ეს საიტი არის ახალგაზრდებისთვის საჭირო რესურსების და საინტერესო ინფორმაციის მისაღები ადგილი - კარიერული წინსვლის კიბე!
საიტს აქვს მრავალფეროვანი ფუნქციონალი, მაგალითად ვაკანსიები, განცხადებები, სასარგებლო ინფორმაცია, ამბები, ბლოგი და ა.შ.

www.kibefund.org
გთავაზობთ საიტის ფუნქციონალის მიმოხილვას:
1. პროფილები:

ეს არის ინდივიდების პროფილები, რომლებიც ავსებენ თავიანთი მიღწევების შესახებ. ფაქტიურად არის CV-ის და
Resume-ს ნაირსახეობა, იმ სიახლით, რომ ინდივიდებს ექნებათ დადასტურებული სერტიფიკატები - ბეჯები.
•
•
•
•

პროფილის რეგისტრაციისთვის გჭირდებათ ფოტოსურათი და თქვენი ელ-ფოსტა.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა დაადასტუროთ თქვენი ელ-ფოსტა( შეამოწმეთ SPAM საქაღალდე).
ამის შემდეგ, უნდა დაელოდოთ შეტყობინებას, რომ ადმინისტრატორმა გაააქტიუროს თქვენი პროფილი.
რეგისტრაციისას სავალდებულო არ არის სურათი, თუმცა ზოგადად უმჯობესია თუ შემდეგ დაამატებთ.

2. ორგანიზაციები
•

ორგანიზაციები რეგისტრირდებიან, წერენ მოკლე ინფორმაციას საკუთარი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. დაგჭირდებათ
თქვენი ლოგო.

•

ორგანიზაციის გვერდი განთავსებულია კატეგორიაში - პროფილები და ბეჯები, რადგან ორგანიზაციის გვერდიც არის პროფილის
ტიპის.

•

შეუძლიათ უფასოდ განათავსონ განცხადებები, სტატიები, ინფორმაცია მიმდინარე პროექტების ან აქტივობების შესახებ.

•

ორგანიზაციებს შეუძლიათ ორგანიზაციის აღწერაში დაწერონ თავისი ჩატარებული ან მიმდინარე პროექტების შესახებაც, ან
პირდაპირ შექმნან ბეჯი უკვე ჩატარებული პროექტისთვის.

•

ასევე, რაც ყველაზე მთავარია, ორგანიზაციები ქმნიან ბეჯებს, რომლებსაც შემდეგ ანიჭებენ მომხმარებლებს. ბეჯის მისაღებად,
მონაწილე შედის ორგანიზაციის გვერდზე, ნახულობს ორგანიზაციის გამოქვეყნებულ.

3. ბეჯები : ეს არის ერთგვარი ელექტრონული სერტიფიკატი, რომელსაც გასცემს ორგანიზაცია. მაგალითად.

საიტზე შექმნილი ბეჯი

არის პროექტი ან ღონისძიება, რომელიც განახორციელა თქვენმა ორგანიზაციამ.
•

ბეჯის შესაქმნელად დაგჭირდებათ მოკლე აღწერა და ქავერის სურათი. თქვენი შერჩევით.

•

ამისათვის გადადიხართ თქვენს პროფილში და თქვენი ორგანიზაციის აღწერის ქვემოთ, აჭერთ „ახალი ბეჯი“.

•

მონაწილის მიერ ბეჯის მოთხოვნის შემდეგ, ორგანიზაციამ უნდა დაუდასტუროს, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად მონაწილეობდა
პროექტში/ღონისძიებაში და დაუდასტუროს ბეჯი. ამისათვის მიღებული შეტყობინებიდან გადადიხართ კონკრეტულ ბეჯზე, ან
თქვენივე ბეჯზე გადადიხართ და იქ გხვდებათ დასადასტურებელი ადამიანების სია.

•

ორგანიზაციისთვის ეს არის თავისი პროექტის მონაწილეების უკეთ წარმოჩენის და ასევე მათი წარმატებების (Success story
tracking) ინფორმაციის მოძიების კარგი საშუალება.

4. პროექტების და სწავლის დაფინანსების მოთხოვნა
კერძო პირებს შეუძლიათ საიტზე დაარეგისტრირონ პროექტები ან მოითხოვონ სწავლის დაფინანსება.
ესეც ძალიან მარტივი და ცალსახა პროცედურაა. მიყვებით ღილაკს -> მოითხოვე პროექტის დაფინანსება

5. დონორებისთვის და კერძო დამფინანსებლისათვის - პროექტის, სწავლის და რეგიონული
ორგანიზაციის დაფინანსება
ნებისმიერ ფიზიკურ პირს თუ კომპანიას აქვს საშუალება დააფინანსოს საიტზე განთავსებული პროექტი, ორგანიზაცია თუ სტუდენტი.
დააფინანსე პროექტი

დააფინანსე სწავლა

დააფინანსე რეგიონი

6. დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის კონტაქტი
ვებ-პორტალზე არსებობს ორგანიზაციებთან და კერძო პირებთან კომუნიკაციის საშუალება.
ეს არის იმისათვის, რომ საიტზე დამსაქმებელს შეეძლოს პირდაპირ დაკავშირება კონკრეტულ პირთან და ასევე კონკრეტულ პირს
შეეძლოს კავშირი ორგანიზაციასთან.
ამისათვის ხსნით პროფილის ან ორგანიზაციის გვერდს და ირჩევთ მესიჯის/შეტყობინების მიწერას, ან ელ-ფოსტაზე დაკავშირების
ფუნქციას.

7. შესაძლებლობები
ეს სეგმენტი იყოფა ორ ნაწილად - განცხადებები და სასარგებლო ინფორმაცია.
განცხადებებში განთავსდება - ვაკანსიები, სტაჟირება და სხვა გამოცხადებული საკონკურსო განცხადებები.
სასარგებლო ინფორმაცია - აქ განთავსდება ინფორმაცია ყველა საინტერესო შესაძლებლობაზე ახალგაზრდებისთვის, მაგალითად,
საზღვარგარეთ სასწავლო გაცვლითი პროგრამები, საგრანტო კონკურსები, პროგრამები მოსწავლეებისთვის და სხვა საინტერესო
პროექტები, რომლებშიც ჩართვა საინტერესო იქნება ახალგაზრდებისთვის.

8. უკუკავშირი
კონტაქტის სექციაში შეგიძლიათ იხილოთ საკონტაქტო ინფორმაცია.
ასევე, აქვე არის მარტივი ფორმა, რომლის შევსებითაც პირდაპირ მიწერთ საიტის ადმინისტრაციას.

