მზია ჯალაღონია
მობილური: 995577092491
ელ-ფოსტა: mzia_jalagonia@mail.ru
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული
დაბადების თარიღი: 22 სექტემბერი, 1958

განათლება
სოხუმის სახელმწიფო პედაგოგიური იუნივერსიტეტი, საქართველო, აგვისტო / 1977 ივნისი / 1983
ფილოლოგი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი
მაგისტრთან გათანაბრებული
მიბმული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება
საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და იურიდიულ საკითხთა
სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, თებ / 2014 - მაის /
2014, 1240 ლარი (3 თვე)
მოვალეობები: სამმართველოს საქმიანობის
ხელმძღვანელობა და საქმიანობის
წარმართვა; ფუნქციებისა და დავალებების
სამმართველოს თანამშრომლებს შორის
განაწილება და მათი შესრულების
კონტროლი; სამმართველოში მომზადებული
დოკუმენტების ვიზირება; სამმართველოს
მუშაობის ანგარიშის წარდგენა
სამინისტროს ხელმძღვანელობისთვის;
კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს
სხვადასხვა სათათბირო ორგანოების
(კომისიების) საქმიანობაში მონაწილეობა;
დებულებითა და ხელმძღვანელობის მიერ
დაკისრებული სხვა უფლებამოსილებების
განხორციელება.
ადმინისტრაციული და იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოვალეობის
შემსრულებებლი, აფხაზეთის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
დეკ / 2013 - თებ / 2014, 1150 ლარი (2 თვე)
მოვალეობები: სამინისტროს წლიური და საშუალოვადიანი
ბიუჯეტის პროექტების მომზადება;
სახელმწიფო შესყიდვების წესით შეძენილი
და ჰუმანიტარული დახმარების ხაზით
შემოსული ტვირთის მიღება, აღრიცხვა,
შენახვა და გაცემა; სამინისტორს
საქმისწარმოების ორგანიზება, არქივის
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წარმოება; სამინისტროს საჯარო მოხელეთა
და მოსამსახურეთა მიერ შრომის
დისცილინის დაცვის კონტროლი,
გადაცდომის ფაქტებზე სამსახურებრივი
მოკვლევის ჩატარება და სათანადო
რეკომენდაციების მომზადება; მინისტრის,
მინისტრის მოადგილეებისა და
სამინისტროს სხვა თანამდებობის პირების
საქმიანობის ხელშეწყობა;
მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა
სოცილაური დაცვისა და შრომის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, აფხაზეთის ა. რ.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, აპრ / 2010 - დეკ / 2013, 800
ლარი (44 თვე - 3 წელი და 8 თვე)
მოვალეობები: იგპ-თა ერთიანი ელექტრონული ბაზის
შექმნაში მონაწილების მიღება, ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილების
კომისიაში მუშაობა;
-სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ
სხვადასხვა გასვლით ღონისძიებებში
მონაწილეობა;
- ჰუმანიტარული ტვირთის ხარჯვასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მისაღებად
სიტყვიერი შეტყობინების გადაგზვნა იმ
სამედიცინო დაწესებულებებზე,
რომლებმაც სამინისტროდან მიიღეს
ჰუმანიტარული დახმარება. და ა. შ.
მიზეზი: რეორგანიზაცია
სოციალური დაცვისა და შრომის დეპარტამენტის უფროსი, აფხაზეთის ა. რ. შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, იან / 2005 - აპრ / 2010, 950 ლარი (63
თვე - 5 წელი და 3 თვე)
მოვალეობები: დეპარტამენტში შემავალ სოცილაურ
საკითხთა კოორდინაცია,
კონტროლი;ყოველთვიური, კვარტალური
და წლიური ანგარიშების მინისტრთან
წარდგენა; დევნილთა რეაბილიტაციის
პროგრამების კოორდინაცია და მათი
რეალიზაციის უზრუნველყოფა; დევნილთა
საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ და
საერთაშორისო ჰუმნიტარულ და დონორ
ორგანიზაციებთან
ურთიერთთანამშრომლობა-დევნილთა
სოციალური რეაბილიტაციის მიზნით;
თანამშრომლობა პრესასა და
ტელევიზიასთან- დევნილთა
პრობლემატური საკითხების გაშუქების
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მიზნით; რეგიონებში განსახლებულ
დევნილთათვის სამინისტროს მიერ
რეგიონალური პროგრამების მომზადებისა
და რეალიზაციის უზრუნველყოფაში
მონაწილეობა. თანამშრომლობა
სოციალური დახმარებისა და დასაქმების
სახელმწიფო სააგენტოსთან დევნილთა
სოცილაურ დაცვასთან დაკავშირებულ
სხვადსახვა საკითხებზე -სიღარიბის
დაძლევის სახელმწიფო პროგრამაში
დევნილთა ჩართვა, ინვალიდთა
უზრუნველყოფა საჭირო მასალებითა და
ტექნიკით.
მიზეზი: რეორგანიზაცია
მინისტრის მოადგილე, აფხაზეთის შრომის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების სამინისტრო,
იან / 1996 - იან / 2005, 125 ლარი (108 თვე - 9 წელი)
მოვალეობები: საქართველოს დასაქმების პოლიტიკის
გატარება აფხაზეთის ა.რ. მთავრობაში
შრომისუნარიან დევნილთა დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით.
მიზეზი: რეორგანიზაცია
მინისტრის მოადგილე, აფხაზეთის სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო, იან / 1992 დეკ / 1995, 125 ლარი (47 თვე - 3 წელი და 11 თვე)
მოვალეობები: აფხაზეთის ომის შემდგომ გადარჩენილი
სატრანსპორტო საშუალებებისა და
ტექნიკის მონიტორინგი და პრივატიზაციის
საკითხის ხელშეწყობა დევნილი
მოსახლეობისათვის, მინისტრის
ბრძანებების, წერილების, წინადადებების,
პროექტების მომზადება აფხაზეთის ა. რ.
მთავრობასთან კოორდინირებულად.
მიზეზი: რეორგანიზაცია
სრული სტაჟი: 267 თვე (22 წელი და 3 თვე)

ენები
ქართული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), რუსული (წერა:ძალიან კარგი,
მეტყველება:ძალიან კარგი)

კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი), ინტერნეტი (კარგი)
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ტრენინგები, სხვა მიღწევები
USAID-AED, აგვისტო / 2002 - სექტემბერი / 2002
ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდა ლიდერების მოძრაობა მშვიდობისათვის
USAID-AED, ივნისი / 2001 - აგვისტო / 2001
ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისათვის, სერთიფიკატი
USAID-AED, ივლისი / 1999 - აგვისტო / 1999
ახალგაზრდა ლიდერების მოძრაობა კავკასიაში
USAID-AED, ივლისი / 1998 - აგვისტო / 1998
კონფლიქტოლოგია

პროექტები
●

●

●

●

იგპ-თა სოციალურ სტატუსზე ორიენტირებული ერთიანი ელექტრონული ბანკი ს
ეტეპობრივი ბაზის შექმნა, იანვარი / 2012 - დეკემბერი / 2012
კოორდინატორი,
საველე სამუშაობის ჩატარება, ანკეტირება კოლექტიურ ცენტრებში: წყალტუბო,
სამტრედია, ხონი, ვანი, ბაღდათი, ზესტაფონი, ტყიბული, თერჯოლა, საჩხერე,
ჭიათურა, ცაგერი, ლენტეხი, ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური.
გპ-თა სოციალურ სტატუსზე ორიენტირებული ერთიანი ელექტრონული ბანკი ს
ეტეპობრივი ბაზის შექმნა, მაისი / 2010 - დეკემბერი / 2010
თანკოორდინატორი,
საანკეტო მონაცემების ერთიან ბაზაში გადატანა, მონაცემთა ბაზის ორგანიზება ,
სატისტიკური დამუშავება, შედეგების სრულყოფილი მომზადება.
იგპ-თა სოციალურ სტატუსზე ორიენტირებული ერთიანი ელექტრონული ბანკი ს
ეტეპობრივი ფორმირება. (საპილოტე, მარტი / 2009 - დეკემბერი / 2009
პროგრამის კოორდინატორი,
იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის დემოგრაფიული, ჯანმრთელობისა დ
სოცილურ-ეკონომიკური მდგომარეობის რელევანტური, ერთიანი ელექტრონული
მონაცემთა ბაზის შექმნა..განხორციელდა ანკეტირება კოლექტიურ
ცენტრებში:ზუგდიდსა და ქუთაისში. სულ 1500 დევნილი ოჯახი.
"აფხაზეთის მომავალი", ივლისი / 1998 - სექტემბერი / 2003
პროექტის კოორდინატორი,
ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში (USAID-AED.

რეკომენდატორები
თენგიზ კვირტია, მინისტრის მოადგილე, მედიცინის აკდემიური დოქტორი, აფხაზეთის ა.რ.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ამინისტრო
tkvirtia@gmail.com, 577092559,
მიმაგრებული ფაილი
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დამატებითი დოკუმენტები
●

დიპლომი

●

საპატიო სიგელი

●

აიდი ბარათი

●

დადგენილება

●

სარეკომენდაციო წერილი

●

შრომის წიგანკი-1

●

შრომის წიგნაკი-2

●

შრომის წიგნაკი 3

●

მოწმობა

●

მადლობა
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სამოტივაციო წერილი

მოგესალმებით,
ვიყავი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და იურიდიულ საკითხთა
სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.
გთავაზობთ ჩემს კანდიდატურას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა
და იურიდიულ საკითხთა სამმართველოს უფროსის ვაკანსიაზე.
წარმოგიდგენთ ჩემი პროფესიული უნარ-ჩვევების შესახებ მოკლე ინფორმაციას.
მაქვს დიდი გამოცდილება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობის:
სხვასდასხვა წლებში ვიყავი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვის,
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომისა და დასაქმების მინისტრის მოადგილე.
აფხაზეთის ომის პერიოდში ვმუშაობდი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე.სოხუმის დაცემამდე
მოვახერხე მცირეწლოვანი შვილების სამშვიდობოზე გაგზავნა, ხოლო მე და ჩემი მეუღლე
ბოლომდე ველოდით სიტუაციის შეცვლას და საბოლოოდ სოხუმი დავტოვე დაცემიდან ერთი
თვის შემდეგ.
2005-2011წ.წ.-ში მიმდინარე უწყებათა რეორგანიზაცია – ოპტიმიზაცია-ლიკვიდაციის
შესაბამისად ვიყავი - აფახაზეთის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სოციალური დაცვისა და შრომის დეპარტამენტის უფროსი, შემდგომ,
სოციალური დაცვისა და შრომის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
დევნილთა ჯანმრთელობის, სოციალურ - ეკონომიკური რეაბილიტაციის მიმართულებით ჩემს
მიერ ინიცირებული და რეალიზებული არის არა ერთი პროგრამა, პროექტი, ღონისძიება.
როგორც ხელმძღვანელ მუშაკს ყოველთვის მქონდა საკუთარი ხედვა პრიორიტეტების
დელეგირების მიმართულებით, რაც არ გამორიცხავდა გამოცდილების გაზიარებას,
განსხვავებული აზრის მოსმენა –გაანალიზებას და შესაბამისად ცვლილებების შეტანას ჩემი
მართვის ფორმულებსა და მოდელებში.
ვიყავი ხელმძღვანელი თუ რიგითი მუშაკი ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ იდეის პროგრამად
გადაქცევა და მისი წარმატებული რეალიზაციის პირველი კრიტერიუმი არის გუნდური
მუშაობა, კონსოლიდირებული კოლექტივი.
ყოველთვის მქონდა და მაქვს პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა,
მიღებული განათლება და გამოცდილება მაძლევს საშუალებას, რომ ჩემი წვლილი შევიტანო
დევნილთა ჯანმრთელობის, სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაციის საკითხებში.
მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისათვის.
პატივისცემით,
მზია ჯალაღონია
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ოჯახის წევრები
მეუღლე, ალეკო გადელია 1958-09-24
საქართველო, თბილისი, ვარკეთილი4, მე 3კვარტ. 11 კორპ, ბ. 34
უმუშევარი
შვილი, გიორგი გადელია 0000-00-00
საქართველო, თბილისი, ვარკეთილი4, მე 3კვარტ. 11 კორპ, ბ. 34
უმუშევარი
შვილი, ვახტანგ გადელია 0000-00-00
საქართველო, თბილისი, ვარკეთილი4, მე 3კვარტ. 11 კორპ, ბ. 34
სტუდენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია
მამის სახელი ვლადიმერი
სქესი

მდედრობითი

მოქალაქეობა საქართველო
დაბადების ადგილი
სამხედრო ვალდებულება
პირადი ნომერი
სერია

ოჩამჩირის რ-ნი, სოფ.კოჩარა
არასამხედრო ვალდებული
62001007119
13IA94492

ფაქტობრივი მისამართი

ვარკეთილი4, მე 3კვარტ. 11 კორპ, ბ. 34,
თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი

ჯგუბურიას ქ.8/6, სოხუმი, საქართველო

სახლის ტელეფონი

2786278
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