CURRICULUM VITAE

1. გვარი: მიქანაძე
2. სახელი: ავთანდილი
3. დაბადების თარიღი: 25.01.1980
4. ეროვნება: ქართველი
5. ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
6. განათლება:
იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
7. ენების ცოდნა: კომპეტენცია სკალაზე 1 დან 5 მდე (1 – თავისუფლად; 5 დამწყები)
ენა
ინგლისური
რუსული
ქართული

კითხვა
3
1
1

საუბარი
3
1
1

წერა
3
2
1

8. პროფესიური გაერთიანებების წევრობა:
2008 წლიდან– დღემდე –საბჭოს წევრი, ტრენერთა საკვალიფიკაციო ცენტრი
2002-2005 – მონიტორინგის საბჭოს წევრი, CPCR
9. კომპიუტერის ცოდნა: Windows; Computer Operating Programs: Ms Word, Ms Excel, Ms Access,
PowerPoint etc. Internet; Quick Typi

10. სამუშაო გამოცდილება:

პერიოდი
2016 წლიდან
დღემდე
2013 წლის
მარტიდან – 2016
წლის იანვრამდე
2012-2013
2012
2005 წლის
მარიდან– 2013
წლის
დეკემბრამდე
2006 –დან
დღემდე
2005-2006

2003

ორგანიზაცია
თანამდებობა
სასჯელაღსრულებისა და
დირექტორი
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სასჯელაღსრულებისა და
დირექტორის მოადგილე
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტი
nGnI
HR საგანმანათლებლო
ცენტრი

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერი
აღმასრულებელი დირექტორი

სასჯელაღსრულებისა და
ტრენერი
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
პროექტი – HR განათლების
პროექტის კოორდინატორი
მხარდაჭერა
მასწავლებლებისთვის
გურიასა და სამცხე–
ჯავახეთში
CPCR
იურისტი–კონსულტანტი

2001

კავკასიის რეგიონის HR
დირექტორატი

დირექტორის თანაშემწე

2001

HR–ის საერთაშორისო სკოლა დირექტორის თანაშემწე

11. სხვა ინფორმაცია:
პუბლიკაციები:
ავტორი:

მენტორინგის სახელმძღვანელო -2014

ტრენერთა სახელმძღვანელო -2011

„სამხედრო ასაკის ახალგაზრდების უფლებები“ – სახელმძღვანელო, 2002

„პაციენტთა უფლებები“ – სახელმძღვანელო, 2002

„ომბუდსმენის ინსტიტუტი საქართველოში“ – სტატია სტუდენტურ ჟურნალში

ჩატარებული ტრენინგები:



2014 – ტრენერთა ტრენინგი ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
2012 – ტრენერთა ტრენინგი – თბილისის მერიის არქიტექტურის დეპარტამენტის უმაღლესი
რანგის თანამშრომლებისთვის
2011/2012 – ტრენინგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მონიტორინგის
ჯგუფისთვის – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
2010/2012 – ტრენინგი დაწესებულებისა და რობაციის თანამშრომლებისთვის ეროვნული
კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით – სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
2011 – ტრენინგი მონიტორინგის თემაზე დახურული ტიპის დაწესებულებაში – თბილისი, (PRI)
2010 – ტრენერთა ტრენინგი – თბილისის ადვოკატის პროექტი
2010 – ტრენერთა ტრენინგი ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
2010 – ტრენერთა ტრენინგი ფინანსთა სამინისტროს უმაღლესი ეშელონის
თანამშრომლებისთვის
2009 – ტრენერთა ტრენინგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში –cted under
the EU project)
2009– ტრენერთა ტრენინგი თბილისის მერიის თანამშრომლებისთვის ( USAID–ის
ორგანიზებით)
2008- 2010 – გენდერული თანასწორობის პრობლემები საქართველოში – ტრენინგი
ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის ( GTZ–ის ორგანიზებით)
2008 – ტრენერთა ტრენინგი – ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი დახურული ტიპის
ინსტიტუციებში
2006-2007 – ტრენინგი მონიტორინგის საკითხებზე სასჯელაღსრულების სისტემის კომიტეტის
წევრებისთვის
2005-2009 – ტრენინგები სასჯელაღსრულების დაწესებულების თანამშრომლებისთვის
2004-2005 – ტრენინგი მონიტორინგის შესრულების ფორმებისა და მეთოდების შესახებ
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
2003-2005 – ტრენინგი სამცხე–ჯავახეთის, გურიისა და აჭარის რეგიონის მასწავლებლებისთვის

















ეროვნულ და საერთაშორისო ტრენინგ პროგრამებში მონაწილეობა:











2008 - ტრენინგი „მენეჯმენტის საფუძვლები“ ESM-თბილისი, საქართველოს მენეჯმენტის
სკოლა
2006 – 2007 ტრენერთა ტრენინგი, საქართველო
2005 - ტრენინგი – „ინსტრუქტორთა მომზადების პროგრამა“
2005 - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სკოლა – პოლონეთი
2004 – “ საჯარო მონიტორინგი საქართველოში“ , საქართველო (PRI; Foreign& Commonwealth
Office);
2004 - “სწავლების მეთოდების საფუძვლები“ (OSCE; PRI: იუსტიციის სამინისტროს ტრენინგ
ცენტრი, საქართველო) აღნიშნული ტრენინგის მიხედვით, ჩავატარე ტრენინგი
სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებისთვის.
2003 – “საჯარო მონიტორინგი სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში“ – უკრაინა (დონეცკის
მემორიალი)
2002 - კონგრესი – „ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა“, სტრასბურგი
2002 – “ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი და ანგარიშგება“– ადამიანის უფლებათა
მონიტორინგი, პერსონალის შერჩევა და ტრენინგი (OSCE – ჰელსინკის ფონდი ადამიანის
უფლებებისთვის)

