
  

CURRICULUM VITAE 

ნინო შატბერაშვილი 

ელ-ფოსტა: ninoshatbe@gmail.com;  ტელ:  (995 99) 46 52 31  

 
პროფესიული პორტრეტი  

მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი. მისი პროფესიული 

გამოცდილება მოიცავს სოციალური მუშაობას და სოციალური პოლიტიკის შემუშავებას, 

უფლებადაცვით საქმიანობას, სოციალურ პროგრამათა ადმინისტრირებას, განხორციელებას, 

ფონდების მოზიდვას, სუპერვიზიასა და კვლევას. სამუშაო გამოცდილება აქვს როგორც 

საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ სამთავრობო და არა-სამთავრობო  ორგანიზაციებში და 

უმაღლეს სასწავლებლებში.   

 

განათლება 

მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტი, სლოვენია, 2016. საერთაშორისო 

სადოქტორო პროგრამა სოციალური მუშაობასა და სოციალურ პოლიტიკაში, 2010. 

სოციალური მუშაობის მაგისტრი, ნიუ იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი ძირითადი: 

სოციალური მუშაობა, სოციალური მუშაობის ფაკულტეტი, დამატებითი: საერთაშორისო 

სოციალური კეთილდღეობა, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, 2002 – 2004.          

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის დიპლომი, თბილისის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპული ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი, 1985 – 1991.     
 

სამუშაო გამოცდილება 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, თბილისი, საქართველო 

გამგეობის თავჯდომარე მაისი 2016 - დღემდე 
პასუხისმგებელია სტრატეგიულ დაგეგმვაზე, ორგანიზაციულ განვითარებაზე, ფინანსური 

რესურსების მართვაზე, კროს-სექტორულსა და ინტერდისციპლინურ კოლაბორაციაზე 

კეთილდღეობის სისტემის ტრანსფორმაციისათვის, გამგეობის კოორდინაციაზე, ფონდების 

მოზიდვაზე, ორგანიზაციის წარდგენაზე მესამე მხარესთან; თანამშრომელთა პროფესიულ 

ზედამხედველობაზე, ორგანიზაციაში მიმდინარე საქმიანობის მონიტორინგზე,  სოციალურ 

მუშაკთა პროფესიულ განვითარებაზე სხვადასხვა სფეროში: ბავშვთა კეთილდღეობა, 

მართლმსაჯულების სფერო, სკოლის სოციალური მუშაობა, სოციალური საცხოვრისი, 

თანამედროვე სოციალური პრობლემები (უსახლკარობა, პროსტიტუცია, უმუშევრობა, 

სხვადასხვა სახის დამოკიდებულებები, უმცირესობათა ინტეგრაცია და ა.შ.); სოციალური 

მუშაობის ტრენინგ მოდულებისა და სოციალური მომსახურებების პრაქტიკული 

გზამკვლევების განვითარებაზე. 

 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, თბილისი, საქართველო 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი - 

2014 -2016 

პასუხისმგებელია სარეაბილიტაციო პროგრამების შემუშავების, ადაპტირების, 

განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესზე; პირობით მსჯავრდებულთა, პირობით 

ვადამდე გათავისუფლებულთა, განრიდებულთა შეფასების, სარეაბილიტაციო პროგრამების 

მიწოდების, ზედამხედველობის პროცესის მართვაზე; სასჯელაღსრულების სისტემასთან 

კოორდინაციაზე მსჯავრდებულთა გათავისუფლების პროცესისათვის მზადების მიზნით; 

რეაბილიტაციის სფეროში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვისათვის, შესაბამის საერთაშორისო და 

ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე.  

 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, თბილისი, საქართველო  
პოლიტიკის კონსულტანტი – 2010 - 2013 

პასუხისმგებელია სტრატეგიულ დაგეგმვაზე; სოციალური მუშაობის განვითარებაზე სხვადასხვა 

სფეროში; სოციალურ მუშაკთა პროფესიული განვითარებაზე; კვლევის კომპონენტის 
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ხელმძღვანელობაზე; სოციალური ადვოკატობის კომპონენტის ხელმძღვანელობაზე;  სოციალური 

საცხოვრისის პროექტის ხელმძღვანელობაზე; ბავშვზე ზრუნვის მიმწოდებელი ობიექტების 

მონიტორინგის პროექტის ხელმძღვანელობაზე. არასრულწლოვანთა ზრუნვის სტანდარტების 

პროექტის ხელმძღვანელობაზე. 

 
ევროკავშირის ,,ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების 
სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარების” პროექტი, თბილისი, საქართველო 
რეგიონალიზაციის კომპონენტის ხელმძღვანელი 2010 – 2013 

პასუხისმგებელია სოციალური სამუშაოს განათლების განვითარებაზე დასავლეთ 

საქართველოში, კერძოდ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური სამუშაოს 

სერთიფიცირების კურსების შექმნაზე. ვალდებულია მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ბათუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორებს კურიკულუმის განვითარებაში, კოორდინირება 

და მეთვალყურეობა გაუწიოს წინა-სასწავლო პროცესს ევროპის სამ წამყვან უნივერსიტიტს 

შორის პრაქტიკის განმავლობაში 2010-2013.   
 

ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი, თბილისი, 
საქართველო 
პროექტის დირექტორი/ბავშვზე ზრუნვის ექსპერტი, 2006- 2010 

პასუხისმგებელია საქართველოს მთავრობისათვის კონსულტაციის გაწევაზე ბავშვთა 

კეთილდღეობის საკითხებზე, პროექტის მართვაზე, ადგილობრივი ინსტიტუტების 

ცნობიერების ამაღლებაზე ბავშვთა დაცვის საკითხებზე და მათი უფლებების 

მონიტორინგზე, მედიატორის როლის შესრულებაზე საქართველოს მთავრობას, 

ევროკომისიასა და ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს შორის. 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო 
ასოცირებული პროფესორი, 2004 - დღემდე  

პასუხისმგებელია სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკის,  საერთაშორისო სოციალური 

უზრუნველყოფის და საერთაშორისო სოციალური სამუშაოს კურსის მასალის 

განვითარებაზე და ამავე კურსების სწავლებაზე სოციალური სამუშაოს საბაკალავრო და 

სამაგისტრო სწავლების სტუდენტთათვის. 2018 წლიდან ხელმძღვანელოს სამაგისტო 

პროგრამას. 

 

სოციალური სამუშაოს სერთიფიცირების კურსის კოორდინატორი, 2006-2008 

პასუხისმგებელია სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკისა და საერთაშორისო 

სოციალური უზრუნველყოფის კურსის მასალის განვითარებაზე და ამავე კურსების 

სწავლებაზე სოციალური სამუშაოს სასერთიფიკატო კურსის სტუდენტთათვის; 

ხელმძღვანელობს სტუდენტთა პრაქტიკის სწავლების კომპონენტს. 
 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო 
მიწვეული ლექტორი, 2006 - დღემდე  

პასუხისმგებელია სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკისა და საერთაშორისო 

სოციალური უზრუნველყოფის კურსის მასალის განვითარებაზე და ამავე კურსების 

სწავლებაზე სოციალური სამუშაოს სამაგისტრო სწავლების სტუდენტთათვის;  
 

გაეროს ბავშვთა ფონდი, თბილისი, საქართველო 
ბავშვთა დაცვისა და განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი, 2005 – 2006 

პასუხისმგებელია გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვთა დაცვის სტრატეგიის განვითარებაზე,  

მოთხოვნაზე დაფუძნებული პროგრამების შემუშავებაზე, ადგილობრივი ინსტიტუტების 

ცნობიერების ამაღლებაზე ბავშვთა დაცვის საკითხებზე და მათი უფლებების 

მონიტორინგზე; გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების პროგრამული 
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და საბიუჯეტო ასპექტების მონიტორინგზე; მედიატორის როლის განხორციელებაზე 

საქართველოს მთავრობას, გაეროს ბავშვთა ფონდსა და ადგილობრივ არასამთავრობო 

სექტორს შორის . 
 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია,  თბილისი, საქართველო 
სასჯელაღსრულების სისტემაში მომუშავე სოციალურ მუშაკთა გადამზადების პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 2005 

პასუხისმგებელია სოციალური სამუშაოს მოდულებისა და კურიკულუმის განვითარებაზე 

სასჯელაღსრულების სისტემაში მომუშავე სოციალურ მუშაკთათვის; კურსის 

განვითარებისათვის საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასა და იუსტიციის 

სამინისტროს სასწავლო ცენტრს შორის კოორდინაციაზე; სასჯელაღსრულების სისტემაში 

მომუშავე სოციალურ მუშაკთათვის სერთიფიკატის კურსის მიწოდებაზე.  
 

ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია “ევრი ჩაილდი“, თბილისი, საქართველო 
სოციალურ სამუშაოს ექსპერტი, 2004 - 2005 

პასუხისმგებელია სოციალური მუშაკთათვის თემატური მასალის მომზადებაზე;  

პოტენციური სოციალური მუშაკების შერჩევაზე; საქართველოს მასშტაბით  მზრუნველობის 

ალტერნატიული ფორმების დანერგვაზე; მზრუნველობის ალტერნატიული ფორმებისათვის 

ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შემუშავებაზე. 
 

University Settlemment of New York, ნიუ იორკი, აშშ  
სოციალური  მუშაობის ტექნიკური  მრჩეველი, 2004 

პასუხისმგებელია პროგრამის დიზაინსა და ორგანიზებაზე; პროგრამის საორგანიზაციო 

საკითხებზე; პროგრამისათვის კადრების მომზადებაზე; 

პროგრამის მართვითი სისტემის კოორდინაციაზე. 
 

აკრედიტაციის საბჭო ნიუ იორკი, ნიუ იორკი, აშშ  
პოლიტიკური ანალიტიკოსი/ინტერნი, 2003-2004 

პასუხისმგებელია მომსახურეთა საშემსრულებლო ინდექსისა და დამქირავებელთა შეფასების 

პრაქტიკის აკრედიტაციის საფასურ-სარგებლის ანალიზში მონაწილეობაზე; გამშვილებელ 

სააგენტოებში “Deemed Status” შენარჩუნების თვისებრივი კვლევის ჩატარებაზე აშშ, კანადასა 

და ფილიპინებზე; საშემსრულებლო სისტემის შეფასების შესაბამისად სტანდარტების 

განვითარებაში მონაწილეობაზე; ჰააგის კონვენციის რეგულაციებისა და აკრედიტაციის 

საბჭოს სტანდარტების შესამაბისობის მონიტორინგზე.  
 

მოქალაქეთა საკონსულტაციო ბიურო, ნიუ იორკი, აშშ  
შემთხვევათა მენეჯერი/ინტერნი 2002-2003 

პასუხისმგებელია ოჯახებისა და ბავშვებისათვის სოციალურ თერაპიასა და კრიზის-

ინტერვენციაზე; კლიენტის სოციალურ ადვოკატურაზე საოჯახო სასამართლოში; 

ოჯახებისათვის სოციალური დახმარების მომსახურეობის ადვოკატურაზე სოციალური 

უზრუნველყოფის სისტემაში; საზოგადოებრივი განვითარების პროექტების დიზაინსა და 

განხორციელებაზე. 
 

პროექტი ჰარმონია თბილისი, საქართველო 
ქალთა ლიდერობის პროგრამის მენეჯერი, 2001 – 2002 

პასუხისმგებელია ქალთა ლიდერობის პროგრამის განვითარებაზე საქართველოში; პროექტ 

ჰარმონიასა და ადგილობრივ მმართველობას შორის საკოორდინაციო საქმიანობაზე; 

პროგრამის რეგიონებში საჭიროებათა შეფასებაზე და მონაცემთა ბაზის შექმნაზე; 

საბიუჯეტო მართვასა და ადმინისტრაციულ საქმიანობაზე. 
 

ევროპის ბავშვთა ფონდი, გაეროს ბავშვთა ფონდი და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო თბილისი, საქართველო  
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სოციალური მუშაკი, 1999-2001 

პასუხისმგებელია ევროპის ბავშვთა ფონდსა და საქართველოს განათლების სამინისტროს 

შორის საკოორდინაციო საქმიანობაზე; პროგრამის განვითარებასა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობაზე; საქართველოში შვილობილობის კანონის ამოქმედების ხელშეწყობაზე. 
 

პროფესიული სამუშაო ჯგუფის წევრობა 

სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა ცენტრთან არსებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და 
მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, 2017 

შშმპ მომსახურების სოციალური და ფუნქციური შეფასების მოდელის დანერგვის სამუშაო 

ჯგუფის წევრი 2016 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სათათბირო 

ორგანოს ფსიქიკური პოლიტიკის განსმსაზღვრელი საბჭოს წევრი, 2013  

ბავშვზე ზრუნვის მომსახურებების მონიტორინგის სისტემის განვითარება და არსებული 

სახელმწიფო ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების გადასინჯვა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი,  სამუშაო ჯგუფის წევრი, 2013  

ბავშვზე ზრუნვის მომსახურებების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფი, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ჯგუფის წევრი, 2013   

პოლიტიკის რეკომენდაციების ჩამოყალიებება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

დასაქმების შესაძლებელობის განსავითარებლად, ჯგუფის წევრი, ოქტომბერი, 2012  

მეურვეობის და მზრუნველობის გურიის საბჭო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, 

საბჭოს წევრი, 2012 – 2013 

რეინტეგრაციის კონცეფცია და წესი, სოციალური მომსახურების სააგენტო, სამუშაო ჯგუფის 

წევრი, 2012 

ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ევროკავშირის პროექტის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მხარდაჭერით, 

ჯგუფის ხელმძღვანელი, 2006-2010  

ბავშვზე ზრუნვის საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი, 

ევროკავშირის პროექტის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის მხარდაჭერით, ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, 2006-2009 

სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარების და პროფესიის რეგულირება, საქართველოს 

სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, ჯგუფის წევრი, 2006 წელი 
 

ტრენერობის გამოცდილება 

ტრენინგი „სოციალური მუშაობის როლი სასჯელაღსრულების სისტემაში“ პრობაციის 

ოფიცრებისა და  სოციალური მუშაკებისთვის, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი, საქართველოში ევროსაბჭოს წარმომადგენლობისა და  ევროკავშირის 

სისხლის სამართლის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტის მხარდაჭერით, 2013  

ტრენინგი „სოციალური ადვოკატობა“ უსინათლოთა კავშირის წევრებისათვის 2013 

ტრენინგი „მულტიდისციპლინური თანამშრომლობა სასჯელის განმეორების პრევენციისათვის“ 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალური სამსახურის წარმომადგენლებისთვის, 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი, ევროკავშირის სისხლის სამართლის 

რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი, 2013 

ტრენინგი „სოციალური ადვოკატობა შშმპ-თვის“ შშმ ბავშვთა მშობელთა კავშირის 

წევრებისათვის 2013  

ტრენინგი „ძალადობის რეფერირების პროცედურები“ ძალადობის ეროვნული ქსელი 2012 

ტრენინგი „სოციალური მუშაკის როლი ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში“ ძალადობის 

ეროვნული ქსელი 2012 

ტრენინგი „სოციალური ადვოკატობა“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთათვის 2011 

ტრენინგი „სოციალური ადვოკატობა“ სოს ბავშვთა სოფლის თანამშროლებისათვის 2012 

ტრენინგი „სოციალური ადვოკატობა“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთათვის 2011 
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ტრენინგი „ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა რთული ქცევის აღსაზრდელებში“ სამტრედიის 

სპეციალური დაწესებულების თანამშრომლებისა და აღსაზრდელებისათვის, ღია 

საზოგადოების ინსტიტუტი, 2010 

ტრენინგი „ძალადობის ნიშნების ამოცნობა შშმ ბავშვებში“ სენაკის სააღმზრდელო 

დაწესებულაბე 2010 

ტრენინგი „ბავშვთა უფლებები“ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს იურისტების, 

გენერალური ინსპექტიის თანამშრომლებისა და სოციალური მუშაკებისათვის, ევროკავშირის 

ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი, გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2008 

ტრენინგები არასამთავრობო სექტორის სოციალური მუშაკებისა და სხვა 

სპეციალისტებითვის სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერით, 2004 – მიმდინარე   

 

 

პუბლიკაციები/ნაშრომები 
შატბერაშვილი, ნ. (2018), თემატური რედაქტორი, მაჭარაშვილი, ნ., აკობია, ნ., ტაბიძე, ნ., 

თეთრაძე, გ., ბებერაშვილი, ი., საუთიევა, თ., (2017), სოციალური მუშაობა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ალტერნატიულ მომსახურებებში. 

შატბერაშვილი, ნ. (2017), თემატური რედაქტორი, აკობია, ნ., საძაგლიშვილი, შ., ტაბიძე, ნ., 

თეთრაძე, გ., ბებერაშვილი, ი., საუთიევა, თ., ბაჩილავა, ს., (2017), სკოლის სოციალური მუშაობა. 

შატბერაშვილი, ნ. (2017), თემატური რედაქტორი, ტატანაშვილი, ზ., შაღაშვილი, მ., (2017), 

სოციალური მუშაობა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში. 

შატბერაშვილი, ნ. (2014). თემატური რედაქტორი, დიაკონიძე, ა., ჯულუხაძე, თ., (3013), 

სოციალური პოლიტიკის ძირითადი საკითხები. 

შატბერაშვილი, ნინო, ნამიჭეიშვილი სალომე, შეყრილაძე ია, (2013). არასრულწლოვანთათვის 

სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდების სტანდარტები. 

შატბერაშვილი, ნინო, შეყრილაძე ია, (2013). სოციალური მუშაკის როლი ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის სფეროში საქართველოში 

შატბერაშვილი, ნ.  (2012). სოციალური მუშაობა: მიღწევები და გამოწვევები.  Social Policy and 

Social Work in Transition 

შატბერაშვილი, ნ.  (2013). ბავშვთა კეთილდღეობის კვლევა რაგბის 5 კლუბში.  GRU 2013 

შატბერაშვილი, ნ. (2013). ბავშვთა კეთილდღეობის სტანდარტების უზრუნველყოფა სპორტში.  

შატბერაშვილი, ნ. (2013). კვლევა ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი. SOS 2011 
შატბერაშვილი, ნ. (2013). სოციალური ადვოკატობა მხედველობის პრობლემების მქონეთათვის. 

EC 2013 

შატბერაშვილი, ნ. (2012). სოციალური ადვოკატობა შეზღუდული შესაძლებლობების. 

მქონეთათვის. TFS 2012 

შატბერაშვილი, ნ., შაღაშვილი მ. (2011). ბავშვთა უფლებები მზრუნველებისათვის. SOS 2011 

შატბერაშვილი, ნ. (2011). კვლევა სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი, OSI 2011. 

შატბერაშვილი, ნ. (2011). სოციალური მუშაობა და სოციალური ადვოკატობა, OSI 2011. 

შატბერაშვილი, ნ. (2011). სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა: სოციალური მუშაობის 

პერსპექტივა. სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის მაგისტრებისათვის. Intellect Press 

შატბერაშვილი, ნ. (2011). საერთაშორისო სოციალური მუშაობა. სახელმძღვანელო სოციალური 

მუშაობის მაგისტრებისათვის. Intellect Press 

შატბერაშვილი, ნ. (2009). რა არის რეინტეგრაცია. მაცნე # 3, ევროკავშირის ბავშვთა 

კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი, აპრილი, 2009 წელი 

შატბერაშვილი, ნ. (2008). sakanonmdeblo cvlilebebi "Svilad ayvanisa" da "mindobiT 

aRzrdis" kanonebSi. მაცნე # 2, ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის 

ხელშეწყობის პროექტი, ნოემბერი, 2008 წელი 

შატბერაშვილი, ნ. (2008). მიმღები მშობლების მსურველთა 300 მეტი ახალი მომართვა. მაცნე # 

2, ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი, ნოემბერი, 2008 

წელი 
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შატბერაშვილი, ნ. (2008). სასწავლო სახელმძღვანელო სოციალური კეთილდRეობის 

პოლიტიკაში ბაკალაvრიატის სტუდენტებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
შატბერაშვილი, ნ., ნამიჭეიშვილი,ს., საძაგლიშვილი, შ., ფარცხალაძე, ნ., უშვერიძე, მ. (2006). 

სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარტები, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 

ასოციაცია, თბილისი, საქართველო, 2006 წელი 

შატბერაშვილი, ნ., ნამიჭეიშვილი,ს., საძაგლიშვილი, შ., ფარცხალაძე, ნ., უშვერიძე, მ. (2006). 

სოციალური სამუშაოს ეთიკის კოდექსი,  საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 

თბილისი, საქართველო, 2006 წელი 

შატბერაშვილი, ნ., ნამიჭეიშვილი,ს., საძაგლიშვილი, შ., ფარცხალაძე, ნ., უშვერიძე, მ. (2005). 

სოციალური სამუშაოს პროფესიული ტერმინოლოგია, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა 

ასოციაცია, თბილისი, საქართველო, 2005 წელი 

შატბერაშვილი, ნ., (2005). მცირე საოჯახო ტიპის სახლისათვის ბავშვზე ზრუნვის 

სტანდარტები.   

შატბერაშვილი, ნ., (2005). კვლევა გონებრივად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

მოწიფული ასაკის ადამიანების უფლებათა დაცვის პოლიტიკის შემუშავების ხელშემწყობი 

ინდიკატორების გამოსავლენად.   

შატბერაშვილი, ნ., (2005). პენიტენციალური სისტემის სოციალურ მუშაკთა სატრენინგო 

მასალის განვითარება, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, ნიუ იორკი, 2005  

 

 
ჯილდოები 

ERASMUS დოქტორანტთა მობილობის მხარდაჭერა - სასწავლო გრანტი 2012-2014 

წარჩინებული აკადემიური მოსწრებისთვის ნიუ იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის 

სოციალური მუშაობის ფაკულტეტზე სწავლისას 2002-3 სასწავლო წლის დეკანის სიის 

წარმატების სიგელი 

ნიუ იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტისა და ღია საზოგადოება საქართველოს ერთობლივი 

სასწავლო გრანტი 2004-2006 წწ.  

 

 

პროფესიული ერთობის წევრობა 
ამერიკის მენეჯერ სოციალურ მუშაკთა პროფესიულ ქსელი წევრი 

ევროპის სოციალური მუშაობის სკოლათა ასოციაციის წევრი 

თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკისა და ადვოკატობის ინსტიტუტი, 

დამფუძნებელისაქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, გამგეობის 

წევრი 
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