
 
 

„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის“ 

Civil Society STAR Initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in 
Georgia 

ტექნიკური დავალება/TOR 
 

ექსპერტი/სტატიების, ისტორიების, ტექსტების შემდგენელი 
Shor term Expert for Articles, Stories and other Textual Materials  

 
 
1. შესავალი/ Introduction 
არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა 
და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული 
გამოწვევების იდენტიფიცირება, პრობლემების გადაწყვეტის მდგრადი მოდელების შექმნა, 
განხორციელება და დანერგვა.  
 
2021 წლიდან ორგანიზაცია ახორციელებს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ 
დაფინანსებულ პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა:  მდგრადი, ღია და 
ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის“ 
რომელიც მიზნად ისახავს, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება როგორც დამოუკიდებელი, 
მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით. 
პროექტს სამი კონკრეტული ამოცანა აქვს: 

1. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო 
სამართლებრივი და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის, სახელმწიფო დაფინანსების 
გამჭვირვალობა და არასახელმწიფო დაფინანსების გამრავალფეროვნება, ბიზნესის 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის პოპულარიზაცია. 

2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ სამიზნე აუდიტორიას შორის კავშირების 
გამყარება, მათ შორის, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, საზოგადოების 
სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობა და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული 
საქმიანობის წახალისება.  

3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება და სამოქალაქო 
სექტორის ინსტიტუციური გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა 
და ადვოკატირების  თვალსაზრისით. 

პროექტს ახორციელებს  კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და 
ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული 
პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP). 
"სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა" ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის 
"სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" (CSSIGE 2017-2020) განხორციელების 
პროცესში მიღებულ ცოდნასა და  გამოცდილებას.  
The European Union (EU) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) funded project ‘Civil Society STAR Initiative: CSOs 
as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia’ aims to strengthen civil 
society as an independent, sustainable, transparent, and accountable development actor across Georgia.  
The project has three specific objectives: 

1. To improve the political and financial framework and environment for the sustainable development of civil 
society in Georgia, and to promote a corporate social responsibility (CSR) culture.  



 
 

2. To reinforce the links between CSOs and their constituencies through the active promotion of civic values, 
participation, and community engagement.  

3. To build capacities of CSOs inclusively, in particular oversight and advocacy skills, and to institutionally 
strengthen the civil society sector countrywide. 

The project is implemented by the Consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of the 
following CSOs: Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Civil Society Institute (CSI), 
Center for Training and Consultancy (CTC), Education Development and Employment Center (EDEC), and Institute 
for European Politics (IEP). 
‘The Civil Society STAR Initiative’ builds on the experience and lessons learned of the EU-supported action 
‘Georgian Civil Society Sustainability Initiative (CSSIGE 2017-2020). 
 
პროექტის ერთ–ერთი აქტივობაა: ვებ–პლატფორმის მომზადება და ადმინისტრირება, რომელიც მხარს 
დაუჭერს მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციას საქართველოში (Sub-Activity: 3.2.5 Web-platform for 
Volunteerism); ახლად შექმნილი ვებ–პლატფორმა დაკავშირებულია ქართველ მომხმარებლებში 
პოპულარულ სოციალურ არხებთან, მათ შორის პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 
ინიციატივა“ (CSSIGE) ფარგლებში შექმნილ timerepublik.com-ის Facebook გვერდთან „ვოლუნტერი”, ასევე 
შექმნილია ვოლუნტერის Tweeter, Instagram არხები. 
საქართველოში მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციის, მოხალისეობრივი კულტურის განვითარების 
და მოხალისეობრივ საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიზნით, EDEC-ი აგროვებს 
ინფორმაციას ინდივიდების, სამოქალაქო და ბიზნეს ორგანიზაციების მიერ ქვეყნის მასშტაბით 
განხორციელებული მოხალისეობრივი აქტივობების შესახებ, რომელიც განთავსდება ვოლუნტერის ვებ 
და სოციალური არებზე.  
აღნიშნული საქმიანობისათვის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ესაჭიროება 
მოკლევადიანი ექსპერტი/სტატიების, ისტორიების, ტექსტების შემდგენელი. 

One of the activities of the project is Development and Administration of the Web-platform for 
Volunteerism (Sub-Act. 3.2.5). This web platform is used to popularize the idea of volunteerism through 
providing information and stories about cases of volunteerism. 
 

2. ტექნიკური დავალების მიზანი/Overall Objective of the Tor  
2.1. ექსპერტის საქმიანობა გულისხმობს მოხალისეობის თემაზე სტატიების მომზადებას, რომელიც 

დაფუძნებული იქნება რეალურ ისტორიებზე და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლებას მოხალისეობრივი საქმიანობის, მისი ფორმებისა და მნიშვნელობის შესახებ. სტატიები 
გამოქვეყნდება მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციისთვის შექმნილ ციფრულ პლათფორმებზე და 
სოციალურ არხებზე: 
Facebook - https://www.facebook.com/volunteer.ge/ 
Instagram - https://www.instagram.com/volunteer.ge/ 
Tweeter - https://twitter.com/voluntter.ge/ 
Web - http://volunteer.ge/ 
 

The activity of the expert involves the preparation of articles on the topic of volunteering, which will be based on 
real stories and will help raise public awareness about volunteering, its forms and importance. Articles will be 
published on digital platforms and social channels created to promote the idea of volunteering. 

 
3. კონკრეტული დავალება/Special Task: 
ექსპერტი  უშუალო პასუხისმგებლობაა განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: 
 

3.1. ინდივიდებისა და ორგანიზაციების მიერ მოხალისეობრივად განხორციელებული საქმიანობების 
შესახებ ისტორიების მოძიება; 

3.2. მოხალისეობრივი საქმიანობების ინიციატორებთან, მონაწილეებთან ინტერვიუების წარმოება 
და მოძიებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სტატიების, ისტორიების, ტექსტების მომზადება;  

https://www.facebook.com/volunteer.ge/
https://www.instagram.com/volunteer.ge/
https://twitter.com/voluntter.ge/
http://volunteer.ge/


 
 

3.3. წერილობითი სტილის (storytelling) შექმნა და შენარჩუნება, ვოლუნტერისთვის შექმნილი და 
დამტკიცებული ფილოსოფიური და ვიზუალური იდენტობის გზამკვლევის შესაბამისად; 

3.4. სტატიის შინაარსის შესაბამისი ფოტოს შერჩევა. 
 

The expert is directly responsible for the following activities: 
3.1. Finding stories about volunteer activities by individuals and organizations;  
3.2. Conducting interviews with volunteer initiators and participants and preparing articles, stories, texts 

based on the information found; 
3.3. Creating and maintaining a written style (storytelling) in accordance with the philosophical and visual 

identity guide created and approved for the volunteer; 
3.4. Selecting a photo that is relevant to the content of the article. 

 
 

4. მეთოდოლოგია/ Methodology: 
4.1. ინფორმაციის მოძიება, ინტერვიუების დაგეგმვა-ჩატარება, ტენდენციების გამოვლენა, 
აუდიტორიის უკუკავშირზე დაკვირვება და ანალიზი, მჭიდრო კომუნიკაცია პროექტის გუნდთან.  
 

Finding information, planning and conducting interviews, identifying trends, monitoring and analyzing audience 
feedback, and communicating closely with the project team. 

 
 
5. პროდუქტი/Product 

5.1. კვირაში მინიმუმ 14 გამოქვეყნებული სტატია. 
 

At least 14 published articles per week. 
 

6. ძირითადი მოთხოვნები/Main Requirements 
(უნარ–ჩვევები, განათლება, პროფესიული ცოდნა–გამოცდილება) 

 
განათლება: უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის, ფილოლოგიის, მასობრივი კომუნიკაციების ან 
მასთან დაკავშირებულ დისციპლინებში. 

– ქართულ და ინგლისურ ენაზე საინტერესო სტატიების მომზადების ცოდნა და გამოცდილება; 
– მოძიებული ინფორმაციის, მტკიცებულებების და ფაქტების ანალიზი, დამუშავების, 

დასაბუთების, მოკლედ და საინტერესოდ წარმოჩენის უნარი და გამოცდილება; 
– თანამედროვე ტენდენციების ცოდნა ანალიტიკურ წერაში; 
– აკადემიური წერის წესების ცოდნა, მათ შორის, პლაგიატის თავიდან აცილებისა და ციტირების 

სწორი ტექნიკების ცოდნა; 
– ტექსტის რედაქტირების ტექნიკების ცოდნა; 
– აუდიტორიის სწორად შერჩევის, ინფორმაციის მოძიების, ინტერვიუს ჩატარების ცოდნა და 

გამოცდილება; 
– დავალებების დროულად და ხარისხიანად შესრულების უნარი; 
– ორგანიზებულობა; 
– გუნდურად მუშაობის უნარი; 
– პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
– დეტალებზე კონცენტრირების უნარი; 
– დროის მენეჯმენტის უნარი. 

 
დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: 

 



 
 

 CV, სადაც აღწერილია კანდიდატის სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის სტატიების, ისტორიების, 
ტექსტების მომზადების შესახებ; მითითებულია ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო 
ინფორმაცია, რომლებიც დაადასტურებენ კანდიდატის, ტექნიკური დავალებით მოთხოვნილი 
საქმიანობების შესრულების გამოცდილებას. 

 პორტფოლიო (შექმნილი სტატიებით). 
 

Higher education in journalism, philology, mass communication or related disciplines; work experience in 
preparing interesting articles in Georgian and English; ability and experience in processing information, 
evidence and facts, into brief and interesting presentations; knowledge in properly selecting the audience, 
finding information, conducting interviews. 

 
7. ტექნიკური დავალების ხანგრძლივობა/The Duration of the Technical task 

 
2022 წლის აპრილი-დეკემბერი, 36 დღე/April-December 2022, 36 days 

 
8. შერჩევის პროცედურები/Sampling procedures: 

განაცხადები მიიღება ელექტრონულად 2022 წლის 23 მარტიდან - 31 მარტის 15:00 საათამდე, ელ 
ფოსტის მისამართზე admin@edec.ge სათაურში მიუთითეთ ექსპერტი/სტატიების, ისტორიების, 
ტექსტების შემდგენელი. 

შერჩევას მოახდენს პროექტის გუნდი, რომელიც დაუკავშირდება მხოლოდ ინტერვიუსთვის 
შერჩეულ პრეტენდენტებს. 

Applications will be accepted electronically from March 23, 2022 - March 31, 15:00. The selection will be made 
by the project team. 

9. დამატებითი შეკითხვებისთვის დაგვიკავშირდით:  

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი  
ქ. ქუთაისი, ინგოროყვას ქ. 64; ტელ: 0431 25 13 30 
საკონტაქტო პირი: ნათია ნამიჭეიშვილი 
ტელეფონი: 0431 25 13 30;  
ელ-ფოსტა: programs@edec.ge  
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