ნინო ოდიშარია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური
დაცვის დეპარტამენტის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1977 წლის 13 ივლისი
განათლება:
1994-1999 წწ. - აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი, აღმოსავლური ენებისა და კულტურის
ფაკულტეტი,

სპეციალობა

-

თურქული

ენა

და

კულტურა,

კვალიფიკაცია

-

აღმოსავლეთმცოდნე-ფილოლოგი, რეფერენტ-მთარმგნელი, ჟურნალისტ-პოლიტოლოგი
2003-2004 წწ. - ლონდონის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
სკოლა, მეცნიერებათა მაგისტრი - სოციალური პოლიტიკა და დაგეგმვა განვითარებად
ქვეყნებში
სამუშაო გამოცდილება:
29.12.2014-დღემდე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი
სექტემბერი/2013-დეკემბერი/2014

წწ.

-

სამართლიანი

არჩევნებისა

და

დემოკრატიის

საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველო, პროგრამების მენეჯერი
იანვარი/2013-აგვისტო/2014 წწ. - სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება, საქართველო, კონსულტანტი
აგვისტო/2013-დეკემბერი/2014 წწ. - ნიუ ენერჯი, საქართველო, კადრების და ადმინისტრაციის
უფროსი
ივლისი/2011-იანვარი/2013 წწ. - ნიუ ენერჯი, საქართველო, კადრების და ადმინისტრაციის
მენეჯერი
მარტი/2006-ივლისი/2011 წწ. – World Vision Georgia, პროგრამის მენეჯერი, ბავშვთა დაცვის
ოფიცერი
აგვისტო/2005-მარტი/2006 წწ. - World Vision Georgia, პროექტის მენეჯერი
იანვარი/2005-აგვისტო/2005

წწ.

-

ფონდი

ათასწლეულის

გამოწვევა

საქართველოს

ინფრასტრუქტურის განვითარების ფონდი, კოორდინატორი
დეკემბერი/2004 წ. - OSCE/ODIHR არჩევნების სადამკვირვებლო მისია, უკრაინა, კიევი,
საპარლამენტო დელეგაციებთან ურთიერთობის საკონტაქტო პირი
ნოემბერი/2000-აგვისტო/2003

წწ.

-

Mersy

Corps,

აღმოსავლეთ

საქართველოს

მობილიზაციის ინიციატივა (USAID-ის დაფინანსებით), კოორდინატორი

თემების

ოქტომბერი/2000 წ. - NDI არჩევნების სადამკვირვებლო მისია ბიშკეკში, პრეზიდენტის
არჩევნებზე დამკვირვებელი, ყირგიზეთის რესპუბლიკა
მარტი/2000-მაისი/2000 წწ. - OSCE/ODIHR არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისია, თბილისი,
საპრეზიდენტო არჩევნები, მისიის ხელმძღვანელის პერსონალური თანაშემწე
თებერვალი/2000-მარტი/2000 წწ. - OSCE/ODIHR Election Section ვარშავა, პოლონეთი, საარჩევნო
განყოფილების თანაშემწე
ოქტომბერი/1999-დეკებერი/1999 წწ. - OSCE/ODIHR არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისია,
თბილისი, საპარლამენტო არჩევნები, მისიის ხელმძღვანელის პირადი თანაშემწე
სექტემბერი/1999 წ. - Komatsu Ltd, მარკეტინგის მენეჯერის თანაშემწე
სექტემბერი/1998-აგვისტო/1999 წწ. - „Sise Cam“, გაყიდვების წარმომადგენელი
ივნისი/1996-აგვისტო/1996 წწ. - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი, სტაჟიორი
სექტემბერი/1995-მაისი/1996 წწ. – „Dilatex“, გენერალური დირექტორის პერსონალური
თანაშემწე
პროფესიული განვითარება:
იანვარი-მარტი/1998 წ. - Ankara Tomer Language University, თურქეთი, ენის ფაკულტეტი,
სერტიფიკატი
დეკემბერი/1996-თებერვალი/1997 წწ. - Ankara Tomer Language University, თურქეთი, ენის
ფაკულტეტი, სერტიფიკატი
აპრილი/2010 წ. – EC Grants Management and Application Training, თბილისი
ივნისი/2006 წ. - დიზაინი, მონიტორინგი და შეფასება: ტრანსფორმაციული განვითარება,
ბეირუთი, ლიბანი
სექტემბერი/2005 წ. - ბავშვთა დაცვა, მინიმალური სტანდარტები და წესები, თბილისი
ოქტომბერი/2002 წ. – Advocacy Basis for Social Change, თბილისი
ივლისი/2002 წ. - ქალთა გლობალური ფორუმი, USAID-ის მიერ ნომინირებული, ბარსელონა,
ესპანეთი
ივნისი/2002 წ. – TOT in Facilitation Skills Training, თბილისი
აპრილი/2002 წ. - კონფლიქტების მენეჯმენტის ტრენინგი, თბილისი
მარტი/2002 წ. – Cities Matter, Principles and Practices of Community-Based Economic Development
Training, გუდაური
სექტემბერი/2001 წ. - მონაწილეობითი მონიტორინგის და შეფასების ტრენინგი-სემინარი,
თბილისი

აგვისტო/2001 წ. – TOT, თბილისი
ივლისი/2001 წ. - მოწინავე ჯგუფური ფასილიტაციის მეთოდები და ტექნიკა, თბილისი
ივნისი/2001 წ. – TOT in Advocacy, თბილისი
ნოემბერი/2001 წ. – Seminar Facilitative Leadership „Active Participation Methods“, თბილისი
1996 წ. - საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ბაქოში სემინარზე - Transcaucasus in
transition
1995 წ. - სემინარი Transcaucasus in transition, მონაწილე ქვეყნები: სომხეთი, აზერბაიჯანი და
საქართველო (USIA-ს დაფინანსებით)
1994 წ. - დემოკრატიის და პლურალიზმის ბალანსი, სემინარი, ვაშინგტონის ოლქი, აშშ
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური, თურქული
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს ერთი შვილი.

