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სიძულვილის ენის ფენომენის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; სიტუაციის ანალიზი ჩართულ ქვეყნებში და ძირითად მოწყვლად
ჯგუფებში; მიღების შედეგები საჯარო სივრცეში და საჯარო დისკურსში;
ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა "არა სიძულვილის ენას" მოძრაობაში, რათა მათ ჩამოაყალიბონ „სიძულვილის თავისუფალი
სივრცის“ და „სიძულვილის თავისუფალი ელჩების“ სტანდარტები ადგილობრივ თემებში და საერთაშორისო დონეზე;
დამრიგებელი მონაწილეები საკუთარი "არა სიძულვილის ენას" პროექტების შემუშავებაში, რომლებიც განხორციელდება
„სიძულვილის თავისუფალი სივრცის“ ჩამოყალიბებულ ქსელში და, შესაბამისად, გავრცელდება "სიძულვილის ენის გარეშე
მოძრაობა" უფრო ფართოდ ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა მოაწყო საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა სახელწოდებით Networking for You/th Rights. მან
დააკავშირა მონაწილეები 7 ქვეყნიდან: ფინეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, პოლონეთი, საქართველო, უკრაინა და ბელორუსია. ამ
პროექტის მთავარი მიზანია შექმნას საერთაშორისო ახალგაზრდული გუნდი, რომელიც განავითარებს ინდივიდების
ტრანსნაციონალურ ქსელს, ახალგაზრდულ კლუბებს, კაფეებს, სოციალურ ბარებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.
„სიძულვილისგან თავისუფალი სივრცეები“ დახურავს კარებს სიძულვილის ენისა და ქსენოფობიური პროპაგანდის მომხრეთათვის
და ერთდროულად დაუჭერს მხარს მოძრაობა „არა სიძულვილის ენის“ გავრცელებას.

ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ დავსახეთ შემდეგი მიზნები:

აპრილის აქტივობებიაპრილის აქტივობები

საერთაშორისო ტრენინგი/ვორქშოპი

რუსთავში

NETWORKING FOR YOU/TH RIGHTS



ESC ქარავანი

ზუგდიდში

14დან 16 აპრილამდე ჩვენმა ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
მოხალისეებმა Erasmus+ ახალგაზრდობისა და ევროპის
სოლიდარობის კორპუსის საინფორმაციო ცენტრისა და
ახალგაზრდული ასოციაციის დრონის გუნდთან ერთად
მოაწყეს რამდენიმე შეხვედრა ზუგდიდში ESC Caravan-ის
პროექტის ფარგლებში. ქარავანი გაიმართა ზუგდიდის წმინდა
გიორგის სახელობის გიმნაზიაში, ზუგდიდის ცენტრალურ
ბიბლიოთეკაში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში და
ორგანიზაცია „ათინათში“.

ჩვენი გუნდი შეხვდა 13-დან 27 წლამდე 80-ზე მეტ ახალგაზრდას,
რომლებთანაც განვიხილეთ Erasmus plus პროგრამის სხვადასხვა
შესაძლებლობები და ჩავატარეთ სემინარები სამ სხვადასხვა
თემაზე: ადამიანის უფლებები, საკვები ნარჩენების მართვა და
სახალისო ქვიზი ევროპის შესახებ.

აპრილის აქტივობებიაპრილის აქტივობები



ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდულ გაცვლას სახელწოდებით “No to
Loneliness with NGO Jututaja” . პროექტი მიმდინარეობდა ბაკურიანში 23-30 აპრილს. ამ პროექტის მიზანი იყო
ახალგაზრდებსა და ხანდაზმულებს შორის მარტოობის გრძნობის შემცირება, და ამავდროულად
ესწავლებინა მათ დაძლევის მექანიზმები და სოციალური და კულტურული განსხვავებები
ხანდაზმულთა მოვლასთან დაკავშირებით.

გაერთიანდა 30-ზე მეტი მონაწილე, რათა უკეთ გაეგოთ საქართველოსა და ესტონეთის სოციალური,
კულტურული და სამთავრობო მიდგომები ხანდაზმულთა მოვლის მიმართ და ამოეცნოთ სისტემის
დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მონაწილეებმა შეისწავლეს უფროსების მიმართ მეტი
გაგებითი დამოკიდებულების მნიშვნელობის შესახებ და სიბერისა და მოხუცობის თემატიკა
საზოგადო ტაბუს დასაძლევად. გარდა ამისა, მონაწილეები შეხვდნენ იმისთვის, რომ  ამოეცნოთ
ფსიქიკური ჯანმრთელობის "წითელი დროშები" საკუთარ თავში და საყვარელ ადამიანებში და
გაეგოთ დახმარების მოძიების გზების შესახებ. 

ახალგაზრდული გაცვლა

“NO TO LONELINESS WITH

NGO JUTUTAJA”

აპრილის აქტივობებიაპრილის აქტივობები



მე-2 და მე-3

შეხვედრა

თბილისის ახალი USE-IT რუკის 
 მეორე შეხვედრა ჩატარდა 9
აპრილს  ღია ცის ქვეშ. ეს იმას
ნიშნავს, რომ მისი მიზანი იყო

ქალაქში სიარული და სურათების
გადაღება! სემინარის

მონაწილეები დაიყვნენ
რამდენიმე გუნდად და ეძებდნენ  
ახალ საფეხმავლო მარშუტებს

თბილისის დასათვალიერებლად.
მიმართულებები ეფუძნებოდა
რამდენიმე თემას, როგორიცაა
გამწვანება, ღამის ცხოვრება,

ისტორია და ა.შ. 19 აპრილს მესამე
შეხვედრის დროს მონაწილეები

საბოლოოდ ირჩევდნენ
დიზაინერს რუკის შესაქმნელად!

თვალყური ადევნეთ ჩვენს
შემდგომ ნაბიჯებს!

... და დავემშვიდობეთ მარინას, ESC-

ის მოხალისეს საფრანგეთიდან...

აპრილის აქტივობებიაპრილის აქტივობები



მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური



დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

დილიჯანი,

სომხეთი

1 აპრილს სომხეთში,
დილიჯანში დაიწყო Erasmus +
ახალგაზრდული გაცვლა 

 "Healthy Lifestyle via sport" . პროექტი
მიზნად ისახავს ცოდნის
გაცვლას სხვადასხვა

ქვეყნიდან ახალგაზრდებს
შორის სესიების მომზადებით

იმ თემებზე, რომლებიც
წინასწარ იქნება დანიშნული.
პროექტის ცენტრალური თემაა

ჯანსაღი ცხოვრების წესი,
დაწყებული სპორტიდან

დამთავრებული  ფსიქიკური
ჯანმრთელობით.

ქართული ჯგუფის შეფასება
 

„ყოველთვის გვაინტერესებდა ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების წესი, ვსწავლობდით გარე აქტივობებს,
ბუნებასთან დაკავშირებას და ა.შ. ძალიან გაგვიხარდა, რომ ჩვენნაირი ადამიანებისთვის  პროექტი ვიპოვეთ.

პრეზენტაციების გაკეთება და ჩვენება ისეთ საინტერესო თემებზე, როგორიცაა ნარკოდამოკიდებულება ,
ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრება და ა.შ. ველოდით, რომ შევხვდებოდით ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ იგივე
ინტერესი და ასევე აღფრთოვანებული ვიყავით ამ აქტივობაში ჩართული ქვეყნების ნაზავით: სომხეთი,
ბულგარეთი. რუმინეთი, პოლონეთი და საქართველო. პროგრამას უძღვებოდა ყველა მონაწილე ქვეყანა. ეს
ყველაფერი იყო არაფორმალური განათლების შესანიშნავი ნაზავი.

პროექტი თავიდანვე დაფუძნებული იყო ჩვენი პირადი ისტორიების გაზიარებაზე, გამოწვევებზე, რომელთა

წინაშეც ვდგავართ ჩვენს ცხოვრებაში და იმ ცვლილებებზე, რისი გაკეთებაც გვსურს, მაგრამ ზოგჯერ ძნელია

პირველი ნაბიჯის გადადგმა. ლაშქრობის საოცარი გამოცდილება მივიღეთ. ფეხით წავედით სოფელ გოშში. გზა
პროფესიონალებისთვის იყო, მაგრამ ჩვენ ყველამ გავიარეთ. ასევე, გვქონდა აქტივობა, რომელიც მოითხოვდა
სოფლის მოსახლეობის აქტიურ ჩართვას. ჩვენ ეროვნულ თამაშებს ვთამაშობდით და ხალხს ვთხოვდით
შემოგვიერთდნენ. ეს იყო საოცარი გამოცდილება.

პროექტის მეორე ნახევარში გავაკეთეთ რამდენიმე პრეზენტაცია. პრეზენტაციები ეხებოდა ჯანსაღი ცხოვრების
პრევენციას და მის დამრღვევ პაქტებს, როგორიცაა ნარკოტიკები, ალკოჰოლი და ა.შ. “AM-Healthy lifestyle via sport” 
 მოგვცა უამრავი ახალი მეთოდი საკუთარ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის, მათი პოზიტიურად აღქმისთვის ,
როგორც რაღაცას, რასაც შეუძლია განვავითაროს როგორც პიროვნება.

ეს პროექტი დაგვეხმარა დაგვენახა ჩვენს ირგვლივ არსებული ვითარების უფრო ფართო სურათი. გავაზიარეთ
ცოდნა, გამოცდილება, აქტივობები , რომლებსაც აუცილებლად გამოვიყენებთ შემდეგ პროექტებში. ამ
პროექტმა მართლაც შთააგონა თითოეული ჩვენგანი“.



ერევანი, სომხეთი

“Participation and Citizenship” არის საერთაშორისო
პროექტი, რომელიც ჩატარდა ერევანში,
სომხეთში 4 აპრილიდან 13 აპრილამდე და
ჩვენ სიამოვნებით გაგიზიარებთ პატარა
ბლოგს, რომელიც დაწერა მონაწილემ

საქართველოდან.
 

„ეს იყო საინტერესო გამოცდილება,
პირველად ვიყავი სომხეთში ტრენინგ-

კურსზე, რომელიც იქცა მეზობელი ქვეყნის
კულტურის  აღმოჩენა. პირველი, რაც

მახსენდება არის ტრენერები  - მათ კარგად
მოახერხეს პროგრამის მორგება

წარმოდგენილი ყველა ასაკობრივი
ჯგუფისთვის.

როგორი იყო მარტი ჩვენი ESC

მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?

ჩვენ გვყავდა მოწვეული გამომსვლელები მთავრობიდან და დისკუსია იყო ღრმა და
საინტერესო. საბოლოოდ, კმაყოფილი ვარ - ბევრი რამ ვისწავლე და განვიცადე".

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



ESC პროექტი ესტონეთში
shorturl.at/cgxyG

 
2 ESC პროექტი პოლონეთში

shorturl.at/gsuIU
shorturl.at/bmMV6

 
3 ESC პროექტი ლიეტუვაში

shorturl.at/nuzM6
 

ESC პროექტი სლოვაკეთში

shorturl.at/hiIRS

ღია ვაკანსიებიღია ვაკანსიები



მომავალი აქტივობებიმომავალი აქტივობები

ახალგაზრდული ასოციაცია „დრონი“ Erasmus+-ისა და ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
საინფორმაციო ცენტრთან და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდობა მშვიდობისა
და თანასწორობისთვის“ ერთად აპირებს ევროპის დღის აღსანიშნავად საჯარო ვიზუალური
გამოფენის მოწყობას. მიზანია მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირის პროგრამების, ESC
მოხალისეობის, Erasmus+ ახალგაზრდობის და ზოგადად ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული
შესაძლებლობების შესახებ.
ცნობიერების ამაღლების მიზნით დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ექნება
გაესაუბროს ამ სფეროში გამოცდილ ადამიანებს და მათგან მიიღოს საჭირო ინფორმაცია.
პროექტის მთავარი მიზანია შექმნას გარემო, სადაც დღევანდელ საზოგადოებას შეეძლება
პირველ წყაროდან მიიღოს საინტერესო და ღირებული ინფორმაცია საერთაშორისო
პროექტების შესახებ, როგორც ვერბალური, ასევე ვიზუალური.
ღონისძიება 9 მაისს თბილისში, დეადაენის პარკში გაიმართება.


