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ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის წიგნების
შეგროვების აქცია დასრულდა.
 ზუგდიდის ბიბლიოთეკების მართვის
ცენტრისთვის შეგროვდა წიგნები ქართულ და
უცხოურ ენებზე.
 
ორი თვის მანძილზე ნებისმიერ მსურველს
შეეძლო მოეტანა თუნდაც ერთი წიგნი და
დაეტოვებინა ჩვენი ოფისის პირველ
სართულზე . 



მოკლევადიანი ESC - შვედ
მოხალისეებთან ერთად

ივლისის დასაწყისში
შვედეთიდან 6 მოხალისე

შემოგვიერთდება,
რომლებიც ჩაერთვებიან
სხვადასხვა აქტივობებში.
პროექტის ხანგრძლივობა 
 კი ორი თვე იქნება.

პროექტის მთავარი თემა არის
გარემო და ეკოლიგია.



ჩვენმა გერმანელმა მოხალისემ, მარლენმა, შექმნა
გერმანულ ენოვანი სახელძღვანელო, რომელიც
საშუალებას გაძლევთ, გაეცნოთ გერმანიის კულტურასა და
გეოგრაფიას. ასევე, გექნებათ საშუალება შეისწავლოთ
საჭირო სიტყვები და გრამატიკა.

გერმანული ენის სახელმძღვანელო

გვსურს გაგიზიაროთ
ძალიან

საინტერესო

სიახლე

click hereclick here

https://droni.org/resources/


დრონის მოხალისე Priit Junior
Parkman

ჩვენი ესტონელი მოხალისე
პრიტი, რომელმაც ყველას ძალიან
შეგვაყვარა თავი, ესტონეთში
დაბრუნდა. 
პროექტის ფარგლებში მან
არაერთი საინტერესო ვიდეო
გადაიღო და განათავსო ჩვენს
სოციალურ ქსელსა და YouTube
არხზე. გარდა ამისა, პრიტი
აქტიურად მონაწილეობდა
ყოველთვიური სიახლეების
წერაში, სხვადასხვა პროექტისა თუ
ღონისძიების დაგეგმვაში.

გვიხარია, რომ პრიტმა საქართველო და ჩვენი
ორგანიზაცია ორგანიზაცია აირჩია.
 მთელი გუნდის სახელით, მადლობას ვუხდით მას,
გაწეული შრომისა და დახმარებისთვის.



ღონისძიება ახალგაზრდულ ცენტრში

click hereclick here

16 ივნისს,
იტალიელმა
მოხალისეებმა,
ფონიჭალის
ახალგაზრდულ
ცენტრში ვორქშოპი
ჩაატარეს.

შეხვედრა დატვირთული
იყო, როგორც სპორტული
ასევე სააზროვნო
აქტივობებით.
აღსანიშნავია, რომ
ბავშვებმა ძალიან
კარგად გაართვეს თავი 
 დავალებებს.

https://droni.org/a-day-at-the-youth-center/


Volunteers Life Pt. 3 – Rainbow Hills

კვირას, 13 ივნისს, თბილისი

ადრიანად  დავტოვეთ. ეს იყო
თავგადასავლების დასაწყისი!
ჩვენ გავემართეთ სამხრეთ
აღმოსავლეთით, რათა გვენახა
ულამაზესი დავით გარეჯის
მონასტერი და მის გარშემო
არსებული ფერადი მთები.

თვალწინ წარმოუდგენელი
სილამაზე გადაგვეშალა.
ერთმანეთში სხვადასხვა
ფერები ირეოდა. ჩვენც, რა
თქმა უნდა, გავაჩერეთ
მანქანა და გზა ფეხით
განვაგრძეთ.
სამახსოვროდ არაერთი
ფოტო გადავიღეთ,
რომელთა ნაწილსაც
გიზიარებთ. 
- მარლენი

click hereclick here

https://droni.org/volunteers-life-pt-4-rainbow-hills/


ახალგაზრდული გაცვლა

19-27 ივლისს, ბანსკოში,
ბულგარეთში,  ჩვენმა
ქართველმა
მოხაისეებმა
ორგანიზაციის სახელით
მონაწილეობა მიიღეს
ახალგაზრდულ
გაცვლაში

პროექტი '' Come Together '',
რომელიც ბულგარეთის
ულამაზეს პატარა ქალაქ
ბანკოში ჩატარდა, დიდი
შესაძლებლობაა სხვადასხვა
ქვეყნის ახალგაზრდებისთვის,
რომ აღმოაჩინონ ეს ქვეყანა და
მიიღონ მონაწილეობა ამ
საინტერესო პროექტში.
პროექტის იდეა არის გუნდის
მუშაობის განვითარება და
ბუნებასთან კავშირი.
- გიგი მეტრეველი (პროექტის
მონაწილე)

click hereclick here

https://www.facebook.com/droniorg/posts/10158054938255849


დრონის- ს წევრები
საზღვარგარეთ- ლაშა ხელაძე

ცენტრის თანამშრომლები  ცდილობენ რეკლამირება
გაუწიონ ცენტრს სხვადასხვა ვიდეოებით, მაგრამ
როგორც ჩანს ეს არ არის საკმარისი. პირადად მე,
ყველანაირად ვცდილობ, რომ ახალგაზრდებმა უფრო
მეტი დრო გავატარო- ვითამაშო მართთან ერთად და
შევთავაზო სხვადასხვა სახის ტრენინგები.

შემოგვემატნენ და ჩვენ შევძელით
ღონისძიებების ორგანიზება. მე
ვხელმძღვანელობდი მაგიდის
ჩოგბურთს, სადაც მცირე ტურნირის
ორგანიზება გვინდოდა, თუმცა მასში
ჩართვის სურვილი ბევრს არ
გამოუთქვამს. 
ვფიქრობ, ამის ერთ-ერთი მიზეზი
კომუნიკაციის ნაკლებობა და
სოციალურ ქსელში არასწორი
პიარია. დავინახეთ ხარვეზები,
რომელიც მუშაობასა და დახვეწას
საჭიროებს.



OPEN VACANCIES
მოხალისეების პროექტი შვედეთში -
პროექტის თარიღები: 01.09.2021-
01.08.2022 https://bit.ly/35UCkFE

მოხალისეების პროექტი თურქეთში -
პროექტის თარიღები: 15.10.2021-
15.12.2022 https://bit.ly/3qtTGmn

მოხალისეების პროექტი პოლონეთში -
პროექტის თარიღები: 06.09.2021-
05.10.2021
https://bit.ly/3wHQZj6

მოხალისეების პროექტი პოლონეთში -
პროექტის თარიღები: 01.09.2021-
05.07.2022
https://bit.ly/3gyqB4E

https://bit.ly/35UCkFE
https://bit.ly/3qtTGmn
https://bit.ly/3wHQZj6
https://bit.ly/3gyqB4E

