ინვესტიცია საქართველოს მომავალში
ადრეულ ასაკში ბავშვთა სიცოცხლისა და განვითარების ეროვნული გეგმა

11 ივნისი, 2013 წ.
რედისონ ბლუ ივერია
კონფერენციის დღის წესრიგი
09:30 – 10:00

რეგისტრაცია/ყავა , ჩაი

10:00 – 11:00

მისალმება: საშა გრაუმანი, გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) წარმომადგენელი
საქართველოში
კონფერენციის გახსნა:
მისი აღმატებულება ბიძინა ივანიშვილი, საქართვლოს პრემიერ–მინისტრი
თომას ჰამარბერგი, ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი ადამიანის უფლებათა
საკითხებში

11:00 – 11:30

იუნისეფის პრეზენტაცია „ადრეულ ასაკში ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების
კონცეფცია, როგორც სიღარიბის და უთანასწორობის შემცირების საშუალება
ოქტავიან ბივოლი, მთავარი მრჩეველი, იუნისეფის რეგიონალური ოფისი

11:30 – 11:45

მთავრობის
ძალისხმევა
ექვს
წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად
მისი აღმატებულება დავით სერგეენკო, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის მინისტრი

11:45 – 12:45

დისკუსია:
მოდერატორი: საშა გრაუმანი, იუნისეფის წარმომადგენელი საქართველოში
ექსპერტი კომენტატორი: იან ვან რავენი, იელის უნივერსიტეტის ბავშვთა კვლევის
ცენტრი
მისი აღმატებულება გიორგი მარგველაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მისი აღმატებულება რიჩარდ ნორლანდი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი
საქართველოში
თომას ჰამარბერგი, ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი ადამიანის უფლებათა
საკითხებში
მარიამ ჯაში, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე
ოქტავიან ბივოლი, მთავარი მრჩეველი, იუნისეფის რეგიონალური ოფისი

12:45 – 13:45

ლანჩი

13:45 – 15:30

სამუშაო ჯგუფები:
1.

ბავშვის ჯანმრთელობა და კვება: ათასწლეულის განვითარების მე–4 მიზნის

ინვესტიცია საქართველოს მომავალში-ადრეულ ასაკში ბავშვის გადარჩენის და განვითარების ეროვნული გეგმა – კონფერენციის დღის წესრიგი

მიღწევა ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებით
იუნისეფის კვლევის პრეზენტაცია: „ჯანდაცვის გაუმჯობესება და კეთილდღეობის
ზრდა: რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში ქალებსა და ბავშვებში მალნუტრიციის
ადამიანური და ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად“
მოდერატორი: ნინო ლორთქიფანიძე, იუნისეფის ჯანდაცვის და
ნუტრიციის პროგრამის ხელმძღვანელი
ექსპერტთა ჯგუფი: მარიამ ჯაში, შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე
ქეთევან ნემსაძე, დოქტორი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–
კორესპონდენტი, პედიატრიის პროფესორი, გურამიშვილის
პედიატრიული კლინიკის ხელმძღვანელი
მაია ხერხეულიძე, მედიცინის დოქტორი, თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბავშვის ადრეული
განვითარების ცენტრის დირექტორი
2.

სკოლამდელი განათლება: 3–5 წლის ასაკის ბავშვთა 100%–იანი დასწრება
სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი განათლების ხარისხის
გაუმჯობესება
იუნისეფის კვლევის პრეზენტაცია: „საქართველოში ადრეულ ასაკში სწავლის
სისტემის ღირებულების გაანგარიშების და დაფინანსების ყოვლისმომცველი
სტრატეგია“
მოდერატორი:

მაია ყუფარაძე, იუნისეფის განათლების პროგრამის
ხელმძღვანელი

ექსპერტთა ჯგუფი: თინათინ ხიდაშელი, პარლამენტის წევრი
ალუდა გოგლიჩიძე, განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის მოადგილე
იან ვან რავენი, იელის უნივერსიტეტის ბავშვთა კვლევის
ცენტრი
ნატო ფანჩულიძე, სკოლამდელი განათლება განყოფილება,
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
გიორგი მესხიძე, კივიტას საქართველო
ნინო ცინცაძე, საქართველოს პორტიჯი ასოციაცია
3.

ბავშვთა დაცვა: არც ერთი ექვს წლამდე ასაკის ბავშვი რაიმე სახის სამზრუნველო
ინსტიტუციაში
მოდერატორი:

ნათია ფარცხალაძე, იუნისეფის ბავშვთა დაცვის
პროგრამების ხელმძღვანელი

ექსპერტთა ჯგუფი: დავით ლომიძე, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის მინისტრის მოადგილე
აარონ გრინბერგი, იუნისეფის ბავშვთა დაცვის განყოფილების
ხელმძღვანელი
ჯაბა ნაჭყებია, არასამთავრობო ორგანზიაცია „საქართველოს
ბავშვები“
მაგული შაღაშვილი, არასამთავრობო ორგანზიაცია „პირველი
ნაბიჯი საქართველო“

ინვესტიცია საქართველოს მომავალში-ადრეულ ასაკში ბავშვის გადარჩენის და განვითარების ეროვნული გეგმა – კონფერენციის დღის წესრიგი

4.

ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური შეღავათები ბავშვებისთვის: უკიდურესი
ბავშვთა სიღარიბის შემცირება
იუნისეფის კვლევის განმეორებითი პრეზენტაცია: „საქართველო: ბავშვთა
სიღარიბის შემცირება – სადისკუსიო დოკუმენტი“
მოდერატორი:

თინათინ ბაუმი, იუნისეფის სოციალური პოლიტიკის
სპეციალისტი

ექსპერტთა ჯგუფი: დიმიტრი ხუნდაძე, პარლამენტის ჯანმრთელობის
დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე
სონია რუიზ–ბრუნშვიგი, მთავარი მრჩეველი სოციალურ
პოლიტიკისა და ეკონომიკურ ანალიზში, იუნისეფის
რეგიონალური ოფისი
გია კაკაჩია, სოციალური საკითხების დეპარტამენტი, შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

15:30 – 16:00

შესვენება (ყავა, ჩაი)

16:00 – 16:30

პლენარული სხდომა – სამუშაო ჯგუფების პრეზენტაცია

16:30 – 17:00

კითხვა–პასუხი

17:00 – 17:15

კონფერენციის დახურვა: დეკლარაცია საქართველოში ბავშვის ადრეულ ასაკში
სიცოცხლისა და განვითარების ვალდებულების შესახებ
მისი აღმატებულება დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე

ინვესტიცია საქართველოს მომავალში-ადრეულ ასაკში ბავშვის გადარჩენის და განვითარების ეროვნული გეგმა – კონფერენციის დღის წესრიგი

