
პირველი ვებ გვერდი

FIRST WEBSITE
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Current Logo
არსებული ლოგო
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Current Internet Presence
არსებული ინტერნეტ პლატფორები

https://www.facebook.com/habitati

None – არ აქვს

contact.head.ge@gmail.com
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Aimed Internet Presence
სამიზნე/დაგეგმილი პლატფორები

https://www.facebook.com/habitati

none

contact.head.ge@gmail.com

www.head.ge

https://www.facebook.com/head

....@head.ge

e.g., info@head.ge

contact@head.ge

→

→

→
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mailto:....@head.ge
mailto:info@head.ge
mailto:contact@head.ge
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Welcome to HEAD

Contact/კონტაქტი

Team/გუნდი

Website – Landing page beneficiaries and donors

ვებ გვერდი საწყისი გვერდი – ბენეფიციარები და დონორები

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას

I want to support
მინდა მხარი
დავუჭირო
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I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას

Website – Area for beneficiaries
ვებგვერდი–სივრცე ბენეფიციარებისათვის
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ვ

Welcome to HEAD

Who we are/ვინ ვართ? Day Care Centres/დღის
ცენტრები

Useful 
Resources/სასარგებლო

რესურსები

Special 
Services/სპეციალური

სერვისები

Website – Landing page
ძირითადი გვერდი

Contact/კონტაქტი

Team/გუნდი

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას



Website – Subpages 1st Level/ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები I დონე

Who we are/ვინ
ვართ

Content: Vision, Mission, History/კონტენტი, მისია, 

ისტორია

To provide: all texts/ტექსტი

Day Care Centers/დღის
ცენტრები

Content: Overview, Links to individual DCC/მიმოხილვა, ლინკები
ცალკეული ცენტრის

To provide: all texts/ტექსტი

Special Services/სპეციალური
სერვისები

Useful 
Resources/სასარგებლო
რესურსები
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Content: public services, other institutions, news/კონტენტი:საჯარო
სერვისები, სხვა ინსტიტუციები, სიახლეები
To provide: Links/ლინკები

Content: Short introduction, Address/contact, Google Maps;
კონტენტი: მოკლე მიმოხილვა, მის/საკონტაქტო, Google 

Maps To provide: all texts/ტექსტი

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას
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Website – Subpages 1nd Level/ ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები I დონე

Contact/კონტაქტი Team/გუნდი

Content: Address/contact data/კონტენტი: 

მისამართი/საკონტაქტო ინფორმაცია
To provide: Names, Telephone number, 
email adresses/სახელები, ტელეფონის
ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი

Content: Names and profession
კონტენტი: სახელები და პოზიციები
To provide: Pictures, Text/ფოტოები, 

ტექსტი

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას



Website – Subpages 2nd Level/ ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები II დონე - დღის

ცენტრები

DCC Kutaisi/ქუთაისის
დღის ცენტრი

DCC Samtredia/სამტრედიის
დღის ცენტრი

DCC 
Saguramo/საგურამოს
დღის ცენტრი

DCC Baghdati*/ბაღდათის
დღის ცენტრი

DCC Terjola/თრჯოლის
დღის ცენტრი

DCC Baghdati*/ბაღდათის
დღის ცენტრი

Content: Short introduction per center, Address/contact, Google Maps/კონტენტი: თითოეული ცენტრის მოკლე წარდგენა, მისამართი, 

საკონტაქტო, Google Maps

To provide from project team: Pictures, all texts/პროექტის გუნდის მიერ უზრუნვეკყოფილი უნდა იყოს ფოტოები, ტექსტი
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*Architecture of the website should already provide two sub-pages for the new day care centers (in-active online-use so fare) ვებ გვერდის
არქიტექტურა მოცემული დროისთვის უნდა უზრუნველყოფდეს ორ ქვე გვერდს ახალი დღის ცენტრებისთვის (არააქტიური ონლაინ
გამოყენება)

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას
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Website – Subpages 2nd Level Day Care Center/ ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები
II დონე - დღის ცენტრი

Example of a barrier-free website which is showing a map with different service centers (https://einfach-
jena.de/): რუკაზე აღნიშნული უნდა იყოს ორგანიზაციის სერვისების (ოფისი, დღის ცენტრები, 

მეტყველების თერაპიის ცენტრები) მდებარეობა, მაგალითისთვის იხ. ფოტო.
I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას

https://einfach-jena.de/


Website – Subpages 2nd Level Special Services 
ვებ გვერდი - ქვე–გვერდები II დონე სპეციალური სერვისები

Speech 
Therapy/მეტყველების
თერაპია

Physio Therapy/ფიზიო
თერაპია

Behaviour Therapy/ქცევის
თერაპია

* Content: Short introduction per center, Address/contact, Google Maps/კონტენტი: თითოეული ცენტრის მოკლე წარდგენა, მისამართი, 

საკონტაქტო, Google Maps

To provide from project team: Pictures, all texts/პროექტის გუნდის მიერ უზრუნვეკყოფილი უნდა იყოს ფოტოები, ტექსტი
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*Architecture of the website should already provide two sub-pages for the new day care centers (in-active online-use so fare) ვებ გვერდის
არქიტექტურა მოცემული დროისთვის უნდა უზრუნველყოფდეს ორ ქვე გვერდს ახალი დღის ცენტრებისთვის (არააქტიური ონლაინ
გამოყენება)

I look for 

support
ვეძებ

მხარდაჭერას
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Website – Area for donors and partners/ვებ გვერდი – სივრცე დონორებისა და 

პარტიონერბისთვის

I want to support
მინდა მხარი
დავუჭირო
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Welcome to HEAD

Who we are/ვინ ვართ Partnerships/
პარტნიორები

Contact/კონტაქტი

Team/გუნდი

Join in/შემოგგვიერთდითNews/სიახლეები

Website – Landing page
ვებ გვერდი-საწყისი გვერდი

Donation 

Button/დონაციის
ღილაკი

I want to 

support
მინდა მხარი
დავუჭირო

I want to 

support
მინდა
მხარი

დავუჭირო



Website – Subpages 1st Level/ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები I დონე

Who we are/ვინ ვართ

Content: Vision, Mission, History…/კონტენტი: ხედვა, 

მისია, ისტორია
To provide: all texts/სრული ტექსტი

Partnerships/პარტნიორები

Content: Overview, Present Projects/კონტენტი: მიმოხილვა, 

მიმდინარე პროექტები
To provide: all texts/სრული ტექსტი

News/სიახლეები Join 
in/შემოგვიერთდი
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Content: Volunteering, Internship, Vacancies/კონტენტი: მოხალისეობა, 

სტაჟირება, ვაკანსიები
To provide: Links/ლინკები

Content: Announcements, Posts/კონტენტი: განცხადებები, 

პოსტები
To provide: all texts/სრული ტექქსტი

I want to 

support
მინდა მხარი
დავუჭირო
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Website – Subpages 1st Level/ვებ გვერდი – ქვე–გვერდები I დონე

Contact/კონტაქტი Team/გუნდი

Content: Address/contact data/კონტენტი: 

მისამართი/საკონტაქტო ინფორმაცია
To provide: Names, Telephone number, 
email adresses/სახელები, ტელეფონის
ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი

Content: Names and 
profession/კონტენტი: სახელები და
პოზიციები
To provide: Pictures, Text/ფოტოები, 

ტექსტი

I want to 

support
მინდა მხარი
დავუჭირო


