
   
 

 
 

“სექტორებს შორისი თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ცვლილებების 
მისაღწევად? ქართველი და გერმანელი ახალგაზრდების მოსაზრებები” 

 
 

პარასკევი, 21 ოქტომბერი, 14:00 - 18:00, ფაბრიკა თბილისი,  
სამუშაო ენა: ქართული (სინქრონული თარგმანი ინგლისურ ენაზე) 

 
პროექტ “#GEONext - პარტნიორობა ახალგაზრდობის ჩართულობისთვის” ფარგლებში, ახალგაზრდა 
აქტივისტები მთელი საქართველოდან, საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიები, ორგანიზაციები და 
გერმანელი ექსპერტები ერთობლივი ძალისხმევით შეეცადნენ გამკლავებოდნენ ოთხ კონკრეტულ 
საზოგადოებრივ გამოწვევას: ინკლუზია, გაციფრულება, კლიმატის ცვლილება/მდგრადობა, და 
რეგიონული ეკონომიკური განვითარება.   
 
საერთო კონფერენციაზე, რომელშიც ახალგაზრდებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ, სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ასევე, გერმანელი და ქართველი 
პოლიტიკოსები, ზემოაღნიშნულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები თავიანთი პროექტების შედეგებს  
წარადგენენ.  პროექტის მონაწილეები კომპეტენტურ შეფასებას საერთაშორისო ექსპერტებისა და 
შესაბამისი სექტორის წარმომადგენლებისგან მიიღებენ.  
 
 
დღის წესრიგი 
 
13:30   რეგისტრაცია  

14:00  გახსნა/მისასალმებელი სიტყვა  

რენატა სკარჯუტე-კერესელიძე - დირექტორის მოადგილე, GIP 
ფრაუკე სეებას - პროექტის #GEONext თანახელმძღვანელი, Polis180 
ბარბარა დე შაშელი - პირველი მდივანი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო 
თბილისში 

14:30 პანელი 1 - ინკლუზია & კლიმატის ცვლილება/ მდგრადი განვითარება 
მოდერატორი: ანა კიკნაძე - პროექტის #GEONext თანახელმძღვანელი, Polis180 

ჯგუფის კლიმატის ცვლილება/ მდგრადი განვითარება პრეზენტაცია  
გიორგი მოკვერაშვილი - "იმოქმედე კლიმატისთვის," პანკისი 
ხატია გაბინაშვილი - "ახალგაზრდები კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ," ყაზბეგი 

 

 



   
 

 
 

ჯგუფის ინკლუზია პრეზენტაცია  
რიმა ბერიძე - „ახალგაზრდები რეგიონული ცვლილებებისთვის,“ თბილისი 
დიმა ქარჩავა - „საჯარო სივრცის ხელმისაწვდომობა შშმ პირთათვის“ 

14:55 დისკუსია 

ლელა ხოფერია -კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის 
ხელმძღვანელი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 
ფარიდ ასკეროვი - რეგიონალური კოორდინატორი, Polyvim LLC 
იდა ბახტურიძე - ქვეყნის და გენდერული პროგრამის კოორდინატორი, ქალები საერთო 
მომავლისთვის - საქართველო 
ჯილ კაისერი - თანამენტორი, BG3000 / Polis180 
 

16:00 ყავის შესვენება  

16:30   პანელი 2 - დიგიტალიზაცია & რეგიონული ეკონომიკური განვითარება 
მოდერატორი: შოთა კაკაბაძე - პროექტის კორდინატორი, GIP 

ჯგუფის დიგიტალიზაცია პრეზენტაცია 
ფიქრია ლომჯარია - "ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესისთვის ქართული 
ენის სწავლების დიჯიტალიზაცია," თბილისი 
ნუცა ქარსელაძე - ბიზნეს პრე-აქსელერატორი," ცაგერი 

ჯგუფის რეგიონული ეკონომიკური განვითარება პრეზენტაცია 
თამთა ჩანქსელიანი - „ახალგაზრდული იდეების ბანაკი,“ ქობულეთი 
დავით ალუდაური - „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის 
ათვისება,“ ბაღდათი 

16:50 დისკუსია 

მაგისტრი ტომას კიმესვენგერი - გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება  
ნინო მოსიაშვილი - მარკეტინგის და კომუნიკაციების ხელმძღვანელი, Sweeft 
ირაკლი ჩხაიძე - თანა-დამფუძნებელი და დირექტორი, 8000 მოსავალი 
ნორა პოლი - თანამენტორი, Unionhilfswerk / Polis180 

18:00    მიღება  
 

 
ღონისძიებას დაესწრებიან 8000 მოსავალის, კარიტასის საქართველოს, საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 

(GIZ), პოლივიმის (Polyvim), Sweeft-ის, ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF Georgia), და სხვა ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები! 

”პროექტი ფინანსურად მხარდაჭერილია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ პროგრამის „აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის სახელმწიფოებსა და რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გაღრმავება“ ფარგლებში“ 

#civilsocietycooperation 
#სამოქალაქოსაზოგადოებასთან თანამშრომლობა 


