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სამი დღის განმავლობაში,
დაგეგმილ ლექციებზე,
დისკუსიებსა და სემინარებზე,
რომლებსაც დარგის
ქართველი და უცხოელი
ექსპერტები გაუძღვებიან,
განიხილება ყრუ-უსინათლო
პირთა წინაშე არსებული
გამოწვევები საქართველოსა
და მსოფლიოს სხვა
ქვეყნებში, გაზიარდება
საერთაშორისო
გამოცდილება და
საუკეთესო პრაქტიკები.
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16:00-16:15   

სტანისლავ ბრუდნოხი
 ეკატერინე სხილაძე 
მეგი ბიბილური

16:15-17:00   

კამილა სკალსკა
მიხალ ჯევეკი

17:00-19:00   

მეგი ბიბილური, ფონდი ჰუმანდოკი
„ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ“
მაია მეტონიძე, საქართველოს ყრუთა კავშირი
„სამედიცინო გამოკვლევები ყრუ-უსინათლო პირებისთვის“
ნინო ჩხაიძე, ყრუ-უსინათლო პირთა ბათუმის კლუბი
„ჰუმანიტარული დახმარება ყრუ-უსინათლო პირებისთვის“
ნონა კვარაცხელია, ყრუ-უსინათლო პირთა ზუგდიდის კლუბი
„ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბების საქმიანობა“
კამილა სკალსკა, ფონდი ჰუმანდოკი
„სემინარები უნივერსიტეტებში“
ქეთევან მჭედლიშვილი, ინკლუზია და სოციალური თანასწორობა
„სემინარი: ანტიდისკრიმინაციული პრაქტიკა ყრუ-უსინათლო
პირებთან“
მაია რაზმაძე, ყრუ-უსინათლო პირთა თელავის კლუბი
„ყრუ-უსინათლო პირთა თარჯიმან-მეგზურების მოსამზადებელი
ტრენინგები“  
მაია მეტონიძე, საქართველოს ყრუთა კავშირი
„რეკომენდაციები და ექსპერტთა ჯგუფი“
ელენე პაიჭაძე, ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო
„რეაგირება COVID-19-ზე“
მარიამ გოდუაძე, მენტალური ჯანმრთელობისა და აკადემიური
განვითარების ცენტრი
„ქართული ლორმის ანბანი და პირველი ქართული
პუბლიკაცია ყრუ-უსინათლობის შესახებ“

17:00-17:10

17:10-17:20

17:20-17:30

17:30-17:40

17:40-17:50

17:50-18:00

18:00-18:10

18:10-18:40

18:40-18:50

18:50-19:00
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04 დეკემბერი

ფონდ ჰუმანდოკის სამხრეთ კავკასიის ფილიალის დირექტორი
საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე
ფონდი ჰუმანდოკი, პროგრამის კოორდინატორი
პოლონეთის საელჩოს წარმომადგენლობა

ფონდ ჰუმანდოკის პოლონელი ექსპერტები

კონგრესის გახსნა

ლექცია: „ვინ არის ყრუ-უსინათლო პირი?“

პრეზენტაცია: 
„საქართველოში განხორციელებული აქტივობები“

zoom: https://bit.ly/4december_congress

https://bit.ly/4december_congress


16:00-18:00      

მეგი ბიბილური 
მიხალ მაიხჟაკი 
ლეილა ხაჭაპურიძე 
ვერონიკა გრულოვა 

ქრისტოფერ ვუდფილი 
ტამას განგლი
ფრანცისკო ხავიერ 
ტრიგეროსი
ახილ პაული
ველიჩკა დრაგანოვა

18:00-19:15

მარტა ბიელავსკა 
ელენე პაიჭაძე
ტამას განგლი 
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05 დეკემბერი

მოდერატორი, ფონდი ჰუმანდოკი
პოლონელი ყრუ-უსინათლო სპორტსმენი და მწერალი
ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო
ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაცია - ლორმი ჩეხეთის
რესპუბლიკა
ჰელენ კელერის ეროვნული ცენტრი
უნგრეთის ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაციის პრეზიდენტი
ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაციების ფედერაცია
FASOCIDE-ის პრეზიდენტი ესპანეთში
SENCE INDIA-ს დამფუძნებელი დირექტორი
ბულგარეთის ყრუ-უსინათლო პირთა ეროვნული
ასოციაციის პრეზიდენტი

ფონდი ჰუმანდოკი
ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო
უნგრეთის ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაციის პრეზიდენტი

სადისკუსიო პანელი: „საუკეთესო პრაქტიკები 
ანსხვავებული პერსპექტივებიდან - ყრუ-
უსინათლო პირები და სპეციალისტები
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან“

ლექცია: „ყრუ-უსინათლო პირი ოჯახში“

zoom: https://bit.ly/5december_congress

https://bit.ly/5december_congress


15:00-17:00      

მაია მეტონიძე
დალი ფირცხალავა
ნინო ხუციშვილი
სოფიკო ნიჟარაძე
ირუზა კაკავა
მარიამ გოდუაძე

17:00-18:00      

მზია მელაძე
ინგა ლომთათიძე

18:00-19:00
      

კელი პეტერსონი      
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06 დეკემბერი

თბილისის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
ბათუმის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
თელავის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
თელავის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
ზუგდიდის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
აქტივობები ქუთაისში

ბათუმის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი
ბათუმის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი

DEAFBLIND ONTARIO SERVICES

ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბების
საქმიანობები საქართველოში

თარჯიმან-მეგზურის მომსახურება და მისი
მნიშვნელობა ყრუ-უსინათლო პირისთვის

ვორქშოფი - „მისაწვდომობასთან
დაკავშირებული რეკომენდაციები სენსორული
დარღვევებისთვის“.

zoom: https://bit.ly/6december_congress

https://bit.ly/6december_congress


E X P E R T S
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სტანისლავ ბრუდნოხი
ფონდ ჰუმანდოკის სამხრეთ კავკასიის ფილიალის დირექტორი,
სამხრეთ კავკასიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე
მოვლენების ანალიტიკოსი, საქართველოში მიმდინარე
განმავითარებელი პროექტების კოოპერატორი

ახილ პაული
Sence India-ს დამფუძნებელი დირექტორი, HSBC-ის ინდურ-
ბრიტანული ჯილდოს მფლობელი, Karmaveer Puraskar - ისა
და ახალგაზრდა ლიდერის ჯილდოს მფლობელი

ველიჩკა დრაგანოვა
იურისტი, იურისტკონსული, ბულგარეთის ყრუ-უსინათლო პირთა
ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი

მარტა ბიელავსკა
სოციალური პედაგოგიკის დოქტორი სპეციალიზაციით - ტიფლო-
პედაგოგიკა და ინკლუზიური განათლება, მხედველობის
თერაპევტი. ყრუ-უსინათლო პირთა თემში მუშაობის
გამოცდილება ამერიკაში, განასა და ირლანდიაში

მიხალ ჯევეკი
სოციო-კულტურული ანიმატორი, სოციოლოგი, ქოუჩი,
მასწავლებელი, ჟესტური ენის ლექტორი, ტრენერი, ჟესტური ენის
თარჯიმანი, კოორდინატორი, ყრუ-უსინათლო პირების
სარეაბილიტაციო ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზატორი

ტამას განგლი
უნგრეთის ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაციის პრეზიდენტი,
ევროპის ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირის 
აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი
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ფრანცისკო ხავიერ ტრიგეროსი
ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაციების ფედერაცია FASOCIDE-ის
პრეზიდენტი ესპანეთში, ASOCIDE-ს პრეზიდენტი ვალენსიის
თემში, ყრუ-უსინათლო პირთა ევროპის კავშირის იცეპრეზიდენტი,
ყრუ-უსინათლო პირთა მსოფლიო ფედერაციის აუდიტორი

ვერონიკა გრულოვა
ყრუ-უსინათლო პირთა ასოციაცია - ლორმი/LORM ჩეხეთის
რესპუბლიკა, მოგზაური სოციალური მუშაკი - სოციალური
მრჩეველი, თარჯიმანი, მეგზური, მკითხველი, ტრენერი,
განათლების საკითხებში მხარდამჭერი სოციალური მუშაკი

მიხალ მაიხჟაკი
სპორტსმენი, გრძელ დისტანციაზე მორბენალი, ტანდემის ტიპის
ველოსიპედით იმოგზაურა მთელ პოლონეთში, ავტორი
ავტობიოგრაფიული წიგნისა „სიჩუმესა და სიბნელეში. ცხოვრება
აშერის სინდრომით“.

კელი პეტერსონი
მომხმარებელთა მომსახურებისა და სპეციალიზებული ტრენინგის
მენეჯერი, Deafblind Ontario Services

კამილა სკალსკა
ფსიქოლოგი, ჟესტური ენის თარჯიმანი, თარჯიმან-მეგზურების
ინსტრუქტორი, ტრენერი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების ევროპული კონვენციის განხორციელების
მონიტორინგის ექსპერტი

ქრისტოფერ ვუდფილი
ჰელენ კელერის ეროვნული ცენტრის ასოცირებული
აღმასრულებელი დირექტორი, გალადეტის უნივერსიტეტისა 
და ვისკონსინის ყრუთა სკოლის განმანათლებელი
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ლეილა ხაჭაპურიძე
დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ორგანიზაციისა „ვოლფრამის
სინდრომი - საქართველო“, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და
იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს
მოწვეული წევრი, 

ეკატერინე სხილაძე
საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, კოორდინაციას
უწევს და ზედამხედველობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის საქმიანობას

მეგი ბიბილური
ფონდი ჰუმანდოკი - პროგრამის მენეჯერი, საქართველოს ყრუ-
უსინათლო პირთა კავშირის პრეზიდენტი, დამფუძნებელი
ქართული ასოციაციისა მეგობრობის ხიდი “ქართლოსი“

მაია მეტონიძე
საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე პრეზიდენტი, 
ყრუ-უსინათლო პირთა თბილისის კლუბის 
კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ელენე პაიჭაძე
ვოლფრამის სინდრომის მქონე გოგონების მშობელი, 
მიწვეული წევრი ორგანიზაციაში „ვოლფრამის სინდრომი -
საქართველო“, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ქეთევან მჭედლიშვილი
დამფუძნებელი ორგანიზაციისა „ინკლუზია და 
სოციალური თანასწორობა“, დაწყებითი კლასის 
მასწავლებელი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი
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ნინო ჩხაიძე
ყრუ-უსინათლო პირთა ბათუმის კლუბის კოორდინატორი,
თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი, აღმასრულებელი დირექტორი
ორგანიზაციისა „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის“,
სოციალური საწარმოს მენეჯერი

მარტა ბიელავსკა
ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო პირთა ბათუმის
კლუბის კოორდინატორი, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა "სმენის
არმქონე/პრობლემების მქონე ბავშვთა და მშობელთა
უფლებების დაცვა", თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

დალი ფირცხალავა
სპეციალური განათლების პედაგოგი, თარჯიმან-მეგზური/
ინსტრუქტორი

მაია რაზმაძე
ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო პირთა თბილისის
კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი,
CODA

ნინო ხუციშვილი
დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი 
ორგანიზაციისა „მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი“, 
თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

სოფიკო ნიჟარაძე
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, პიარის სპეციალისტი,
თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი
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ნონა კვარაცხელია
ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო
პირთა თბილისის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/
ინსტრუქტორი, CODA

მარიამ გოდუაძე
ლინგვისტი, მკვლევარი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი,
მენტალური ჯანმრთელობის და აკად. განვითარების ცენტრის
დამფუძნებელი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ირუზა კაკავა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მაჟორიტარი
დეპუტატი, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, თარჯიმან-
მეგზური/ინსტრუქტორი



საქართველოს ყრუთა

კავშირი

თბილისი, დავით ყიფიანის ქ. 2

Geodeaf2018@gmail.com 

https://www.facebook.com/geodeaf.ge 

 

ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო

თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ქ. 26/6 

wolframgeorgia@gmail.com 

https://www.facebook.com/Wolfram.syndrome.

georgia 

 

ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის

ბათუმი, ზვიად გამსახურდიას ქ. 6

ctu.dpo@gmail.com 

https://www.facebook.com/Dpo.Ctu 

 

სმენის არმქონე/პრობლემების მქონე ბავშვთა

და მშობელთა უფლებების დაცვა 

ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 20

mzia.meladze.88@mail.ru 

https://bit.ly/protectionrightsofchildrenandpare

ntswithhearingloss 

ფონდი აურეს

თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. 9

auresfoundation@gmail.com 

https://www.facebook.com/auresfoundation 

 

ინკლუზია და სოციალური

თანასწორობა

თბილისი, ვაზისუბანი,

IV მ/რ, 1-ლი კვარტალი 10/4 

inclusionsocialequality@gmail.com 

https://bit.ly/InclusionandSocialEquality 

 

მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი

თელავი, ერეკლე მეორეს ქ. 16

Infopsc2020@gmail.com 

https://bit.ly/parentsupportcenter 

 

მენტალური ჯანმრთელობისა

და აკადემიური განვითარების

საერთაშორისო ცენტრი 

ქუთაისი, ნინოშვილის ქ. 195

mariamacadcenter@gmail.com 

https://bit.ly/IntInternationalCenterofMental

HealthandAcademicDevelooment

კონგრესის ოფიციალური პარტნიორები:
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პროექტი "ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდამჭერი სისტემის შექმნა

საქართველოში" თანადაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო

საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლონური განვითარების

თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში და ხორციელდება ფონდ

Fundacja HumanDoc -ის მიერ


