
 

 

 نستمد قوتنا: من مجتمعنا المحلي
 سوف ننجح حتما بفضل تواصلنا 

نشریة ألدا لشھر مارس (آذار) 2020

إیطالیا تحارب الفیروس: سوف ننجح في ذلك! اعالن من األمینة العامة أنتونال فالموربید 

أعلنت إطالیا, ومواطنوھا الذین یبلغ عددھم 60 ملیونا, الحرب على فیروس كورونا. خالل أسبوع, انقلبت حیاتنا رأسا على
.عقب,  وأنا متأكدة أن ال شيء سیظل على حالھ في المستقبل

باتخاذه قرار غیر مسبوق, علق الوزیر األول كافة األنشطة في كل المدارس اإلیطالیة بھدف تفادي  تنقل المواطنین بواسطة
الباصات والقطارات وكذلك في المدارس بطبیعة الحال. كما تم تعلیق كافة األنشطة الجماعیة (المؤتمرات, التظاھرات,

لقاءات العمل,  والتظاھرات الخاصة – وحتى حفالت الزواج, التي یجب تنظیمھا بدون حضور مدعوین). 

إقرأ كل شیئ

 طرق مختلفة لدمج المواطنین وإقحامھم في
التفكیر حول التاریخ المشترك

 
یھدف برنامج أوروبا للمواطنین إلى المساھمة في
تیسیر دور مواطني االتحاد األوروبي وتمكینھم

من فھم تاریخ المشترك لالتحاد وتركیبتھ المتعددة,
إضافة إلى تشجیع المواطنین على ممارسة

منظومة الدیمقراطیة التشاركیة على المستویین
المحلي واألوروبي. [...]

 
→ إقرأ كل شیئ

 

الصحوة الصعبة على شبكة االنترنت !
 
في الخامس من مارس (آذار) 2020, مكن اللقاء
Rude) "الدولي األول حول "الصحوة الصعبة
Awakening), من الجمع على اإلنترنت بین

الشریك الرئیسي, مؤسسة بلفدیر – قشفانت, وكافة
الشركاء اآلخرین في المشروع: بلدیة الفاروني, ألدا,
101 في المائة (Percento 101), ذاكرة الحیاة,

و Gornjesavski Muzej Jesenice و
World of NGOs و Danube Connect

والمركز المقدوني للفوتوغرافیا .
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG4 →

 

السبل المحلیة لریكاف (RECOV) في
لشبونة: من تكنولوجیات المعلومات
واالتصال إلى الوسائل المالیة المجددة

 
نظم النادي األوروبي بین الثقافات, یوم 28 فبرایر

(شباط) 2020, في لشبونة, البرتغال, ثالثة
جلسات منفصلة للتطرق إلى ثالثة محاور مختلفة
تخص مشروع ریكاف (RECOV). المشاركون
في ھذه التظاھرة ھم أساسا أعضاء في  النادي
األوروبي بین الثقافات ومقیمون في منطقة جوار

التدخل األولي.
 

→ إقرأ كل شیئ 

تقدیم فالید (VALID) – بناء التعاون على
أساس مقاربة تصاعدیة

 
مشروع فالید (VALID) – مدن أوروبیة –
إصدار قیم مشتركة من أجل التضامن والحوار
الثقافي ھو مشروع جدید, كان قد انطلق في شھر
أكتوبر (تشرین األول) 2019, لیتواصل على
مدى السنتین التالیتین, ویسھر على تنفیذه مجمع
یتكون من 12 شریك یتواجدون في 10 بلدان من

كافة أنحاء أوروبا.
تعد ألدا من بین ھؤالء الشركاء, إلى جانب وكالة

الدیمقراطیة المحلیة في كوسوفو [...]
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG17 →

محاربة الفیروس: بیننا مسافة ولكننا متحدون

تدوینة من ألدا لتأمین الربط والتواصل بین
مجتمعاتن

 
"مع مرور األیام وإصرار فیروس كوفید-19
الشھیر على مواصلة التحلیق في سمائنا وجلبھ
ألعداد ال تحصى وال تعد من حاالت اإلصابات
الوبائیة في كل أصقاع الدنیا, بدأنا نفكر فعال في
الدور الذي یمكن لكل أحد منا أن یلعبھ كي یساھم

في تغییر الوضع بشكل فاعل وإیحابي".
 

→ إقرأ كل شیئ 

الرد على الفیروس التاجي: العمل على
المشاكل والحلول كمجتمع متكاتف وقوي

 
على إثر التغییرات الضروریة التي استدعاھا

تفشي فیروس كورونا في األسابیع القلیلة الماضیة،
عقدتALDA  بعد ظھر یوم 18 مارس 2020
ندوة خاصة عبر اإلنترنت حول كیفیة معالجة

أزمة ھذا الفیروس.
 

→ إقرأ كل شیئ
SDG11 →

اآلن على شبكة اإلنترنت! دورة تفاعلیة حول التمویل في أوروبا: آخر الحظوظ والفرص الجدیدة

یسر ألدا أن تعلن عن إطالق أول دورة حول التمتع بفرص المنح المتوفرة في أوروبا, وذلك بالتركیز على طریقة التمتع بآخر
الفرص للحصول على منحة في إطار برمجة 2014-2020 واكتشاف ما یمكن انتظاره من الفترة الجدیدة 2027-2021,

لكي تستعدوا لھذه اآلجال وتنتفعوا من ھذه المنح بأفضل طریقة ممكنة.
 

من خالل دراسة المشاریع الناجحة, سوف تمكن ھذه الدورة التدریبیة المشاركین من استغالل الفرصة الحصریة التي توفر
لھم لكي یقطعوا الخطوات األولى على درب برامج المنح العالمیة التي یقدمھا االتحاد األوروبي [...]

 
→ إقرأ كل شیئ

 

طلب لتقدیم محاضرات

Erasmus+ KA2 Strategic partnerships in the field of youth
Deadline of the call: 7th May 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries (cft the ERASMUS + Programme Guide)

Erasmus+ Sport
Deadline of the call: 21st April 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Programme countries and Partner countries

Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies
Deadline of the call: 20th April 2020 
Location: Montenegro

Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment
Education or Training (NEETs) (NEET PRO)
Deadline of the call: 24th April 2020 
Location: Turkey

CREATIVE EUROPE - CREA-INNOVLAB-2020 - Bridging culture and
audiovisual content through digital
Deadline of the call: 14th May 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs); eligible non-
EU countries: Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro,
Republic of Serbia (fully participating countries), Georgia, Moldova, Ukraine, Tunisia, Armenia
Kosovo (partially participating countries).
 

أعضاء جدد

The Democratic Institute: Society and Education - إسرائیل
Carré Municipality - إیطالیا

GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl - إیطالیا
Mesagne Municipality - إیطالیا
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