მარგარიტა (რიტა) დოლიძე

1984 - დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ჟურნალისტიკა
1984 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ხელოვნებათმცოდნეობა
1984 – 1985 - გაზეთი „სოვეტონ ირისტინი“ (სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი)
1985 – 2006 - საქართველოს სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ”საქინფორმი” კორესპონდენტი;
სააგენტოს მთავარი რედაქციის სპეციალური კორესპონდენტი;
საქართველოს რეგიონებში მომუშავე კორესპონდენტთა ქსელის
განყოფილების გამგე;
1986 - ბეჭდვითი სიტყვის მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების საკავშირო
ინსტიტუტი (მოსკოვი)
1988-1992- საქინფორმის საკუთარი კორესპონდენტი და ცხინვალის ზონის განყოფილების
გამგე კონფლიქტის პერიოდში
1991 – ოდესა - საერთაშორისო შეხვედრა - "მრგვალი მაგიდა" ქართულ-ოსური
კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე;
1995 - ჟურნალისტთა საერთაშორისო ორგანიზაციის (IFJ) წევრი
2000- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა - ჟურნალისტიკა
(თემა - "კონფლიქტის ზონაში მომუშავე ჟურნალისტის როლი და ეთიკა);
2001-2006- საქინფორმის საკუთარი კორესპონდენტი აშშ, კანადა, მექსიკა;
2001-2003 - აკრედიტაცია Foreign Press Center of USA ვაშინგტონში;
2004-2006- Stratford Career Institute -სოციოლოგია და ფსიქოლოგია;
2008- დღემდე - არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ფრთხილად, ბავშვებია!” პრეზიდენტი;
2010 – ENO ( Environment Online) საერთაშორისო ორგანიზაციის მდივანი საქართველოში;
2012- საერთაშორისო ორგანიზაციის Democracy and Human Rights Education in Europe წევრი;
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Adobe Photoshop
ენები - ქართული, რუსული, ინგლისური, უკრაინული.

იხილეთ ლინკები:
http://gazeta.aif.ru/online/tbilisi/364/15_01
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=42&info_id=1797
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=42&info_id=1831
http://m.radio.cz/ru/rubrika/pismo/o-martovskoj-viktorine-i-priobshchenii-k-teatru

სამოტივაციო წერილი

გავეცანი სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" გენ.დირექტორის თამანდებობაზე
გამოცხადებულ ვაკანსიას.
მაქვს ჟურნალისტიკის სფეროში მუშაობის 30-წლიანი გამოცდილება. ვთვლი, რომ ჩემი
განათლება, გამოცდილება, დამსახურება, პიროვნული თვისებები და პროფესიული უნარჩვევბი შეესაბამება ამ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე ჩავატარე მაუწყებლის მარკეტინგის,
სტრატეგიის და პროგრამების ერთგვარი კვლევა. მაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის
შემდგომი განვითარების და მართვის სისტემის გაუმჯობესების ხედვა, რომელიც

საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების კონცეფციაში ჩამოვაყალიბე. იგი ასახავს
როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაში უკვე არსებული და გამართლებული
ტრადიციების შენარჩუნების გზებს, ასევე

უფრო მოქნილი, სადღეისო პრობლემატიკაზე

ორიენტირებული და ახალი გამოწვევებისადმი ადაპტირებული მუშაობის სტილს და მათი
ურთიერთ არსებობის შესაძლებლობას. ასევე ვთვლი, რომ შესაძლებელია სოციალური
პლატფორმის უკეთესად გამოყენება და ათვისება, ხოლო გადაცემების საგანმანათლებლო და
ეროვნულობის დონის ამაღლება დემოკრატიის და ტოლერანტობის ჭრილში.

მსურც ჩემი ცოდნა და ენთუზიაზმი, პროფესიული და ცხოვრებისეული გამოცდილება და
დაკისრებული საქმისადმი პასუხისმგებლობა მოვახმარო საზოგადოებრივი მაუწყებლის
წარმატებულ მოღვაწეობას.

პატივიცემით
მარგარიტა დოლიძე

.

