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დაბადების თარიღი: 26.02.1968
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განათლება:
1985-1991 - დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა ინგლისური ენა და ლიტერატურა
2002-2004 - სოციალური მუშაობის მაგისტრი, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ნიუ-იორკი, აშშ.
ძირითადი: სოციალური მუშაობა, სოციალური მუშაობის ფაკულტეტი.
დამატებითი: საერთაშორისო სოციალური კეთილდღეობა, საერთაშორისო ურთიერთობების
ფაკულტეტი.
2010 - საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა სოციალური მუშაობასა და სოციალურ
პოლიტიკაში
2016 - მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტი, სლოვენია

სამუშაო გამოცდილება:
იანვარი/2019 - დღემდე - სამსახურის უფროსის მოადგილე, სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის სამსახური; საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
2020 - დღემდე - აკრედიტაციის ექსპერტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
2016-2019 - გამგეობის თავმჯდომარე, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
2014-2016 - სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი, სსიპ არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
2010-2013 - პოლიტიკის კონსულტანტი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
2010-2013 - რეგიონალიზაციის კომპონენტის ხელმძღვანელი, ევროკავშირის „ექვს ევროპულ
ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარების“
პროექტი
2006-2010 - პროექტის დირექტორი/ბავშვზე ზრუნვის ექსპერტი, ევროკავშირის ბავშვთა
კეთილდღეობის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი
2006 - დღემდე - მიწვეული ლექტორი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
2004 - დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2006-2008 - სოციალური სამუშაოს სერტიფიცირების კურსის კოორდინატორი, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2006 - ბავშვთა დაცვისა და განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელი, გაეროს ბავშვთა
ფონდი, თბილისი
2005 - სასჯელაღსრულების სისტემაში მომუშავე სოციალურ მუშაკთა გადამზადების
პროგრამის ხელმძღვანელი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
2004-2005 - სოციალური მუშაობის ექსპერტი, ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია
Every Child, თბილისი
2004 - სოციალური მუშაობის ტექნიკური მრჩეველი, University Settlemment of New York, ნიუიორკი, აშშ
2003-2004 - პოლიტიკური ანალიტიკოსი/ინტერნი, აკრედიტაციის საბჭო, ნიუ-იორკი, აშშ
2002-2003 - შემთხვევათა მენეჯერი/ინტერნი, მოქალაქეთა საკონსულტაციო ბიურო, ნიუ იორკი, აშშ
2001-2002 - ქალთა ლიდერობის პროგრამის მენეჯერი, პროექტი „ჰარმონია“, თბილისი,
საქართველო
1999-2001 - სოციალური მუშაკი, ევროპის ბავშვთა ფონდი, გაეროს ბავშვთა ფონდი,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროფესიული სამუშაო ჯგუფის წევრობა:
2020 - ევროპის აღდგენითი მართლმსაჯულების ფორუმის ადღგენითი სკოლის სამუშაო
ჯგუფის წევრი
2018 - დღემდე - სოციალური მუშობის სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის (EASSW) ეკოსოციალური მუშაობის (SIG-ECOSocial Work) სამუშაო ჯგუფის წევრი
2017 - დღემდე - სოციალური კეთილდღეობის საერთაშორისო საბჭოს მეორე წარმომადგენელი
ევროპის საბჭოში
2017 - სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა ცენტრთან არსებული ბავშვის უფლებების
დაცვისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი
2016 - შშმპ მომსახურების სოციალური და ფუნქციური შეფასების მოდელის დანერგვის
სამუშაო ჯგუფის წევრი
2013 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
სათათბირო ორგანოს ფსიქიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელი საბჭოს წევრი
2013 - ბავშვზე ზრუნვის მომსახურებების მონიტორინგის სისტემის განვითარებისა და
არსებული სახელმწიფო სტანდარტების გადასინჯვის სამუშაო ჯგუფის წევრი, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი
2013 - ბავშვზე ზრუნვის მომსახურებების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2012 - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შესაძლებელობის
განსავითარებლად პოლიტიკის რეკომენდაციების ჩამოყალიბების ჯგუფის წევრი
2012-2013 - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობის და მზრუნველობის გურიის
საბჭო წევრი
2012 - რეინტეგრაციის კონცეფციისა და წესის სამუშაო ჯგუფის წევრი, სოციალური
მომსახურების სააგენტო
2006-2010 - ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების
ჯგუფის ხელმძღვანელი, ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის პროექტი

2006-2009 - ბავშვზე ზრუნვის საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი,
ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის პროექტი
2006 - სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის სტანდარტების და პროფესიის რეგულირების
სამუშაო ჯგუფის წევრი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
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