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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. 
ვოლუნტერის სოციალური არხების მართვის მიზნით EDEC-ს ესაჭიროება მოკლევადიანი ექსპერტი 
სოციალური მედიის საკითხებში. 
 
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. The platform is supported through 
social media channels. 
 

 
2. ტექნიკური დავალების მიზანი/Overall Objective of the Tor  
2.1. სოციალური მედია ექსპერტის მიზანია უზრუნველყოს ვოლუნტერის სოციალური არხების (Facebook, 

Instagram, Tweeter) მართვა. 
Facebook - https://www.facebook.com/volunteer.ge/ 
Instagram - https://www.instagram.com/volunteer.ge/ 
Tweeter - https://twitter.com/voluntter.ge/ 
 

Social Media Expert aims to manage Volunteer social channels (Facebook, Instagram, Tweeter). 
 
 
3. კონკრეტული დავალება/Special Task: 
ექსპერტის უშუალო პასუხისმგებლობაა განახორციელოს შემდეგი საქმიანობები: 

3.1. ვოლუნტერის ფილოსოფიური და ვიზუალური იდენტობის გზამკვლევის შესაბამისად სოციალური 
არხების, Facebook, Instagram, twitter ადმინისტრირება (ინფორმაციის, ფოტო და ვიდეო მასალის 
მომზადება, განთავსება); 

3.2. ვოლუნტერის სოციალური არხების აუდიტორიის კვლევა, ასაკობრივი და სეგმენტური დაყოფის 
უზრუნველყოფა, შესაბამისი სარეკლამო და პრომო კამპანიების განხორციელება; 

3.3.  ვოლუნტერის ვებ–პლატფორმასთან სოციალური მედიის კომპონენტების ინტეგრირების და 
ოპტიმიზაციის სტრატეგიის განვითარება; 

3.4. სოციალური მედიის არხების სტატისტიკის წარმოება, ანალიზი და ანგარიშგება 
3.5. ტექნიკური ხარვეზების ანალიზი და აღმოფხვრა 
3.6. ახალი იდეების, საინტერესო თემების გამოვლენა, ტრენდების, ტენდენციების, საუკეთესო 

სამომხმარებლო პრაქტიკების მოძიება, გაზიარება პროექტის გუნდთან 
3.7. მომხმარებლის მხრიდან დაფიქსირებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ორგანიზაციის PR 

მენეჯერისთვის ინფორმაციის დროულად მიწოდება.  
 

The expert is directly responsible for carrying out the following activities: 

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


 
 

3.1. Administration of social channels, Facebook, Instagram, Twitter (preparation, posting of information, photos 
and videos) in accordance with Volunteer’s Philosophical and Visual Identity Guide; 

3.2. Research the audience of volunteer social channels, ensure age and segmentation, implement relevant 
advertising and promo campaigns; 

3.3. Development of a strategy for integrating and optimizing social media components with the Volunteer web 
platform; 

3.4. Production, analysis and reporting of social media channel statistics; 
3.5. Analysis and elimination of technical deficiencies; 
3.6. Discover new ideas, interesting topics, find trends, tendencies, best consumer practices, share with the project 

team; 
3.7. Timely provision of information to the PR manager of the organization regarding the problems observed by 

the user. 
 
4. მეთოდოლოგია/ Methodology: 
4.1. კონსულტაცია, ჯგუფური და ინდივიდუალური შეხვედრები, მჭიდრო კომუნიკაცია პროექტის 

გუნდთან, კვლევა, ანალიზი, მონიტორინგი.  
 

Consulting, research, analysis, monitoring, group and individual meetings, communication with the project team. 
 
5. პროდუქტი/Product 
5.1. ვოლუნტერის სოციალური არხების (Facebook, Instagram, twitter) გამართული ფუნქციონირება. 

   
Proper functioning social channels of Volunteer (Facebook, Instagram, Twitter). 

 
6. ძირითადი მოთხოვნები/Main Requirements 

(უნარ–ჩვევები, განათლება, პროფესიული ცოდნა–გამოცდილება) 
განათლება: უმაღლესი განათლება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სფეროში 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ან სოციალურ-მეცნიერებათა სფეროში ჟურნალისტიკისა და 
მასობრივი კომუნიკაციების მიმართულებით. 
 
ცოდნა–გამოცდილება და უნარ–ჩვევები: 

– ვებ პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება; 
– სოციალური პლატფორმების მართვისა, აუდიტორიის სწორად შერჩევისა და აუდიტორიის 

კვლევის უნარი; 
– ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის კარგი უნარი; 
– დავალებების დროულად და ხარისხიანად შესრულების უნარი; 
– ორგანიზებულობა; 
– გუნდურად მუშაობის უნარი; 
– პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
– დეტალებზე კონცენტრირების უნარი. 

 
დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: 

- CV, სადაც აღწერილია კანდიდატის სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის სოციალური მედია 
არხების მართვის შესახებ; მითითებულია ორი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია, 
რომლებიც დაადასტურებენ კანდიდატის, ტექნიკური დავალებით მოთხოვნილი საქმიანობების 
შესრულების გამოცდილებას. 

 
Higher education in the field of Information Technology or Social Sciences in the field of journalism and mass 
communications; work experience in web projects; ability to manage social media platforms including target group 
selection and analysis.  

 



 
 

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

2022 წლის აპრილი-დეკემბერი, 26 დღე/April-December 2022, 26 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 „სოციალური მედიის ექსპერტი“ 

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  

mailto:admin@edec.ge
mailto:programs@edec.ge

