მარიანა გელაშვილი
დაბადების თარიღი: 20 იანვარი, 1992 წ.
მისამართი: აკ. წერეთლის #93, 0119, თბილისი, საქართველო
ტელ: (მობ) +995 595502118
ელ.ფოსტა: mrngelashvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება
ნოემბერი 2017 წ. - დღემდე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ფრაქცია ‘ქართული ოცნება კონსერვატორების’ თავმჯდომარის მოადგილე
ივნისი-ოქტომბერი, 2017 წ.
შპს ‘ბაიკალი’ - გაყიდვების ინგლისურენოვანი მენეჯერი

სტაჟირება და მოხალისეობრივი სამუშაო
დეკემბერი 2016 წ. - დღემდე
‘YATA საქართველო’ - ნატოს ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
მარტი-ივნისი, 2018 წ. ( 3 თვე )
საქართველოს პარლამენტი - სტაჟიორი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტში
მარტი 2016 წ. - სექტემბერი 2017 წ.
ახალგაზრდული საერთაშორისო ორგანიზაცია AIESEC საქართველო - თბილისის
კომიტეტის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი
აპრილი 2015 წ. - ოქტომბერი 2015 წ. (6 თვე)
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სტაჟიორი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფალკულტეტის ადმინისტრაციულ
დეპარტამენტში
2012-2013 წწ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘HELPING HAND’ - მოხალისეობა

განათლება
2014 წელი - ბაკალავრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა-საზოგადოებრივი გეოგრაფია
2019 წელი - მაგისტრი
GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი’ - საჯარო პოლიტიკა

გაცვლითი პროგრამები
“AIESEC Global Exchange Program” – „აისეკის“ საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის
მონაწილე. უნგრეთი, ბუდაპეშტი. მოხალისეობირვი საქმიანობა-შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის პრეზენტაციების ჩატარება და ინგლისური ენის
ცოდნის დონის ამაღლება. დეკემბერი, 2015-იანვარი 2016 (2 თვე)
Erasmus+ Youthpass. Youth exchange program – “We Are Helthier With Organic Nutrition“.
(30.03.2015-05.04.2015 in Gumushacikoy, Turkye)

სემინარები, კვლევები და კონფერენციები
YATA Georgia –“Youth Atlantic Treaty Association”- ის საქართველოს ახალგაზრდული
ორგანიზაციის წევრი და პროექტების მონაწილე
UN JOINT PROGRAMME ‘გენდერული თანასწორობისთვის’ სატრენინგო კურსი
ლიდერობისა და ადოკატორების კამპანია - აგვისტო, 2018
საქართველოს ეროვნული არქივის, თბილისის ცენტრალური არქივი (პროექტი-Social
contents of changing housing landscapes of the capital metropolises of Armenia and Georgia:
Institutions, stakeholders, policies)
პროექტის ახალგაზრდა მკვლევარი (საარქივო მასალების
დამუშავება Microsoft Excel-ის პროგრამის გამოყენებით) 2014 წლის სექტემბერი-დეკემბერი
(3 თვე)
საქართველოს პროგრესული ფორუმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ
ორგანიზებული და დაფინანსებული „პროგრესული იდეების სკოლის“ მონაწილე - 2014
წლის სექტემბერი;
საქართველოს პროგრესული ფორუმის და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ორგანიზებული
„პროგრესული იდეების სკოლის სოციალ-დემოკრატიის საბაზისო ტრენინგ-კურსი“ - 2014
წლის 28-29 ივნისი;
თსუ დესპანი 2014

თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული Workshop: „ppp 4 branded (thematic) Districts
Development in tbilisi“ –2013 წლის 29აპრილი–2 მაისი;
არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები
საქართველოს“ „ახალგაზრდა გარემოსდამცველ ლიდერთა სკოლის“ სემინარების სერია - 0306-2013
friedrich naumann stiftung–ის მიერ ორგანიზებულ სემინარების კურსი „Liberty-ReligionTradition“ - ოქტომბერი-დეკემბერი, 2012;
„ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება” (სგს)სოფლის მეურნეობის კვლევა; საკვლევი ადგილი-ლაგოდეხის რაიონი - აგვისტო, 2012 წ
“American bar association – rule of law initiative”-ის მიერ ჩატარებული სასემინარო კურსი Street
Law Course - ოქტომბერი–დეკემბერი, 2009

ენები
ქართული - მშობლიური; ინგლისური - C1; რუსული - B1

კომპიუტერული პროგრამები
MS office (Word, Excel, PowerPoint) ; Windows; Internet

სხვა მიღწევები
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგზის სტიპენდიანტი ( 2013 - 2014 სასწავლო წ. )
საქართველოს სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „ერისიონის“ მსახიობ-მოცეკვავე(2012-2015წ)

რეკომენდატორები
ცირა ელისაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, საჯარო
პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებების ხელმძღვანელი;
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 599 70 63 77; ელ.ფოსტა: ts. elisashvili@gipa.ge;
გურამ მაჭარაშვილი - საქართველოს პარლამენტის წევრი, ლაგოდეხისა და ყვარლის
მაჟორიტარი დეპუტატი; საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 599 11 80 20

