
ხალგაზრდული ასოციაცია დრონის სიახლეები

რონის
სიახლეები
ვლისი 2021



რასმუს+ საინფორმაციო
ცენტრი

21 ივლისს, ახალგაზრდობის
სააგენტოს შენობაში, Erasmus+
ახალგაზრდებისთვის და ევროპის
სოლიდარობის კორპუსი
საქართველოში, ახალი ოფისი
გაიხსნა. ერთის მხრივ
ახალგაზრდობის სააგენტოსა და
მეორეს მხრივ ახალგაზრდულ
ასოციაცია დრონს შორის,
რომლის ბაზაზეც 2017 წლიდან
ფუნქციონირებს საინფორმაციო
ცენტრი, გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი.

ახალი სივრცე, იძლება
შესაძლებლობას
ცენტრმა უფრო მეტ
ბენეფიციარს
ვუმასპინძლოთ და
საჭიროების შემთხვევაში
დავეხმაროთ მათ.
მისამართზე:
ახალგაზრდობის
სააგენტო, მის: თბილისი,
ვაჟა–ფშაველას 76 ბ.



აიცანით, ჩვენი ESC მოხალისეები
შვედეთიდან

ივლისის დასაწყისში
მოკლევადიანი
მოხალისეობრივი პროექტით
შვედეთიდან 6 მოხალისე
შემოგვიერთდა. �როექტის
ფარგლებში, რომლის
ძირითადი თემა გარემო და
მასზე ზრუნვაა
განახორციელეს არა-ერთი
აქტივობა, რომლებსაც
ეტაპობრივად გაცნობდით
ჩვენი სოციალური ქსელის
მეშვეობით. 
 

Alexi, Mahdad, Simon, Djem,
Winta, Soliyana- გუნდი,
რომელმაც ჩვენს ოფისში
საოცარი ენერგია
შემოიტანა.



ჩვენი მოხალისეები იტალიიდან და გერმანიიდან სამშობლოში
დაბრუნდნენ. 
კიარა ჩამოსვლის დღიდან აქტიურად იყო ჩართული პროექტების
დაგეგმვის პროცესში. გარდა ამისა, მოხალისეებისთვის ატარებდა
იტალიური ენის გაკვეთილებს.
რაც შეეხება მარლენს, მისი ძირითადი საქმიანობა ვებ. გვერდის
მართვა და ბლოგ-პოსტების დაწერა იყო. შეგიძლიათ კიდევ
ერთხელ თვალი გადაავლოთ მის ბლოგს: 

Volunteers Life Pt. 3 - Rainbow Hills - Youth Association DRONI 
Volunteers Life Pt.4 - Roadtrip to Batumi - Youth Association DRONI
Volunteers Life Pt. 2 - Magical Tuscheti - Youth Association DRONI 

ვენი მოხალისეები კიარა და მარლენი

https://droni.org/volunteers-life-pt-4-rainbow-hills/
https://droni.org/volunteers-life-pt-4-roadtrip-to-batumi/
https://droni.org/volunteers-life-pt-2-magical-tuscheti/


1 თვის განმავლობაში ჩვენმა მოხალისეებმა მოახერხეს
სხვადასხვა აქტივობების ჩატარება. გვსურს რამოდენიმე
მათგანი გაგიზიაროთ: 

14 ივლის ჩვენი მოხალისეები შვედეთიდან, ფონიჭალის
ახალგაზრდულ ცენტრს ესტუმრნენ.
გარდა ამისა, მონაწილეებს ქონდათ შესაძლებლობა
გაცნობოდნენ შვედურ კულტურას და მოესმინათ
ინფორმაცია ნარჩენების გადამუშავებასა და გარემოს
დაცვაზე.

ჩვენი ESC მოხალისეების აქტივობები



15 ივლისს, დრონის
ოფისში, ჩვენი ESC
მოხალისეებმა
შვედურ საღამოს
უმასპინძლეს.

შეხვედრა გაყოფილი იყო
ორ ნაწილად. პირველ
ნაწილში გვქონდა
შესაძლებლობა
გავცნობოდით შვედურ
კულტურას, ხოლო მეორე
ნაწილში შვედური
სამზარეულოც
დავაგემოვნეთ. 



ხალგაზრდული ასოციაცია
დრონის სახელით,10-18
ივლისის ჩათვლით
ბულგარეთის ქალაქ
ბანსკოში, 5 ქარველი
ახალგაზრდულ გაცვლაში
იღებდა მონაწილეობას. 
ლენე აბრამიძე პროექტის
ერთ-ერთი მონაწილე მის
გამოცდილებას გვიზიარებს.

საერთაშორისო პროექტები -
ახალგაზრდული გაცვლა

მე არასდროს შევწყვეტ იმის
თქმას, რომ ეს გამოცდილება იყო
საოცარი, რადგან მან ყველაზე
ღირებული რამ მომცა - ახალი
ცოდნა და დაუვიწყარი ემოციები.
ჩვენ თავისუფალ დროს ერთად
ვატარებდით, სწავლის დროს კი
ვმსჯელობდით ევროკავშირის
მიმდინარე გამოწვევებზე
თითოეულ ქვეყანაში და
განვიხილავდიღ მთავარ
პრობლემასთან დაკავშირებულ
მოსაზრებებს. სწავლის გარდა,
ჩვენ ასევე გვქონდა
შესაძლებლობა შეგვესრუტა უცხო
ქვეყნის კულტურა, გვეცადა
ეროვნული სამზარეულო და
გაგვეგო ყველაზე საინტერესო
ფაქტები. 



ხალგაზრდული გაცვლა
ქობულეთში

რასმუს+ პროექტ ,,cities of youth”-ის ფარგლებში ახალგაზრდული გაცვლა
გაიმართა ქობულეთში. ხალგაზრდები მონაწილეობას იღებდნენ
საქართველოდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან, ჩეხეთიდან და
ხორვატიიდან. ამუშაო თემას წარმოადგენდა: გუნდური მუშაობა,
ტურიზმი, მეწარმეობა. არდა ამისა, გუნდებს შესაძლებლობა ქონდათ
წარმოედგინათ ბიზნესს პროექტები. 
ეგახსენებთ, რომ ,,cities of youth” არის გრძელვადიანი პროექტი, რომლის
მთავარი მიზანი, ახალგაზრდების როლის ზრდაა ტურიზმის
ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. 



ვედური და იტალიური
ენის სახელძღვანელო

ჩვენმა იტალიელმა და შვედმა მოხალისეებმა, შექმნეს
იტალიურ და შვედურ ენოვანი სახელძღვანელო, რომელებიც
საშუალებას გაძლევთ, გაეცნოთ ქვეყნების კულტურასა და
გეოგრაფიას. ასევე, გექნებათ საშუალება შეისწავლოთ საჭირო
სიტყვები და გრამატიკა.



31 ივლისს, 16:00 საათზე,
ახალგაზრდული ასოციაცია
დრონმა, "Zero Effect"-თან და "Parki Ar
Minda" - სთან ერთად
დასუფთავების ღონისძიებას
უმასპინძლა , რომელიც
გაიმართა თბილისის ზღვის
ტერიტორიაზე მდებარე
დენდროლოგიურ პარკში.

დასუფთავების ღონისძიება

�ასუფთვების შემდგომ, შევძელით დროის
საინტერესოდ გატარება �იკნიკის, მხიარული

მუსიკისა და თამაშების ფონზე. 



დრონის ოფისში ახალი კამპანია წამოვიწყეთ. 
დავიწყეთ ნარჩენების დახარისხება. შეგიძლიათ
მოიტანოთ: ალუმინის ქილები, პლასტმასის ნარჩენები
და მაკულატურა. შემოგვიერთდით და ერთად
ვიზრუნოთ გარემოზე.



Enjoy your
summer !!!
Wish you to have best August , stay with

us and have fun!


