კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრი
საგანმანათლებლო სატრენინგო პროგრამები:

კონფლიქტების მართვა, მშვიდობის მშენებლობა, გენდერული
თნასწორობა, მრავალფეროვნება, ტოლერანტული გარემო

საგანმანათლებლო პროგრამათა მოკლე ჩამონათვალი

გასული

წლების

მანძილზე

დიდია

კონფლიქტებისა

და

მოლაპარაკებების

საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო
სატრენინგო პროგრამების მრავალფეროვნება, რომლის ძირითად ჩამონათვალს
ქვემოთ გთავაზობთ:
1996-2000 – `კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამა საქართველოში~ განხორციელდა ნორვეგიის
ფინანსური მხარდაჭერით;
1999-2000

–

ლტოლვილთა

„ქართულ-აფხაზური

კომბატანტთა

კონფლიქტის

საბჭოსა

შეიარაღებული

ტრანსფორმაციის

და

ნორვეგიის

კონფლიქტის
ტრენინგი“

–

მთავრობის

მონაწილე

ექს-

განხორციელდა

“საერთაშორისო განგაშის” (დიდი ბრიტანეთი) მხარდაჭერით.
2000-2001

–

კონფლიქტების

„საგანმანათლებლო
მოგვარების

პროგრამა

დარგში“

-

მშვიდობის

განხორციელდა

მშენებლობისა
ჰოლანდიური

და

ფონდი

CORDAID–ის ფინანსური მხარდაჭერით;
2000–2001 – „დევნილთა სათემო განვითარება“, ტრენინგების პროგრამა საქართველოში.
პროგრამა განხორციელდა დანიის ლტოლვილთა საბჭოს (DRC) მხარდაჭერით;
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2000-2003 – “ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა, პოლიტიკურ პარტიათა წარმომადგენელთა
ტრენინგი კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის მიმართულებით”,
განხორციელდა ჰოლანდიური ფონდი CORDAID –ის ფინანსური მხარდაჭერით;
2001-2004 – “ქალთა მონაწილეობა მშვიდობის მშენებლობაში, გაერო-ს უშიშროების
საბჭოს რეზოლუცია 1325 განხორციელება საქართველოში” – განხორციელდა გაეროს ქალთა ფონდის (UNIFEM) მიერ;
2002-2005 – “თემის განვითარება: კონფლიქტის მენეჯმენტი, მედიაციის უნარები,
გენდერული მგრძნობელობა” – განხორციელდა “ქეა საერთაშორისო კავკასიაში”
(CARE) ორგანიზაციის მხარდაჭერით;
2003-2004 – „ვებრძოლოთ ოჯახურ ძალადობას“ – ტრენინგების ციკლი პოლიციის
მაღალჩინოსანთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთათვის. პროგრამა
განხორციელდა ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ეუთოს ადამიანის
უფლებათა

ბიუროს

(OSCE/ODIHR)

მხარდაჭერით,

კავკასიის

ქალთა

ქსელთან

თანამშრომლობით;
2006-2008

–

“კონფლიქტების

მართვა,

ლიდერობის

უნარები,

გენდერული

მგრძნობელობა ახალქალაქის რეგიონში სოციალური და ეკონომიკური კავშირების
განვითარებისათვის” – განხორციელდა მერსი ქორფსთან პარტნიორობით (Mercy
Corps);
2005–2006

-

“ვქმნით

ტოლერანტულ

გარემოს”

ტრენინგები

ეთნიკური

და

რელიგიური ჯგუფებისთვის. ღია საზოგადოება ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით.
2005-2007 – “კონფლიქტების მართვა, ტოლერანტობა, მედიაცია და გენდერული
თანასწორობა” – განხორციელდა ცენტრის მრავალწლიანი პროგრამის ფარგლებში:
“საქართველოში

ინტეგრაციის

მშენებლობა”,

ჰოლანდიური

„სამშვიდობო

ჟურნალისტიკა“,

ფონდის

CORDAID

სამხრეთ

კავკასიის

მხარდაჭერით;
2007,

2009

–

ტრენინგი

ჟურნალისტებისათვის. პროგრამები განხორციელდა შეიარაღებული კონფლიქტების
ადრეული გამოვლენის გლობალური ქსელის (GPPAC) მხარდაჭერით;
2008–2009 -

“გენდერული თანასწორობის ტრენინგები სათემო ორგანიზაციებისთვის

განხორციელდა

“ქეა

საერთაშორისო

კავკასიაში”

(CARE)

ორგანიზაციის

მხარდაჭერით;
2011–2013

–

თანასწორობის

“საბაზრო
ტრენინგები

ალიანსები
ქვემო

სიღარიბის
ქართლის

წინააღმდეგ:

გენდერული

მუნიციპალიტეტებისათვის”
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განხორციელდა

მერსი

ქორფსთან

პარტნიორობით,

(Mercy Corps)

შვეიცარიის

განვითარების სააგენტო (SDC) მხარდაჭერით;
2008-2010 – “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა” – ტრენინგები განხორციელდა
UNFPA მხარდაჭერით;
2009-2012 – “კონფლიქტების მართვა, ტოლერანტობა, მრავალფეროვნების მართვა,
გენდერული თანასწორობა” – განხორციელდა
ფარგლებში:

ცენტრის მრავალწლიანი პროგრამის

ინტეგრაცია,

“სამოქალაქო

ლიბერალური

ღირებულებების

ადვოკატირება
დავის
არაძალადობრივი
მართვისა
და
გადაწყვეტისა
ინსტრუმენტების შემუშავება”, გერმანული ფონდის EED მხარდაჭერით.
2012,

2015

„სამშვიდობო

–

ჟურნალისტიკა“,

ტრენინგი

სამხრეთ

კავკასიის

ჟურნალისტებისათვის. პროგრამები განხორციელდა შეიარაღებული კონფლიქტების
ადრეული გამოვლენის გლობალური ქსელის (GPPAC) მხარდაჭერით;
2011-2012 – „მშვიდობის განათლება თანასწორთა განათლებით“ – ტრენერების
საერთაშორისო

ტრენინგი,

განხორციელდა

მსოფლიო

ბანკის

მხარდაჭერით.

პროგრამა ჩატარდა ჩატარდა ტუნისში.
2012-2014 – „სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ტრენინგ პროგრამა“, განხორციელდა
გერმანული ფონდის EED მხარდაჭერით.
2013-2014

–

მოგვარება

“სიმულაციური
სიმულაციური

“წარმოიდგინე

მომავალი”

თამაშები”
როლური

სამხრეთკავკასიური

–

თამაშების

მხარდაჭერილია

გერმანიის მარშალის ფონდისა
ორგანიზაცია CRISP მხარდაჭერით.

(German

გამოყენებით

შვეიცარიის

Marshal

კონფლიქტების
პროგრამა

–

მთავრობის,

Foundation)

და

BSTrust,

გერმანული

2014-2016 – “გენდერული თანასწორობა და თვითმმართველობის საკითხები” და
“ადგილობრივ ქალთა მომზადება გადაწყვეტილების პროცესსში ჩართვის მიზნით”
– ცენტრის პროგრამა “ჰორიზონტის გაფართოვება: გაუმჯობესებული არჩევანი
ქალებისა და გოგონების პროფესიული და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის” ქვემო
ქართლსა

და

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონში”

–

განხირციელდა

USAID–

ის

მხარდაჭერით.
ზემოჩამოთვლილია
დატვირთვა

და

პროგრამები,
მიზნობრივი

რომლებსაც
ჯგუფის

ძირითადად

სპეციფიკა

ჰქონდათ.

რეგიონული
ამიტომ,

საგანმანათლებლო ტრენინგები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, დაბასა და
სოფელში

განხორციელდა.

ასევე,

პროგრამების

მონაწილეთა

სპეციფიკის
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გათვალისწინებით, ცენტრს ზოგი ტრენინგი საქართველოს საზღვრებს გარეთაც აქვს
ჩატარებული.
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