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თბილისი, საქართველო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, G106 
საკონფერენციო დარბაზი



11:00 – 11:25 კონფერენციის გახსნა

სხდომას გაუძღვება პროფ. შორენა საძაგლიშვილი, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების ხელმძღვანელი

მისასალმებელი სიტყვა
პროფ. გიორგი გვალია, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი

Dr. Audrius Bitinas, Social protection and labour expert, 
Expertise France, ევროკავშირის პროექტის „სოციალური 
დაცვის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“ 
ხელმძღვანელი

პროფ. ნინო შატბერაშვილი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, სოციალური მუშაობის სამაგისტრო 
პროგრამის ხელმძღვანელი

ქეთევან გიგინეიშვილი, საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი

სოციალური პროექტები

11:25 – 11:40 “Inside out” – ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 
გაერთიანებული აქცია საქართველოში
ქეთევან ბირკაძე, MSW, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:40 – 11:55 სოციალური პროექტი „ჯანსაღი ცხოვრების 
წესი სოციალური საცხოვრისის ახალგაზრდა 
მაცხოვრებლებისთვის“
ნინო ქომოშვილი, მარიამ ღლონტი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:55 – 12:10 სოციალური პროექტი „დედათა გაძლიერება დედათა და 
ბავშვთა თავშესაფარში“
მერაბ ბეშიძე, სალომე ჭონიშვილი, თამარ ღარიბაძე, 
ანა ურმიშვილი, რუსუდან მელიქიძე, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

12:10 – 12:25 სოციალური პროექტი „ჯანსაღი მომავალი საჯარო 
სკოლის მოსწავლეებისათვის“
ირმა ჭაბაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დოქტორანტების პროექტები

12:25 – 12:40 სოციალური მუშაობა და მოხალისეობა
თეონა გოცირიძე, დოქტორანტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი



12:40 – 12:55 სპირიტუალისტური მიდგომები სოციალურ მუშაობაში
რუსუდან ასათიანი, დოქტორანტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

12:55 – 13:10 შესვენება

13:10 – 13:25 Social Services for People at Risk of Homelessness 
Provided by Caritas Olomouc (Charita Olomouc)
Matouš Sloboda, DiS., Sts Cyril and Methodius Faculty 
of Theology of Palacký University Olomouc, Department 
of Christian Social Work

13:25 – 13:40 IFSW Europe: New Social Workers Project
Omar Mohamed and IFSW, Young Social Workers Group

ადამიანის უფლებები

13:40 – 13:55 Human Rights and Health of the Sanitation Workers: An 
Evidence from Bangladesh
Mahfujur Rahman Himel, Syeda Nushrat Jahan Juthi., 
MD. Ismail Hossain, PhD. Shahjalal University of Science 
and Technology, Sylhet, Bangladesh

13:55 – 14:10 ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა – ადგილობრივი და 
საერთაშორისო პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი
მარიამ ბურჯანაძე, ანა ენდელაძე, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

14:10 – 14:25 Social Rehabilitation And Social Adaptation Of 
International Displaced Persons
Yuliia Pesotska, postgraduate student of the Department 
of Social Pedagogy and Social Work Pavlo Tychyna 
Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

ციფრული ტექნოლოგიები სოციალურ მუშაობაში

14:25 – 14:40 Overcoming Age-related Digital Divide in Lithuania: 
Current Efforts and Future Directions
Aurelija Šerniūtė, Vilnius University, Faculty of Law

14:40 – 14:55 ხანდაზმულები და ტექნოლოგიის საუკუნე
მარიამ ბახტიძე, ეკა მურადაშვილი, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

14:55 – 15:10 შეჯამება

15:10 – 16:00 ხემსი




