
 

ნინო შატბერაშვილი 

 

დაბადების თარიღი: 26.02.1968 

 

ელ.ფოსტა: n.shatberashvili@mandaturi.gov.ge 

 

 

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. ნიუ იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი. 

ძირითადი: სოციალური მუშაობა, სოციალური მუშაობის ფაკულტეტი.  

დამატებითი: საერთაშორისო სოციალური კეთილდღეობა, საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტი. 

2010 - საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა სოციალურ 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 

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 

2004 - დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2006-2008 - სოციალური სამუშაოს სერთიფიცირების კურსის კოორდინატორი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2006 - დღემდე - მიწვეული ლექტორი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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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 სამუშაოს ექსპერტი,  ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია 

Every Child, თბილისი  

2004 - სოციალური მუშაობის ტექნიკური  მრჩეველი, University Settlemment of New York, 

ნიუ- იორკი, 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 და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  
 

 

პუბლიკაციები/შრომები: 

 

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). საკანონმდებლო ცვლილებები „შვილად აყვანისა“ და „ მინდობით 

აღზრდის“ კანონებში. 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 

შატბერაშვილი, ნ. (2008). სასწავლო სახელმძღვანელო სოციალური კეთილდღეობის 

პოლიტიკაში ბაკალავრიატის 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  

 

პროფესიული ერთობის წევრობა: 

ამერიკის მენეჯერ სოციალურ მუშაკთა პროფესიული ქსელი წევრი; 

ევროპის სოციალური მუშაობის სკოლათა ასოციაციის წევრი; 

თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკისა და ადვოკატობის ინსტიტუტი, დამფუძნებელი; 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი 

 

 

ენების ცოდნა: 

ქართული - მშობლიური, ინგლისური, რუსული  

 


