 



2. ნანული რამიშვილი, პედაგოგთა კავშირი ”განათლება და სამყარო”  
3. თამარ ტარტარაშვილი, ახალგაზრდული ცენტრი - საქართველო 
4. გიორგი დავიდოვი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი 
5. ნათია გიგიაძე, სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო 

ჯგუფის კოორდინატორი: გუნა ბიბილეიშვილი 

მიმართულება IV- ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაცია 

საკითხი 1 - ”ინტეგრაცია და ჩართულობის ინოვაციური მიდგომები” 

ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა: 

1. ლიზი ზურიკაშვილი, მრავალეროვანი საქართველო 
2. ირინა ფუტკარაძე, კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისათვის 
3. ნაირა ბიპიევი, კავკასიური მოზაიკა 
4. მარინე სოლომონიშვილი, საერთაშორისო ფონდი ”ლეა” 
5. ალექსანდრა კალატოზიშვილი, სამოქალაქო განათლების მულტიეთნიკური 

რესურსცენტრი 
6. ოლგა დოროხინა, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის ეროვნული კომიტეტი 

ჯგუფის კოორდინატორი: ლიზი ზურიკაშვილი, მრავალეროვანი საქართველო 

მიმართულება V- ახალგაზრდები 

საკითხი 1 - ”ახალგაზრდული პოლიტიკის policy paper” 

ჯგუფის სავარაუდო შემადგენლობა: 

1. ნუკრი ყველაშვილი, ახალგაზრდული ალტერნატივა 
2. თამარ ტარტარაშვილი, ახალგაზრდული ცენტრი - საქართველო 
3. ნათია აბრამია, საზოგადოებრივი დამცველი 
4. გიორგი შიოშვილი, კავკასიური სახლი - საქართველო 

ჯგუფის კოორდინატორი: ნუკრი ყველაშვილი, ახალგაზრდული ალტერნატივა 

 
შეხვედრის ბოლოს დამსწრეები შეთანხმდნენ, რომ საკითხების ჩამონათვალი და ექსპერტთა 
სავარაუდო შემადგენლობა დაიგზავნება ჯგუფში, რათა საბოლოოდ განისაზღვროს სამუშაო 
საკითხები, ჯგუფების შემადგენლობა და კოორდინატორების ვინაობა.  
 
 
ორსაათიანი განხილვის შემდეგ ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა.  
 
შეხვედრის მდივანი: სალომე ბულია  


