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დავიწყეთ ვიდეოების
ატვირთვა ჩვენს ახალ

Youtube არხზე !!

t.ly/X8du

განვაახლეთ
რეგულარული
ბლოგების წერა

http://t.ly/X8du


გასულ თვეს ჩვენს
Youtube არხზე
,,Volunteer’s Diary"

ვიდეოების ატვირთვა 

 დავიწყეთ.

t.ly/9uow

24 აპრილს, 

 "დედამიწის დღის
ფარგლებში,

დავასუფთავეთ
თბილისის ზღვის
მიმდინარე
ტერიტორია  

t.ly/0j33

ჩვენმა მოხალისეებმა კიარამ და
მარლენმა ცენტრის
თანამშრომლებისთვის დაიწყეს 

 ინგლისური ენის გაკვეთილების
ჩატარება. 

http://t.ly/9uow
http://t.ly/0j33


აპრილის ბოლოს
დრონის გუნდს დიეგო
შემოუერთდა. 

მომდევნო ერთი წელი
ის განახორციელებს
სხვადასხვა
აქტივობებს .

გაიცანით,  ჩვენი ახალი
მოხალისე იტალიიდან-

Diego !!!!

დიეგოს ძირითადი
საქმიანობა დაკავშირებული
იქნება დრონის ვებ – გვერდზე
ზრუნვასა და პროექტების
წერაზე



,,განსაკუთრებით
მიყვარს
გასვლითი
ღონისძიებები და
ბუნება''

დიეგო არის  24 წლის,

წარმოშობით ბოლონიიდან

'' მე ყოველთვის მინდოდა მქონოდა
საზღვარგარეთ ცხოვრების
გამოცდილება. ჩემი მოხალისეობრივი
პროექტი კი საქართველოს დავუკავშირე.

ვფიქრობ, ეს ყველაფერი პიროვნულ
ზრდაში ძალიან დამეხმარება''



 გაიცანით ჩვენი ახალი
მოხალისე იტალიიდან-

Isabella !!!!
აპრილის ბოლოს ჩვენს
გუნდს დიეგოსთან
ერთად იზაბელაც
შემოუერთდა. 

მომდევნო ერთი წელი
ის განახორციელებს
სხვადასხვა
აქტივობებს და
ჩაერთვება დრონს
სამუშაო პროცესში. 

იზაბელას ძირითადი
საქმიანობა
დაკავშირებული
იქნება პროექტების
წერასთან



ევროპის
სოლიდარობის
კორპუსის მოხალისე
ეთო ტაბატაძე.

პროექტის
ფარგლებში
თურქეთში
იმყოფებოდა

პროექტის ბოლო თვეს  ულამაზეს
ადგილებში ვიმოგზაურეთ. გადავიღეთ
ვიდეო და ჩავწერეთ სამახსოვრო
ინტერვიუები. ბოლო დღეებში
ბავშვებისთვის მოვაწყვეთ თეატრი. ამ
ფაქტმა ისინი ძალიან გაახალისა. ბოლო
დღეს ჩვენს მენტორებთან ერთად
გვქონდა განსაკუთრებული წვეულება,

რომელიც იყო ძალიან ემოციური.

გამომდინარე იქედან, რომ ეს იყო
პროექტის ბოლო დღე. 



ლევან ქათამაძე, მუსიკოსი და სელექტორი.

2020 წელს დაამთავრa საქართველოს
უნივერსიტეტი მარკეტინგის განხრით.

Soundcloudmore >>>>>

 მიღებული მაქვს 

 მონაწილეობა
გრიბოედოვის თეატრის
რამდენიმე სპექტაკლში,

ასევე ამ წელს მეგობრებმა
შევქმენით ინდი-როკ
ბენდი: The Fact

ჩემთვის დრონი არის ის ორგანიზაცია, რომელიც
ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ
ახალი ცხოვრებისეული გამოცდილებები სხვადასხვა
სოციალური პროექტების მეშვეობით, რაც ჩვენს
არაფორმალურ განათლებაზე დადებით ზეგავლენას
ახდენს.

,,ამ ეტაპზე ვასრულებ ჩემს ახალ LP ალბომზე მუშაობას
სახელად;ერი მადლიერიt;, რომელიც 8 ტრეკისგან იქნება
შემდგარი. ალბომის წერის პროცესს პანდემიის დაწყებისას
შევუდექი, ასე რომ მასში შეაჩნევთ მელანქონიას, მაგრამ
უკეთესი მომავლის იმედსაც.''

https://soundcloud.com/ninshu_music?fbclid=IwAR1MjdvpgGLdP_ojZGo_x_fLLMw1cblyV1vILfvbruq0LnD6ecz-MgLswCs


მოხარული ვართ გაცნობოთ!

რომ 2021 წელს ახალგაზრდული
ასოციაცია DRONI გააერთიანებს "Erasmus +

ახალგაზრდებისთვის და ევროპული
სოლიდარობის კორპუსი საქართველოში"

ინფორმაციის ცენტრის ფუნქციას.

დაგემილია შემდეგი ღონისძიებები
- ყოველთვიური საინფორმაციო
შეხვედრები
- სასარგებლო ბმულების და
სახელმძღვანელოების თარგმნა
ქართულად;

- პირისპირ, სატელეფონო და ონლაინ
კონსულტაციები;



2021- 2027 წლის ერასმუს+ გზამკვლევი 

 

ევროპის სოლიდარობის კორპუსის  

გზამკვლევი

გამოქვვეყნდა 2021- 2027

წლის ერასმუს +

ახალგაზრდებისთვის და
ევროპის სოლიდარობის
კორპუსის ახალი
გზამკვლევით

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en?fbclid=IwAR2kSe0t3W2S77lkzxw3zynUoIHkQv5nQxNTncQ9mq89kNPea2YAlln_01M
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf?fbclid=IwAR3Yx8dAVhGt26esbHqqyV7gO8YrTWPJBYRGrP6G0uOdmv72JCXQ9B49ZUI


 2021 22 აპრილს, საქართველო
ოფიციალურად შეურთდა eurodesk-ის
ქსელს და გახდა 36-ე ქვეყანა
ევროპაში, სადაც დაფუძნდება
საინფორმაციო ოფისები. 

ოფიციალური განცხადება
შეგიძლიათ იხილოთ:

https://bit.ly/32C8dBd



მოხალისეობრივი პროექტილიტვაში: დამატებითიინფორმაციისათვის ეწვიეთ:https://bit.ly/3tWwCNL

მოხა
ლისეო

ბრივ
ი პრო

ექტი

რუმი
ნეთშ

ი: დამ
ატებ

ითი

ინფო
რმაც

იისა
თვის

 ეწვი
ეთ:

https://bit.ly/3xvtieT

მოხა
ლისეო

ბრივ
ი პრო

ექტი

ბულ
გარე

თში: დამ
ატებ

ითი

ინფო
რმაც

იისა
თვის

 ეწვი
ეთ:

https://bit.ly/32uqDnr

მოხალისეობრივი პროექტიბულგარეთში: დამატებითიინფორმაციისათვის ეწვიეთ:shorturl.at/gjvS0



მობრძანდით  ჩვენს ოფისში,

მარჯანიშვილის 24 ნომერში.

წიგნები, რომელსაც აღარ იყენებთ,

შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ შესასვლელთან
ულამაზეს ყუთში.

ზუგდიდის რაიონის პატარა
ბიბლიოთეკისთვის, რომლის
მხარდაჭერასაც ვაპირებთ,

ნებისმიერი წიგნი
ნამდვილად დიდი საჩუქარი
იქნება


