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თვის დასაწყისში
დრონის გუნდმა,

ბორჯომში ახალი
ადგილების

აღმოსაჩენად 3 დღიანი
ლაშქრობა

მოაწყო.t.ly/yYjK

ჩვენმა მოხალისე კიარამ
დაიწყო იტალიური და

ინგლისური ენის
გაკვეთილები

მსურველები შეგიძლიათ
შემოგვიერთდეთ :

t.ly/ORJa

 თქვენ ასევე გაქვთ
შესაძლებლობა

შეუერთდეთ 'Renew Your

Skills' პროექტს, რომელიც
დაგეხმარებათ პიროვნულ

განვითარებაში
t.ly/wcJM

თებერვლის
აქტივობები

http://t.ly/yYjK
http://t.ly/ORJa
http://t.ly/wcJM


ძალიან მალე
დავიწყებთ გრაფიტის
ვორქშოპს და შევქმნით
ახალ ნამუშევრებს Tbilisi

Pride- ის კედელზე.

ჩვენ განვაახლეთ კინო
ჩვენება,  რომლის

ფარგლებში
დაგეგმილია

საინტერესო ფილმების
ჩენება

დრონის ოფისში მალე
ახალი სასადილო
ოთახი იქნება

რომელიც ჩვენს მიერ
იქნება მოწყობილი

დაგეგმილი
აქტივობები



როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ,

თვის დასაწყისში  ბორჯომში
ვიმყოფებოდით. სიმართლე

გითხრათ, დაუვიწყარი სამი დღე
გავატარეთ. განსაკუთრებული

მადლობა თბილისის ახალგაზრდული
ცენტრის გაერთიანებას

ტრანსპორტის უზრუნველყოფისთვის
!! ჩვენი ტურის შესახებ უფრო

დეტალურ ინფორმაციას მითითებულ
ბულზე გაეცნობით Facebook:

t.ly/yYjK

Hiking Story

http://t.ly/yYjK


თებერვლის ბოლოს
ჩვენს გუნდს კიდევ

ერთი მოხ

დანილი პროექტი
ფარგლებში ძალიან
ბევრ სახალისო
ვორქშოპებსა და
ვიდეო მონტაჟის
გაკვეთილებს
გვპირდება 

დრონის ESC
მოხალისეები

გაიცანით ჩვენი ახალი
ესტონელი მოხალისე- Daniil

!!!!



საქართველოში დაახლოებით 10

000 არასამთავრობო
ორგანიზაციაა რეგისტრირებული.

ისინი აქტიურად უწყობენ ხელს
პოზიტიურ, შედეგზე

ორიენტირებულ ცვლილებებს
ქვეყანაში და მნიშვნელოვან
როლს თამაშობენ ადამიანის

უფლებების დაცვის, პრევენციის,

ცალკეული სფეროების
განვითარების მხარდაჭერისა და
რეფორმირების მიმართულებით. 

ამ დღესთან დაკავშირებით
ინსტაგრამ  გვერდზე 

 გაიმართა ლაივ შეხვედრა
თურქულ ორგანიზაციასთან

 

www.csogeorgia.org/en/org/eng

აღნიშნულ ბმულზე შეგიძლიათ
იპოვოთ თქვენთის სასურველი

ორგანიზაციები

27 თებერვალი
მსოფლიო

ორგანიზაციების დღეა

მსოფლიო
ორგანიაციების დღე

http://www.csogeorgia.org/en/org/eng


“მე ვმუშაობ შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებთან.

ძირითადად ვეხმარები მეტყველების,

მათემატიკისა და საინტერესო
სამაგიდო თამაშების (როგორიცაა
თავსატეხები, სხვადასხვა ტიპის

ბარათები) სწავლაში. ეს საგნები მათ
ეხმარებათ განვითარებაში. 

აღსანიშნავია, რომ სამუშაო პროცესში
ვიყენებ ისეთ მეტოდს, როგორიც

მუსიკალური თერაპიაა. გამომდირე
იქედან, რომ  მუსიკა ეხმარებათ

აკონტროლონ ემოციური
მდგომარეობა და კონცენტრირდნენ

დავალებებზე.

კრისტინა ამჟამად
ესტონეთში
იმყოფება
მოხალისედ

დრონის წევრები
სასზღვარგარეთ



"Cities Of YOUth " არის
ერასმუსის პროექტი, რომლის

მთავარი იდეა 

 ახალგაზრდების როლის
ზრდაა ტურისტული
ინფრასტრუქტურის

მშენებლობაში ”. პროექტს
ყავს 20 მონაწილე და 4

მწვრთნელი, რომლებსაც
ეტაპობრივად გაცნობთ
დრონის ყოველთვიური

სიახლეების დახმარებით.

More info about the 'Cities

of YOUth' project:

http://citiesofyouth.com/

Cities of  youth 

http://citiesofyouth.com/


''საბედნიეროდ, ჩემმა
ძვირფასმა მეგობარმა

მითხრა დრონის პროექტზე,
სახელწოდებით "Youth

Voyage". პროექტის
დასრულების შემდგომ,
დრონმა შემომთავაზა
მიმდინარე პროექტში

ჩართვა და მეც დავთანხმდი.

 შემიძლია გითხრათ, რომ

პროექტში ჩართვა იყო

საუკეთესო გადაწყვეტილება,

რადგან სწავლასთან ერთად

შევიძინე ახალი მეგობრები.  

გაიცანით
, ანანო 21 წლის

პროექტის
 მონაწილ

ე

Anano's Story



'ორგანიზაცია დრონის მიერ
განხორციელებული პროექტები
და სხვადასხვა გაცვლითები
ყოველთვის დიდ ინტერესს

იწვევდა ჩემში. მას შემდეგ, რაც
წავაწყდი პროექტის „Cities of

youth”-ისაპლიკაციას,
დაუყოვნებლივ გადავწყვიტე,

რომ უნდა მეცადა და
გამომივიდა კიდეც. მოცემული

პროექტის მიზნების
გაცნობისას მივხვდი, რომ ეს

პროექტი ძალიან ბევრ,
საინტერესო და

მრავლისმომცველი
ინფორმაციის მომცემი იყო.

ასევე მქონდა მოლოდინი, რომ
გავიცნობდი ახალ მეგობრებს

და მათთან ერთად
გავატარებდი კარგ დროს.

 

მარიამი ჩვენი პროექტის
პარალელურად ფსიქოლოგიის

ფაკულტეტზე სწავლობს

Mariam's Story



თავდაპირველად, როდესაც
გავიგე, რომ შესაძლებლობა
მექნებოდა ახალგაზრდებთან

მუშაობისა და მათთან
სესიების ჩატარების

დაუყოვნებლივ შევავსე
განაცხადი. პროექტის

პირველ ეტაპზე მე და ჩემმა
კოლეგებმა

გადასამზადებელი ეტაპი
სომხეთში გავიარეთ

'' მას შემდეგ, რაც

საქართველოში დავბრუნდით

და დავიწყეთ სესიები,

სამუშაო პროცესი კიდევ

უფრო საინტერესო გახდა.

სიმართლე გითხრათ,

პროექტი პირად და

კარიერულ განვითარებაშიც

ძალიან მეხმარება ”

აჩიკო ჩვენი პროექტი
ს

ერთ-ერთი ქუჩერია

Achiko's Story



პროექტი გერმანიაში,

ერთ-ერთი მოთხოვნა
გერმანული ენის

ცოდნაა.

https://www.facebook.com

/droniorg/posts/1015777388

0235849

ESC პროექტი
პოლონეთში

https://www.facebook.com

/droniorg/posts/1015777183

2860849P

ვაკანსიები

https://www.facebook.com/droniorg/posts/10157773880235849
https://www.facebook.com/droniorg/posts/10157771832860849P


დაგეგმილი
ღონისძიებები

ველოდებით ახალ
მოხალისეებს

ამომდევნო თვიდან
დავიწყებთ გრაფიტის

ვორქშოს


