
 

გვერდი 1 
 

ამ თვის 

გამოცემაში: 

• პირველი შეხვედრა 

ახალი 

მოხალისეებისთვის 

• მოძრაობა „არა 

სიძულვილს’’ 

დასასრულს 

უახლოვდება 

• ტრეინინგი ,,ბუნებრ

ივი ელემენტები“ 

• ახალგაზრდული 

მონაწილეობა და 

პოლიტიკა 

• ტრეინინგი: Power Of  

Storytelling 

• პროექტი „BIZ LAB” 

• მრავალპროფილიან

ი პროექტი: 

TRIANGLE FOR YOUTH 

• Erasmus+ Youth 

საინფორმაციო 

ცენტრის ვებ 

გვერდმა 

ფუნქციონირება 

დაიწყო 

• როგორ შეაყვარა 

ქართველმა გოგონამ 

პოლონეთს 

ხაჭაპური 

• ISLAND ULTRA TRAIL 

• მომდევნო თვის  

ღონისძიებები 

• ვულოცავთ 

დაბადებისდღეს 

  

  

 

დრონის 

სიახლეები 

თვის ამბავი 
პირველი შეხვედრა ახალი მოხალისეებისთვის 

 

31 მარტს, ახალი მოხალისეები ‘’დრონის’’ ოფისში პირველ შეხვედრას დაესწრნენ, 

სადაც მონაწილეებს საშუალება მიეცათ, რომ ერთმანეთი უკეთ გაეცნოთ და 

დამატებითი ინფორმაცია მოესმინათ დრონის საქმიანობისა და პროექტების 

შესახებ. შესავალი  მოიცავდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო და გასართობ 

ღონისძიებებს, როგორიცაა თამაშები სახელების დამახსოვრებისთვის, ნახატები, 

რომელის დროსაც მონაწილეები ერთმანეთის სახეებს ხატავდნენ ფურცლებზე 

და შემთხვევითობის პრინციპის საფუძველზე აწვდიდნენ მომდევნო მონაწილეს. 

ჯგუფურ აქტივობაში "Crossing the bridge” მოხალისეებს ჰქონდა შანსი 

პრაქტიკაში დაენერგათ ახალი სტრატეგიები ეფექტური სამუშაო გუნდის 

შესახებ. მათ წარედგინათ  გარკვეული წესები და შეზღუდვები და ამის შემდეგ  

დაიყვნენ პატარა ჯგუფებად და შეიმუშავეს საერთო მიზნების მიღწევის გზები. 

თამაშის ბოლოს, მათ ჰქონდათ მოკლე შეჯამება და განიხილეს შედეგები. 

ამ საქმიანობის შემდეგ, დრონის კოორდინატორებმა წარმოადგინეს 

ორგანიზაციის პროექტები, მონაწილეებს გააცნეს ინფორმაცია გაწევრიანების,  

სტრუქტურის და ერასმუსის მიერ შემოთავაზებული შესაძლებლობების შესახებ. 

შეხვედრის დასასრულს, მოხალისეებს საშუალება მიეცათ, გაეზიარებინათ 

საკუთარი იდეები მოლოდინებისა და შიშების შესახებ, იმაზე, თუ რა წვლილს 

შეიტანენ ორგანიზაციის მომავალ საქმიანობაში და ასე შემდეგ. ასევე ჰქონდათ 

საშუალება ემსჯელათ ადგილობრივი პროექტების შესახებ. 
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ტრეინინგი ,,ბუნებრივი ელემენტები“ 

10-20 აპრილს ქალაქ რუსთავმა უმასპინძლა 

ტრეინინგს, სახელწოდებით ,,ბუნებრივი 

ელემენტები“. კურსის მიზანი იყო იმ 

ტრენერების, ახალგაზრდა მუშაკების და 

აქტივისტებისთვის უნარების განვითერება, 

რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია 

ბუნებასთან. მონაწილეები სომხეთიდან, 

აზერბაიჯანიდან, ბელარუსიიდან, 

ბულგარეთიდან, ჩეხეთიდან, ესტონეტიდან, 

საქართველოდან, უნგრეთიდან, იტალიიდან, 

მოლდოვადან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან, 

პორტუგალიიდან, ესპანეთიდან და 

რუსეთიდან შეიკრიბნენ, რათა უკეთ გაეცნოთ 

თუ როგორ შეიძლება დაინერგოს მსგავსი 

აქტივობები მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში. 

დრონის დირექტორი, გიორგი კიკალიშვილი 

აქტიურად იღებდა მონაწილეობას პროექტის 

მსვლელობაში, რომ თავიდან აერიდებინა 

ყოველგვარი ექსცესი. 

 

  

რა ხდება დრონში 
მოძრაობა „არა სიძულვილს’’ 

დასასრულს უახლოვდება 

მოძრაობა ,, არა სიძულვილს“ დასკვნითი 

კონფერენცია გაიმართა გასულ თვეში. კამპანია 

ხორციელდება  ევროპის საბჭოს მიერ და 

ემსახურება ადამიანის უფლებათა დაცვას. 

კონფერნციაზე ქართული კომიტეტი 

დრონიდან წარმოადგინა ნიკა ბაღსოლიანმა. 

კონფერენციაზე შეაჯამეს პროექტის წარმატება 

და განიხილეს დამატებითი ნაბიჯები 

პროექტის განვითარებისთვის. ნიკას თქმით, 

ევროპული კამპანია დასასრულს მიუახლოვდა, 

მაგრამ მოძრაობა უნდა გაგრძელდეს. 

ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი განაგრძობს 

მოღვაწეობას სიძულვილის ენის წინააღმდეგ 

და ადამიანის უფლებების დასაცავად“. 

კონფერენციის შესახებ დამატებითი 

ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ შემდეგ 

ვებ-გვერდს: 

http://www.nohatespeechmovement.org/  

 

ახალგაზრდული მონაწილეობა და პოლიტიკა 

ამ თვეში პროექტი ,,დიალოგი ახალგაზრდული მონაწილეობისთვის და პოლიტიკისთვის’’ მეოთხე 

ფაზაში შევიდა და მასთან დაკავშირებით გაიმართა ახალგაზრდული გაცვლა სომხეთში, 16-22 

აპრილის ჩათვლით.  ახალგაზრდულმა გაცვლამ თავი მოუყარა მონაწილეებს საქართველოდან, 

უკრაინიდამ, პოლონეთიდან, სლოვაკეთიდან და სომხეთიდან და მისცა შესაძლებლობა აემაღლებინათ 

ცნობიერება ახალგაზრდულ მონაწილეობასთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით. პროექტი საბოლოო 

ფაზის შემდეგ დახურვის ცერემონიით დასრულდება, რომელიც ივნისის თვეში.გაიმართება 

თბილისსში. 

 

http://www.nohatespeechmovement.org/
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 ტრეინინგი: Power Of  

Storytelling 

კიდევ ერთი ერასმუს + ტრეინინგი 

წარმატებით ჩატარდა ქალაქ 

ერევანში, სომხეთში. ქართველი, 

სომეხი, ბერძენი და პორტუგალიელი 

მოხალისეები ერთი მისიის 

შესასრულებლად შეიკრიბნენ- მათ 

განიიხილეს მიდგომები და 

საშუალებები განსხვავებულ თემებზე. 

პროექტის განმავლობაში, 

მონაწილეებს შესაძლობლობა 

ჰქონდათ დრო ნაყოფიერად 

გაეტარებინათ საერთაშორისო 

გარემოში, სადაც ახალგაზრდები 

მუშაობნენ სხვადასხვა საკითხზე და 

შედეგებსაც ერთად აანალიზებდნენ. 

 Storytelling უნარის განვითარების მიზნით, მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებდნენ თავიანთ ისტორიებს 

განსხვავებული ხერხებით. ასევე მათ ისწავლეს ინფორმაციის შეგროვების, დახარისხების და აუდიტორიის 

წინაშე წარდგენის მეთოდები. 

პროექტი “BIZ LAB” 

ერთ-ერთი ყველაზე კრეატიული პროექტი-BIZ 

LAB აქტიურ ფაზაშია, უკვე დაწყებულია 

შეხვედრები ახალგზარდებთან. პირველი ორი 

სესია ჩატარდა ქართულ-ამერიკულ სკოლაში, 

სადაც ჩვენმა მოხალისეებმა წარუდგინეს 

პროექტი ახალგაზრდებს-  ასევე გააცნეს ბიზ 

ლაბის მთავარი იდეა, მიზანი და თამაშის 

წესები. 

პროექტის იდეა მდგომარეობს 

საგანმანათლებლო თამაშებში, რაც ზრდის 

მწარმოებლურ, კომუნიკაციის, ლიდერულ 

უნარებს, ავითარებს კრეატიულ აზროვნებას,  

ხელს უწყობს საჯარო გამოსვლების უნარის 

ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ. 

თამაშები დაიწყო აპრილში და გაგრძელდება 

მაისის ბოლომდე, ამჯერად უკვე თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიზნეს 

ლაბორატორიის“ წევრებთან, უფრო მეტი 

ახალი, საინტერესო და საგანმანათლებლო 

აქტივობების გამოყენებით. 
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Erasmus+ Youth საინფორმაციო ცენტრის ვებ 

გვერდმა ფუნქციონირება დაიწყო 

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ამა წლის 9 აპრილიდან 

ამოქმედდა  Erasmus+ Youth საინფორმაციო ცენტრის ვებ - 

გვერდი. გინდა მეტი გაიგო ერასმუს+ პროგრამის 

შესაძლებლობების შესახებ ახალგაზრდულ სფეროში?  ვებ-

გვერდზე ყველაფერი დაწვრილებითა: 

• სასარგებლო ბმულები - ევს პროექტების,  ონლაინ 

კურსების და სხვა აქტივობების შესახებ. 

• ნაბიჯები PIC (Participant Identification Code - მონაწილის 

საიდენტიფიკაციო კოდი) ნომერის მისაღებად. 

• საპროექტო განაცხადის ფორმები 

• ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამები და ასე შემდეგ. 

 

  

 მრავალპროფილიანი პროექტი: 

TRIANGLE FOR YOUTH  

მრავალფაზიანი პროექტის სამკუთხედი 

ახალგაზრდებისთვის ოფიციალურად 

ხორციელდება, ამჯერად უკვე მისი მეორე ფაზა 

შვედეთსა და ფინეთში ჩატარდა. ქართველ, სომეხ 

და მოლდოველ ახალგაზრდა ლიდერებს 

შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ შვედეთისა 

და ფინეთის ახალგაზრდული პოლიტიკის 

სპეციფიკას დაეთვალიერებინათ ბორასა და 

ტურკუს ქალაქები. პროექტის მონაწილეებს 

ესტუმრნენ ბორისის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლები, რომლებმაც მუნიციპალიტეტის 

მიზნები, მისია და სტრუქტურა წარმოადგინეს. 

"შვედეთის ახალგაზრდულ ცენტრებმა გვიამბეს 

მათი საქმიანობისშესახებ. ყოველკვირეული 

შეხვედრების დროს ისინი ახალგაზრდებისთვის 

სტრატეგიებსა და პოლიტიკას განავითარებენ. 

ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ 

ახალგაზრდული მუშაკები მუშაობენ არამხოლოდ 

პრობლემურ საკითხებზე, ასევე ისინი 

ახალგაზრდებს შესაძლებლობებს სთავაზობენ ", - 

ამბობს მოლდოვის ქვეყნის წარმომადგენელი 

ნადეჯდა. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ პროექტის 

ოფიციალურ ვებ გვერდს: 

https://www.triangle4youth.com/ 

 

https://www.triangle4youth.com/
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როგორ შეაყვარა ქართველმა გოგონამ პოლონეთს ხაჭაპური 

მარიამ ცირეკიძე, EVS მოხალისე პოლონეთში, გასულ თვეში აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა 

აქტივობაში. კერძოდ 2 პროექტში, რომლებიც ითვალისწინებდნენ უნარშეზღუდულ ადამიანებთან 

ერთად სხვადასხვა სპორტული და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებებში მონაწილეობას. სხვა 

აქტივობები გულისხმობდნენ 3+ წლის ასაკის ბავშვებთან უერთიერთობას საბავშვო ბაღებში. და 

ბოლოს, მარიამმა ადგილობრივ სკოლას შესთავაზა კულინარიული მასტერკლასი და სკოლის 

მოსწავლეებს დაეხმარა ხაჭაპურის მომზადებაში, რამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ბავშვებში. 

 

  

 დრონის წევრები საზღვარგარეთ 

 
 

ISLAND ULTRA TRAIL  

ნიკა დანელია, EVS მოხალისე პორტუგალიურ 

კუნძულ მადეირაზე, აქტიურად იღებდა 

მონაწილეობას ღონისძიებაში, სახელად “Island Ultra 

Trail”. აღნიშნული პროექტი ჩატარდა შაბათს, 25 

აპრილს. იგი ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს და 

რეკლამირებას უწევს ჯანსაღი ცხოვრების წესს.. 

ყოველწლიურად იმატებს მისი პოპულარულობის 

დონეც. მონაწილეებს ფეხით უნდა დაეფარათ 115 

კილომეტრიანი სიგრძის ბილიკი, ფინიში კი ქალაქ 

მაჩიკოში იყო. ამ ღონისძიებაზე ნიკას მოვალეობაში 

შედიოდა ბავშვების გართობა სხვადასხვა თამაშებით, 

როგორიცაა ბუშტების გაბერვა, სახის მოხატვა და სხვა. 

ნიკას თქმით “დღემ პროდუქტიულად ჩაიარა, სავსე 

იყო მხიარულებითა და პოზიტიური ენერგიით. 

ბავშვებთან მუშაობა ზოგჯერ ძალიან დამღლელია, 

თუმცა მიღებული დადებითი ენერგია ამად 

ნამდვილად ღირს.” 
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მომდევნო თვის ღონისძიებები  
(მაისში დაგეგმილი დრონის ატივობები) 

 

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა 
 1 2 3 4 5 

ევროპის დღეები 

@ რიყის პარკი 

6 

ცოცხალი 

ბიბლიოთეკა  

@ კინოთეატრი 

ამირანი 

 

ცოცხალი 

ბიბლიოთეკა  

@ კინოთეატრი 

ამირანი 

7 8 9 10 11 

ვორქშოფი:  

Dreamcatcher-

ების შექმნა 

ოლალასთან 

ერთად  @ 

დრონის ოფისში 

12 

ვორქშოფი:  

გრაფიტის 

ვორქშოფი 

ნიკასთან ერთად 

@ დრონის 

ოფისში 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

 

ფილმის ჩვენების 

დღე @ დრონის 

ოფისში 
 

26 27 

28 29 30 

ვორქშოფი: 

კრეატიული 

ჰილორამა 

ოლალასთან 

ერთად  @ 

დრონის ოფისში 

 

31  

 

 

 

  

 

დაბადების დღეს ვულოცავთ 
ვულოცავთ დრონის ყველა წევრს, ვინც დაბადების დღეს 

აპრილში აღნიშნავს: 
მარიამ შუკაკიძე, ნინო თეთრაული, ნიკა ყორაშვილი, ბაჩო დონაძე, გიორგი 

კერესელიძე, გუგა ცინარიძე, თორნიკე ცინარიძე, გვანცა ძნელაძე, გიორგი 

ტარტარაშვილი, ნატალია კობიაშვილი, მარი გელაშვილი, ქეტა ლობჟანიძე, ანა 

ქურციკაშვილი, ჯაბა მაღალაშვილი, მარიამ ფაცაცია, თამუნა გულისაშვილი, ლელე 

მაისურაძე, სოფო ინასარიძე, ხატია ცისკარაძე, ნინი მეტრეველი, ელენე ბურჭულაძე 

 


