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Unemployment is the problem which many states are facing not 
only today but throughout history. The statistics show that the 
youth unemployment rate is still very high and is very problemat-
ic issue in Georgia. as developing and post-soviet union country. 
National Statistics Office of Georgia states that the unemploy-
ment rate in the country slightly changed between the year 2014 
and 2016 from 12.4% to 11.8%. The change in the statistics for 
these two years was

The problem of unemployment is very complex and has many 
causes, one of them is also connected to isolation and standing 
aside from participation in the decision-making processes, which 
is obstructing the democratic process. Generally, the needs of 
young people are not taken into account when making labour 
policy, and when making youth policy labour is not focused on, or 
even included. This is why it’s important to increase opportunities 
for young people, stimulate their participation and increase 
capacity of youth NGOs to advocate their rights.

Unemployment is the problem which many 
states are facing not only today but throughout 
history. The statistics show that the youth unem-
ployment rate is still very high and is very problematic 
issue in Georgia. as developing and post-soviet union 
country. National Statistics Office of Georgia states that 
the unemployment rate in the country slightly changed 
between the year 2014 and 2016 from 12.4% to 11.8%. The 
change in the statistics for these two years was

The problem of unemployment is very complex and has many 
causes, one of them is also connected to isolation and standing 
aside from participation in the decision-making processes, which 
is obstructing the democratic process. Generally, the needs of 
young people are not taken into account when making labour 
policy, and when making youth policy labour is not focused on, or 
even included. This is why it’s important to increase opportunities 
for young people, stimulate their participation and increase 
capacity of youth NGOs to advocate their rights.



ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი დაარსდა 2003 
წელს საქართველოში, ქალაქ ზუგდიდში. დრონი არის 

არასამთავრობო, არამომგებიანი ახალგაზრდებზე 
ორიენტირებული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს 

ახალგაზრდებთან და ახალგაზრდებისთვის. 

დრონის მისიაა, ხელი შეუწყოს ჯანსაღი , თანამედროვე, 
განათლებული და სრულყოფილი საზოგადოების ფორმირებას. 

ასევე, კულტურათაშორის ურთიერთობებს, დიალოგს, 
სოციალურ/ეკონომიკურ განვითარებას საქართველოს 
ახალგაზრდებში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ახალგაზრდების 
ცნობიერების ამაღლებას კონფილქტების მოგვარების, მშვიდობის 
მშენებლობის, ადამიანის უფლებების, მეწარმეობის, ახალგაზრდული 
ჩართულობისა და აქტიური მოქალაქეობის შესახებ. 

დრონი ძირითადად მოღვაწეობს საგანმანათლებლო სფეროში, 
ახლორციელებს ახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამებს, სასწავლო 
სესიებს, ტრენინგ კურსებს, კონფერენციებსა და მოხალისეობრივ 
პროექტებს, ადგილობრივ, სახელმწიფო და საერთაშორისო დონეზე.

www.droni.org

Youth association DRONI was founded in 2003 in Zugdidi, Georgia. 
DRONI is non-governmental non-profit youth orientated organiza-
tion, which works “with and for young people”. DRONI aims to 
support the young people’s physical, spiritual and educational 
development and to develop educational initiatives in the field of 
civil society, conflict resolution, human rights and peace-building, 
entrepreneurship and project management, youth participation 
and active citizenship, to promote intercultural relations, cultural 
dialogue and social/economic development of Georgian society or 
Youth. DRONI is working mainly in education field, implementing 
different youth exchanges, training courses, study session, 
conferences and volunteering projects on local, national, regional 
and international level. 



The “Living Library” is innovative project based on non-formal and 
intercultural dialogue and interaction among young people 
coming from different cultural backgrounds and sex
Aim of the Living Library is to promote respect for human rights 
and human dignity and to enable constructive dialogue about 
prejudices that frequently lead to discrimination against individu-
als , groups of young people or minorities e.g. different religions, 
lifestyles, professions or other character traits of individuals. 

The major Objectives of project are:
• dialogue and understanding of human rights, to promote adop-
tion;
• the Human Library enables groups to break stereotypes by 
challenging the most common prejudices in a positive and humor-
ous manner;
• anti-discriminatory relations through the promotion of human 
involvement in the development of social groups;
• establishing a dialogue between the different members of 
society and created a stereotyped performances avoid controver-
sy ;
• cultural diversity and intercultural dialogue among young 
people.

ცოცხალი ბიბლიოთეკა 
„გადალახე ბარიერები, დაძლიე შენი ცრურწმენები”

Living Library
“Overcome Barriers, Break down prejudices”

ცოცხალი ბიბლიოთეკა - ინოვაციური პროექტი, რომელიც 
განსხვავებული კულტურული წარსულის მქონე ახალგაზრდებს შორის 
არაფორმალურ და ინტერაქციულ დიალოგს ითვალისწინებს. მისი 
მიზანი არის ადამიანის უფლებებისა და ღირსების დაცვის 
ხელშეწყობა, კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვა იმ 
ცრწურწმენებზე, რომლებიც ახალგაზრდების დისკრიმინაციას იწვევს. 
უმცირესობაში იგულისხმება ინდივიდი ან ადამიანთა ჯგუფი, 
რომელის რელიგიური, პროფესიული, ეთნიკური თუ ა.შ. 
მიკუთვნებულობა არ წარმოადგენს მის საცხოვრებელ ადგილას 
ყველაზე გავრცელებულს. 

ჩვეულებრივ ბიბლიოთეკასა და ცოცხალ ბიბლიოთეკას შორის 
არსებობს მხოლოდ ერთი განსხვავება: ცოცხალ ბიბლიოთეკაში 
წიგნები არიან ადამიანები, ისინი მკითხველებთან პერსონალურ 
დიალოგში ერთვებიან. შეიძლება ითქვას, პროექტის ფარგლებში 
წიგნები წარმოადგენენ ადამიანთა ჯგუფს, რომლის გარშემო 
სხვადასხვა სტერეოტიპული წარმოდგენა არსებობს, მაგ: ფემინისტი, 
ყოფილი პატიმარი, ვეგანი, უსახლკარო, ათეისტი და სხვა. ხოლო 
მკითხველები მათ რეალურ სამყაროს ეცნობიან. 



There is  one difference between Human Library and normal 
library the Books in the human library are human beings and the 
book and readers enter into a personal dialogue. The books in 
the event are people representing groups frequently confronted 
with prejudices and stereotypes, and who are often victims of 
discrimination or social exclusion or professionals working on 
these topics, for example:  feminist, ex-prisoner, vegan, home-
less, atheist and etc. 

In this way Living Library is a concrete way of promoting toler-
ance and understanding. The “reader’ of the library can be 
anybody who is ready to talk with his or her own prejudice and 
stereotype and wants to spend 20 minutes of time on this expe-
rience. Additionally books can not only speak, but they are able 
to reply readers’ questions or even ask questions and learn 
themselves. 

Since 2010, DRONI is using method of Human Library to uphold 
the principles of social justice and advance it by removing barri-
ers that people face because of gender, age, race, ethnicity, 
religion, culture or disability. It is a great tool to facilitate young 
people to undertake their own analysis self-critical awareness, 
the sharing of ideas and information, which stimulates aware-
ness and reflection on the differences in values. 

ამგვარად, ცოცხალი ბიბლიოთეკა არის კონკრეტული გზა ადამიანებს 
შორის ტოლერანტობისა და ურთიერთგაგების ხელშეწყობისთვის. 
პროექტის ფარგლებში “მკითხველი” შეიძლება იყოს ნებისმიერი 
ადამიანი, ვისაც სურვილი აქვს 20 წუთის განმავლობაში საკუთარ 
წარმოდგენებსა და სტერეოტიპებზე ისაუბროს. ამასთანავე, წიგნებს 
შეუძლიათ არამარტო საუბარი, არამედ “მკითხველების” კითხვებზე 
პასუხის გაცემა და შეკითხვების დასმაც კი.

პროექტს „დრონი“ 2010 წლიდან ატარებს, რათა დაიცვას 
სოციალური სამართლიანობის პრინციპები და ხელი შეუწყოს 
ბარიერების გაქრობას, რომელიც გააჩნიათ განსხვავებული ასაკის, 
რასის, გენდერისა და სექსუალური ორიენტაციის, ეთნოსის, 
რელიგიის, კულტურისა თუ შესაძლებლობების ადამიანებს.  ეს არის 
ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ახალგაზრდებს 
დამოუკიდებლად აზროვნებასა და კრიტიკული ანალიზის 
ჩამოყალიბებაში, ინფორმაციისა და იდეების გაცვლაში, რაც ხელს 
უწყობს ცნობიერების ამაღლებას ღირებულებებს შორის არსებული 
განსხვავებების შესახებ. 

www.facebook.com/human.library.droni/



საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლა, რომელმაც გააერთიანა 30 
18-25 წლამდე ახალგაზრდა, რომლებიც წარმოადგენდნენ შემდეგ 

ქვეყნებს: საქართველო, სომხეთი, იტალია, 
ნორვეგია, ესტონეთი და დანია. 

პროექტი დაფინანსებული იყო 
დანიური ნაციონალური 
სააგენტორს მიერ ერასმუს+ 
ძირითადი აქტივობა 1-ის 
ფარგლებში.

ახალგაზრდული გაცვლა 
გაიმართა საქართველოში, კახეთის 

რეგიონში, სოფელი გრემის სათემო 
დასახლებაში, 2017 წლის 16-23 

სექტემბერს. გრემის სოფელში 
არსებული თემი 50 ფიზიკურად და 
მენტალურად შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ადამიანს 
აერთიანებს, რომელთა უმეტესობაც 
ობოლთა თავშესაფარშია გაზრდილი. 
თემში მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, 
ჰქონდეთ სახლი, ოჯახი და საშუალება 
საკუთარი წვლილი შეიტანონ 
საზოგადეობაში. 

Countryside Magic
„რურალური გაცვლა შემოქმედობითობასა და მეწარმეობაზე”

An international youth exchange which took place in Gremi 
village, Kakheti region in Georgia. in TEMI community, which is a 
social entrepreneurship, where people with limited physical, 
mental or social opportunities are given a chance to have a home, 
family and opportunity to realise themselves and be useful for the 
society. The main aim of the project was to support the develop-
ment of the rural areas by creating a successful cultural and 
entrepreneurial event as an example that other partner organiza-
tions can implement in their own local communities.

An example that was used in the youth exchange as an inspiration 
for the youngsters was a rural festival  “Gremi Rural Fest”. Festival 
itself  aimed to promote the idea of social entrepreneurship and 
local production by showing positive examples of Temi orga-
nization and other invited companies. The event  
hosted several social entrepreneurships repre-
senting different regions of Georgia. Together 
with the exhibition-selling of the products, 
guests had a chance to enjoy folk music, try 
local wine and food, get to know different 
entrepreneurships represented on the event, 
and try some other attractions proposed by 
international participants of the event.

Countryside Magic
“Rural Exchange on Creativity and Entrepreneurship”



პროექტის ძირითადი მიზანი იყო სოფლის განვითარება, 
ადგილობრივი კულტურის წახალისების და მეწარმეობის გზით, რაც 
მაგალითი იყო პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის. 

პროექტის დასკვნითი ნაწილი - გრემის რურალური ფესტივალი, 
კარგი მაგალითი იყო ახალგაზრდების შთაგონებისთვის. 
ფესტივალის მიზანი  გრემის და სხვა ადგილობრივი თემების 
სოციალური საწარმეობის და პროდუქტების პოზიტიური მაგალითად 
წარმოჩენა იყო. ღონისძიებამ უმასპინძლა რამდენიმე სოციალურ 
საწარმოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ადგილობრივი  პროდუქტების 
გამოფენა-გაყიდვის გარდა, დამსწრეებს შეეძლოთ სიამოვნება 
მიეღოთ ხალხური მუსიკით, დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ღვინო 
და საჭმელი, გაეცნოთ სხვადასხვა მეწარმეები და მონაწილეობა 
მიეღოთ ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილ თამაშებსა და 
აქტივობებში.  თამაშებიდან და საქველმოქმედო ყუთიდან 
შეგროვებული თანხა გადაირიცხა გრემის სათემო დასახლებაში, მისი 
განვითარებისთვის. ასევე, ფესიტვალზე გაიყიდა მათ მიერვე 
ნაწარმოები ღვინო და საჭმელი. 

გარდა იმისა, რომ მონაწილეებმა მიიღეს თეორიული ცოდნა 
სოციალური საწარამოების მუშაობასა და არაფორმალური 
განათლების მეთოდებზე, ახალგაზრდები ადგილობრივებს რთველში 
და ყურძნის დაწურვაში ეხმარებოდნენ. უცხოელებისთვის ეს ახალი 
გამოცდილება იყო, რაც დაეხმარათ გაეანალიზებინათ, რამდენად 
რთულია ასეთი სამუშაო და ამავდროულად, რამდენად სასიამოვნო 
და სახალისოა, იყო თემის ნაწილი. 

The whole project was very interesting with its idea and activities.  
Participants gained not only theoretical knowledge about entre-
preneurship and non-formal education, They were learning by 
doing and were physically involved in the work of Gremi commu-
nity.  They were helping with gathering grapes and wine-making, 
which positively contributed to analyzing how hard, but at the 
same time how pleasant and  joyful it can be to be part of the 
community. One of the significant part of the festival was also 
charity. Collected money from games charity box  was transferred 
to Gremi Community for its development, in addition to this, they 
managed to sell their products like wine and food, produced in 
their community.



თითქმის,  არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არანაირი კავშირი არ 
აქვს მუსიკათან. გულის სიღრმეში ყველა ადამიანი მუსიკოსია, 
მიუხედავად მისი წარმომავლობისა თუ მუსიკალური განათლებისა.  
მაგრამ რა არის ქუჩის მუსიკა? ქუჩის მუსიკა და ქუჩის მუსიკოსები 
ძალიან პოპულარულები გახდნენ მთელი მსოფლიოს გარსემო. ეს 
არის ემოცია, რომელსაც მუსიკოსი უზიარებს გამვლელებს, 
მსმენელებს… ისინი უკრავენ ქუჩაში, რომ გამოავლინონ თავიანთი 
ტალანტი, გამოხატონ იდეები - ხელი შეუწყონ კულტურათაშორის 
გაცვლას და დააკვაშირონ სხვადასხვა სუბკულტურები. 

ქუჩის მუსიკის ფესტივალი აერთიანებს ყველას, ვინც საუბრობს 
მსოფლიოს უნივერსალურ ენაზე - მუსიკის ენაზე. სხვადასხვა ასაკის 
მუსიკოსები, შეიარაღებულები სხვადასხვა ინსტრუმენტებით უკრავენ 
როკ მუსიკას, კლასიკას, ჯაზს, ავანგარდს, ფოლკლორს, აფრიკულ 
რითმებს და ა.შ.

ქუჩის მუსიკის ფესიტვალი ლიტვაში დაარსდა, ერთ-ერთი ყველაზე 
დაფასებული ლიტველი მუსიკოსის, ანდრიუს მამონტოვას 
შთაგონებით, შემდეგ კი გადაიღეს სხვადასხვა ქვეყნებმა, მათ შორის 
საქართველომ. 
ქუჩის მუსიკის დღე საქართველოში პირველად 2012 წელა გაიმართა, 
ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის ორგანიზებით, წარმატებული 
ღონისძიების შემდეგ გადაწყდა, რომ ამ ფესტივალს ყოველწლიური 
სახე მიეღო.

Street music and street musicians have become very popular all over 
the world.  This is an emotion musicians shares with passengers, 
listeners and walkers. They are playing on the streets in order to show 
their talents, and express their ideas- to promote intercultural 
exchange and to link different subcultures. It is very important to 
understand that every each subculture has its own values and reflects 
it through music.  

 Street music Day was first organized  in Georgia in 2012, by Youth 
Association DRONI, After its successful results was decided to carry 
out the activity annually. This Festival was found in Lithuania and 
inspired by one of the most appreciated Lithuanian musicians Andrius 
mamontovas and was adopted by many different countries, including 
Georgia. 

First Street music Day was held in the center of tbilisi, in 11 different 
locations. This area was chosen because it is always full of locals and 
tourist and is easy to attract many people. 

Regarding the aim of the project that was to promote street music, to 
connect different people with the same interest and to raise aware-
ness about tolerance between different subcultural groups it was 
fulfilled because of successful cooperation between countries as well 
as between volunteers and all musicians. 
 

ქუჩის მუსიკის დღე
„იგრძენი ქუჩის გულის ცემა”

Street Music Day
“Feel the street heartbeat”



პირველი ქუჩის მუსიკის დღე  თბილისში ყველაზე ხალხმრავალ 
გამზირზე გაიმართა, 11 სხვადასხვა ლოკაციაზე, დაახლოებით 50 
შემსრულებლით.  პროექტის მიზანი, რომელსაც წარმოადგენდა  
ქუჩის მუსიკის მხარდაჭერა, საერთო ინტერესების მქონე ადამიანების 
დაკავშირება და სხვადასხვა სუბკულტურებს შორის, ასევე 
მოხალისეებსა და მუსიკოსებს შორის, ტოლერანტობის დამყარება, 
მიღწეული იქნა. 
  
ეს იყო მასშტაბური და საინტერესო ღონისძიება, დიდი 
პოტენციალით, რომ გაზრდილიყო და მეტი მუსიკოსისთვის 
(პროფესიონალი და არაპროფესიონალი მუსიკოსები, რომლებიც 
წელიწადში ერთხელ დაუკრავენ უფასოდ და გაავრცელებენ 
ტოლერანტობასა და ბედნიერებას) მიეცა მოტივაცია. ასე რომ, 
ახალგაზრდულმა ასოციაცია დრონმა გადაწყვიტა ეს ფესტივალი 
ყოველწლიური გაეხადა, იქვე დაიბადა იდეა ახალგაზრდული 
გაცვლების ლიტვასა და საქართველოს, ასევე სხვა ქვეყნებს შორის, 
რაც ღონისძიებას საერთაშორისო განზომილებას შესძენდა.
 
ყოველწლიურად ქუჩის მუსიკის დღე სხვადასხვა ვარიაციებით და 
გაუმჯობესებებით იგეგმებოდა. ახალგაზრული გაცვლების მეშვეობით 
უფრო საინტერესო და საერთაშორისო, ხალხისათვის კი უფრო 
მოსაწონი ხდებოდა. 2015 წელს დრონიმ გადაწყვიტა ლოკაცია არა 
თბილისი, არამედ ამჯერად ბათუმი ყოფილიყო, რაც სრულიად 
ახალი იქნებოდა ადგილობრივებისთვის.

This was very powerful event and had a great potential to grow 
and motivate more musicians (professional and unprofessional to 
play for free at least one day a year and to share tolerance and 
happiness). So, DRONI decided to make this festival annual and 
right after the festival the idea was born to exchange musicians 
from Lithuania and Georgia and other countries as well and to 
give it more international dimensions.
 
Every Year Street Music Day was implemented with new varia-
tions and improvements, it was becoming more international, 
with youth exchanges and favourable for people. In 2015 DRONI 
decided to change the venue from Tbilisi to Batumi and make the 
festival for them, which would be totally new for locals and would 
cover new place and new people. 



Youth Association DRONI a great experience and good practices in 
using art as a key for development. We strongly believe that art is 
an universal language and it can be a powerful instrument to 
spread the messages. 

Throughout our existence organization has carried out many 
activities using Street Art as a tool for fighting against social prob-
lems. 

Colors of Inclusion - Express Yourself through Graffiti
a  youth exchange which gathered 32 young people, young artists 
and graffiti painters from 6 different countries: armenia, czech 
republic, estonia, georgia, germany and latvia.

Udabno is a rural area with many abandoned buildings where 
level of initiative and participation of young people is very low. 
That is why it was decided to make youth exchange in this kind of 
place, because it gives a real picture of rural areas and shows how 
it is possible to make things, be active on social level and express 
yourself on public. In Udabno buildings and walls were gray and 
monotonous, but with the involvement of participants they 
became colorful, attractive visible and nice.

The project aimed to address the importance of participation and 
social inclusion in the local communities. 

Street Art

ახალგაზრდულ ასოციაცია დრონის გააჩნია კარგი პრაქტიკა 
გამოიყენოს ხელოვნება, როგორც განვითარების ერთ-ერთი 
საშუალება. გვჯერა, რომ ხელოვნება არის უნივერსალური ენა, 
რომელიც შეიძლება იყოს კარგი შესაძლებლობა მესიჯების 
გასავრცელებლად. 

ორგანიზაციას არსებობის განმავლობაში განუცორხიელებია ძალიან 
ბევრი აქტივობა, სადაც ქუჩის ხელოვნებას იყენებდა, როგორც გზას 
სოციალურ პრობლემებთან საბრძოლველად. 

ინკლუზიის ფერები - გამოხატე თავი გრაფიტის მეშვეობით
ახალგაზრდული გაცვლა, რომელმაც თავი მოუყარა 32 
ახალგაზრდას, ხელოვანებსა და გრაფიტის მხატვრებს 6 სხვადასხვა 
ქვეყნიდან: სომხეთი, ჩეხეთი, ესტონეთი, საქართველო, გერმანია და 
ლატვია. 

პროექტი მიზნად ისახავდა მონაწილეობისა და სოციალური 
ინკლუზიის მნიშვნელობის წარმოჩენას ადგილობრივ 
საზოგადეობაში. გვსურდა, გვეჩვენებინა, რომ გრაფიტი არის 
შესანიშნავი გზა ურბანული ხელოვნების გასაცნობად და  ულტურულ 
მრავალფეროვნებასა და ახალგაზრდულ ჩართულობაზე იდეების 
გამოსახატად. პროექტისათვის აირჩა განსაკუთრებული ადგილი 
საქართველოში: უდაბნო- გასაოცარი, მისტერიული, 
ეკომიგრანტებით დასახლებული სოფელი, სადაც გვსურდა, მეტი 
ფერები შეგვეტანა. 

ქუჩის ხელოვნება



უდაბნო არის პატარა სოფელი ბევრი მიტოვებული შენობით, სადაც 
ახალგაზრდებში ინიცირებისა და მონაწილეობის დონე ძალიან 
დაბალია. ამიტომაც გადაწყვიტა ორგანიზაციას ახალგაზრდული 
გაცვლა სწორედ ამ ადგილზე ჩაეტარებინა. უდაბნო იძლევა ზუსტ 
სურათს რურალური არეალებისა და აჩვენებს, როგორ არის 
შესაძლებელი სოციალურ დონეზე გააქტიურება, საკუთარი თავის 
გამოხატვა. უდაბნოში შენობები და კედლები იყო ნაცრისფერი და 
მონოტონური, მაგრამ მონაწილეების მეშვეობით ფერადი, 
მიმზიდველი და სასიამოვნო გახდა. 

ახალგაზრდულ ასოციაცია დრონის სურდა, წარმოეჩინა იმ გარემოს 
ღირებულებები,სადაც ვცხოვრობთ და ხშირად არ ვაფასებთ, ასევე  
შემოქმედებითი თანამშრომლობის გზით ეწარმოებინა 
კულტურათაშორისი დიალოგები. პროექტის ფარგლებში 
ინდივიდებმა აღმოაჩინეს საკუთარი პოტენციალი ურბანულ 
ხელოვნებაში და საზოგადოებაში გაავრცელეს ახალგაზრდული 
ჩართულობის იდეა. 

We wanted to show that graffiti is a great way to express ideas 
about cultural diversity and youth involvement in social life and 
learn how to do it trough urban art. a special place in georgia was 
chosen to host us: udabno – fascinating mysterious ecomigratns' 
rural area where we wanted to bring the colors to the local school 
and surroundings. Youth Association DRONI thrived to show the 
value of environment where we live which so often is taken for 
granted and trigger intercultural dialogue through creative coop-
eration. The project concentrated on increasing knowledge about 
graffiti culture and exploring each individual's potential relation 
with urban art, in this way the idea of youth active involvement  in 
social life was spread. 



ხარისხის ნიშანი, ახალგაზრდებზე გათვლილი ტურისტული 
ინფრომაცია, რომელიც არსებობს ევროპის 43 ქალაქში. ჩვეულებრივი 
რუკები ტურისტებს სთავაზობს დაათვალიეროს ქალაქი, USE-IT რუკები, 
საშუალებას იძლევა შეიგრძნო ქალაქი ისე, როგორც ადგილობრივმა. 
რუკაზე დატანილია ალტერნატიული, არატრადიციული ადგილები, 
რომლებიც ხშირად ტურისტული კომპანიების, გიდებისა და თავად 
ტურისტების ყურადღების მიღმა რჩება. USE-it-ის საიდუმლო მის 
შემქმნელებშია, რუკებს ქალაქში მცხოვრები ადამიანები ქმნიან და არა 
კომერციულ მიზნებზე ორიენტირებული კომპანიები.

• შექმნილია ადგილობრივების მიერ;
• არის არაკომერციული: არავინ იხდის თანხას, იმისათვის რომ რუკაზე 
იყოს მონიშნული;
• არის უფასო;
• არის ახალგაზრდებისთვის: გათვლილია არა ყველასთვის, არამედ 
სპეციალური სამიზნე ჯგუფისთვის;
• უნდა განახლდეს ყოველწლიურად;
• არ არის მოდური გაიდი, ის არის ქალაქის სული და რეალური 
ცხოვრება.
2015 წელს „დრონის“ ორგანიზებით ქართველმა და უცხოელმა 
ახალგაზრდებმა შექმნეს თბილისის პირველი USE-it რუკა, რომელიც 
გამოიცა 30000-იანი ტირაჟით, და ტურისტული საინფორმაციო 
დახლებიდან თვალის დახამხამებაში გაქრა, რადგან რუკა საკმაო 
პოპულარობით სარგებლობდა ახალგაზრდა ტურისტებში.  რუკაზე 
ახალგაზრდებს შეუძლიათ ნახონ არა მხოლოდ ადგილები, არამედ 
რჩევები ადგილობრივებისგან, მოკლე ისტორია ქვეყნის შესახებ და 
აუცილებელი სიტყვებიც კი ადგილობრივ ენაზე. დრონი 2018 წელს 
კვლავ გეგმავს განახლებული USE-it რუკის შექმნას.

USE-IT Europe is a creative network which publishes amazing, 
colourful, FREE printed maps and mobile apps that are currently 
available in 40 European cities and that make traveling a com-
pletely different experience by introducing the city from the 
perspective of locals, young people and those who know the best 
spots and hottest up-to-date tips and stories! 

• it is made by LOCALS: we don’t work with travel journalists, but 
with local people. 
• it is not commercial: nobody pays to be included in the maps or 
guidebooks. 
• it is free
• it is for young people: not something for everybody, but for a 
specific target group. 
• it is up-to-date: new editions are made every year.

On 2015 First USE-IT Tbilisi maps were published made by locals 
with the supports of Youth Association DRONI and international 
volunteers. First time 30000 maps were released  and immediate-
ly disappears from the tourist information centres, cause it was it 
was a great success among young travellers. On the map people 
could see not only places, but also got some tips how to act like a 
local, breif history of the country and useful words in local 
language.DRONI plans to create renewed USE-it Tbilisi maps in 
2018 as well. 
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