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ესეც ჩვენი წიგნების ყუთი, რომელიც ჩვენმა მოხალისეებმა
დაამზადეს.
წიგნები, რომელსაც აღარ იყენებთ, შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ
შესასვლელთან ულამაზეს ყუთში 
არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ენაზე იქნება წიგნი ქართულად,
ინგლისურად თუ ა.შ.
ზუგდიდის რაიონის პატარა ბიბლიოთეკისთვის, რომლის
მხარდაჭერასაც ვაპირებთ, ნებისმიერი წიგნი ნამდვილად
დიდი საჩუქარი იქნება

ეს კამპანია, დრონმა ზუგდიდის ბიბლიოთეკების
დასახმარებლად წამოიწყო, რადგან ახალი წიგნები
ბიბლიოთეკას მკითხველის მოსაზიდად ნამდვილად სჭირდება

წიგნების ყუთი



კვირას 16 მაისს ვარდების პარკში გაიმართა, დრონის მიერ
ორგანიზებული პინგ-პონგის შეჯიბრი.
თამაში შესაძლებელი იყო, როგორ ერთი-ერთზე ასევე
წყვილებში.
დრო მეტად სასიამოვნოდ, სპორტულად და სახალისოდ
გავატარეთ. 
ამ ყველაფერთან ერთად გამოვავლინეთ დღის ჩემპიონიც,
რომელსაც სიმბოლური პრიზები გადაეცა

პინგ-პონგის 
შეჯიბრი



,,ქართული მართლმადიდებლური აღდგომის გამო, ჩვენ ბოლო
კვირას არდადეგები გვქონდა. ეს შემთხვევა უკავშირდებოდა
მსუბუქი ჩაკეტვას, რათა შეჩერებულიყო Covid შემთხვევების
რაოდენობა. მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი მთლიანად
გაითიშა, მაგრამ მაინც შეგვეძლო გამგზავრება საქართველოს
სხვა მხარეებში 
- გაგვიმართლა! ეს შესაძლებლობა გამოვიყენეთ და
მარტვილში ერთად გავემგზავრეთ.
ჩვენ ვესტუმრეთ  ცხელ გოგირდის წყლებს, მარტვილის
კანიონს, უზარმაზარ ჩანჩქერს და ქალაქს, სადაც ბევრი
მიტოვებული სახლია. ძველი საბჭოთა სტილი ძალიან
შთამბეჭდავი და სრულიად განსხვავებული იყო. 
რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო ,,მარშუტკას'' გამოცდილება
თბილისში დაბრუნების გზაზე. ბევრ სხვა ადამიანთან
საათობით ჯდომა მინივენით. 
ჩვენ ბედნიერები ვართ მარშუტკასთან დაკავშირებით, რადგან
აქ სისტემა საკმაოდ კარგად მუშაობს. რამდენიმე საათში
შეგიძლიათ წასვლა იქ, სადაც გსურთ საქართველოში.
ჩვენთვის, მოხალისეებისთვის, მანქანების გარეშე, ეს ძალიან
გამოსადეგია!''
                                                           
                                                       - დრონის მოხალისე მარლენი

მოხალისეების
არდადეგები



,,ჩემი ბოლო თვე ბულგარეთში
გამარჯობა მეგობრებო! დიახ, აპრილი იყო ჩემი პროექტის ბოლო თვე
ბულგარეთში.  კარანტინის შემდეგ მეგობრებთან ერთად წავედით
სოფიაში და  ვნახეთ ლამაზი ქალაქი. ამის შემდეგ რილას მონასტერში
გავემგზავრეთ. ვიარეთ 5 საათის განმავლობაში.
სინამდვილეში, მოგზაურობის უამრავი გეგმა გვქონდა, მაგრამ კორონას
გამო 14 დღის განმავლობაში კარანტინში უნდა დავრჩენილიყავით. ეს
იყო საუკეთესო კარანტინი, რაც კი ოდესმე მქონია. ეს 14 დღე საოცარ
ადამიანებთან ერთად ნამდვილი სამოთხე იყო.
ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი ყოფილიყო თან მოწყენილი და  თან
ბედნიერი ვარ.  მოწყენილი ვარ, რადგან მივდივარ. უკვე 7  თვე გავიდა.
მე მომენატრება ჩემი მეგობრები, ჩემი ორგანიზაცია, სამუშაო,
რომელსაც ვაკეთებ და რაც მთავარია, მომენატრება ბულგარეთი.
ბედნიერი ვარ, რადგან დიდი გამოცდილება მივიღე. შევხვდი უამრავ
საოცარ, წარმოუდგენელ ადამიანს, რომელთა დავიწყება არ შემიძლია.
მათ ბევრი რამ მაქვს გაზიარებული, ვისწავლე, ვტიროდი, მეცინებოდა,
ვმოგზაურობდი, მათთან ერთად ვცხოვრობდი ცხოვრებას. იმედი მაქვს
მომავალში ყველას ვნახავ. ეს ჩემი სურვილია. ყველას ვურჩევ უცხოეთში
მსგავს პროექტებზე წასვლას. ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა
თქვენთვის. ისიამოვნე ცხოვრებით! ''
                                                               - დრონის მოხალისე  აზიზ განიევი

დრონის წევრები
საზღვარგარეთ



შაბათს (29.05) დრონმა და alumni-ს პროექტის მონაწილეებმა
მოაწყვეს დასუფთავების ღონისძიება ,,Think Green - Keep It
Clean,'' რომელიც გაიმართა თბილისის ზღვის მიმდებარე
ტერიტორიაზე. საბოლოოდ დიდი რაოდენობით დაგვის
შეგროვება მოვახერხეთ.  შემდეგ, დაიწყო ღონისძიების მეორე
ნაწილი- მუსიკის, პიკნიკისა და თამაშის ფონზე.

დასუფთავების
დღე



პროექტი ესტონეთში 01.09.2021 - 30.08.2022
 https://spark.adobe.com/page/nbLlF6wwV7snF/

პროექტი ლიტვაში 30.09.2021 - 30.06.2022
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12378_en

პროექტი ლიტვაში 30.09.2021 - 31.07.2022
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/7999_en

პროექტი ლიტვაში 01/10/2021-31/07/2022
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6176_en

პროექტი ლიტვაში 30/09/2021-31/05/2022
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6174_en

პროექტი ლიტვაში 01/10/2021-30/06/2022
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6168_en

პროექტი პოლონეთში ოქტომბერი/ნოემბერი 2021
- ივნისი/სექტემბერი 2022
https://schumanvolunteers.pl/.../become-one-of-
schuman.../

პროექტი თურქეთში
https://bit.ly/3lqhQM0

პროექტი სლოვაკეთში 08.09.2021-31.07.2022
https://bit.ly/3fzoWLt / https://bit.ly/346a0z7

ვაკანსიები

https://spark.adobe.com/page/nbLlF6wwV7snF/?fbclid=IwAR0TtQWG_zv7-ts1GI7vIttNOJhKUYNNPIwRLpvKsgjqhwFGUWLZbkY3X9c
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12378_en?fbclid=IwAR1xVazTlv1rm0-FKmJvN4drWj3FzYcgqEjS1wjSbZwJYRgqK6GY-xutn18
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/12378_en?fbclid=IwAR1xVazTlv1rm0-FKmJvN4drWj3FzYcgqEjS1wjSbZwJYRgqK6GY-xutn18
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/7999_en?fbclid=IwAR2K7wgQhfWULxVx_C-NHlxEcZVQJolAv_s6V3fOrbdmaJ4Kp1RCusxgqyU
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6176_en?fbclid=IwAR3l6JwpVq0B6Qd6kOXz7lKXUa7r3obd1sX7DfFji4OPvWlao5sofcHsaAQ
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6174_en?fbclid=IwAR2cXYxfLt4i-ynz7GHGauCjsQQI9NTnZbLHxjP5CW5cD-1bBNdACauRUzM
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/6168_en?fbclid=IwAR2Z14rb1v1dBG1U085NPMCPWxRkL6yGzQ7uNihMIXF237q-EO1s4OsYnjk
https://schumanvolunteers.pl/.../become-one-of-schuman.../
https://bit.ly/3lqhQM0?fbclid=IwAR3cYhsGtz4zhPfiq0XMvsGid353mpFlj64wtAnvxCRDFtCQ2N8cY-0VomU
https://bit.ly/3fzoWLt
https://bit.ly/346a0z7


მზე, სითბო, ბუნებაში დაგეგმილი

ღონისძიებები და მრავალი სხვა!
გვადევნეთ თვალი, რადგან ამ
სეზონზე დაგეგმილია ძალიან

ბევრი აქტივობა. იმედი გვაქვს,
შევძლებთ თქვენს გახარებას

ზაფხული დრონთან
ერთად



რამდენიმე დღის წინ ატვირთეთ ახალი "მოხალისეების
დღიური". თუ გსურთ გაეცნოთ საერთაშორისო მოხალისეების
საქართველოში ცხოვრებას, აუცილებლად უნდა უყუროთ მას!

დაგეგმილი
ღონისძიებები


