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ორი 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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16:00-16:30   კონგრესის გახსნა

სტანისლავ ბრუდნოხი - ჰუმან დოკის სამხრეთ კავკასიის ოფისი თბილისში
მეგი ბიბილური - საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი
ილია ნაჩევი - ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში
ელენე პაიჭაძე - საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი

16:30-16:40 აქტივობები საქართველოში 2021 წელს
მეგი ბიბილური - საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი

16:40-17:00 საქართველოს ყრუთა კავშირის 5-წლიანი სტრატეგია
ელენე პაიჭაძე - საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი

17: 00-17: 45 ბულგარული გამოცდილების გაზიარება
ველიჩკა დრაგანოვა ბულგარეთის ყრუ-უსინათლო პირთა ეროვნული ასოციაცია

17: 45-17: 55 შესვენება

17: 55-19: 00 განათლებაზე მისაწვდომობა - ქართული გამოცდილება
მაცაცო ხაჭაპურიძე ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო
ანა ხაჭაპურიძე ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო
თეონა გვალია საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი
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click here to go on zoom 

11 დეკემბერი

https://theuniversalconsulting-ge.zoom.us/webinar/register/WN_eAb2vd00QCOpF7nwr7VB-g
https://theuniversalconsulting-ge.zoom.us/webinar/register/WN_eAb2vd00QCOpF7nwr7VB-g


16: 00-18: 05 საერთაშორისო პანელი: რეაბილიტაცია სპორტის
მეშვეობით “ჩვენ გვაქვს ფეხბურთის თამაშის უფლება”
საერთაშორისო ექსპერტები:

ხოსე სუარესი, ლისაბონი, პორტუგალია
“ფეხბურთი – შესაძლებლობათა სამყარო შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისთვის”

ალლა საჰაკიანი, ერევანი, სომხეთი
„უსინათლოთა სპორტის განვითარება სომხეთში“

გეორგე სტავერი & ვალერი ბურლაკი
“უსინათლო და ყრუ პირთა სპორტში ჩართულობის ხელშეწყობა:
მოლდოვის გამოცდილება”

ანდჟეი ჩიხოვსკი, გდანსკი, პოლონეთი
„ყრუ-უსინათლო პირთა ოლიმპიადა სხვადასხვა სახეობაში - როგორ
გავხადოთ სპორტი მისაწვდომი და სახალისო“

18: 05-18: 15 შესვენება

18: 15-18: 55 ლექცია: ყრუ-უსინათლო ბავშვებში ყოველდღიურ
ცხოვრებაში დამოუკიდებლად ჩართვის განვითარება
ალექსანდრა კისტოვსკა სივრცეში ორიენტაციისა და ყოველდღიური
აქტივობების ინსტრუქტორი პოლონეთიდან, ტიფლო პედაგოგი,

18: 55-19: 00 კონგრესის დახურვა

click here to go on zoom
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https://theuniversalconsulting-ge.zoom.us/webinar/register/WN_GIlhWptgSGe0fyyBF5h3iQ


E X P E R T S

გეორგე სტავერი,
 კიშინიოვი, მოლდოვა
მოლდოვის რესპუბლიკის უსინათლო სპორტსმენთა ფედერაციის
პრეზიდენტი

ხოსე სუარესი
 ლისაბონი, პორტუგალია
მეწარმე, საქმიანობს სპორტსა და ინკლუზიასთან დაკავშირებულ
სფეროებში, დამფუძნებელი მოძრაობისა - ფეხბურთი
ყველასთვის

ალლა საჰაკიანი,
ერევანი, სომხეთი
არასამთავრობო ორგანიზაცია „თეთრი ხელჯოხის“ სპორტული
პროგრამის მენეჯერი, უსინათლოთა ფეხბურთის განვითარების
პროგრამის კოორდინატორი სომხეთში, სპეციალური პედაგოგი

ანდჟეი ჩიხოვსკი,
გდანსკი, პოლონეთი
პოლონური ფონდი ჰელენ კელერი

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

ვალერი ბურლაკი,
კიშინიოვი, მოლდოვა
ფუტსალში სპორტის ოსტატობის კანდიდატი, მოლდოვას ყრუ
პირთა ფუტსალის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი, მოლდოვას
უსინათლოთა ფუტსალის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი
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E X P E R T S
ალექსანდრა კისტოვსკა
სივრცეში ორიენტაციისა და ყოველდღიური აქტივობების ინსტრუქტორი
პოლონეთიდან, ტიფლო პედაგოგი, ინტელექტუალური განვითარების
დარღვევის მქონე ბავშვთა პედაგოგი. 13 წელია საქმიანობს ყრუ-
უსინათლო და უსინათლო პირთა თემთან.

თეონა გვალია
სოციალური მუშაობის მაგისტრი. სმენა-მეტყველების თერაპევტი.
ინკლუზიური განათლების ტრენერი. თარჯიმან-მეგზური/
ინსტრუქტორი

ანა ხაჭაპურიძე
სამართლის მაგისტრი, შშმ პირთა უფლებების აქტივისტი,
სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული საკონსულტაციო
საბჭოს წევრი.

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

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

ლეილა ხაჭაპურიძე
დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ორგანიზაციისა „ვოლფრამის
სინდრომი - საქართველო“, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის
მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს მოწვეული წევრი, 
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პროექტი დაფინანსებულია ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ,

ბულგარეთის რესპუბლიკის განვითარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება

ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს მხარდაჭერით თბილისში ჰუმანდოკის სამხრეთ კავკასიის

რეგიონალური ოფისისა/HumanDoc South Caucasus Regional Office in Tbilisi და საქართველოს ყრუ-

უსინათლო პირთა კავშირის მიერ.
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კონგრესის ოფიციალური პარტნიორები:

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


