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https://shoutout.wix.com/so/8MEhmD3C/click?w=LS0tDQoxYWQyZGVlMC00ZGNjLTRhOTMtNjZiYi02NWIyMmU5ZjlkYjgNCmh0dHA6Ly93d3cuZHJvbmkub3JnDQotLS0


პროექტი „ცოცხალი ბიბლიოთეკა” მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას,
მსოფლმხედველობის გაღრმავებასა და სტერეოტიპების დამსხვრევას იმ
მარგინალიზებული ჯგუფებისათვის,  შესახებ, რომლებიც ჩვენი საზოგადოების
ნაწილს წარმოადგენენ. ეს არის ღონისძიება, სადაც რთული კითხვები
მოსალოდნელია, აღიარებულია და პასუხგაცემულია. პროექტი ხელს უწყობს
ინდივიდებს შორის პირისპირ დიალოგს ბიბლიოთეკის ფორმატში. ბიბლიოთეკაში
არიან „ცოცხალი წიგნები“. „ცოცხალი წიგნები“ კი არიან ადამიანები, რომლებიც
გარკვეული დამახასიათებელი ნიშნით გამოირჩევიან, როგორიცაა: ვეგანი, ფემინისტი,
მეწარმე, პროფესიონალი ფოტოგრაფი, ასტროლოგი, მოგზაური, ათეისტი და ა.შ.
 
თითოეული სტუმარი ირჩევს 3 „ცოცხალ წიგნს“, რომლებიც მათ ყველაზე მეტად
აინტერესებთ. სტუმრები ეკითხებიან ცოცხალ წიგნებს კონკრეტულ კითხვებს და
წიგნებიც უბრუნებენ მათ პასუხებს.
 
დიდი ხნის მზადების შემდგომ,“ცოცხალი ბიბლიოთეკა 2018“ ჩატარდა 5 და 6 მაისს
კინოთეატრ ამირანში ახალგაზრდული ასოციაცია დრონისა და CineDOC-თბილისის
მიერ. ღონისძიებას ესწრებოდა ასობით ახალგაზრდა, რომლებსაც ჰქონდათ შანსი, რომ
წაეკითხათ „ცოცხალი წიგნები“ და მიეღოთ ინფორმაცია მრავალფეროვან საკითხებსა
და თემებზე.
 
საქართველოში „ცოცხალი ბიბლიოთეკა” ხორციელდება 8 წლის განმავლობაში და
ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად



მიიჩნევა.
 
დრონი მადლობას უხდის ყველა დამსწრესა და მოხალისეს აღნიშნული პროექტის
ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობისათვის.

რა ხდება დრონში

TRIANGLE FOR YOUTH: ახალგაზრდული გაცვლა

გორში

2018 წლის 18-27 მაისს საქართველოდან, შვედეთიდან, ფინეთიდან, მოლდოვადან და
სომხეთიდან შეიკრიბა 50 მონაწილე გორში, ახალგაზრდული გაცვლისთვის, რომელიც



მიმდინარე პროექტის “Triangle For Youth” ნაწილია. ახალგაზრდული გაცვლის მიზანი
იყო ახალგაზრდების წახალისება და მოტივირება, რათა გაზრდილიყო
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობა თავიანთ ქვეყნებში
ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდული გაცვლისას ბევრი
აქტივობა ჩატარდა. მათგან ერთ-ერთი მთავარი იყო მონაწილეების შეხვედრა ქალაქ
გორის მერთან, რათა განეხილათ საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენენ
ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. მთლიანი შეხვედრის ნახვა შეგიძლიათ აქ.

მაგიდის ტენისი ყველასთვის!



EVS მოხალისის - გონსალო ნუნესის ინიციატივით შეიქმნა ახალი პროექტი „მაგიდის
ტენისი ყველასთვის“, რომელიც დაიწყო ამ თვეში. ეს პროექტი  თბილისში საშუალებას
აძლევს ახალგაზრდებს რომლებიც ცხოვრობენ გონებრივი/ფიზიკური შეზღუდული



შესაძლებლობებით გახდნენ მაგიდის ტენისის ათლეტები.  გონსალო DRONI-ის
მოხალისეებთან ერთად  ოთხშაბათობით დადის 198-ე სკოლაში , რათა ჩაატაროს
სასწავლო გაკვეთილები სამაგიდო ტენისში. ამ პროექტის მეშვეობით შეზღუდული
შესაძლებლობების ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ განავითარონ ახალი
ნიჭი, იყვნენ სოციალურად მეტად ინტეგრირებულნი და გაზარდონ ფიზიკური
სიჯანსაღის დონე, რომელიც ვიმედოვნებთ, რომ ხელს შეუწყობს მათი თვითშეფასების
ამაღლებას. მოხალისეები  აღნიშნულ ღონისძიებას ყოველ კვირას ჩაატარებენ. თუ
გაქვთ სურვილი, რომ დაეხმაროთ გონსალოს და მის ჯგუფს, გთხოვთ მიწეროთ
- Gonçalo.

ევროპის დღე

საქართველოში „ევროპული კვირის“ ფარგლებში, დრონის თანაორგანიზებით გაიმართა
ღონისძიება ევროპის დღე 5 მაისს რიყის პარკში. ღონისძიება მოიცავდა სხვადასხვა გასართობ
და საგანმანათლებლო აქტივობებს, რომლებშიც ჩართული იყო ბევრი ადგილობრივი და
საერთაშორისო სტუმარი. ევროკავშირის ქვეყნების საელჩოებმა საგამოფენო მაგიდებთან
წარადგინეს თავიანთი კულტურა, ტრადიციები, საკვები, სასმელი და ტანსაცმელი. სტუმრებს
საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ინტერაქციულ აქტივობებში და მოეგოთ პრიზები.
ღონისძიება დასრულდა კონცერტით, რომელიც ჩაატარეს ცნობილმა ქართველმა და უცხოელმა
არტისტებმა.

https://shoutout.wix.com/so/8MEhmD3C/click?w=LS0tDQo4MjJiZDBmNS05ZmM2LTQyYjQtYmYzYi03Yzg2ZjY3NjI2N2YNCm1haWx0bzpnb25jYWxvbnVuZXNAZHJvbmkub3JnDQotLS0


ტრენინგ-კურსი - NATURAL EMPOWERMENT

16-22 მაისს მისაქციელში, საქართველოში შეიკრიბნენ მონაწილეები სომხეთიდან,
საქართველოდან და დანიიდან, რათა შეესწავლათ თუ როგორ შეუძლიათ
ახალგაზრდებს ცვლილებების შეტანა სოფლად მცხოვრებ ადამიანთა საზოგადოებაში.
მონაწილეებმა აითვისეს ახალი მეთოდები, ინსტრუმენტები  და პერსპექტივები და
ამჟამად უკვე დაასრულეს ტრენინგ-კურსი. მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში
გამოიყენებენ ახალგაზრდული გაცვლის საშუალებით, რომელიც ჩატარდება
აგვისტოში საქართველოში, კერძოდ კი უდაბნოში. ოქტომბერში კი აღნიშნულ
სოფელში დაგეგმილია „სოფლის ფესტივალის“ განხორციელება. ტრენინგ-კურსი
ერასმუს+-ის მიმდინარე  პროექტის„ახალგაზრდული მუშაობა-საზოგადოების
მშენებლობა სოფლად მცხოვრებთათვის“ ნაწილი იყო. გაიგეთ მეტი აღნიშნული
გრძელვადიანი პროექტის, მომავალი ახალგაზრდული გაცვლისა და სოფლის
ფესტივალის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან:Facebook Page ,Website.

შექმენი შენი სიზმართმჭერი

https://shoutout.wix.com/so/8MEhmD3C/click?w=LS0tDQo0YzE2NDIzMC1jMTY2LTRhZjUtNzkwYS01ZDQ0YzRmNWZiOWMNCmh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9nb3J1cmFseW91dGgvP2ZyZWY9bWVudGlvbnMNCi0tLQ
https://shoutout.wix.com/so/8MEhmD3C/click?w=LS0tDQo0YzE2NDIzMC1jMTY2LTRhZjUtNzkwYS01ZDQ0YzRmNWZiOWMNCmh0dHBzOi8vd3d3LnJ1cmFseW91dGh3b3JrLmNvbS8NCi0tLQ


11 მაისს დრონის ოფისში ჩატარდა ვორქშოფი „შექმენი შენი სიზმართმჭერი“,
რომელსაც მასპინძლობდა EVS მოხალისე - ოლალა. მონაწილეებს აჩვენეს როგორ
უნდა დაემზადებინათ სიზმართმჭერი და მისცეს საშუალება, რომ თავად შეექმნათ.
ორგანიზატორმა უზრუნველყო მონაწილეები ყველა იმ მასალით, რომელიც საჭიროა
სიზმართმჭერის შესაქმნელად. მოხალისეებმა ისიამოვნეს სიზმართმჭერის შექმნის
პროცესით, მათ აირჩიეს ყველაზე სასურველი დიზაინები და გააკეთეს სხვადასხვა
ლამაზი სიზმართმჭერი.
 
დრონის მოხალისეები მოუთმენლად ელიან მომავალ კრეატიულ ვორქშოპებს, რომელსაც
ოლალა ჩაატარებს.

დრონის წევრები საზღვარგარეთ

ტრენინგი ვისეუში
(ანი სპარსიშვილი)



ანი მადერიაში EVS -ის მოხალისეა და ამ თვეში იგი პორტუგალიის ქალაქ ვისეუში
გამართულ ტრენინგში იღებდა მონაწილეობას. ამ ტრენინგის განმავლობაში ანი
არაერთ საინტერესო ადამიანს შეხვდა  და იმედოვნებს, რომ  შეინარჩუნებს მათთან
ურთიერთობას EVS-ის დარჩენილი დროის განმავლობაში და მომავალშიც. მისთვის ეს
ტრენინგი ძალიან ინფორმაციული აღმოჩნდა და როგორც თავად ამბობს, მან ბევრი
ახალი რამ ისწავლა. ვისეუ დიდებილი ქალაქი აღმოჩნდა სანახავად და
  ანისპორტუგალიური კულტურის მეტი ცოდნა შესძინა.

ქართულის სწავლება ლატვიაში
(თიკო აბულაძე)



რიგაში, ლატვიაში დაარსდა. ეს ორგანიზაცია საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, რომ
განივითარონ ახალი უნარები და შეისწავლონ უცხო ენები. თიკო ქართულ ენას
ასწავლის. მისი ერთ-ერთი მოსწავლე წარმოშობით საქართველოდანაა, თუმცა
ლატვიაში დაიბადა და შესაბამისად, მან ქართული არ იცის. ამ თვეში თიკო ჩართული
იყო 1836.lv  -ის პროექტში, რომლის მთავარ მიზანს ლატვიის საზღვარზე ფეხით
მოგზაურობა წარმოადგენს. ის პასუხისმგებელი იყო მაისურების, ჩანთებისა და
რვეულების დიზაინზე.

 დაკავებული თვე პოლონეთში
(მარიამ ცირკიძე) 

მარიამი EVS-ის მოახალისეა Sępólno Krajeńskie, პოლონეთში. მან ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის  პიკნიკი
და ბარბიქიუ დააორგანიზა. იგი ასევე მონაწილეობდა ღონისძიებაში, რომელიც
დაგეგმილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომ ხელნაკეთი სანთლები
დაემზადებინათ. ასევე მარიამი აქტიურად იყო ჩართული 12 მაისის ღონისძიებაში,
რომელიც მსოფლიოში უნარშეზღუდული ადამიანების საერთაშორისო დღედ არის
აღიარებული. ამ დღისათვის იგი სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვაში მონაწილეობდა.

გარდავქმნათ შუშის ბოთლები სინათლედ
(ნიკა დანელია)

https://shoutout.wix.com/so/8MEhmD3C/click?w=LS0tDQo3NzZhZWEwMi0yOGEwLTQzN2EtNmNkYy03YjE5M2ZjOWY1Y2YNCmh0dHA6Ly8xODM2Lmx2Lw0KLS0t


ნიკას მოხალისეობის ერთ-ერთი მიზანია, რომ აამაღლოს ცნობიერება
გადამუშავების,ხელახლა გამოყენებისა და საუკეთესო ეკოლოგიური პრაქტიკების
კუთხით. იგი მუშაობს პროექტზე, რომელიც გარდაქმნის ძველი შუშის ბოთლებს
ქუჩის განათებებად და სხვა ზოგად ინსტალაციებად. ასობით ბოთლის შეგროვებისა
და გასუფთავების შემდეგ, ნიკა და მისი ჯგუფი ამ თვეში მუშაობენ ბოთლებისთვის 
ახალი ფორმების მიცემაზე. ბოთლების გარდაქმნის პროცესი მოითხოვს დიდ
მოთმინებას, რათა არ მოხდეს მათი დაზიანება(რომელიც შემდგომ მათ გამოუყენებელს
ხდის). შეამოწმეთ შემდგომი თვის დრონის სიახლეები, რათა ნახოთ დასრულებული
პროდუქტები.

მომდევნო კვირის ღონისძიებები
( ივნისში დაგეგმილი დრონის ატივობები)



ვულოცავთ დაბადებისდღეს!
ვულოცავთ დრონის ყველა წევრს, რომელიც დაბადებისდღეს

მაისში აღნიშნავს

ანანო გიგინეიშვილი, ანანო ზირაქაძე, ეკუნა გოგობერიშვილი, ელენე კაპანაძე, გიო
ლეჟავა, გიორგი ფრუიძე, ლევან ქათამაძე, მარიამ ფერაძე, თათია
ფარადაშვილი, ვიქტორია ნიკოლსონი



 


