
Ռազմավարական համագործակցություն CERV-ի հետ. գործողություններ և
նախաձեռնություններ՝ խթանելու ժողովրդավարությունը և խաղաղությունը

Այս տարվա սկզբին ALDA-ն՝ Տեղական ժողովրդավարության եվրոպական Միությունը,
արժանացել է Եվրոպական Միության Քաղաքացիների, հավասարության, իրավունքների
և արժեքների ծրագրի (CERV) գործառնական դրամաշնորհի։

Ընդհանուր տեսանկյունից, այս հատուկ դրամաշնորհը ձևակերպված է հետևյալ
սյուներով.

1. Հավասարություն, իրավունքներ և գենդերային հավասարություն; կենտրոնանալով
իրավունքների, ոչ խտրականության, իրավահավասարության (ներառյալ գենդերային
հավասարության) խթանման և գենդերային հիմնական ուղղության վրա։
2. Քաղաքացիների ներգրավվածությունը և մասնակցությունը. Միության
ժողովրդավարական կյանքում քաղաքացիների ներգրավվածության և մասնակցության
խթանման, անդամ երկրների քաղաքացիների միջև փոխանակումների և ընդհանուր
եվրոպական պատմության մասին իրազեկության բարձրացման առումով.
3. Դաֆնե; որոնք հանդես են գալիս բռնության դեմ պայքարում՝ ներառյալ գենդերային և
երեխաների նկատմամբ բռնությունը
4. Միության արժեքներ՝ ուղղված Միության արժեքների պաշտպանությանն ու
առաջմղմանը

Հիմք ընդունելով և ոգեշնչված այս վերոհիշյալ ուղեցույցներով՝ ALDA-ն լիովին
հավատարիմ է եղել այդ նպատակները իրականության վերածելուն՝ այդպիսով
ներգրավելով քաղաքացիներին և տեղական համայնքներին իր գործողություններում:
DESIRE ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել մարդկանց և հատկապես
երիտասարդների իրազեկությունը հանուն ԵՄ-ի Շումանի հռչակագրի պատմական
կարևորության և նշանակության վերաբերյալ, ընդամենը օրինակ է:

CERV ծրագրի հիմնասյուները՝ ALDA-ի ծրագրերի և նախաձեռնությունների
հիմքում

Այս ամենի հետ մեկտեղ, Միությունը համագործակցում է մի շարք այլ
կազմակերպությունների և ցանցերի հետ՝ սկսած Տեղական ժողովրդավարության
գրասենյակներից մինչև այլ ՔՀԿ-ներ և հաստատություններ:

ALDA-ն կազմակերպել է համաժողով՝ ներգրավելով որոշ դոնորների և շահագրգիռ
կողմերի՝ ներկա իրավիճակի և Ուկրաինայում տեղական ժողովրդավարության
գրասենյակների համար ապագա հնարավոր հնարավորությունների վերաբերյալ, որոնք
պատրաստ են նպաստել խաղաղության կառուցման գործընթացին, քաղաքացիների
ներգրավվածությանը՝ միևնույն ժամանակ խստորեն դատապարտելով այս պատերազմը։
Համաժողովը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 22-ին, ժամը 14.30-ին,
Residence Palace, Wetstraat 155, Բրյուսելում, Բելգիա:

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://www.alda-europe.eu/progetto/desire/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-support-lda-ukraine/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-support-lda-ukraine/


Հաշվի առնելով վերջինս՝ ALDA-ն կմիանա Վերոնայում կայանալիք Եվրոպական
ֆեդերալիստական   շարժման մրցանակաբաշխությանը՝ նշելու «Եկեք դառնանք
Եվրոպայի քաղաքացիներ» մրցույթի հաղթողներին 2022 թվականի հունիսի 30-ին,
ժամը 16:00-ին, Loggia Frà Giocondo, Վերոնա, Իտալիա:

Սրանք ընդամենը մի քանիսն են այն անհամար նախաձեռնություններից, որոնք
ձեռնարկվել են ALDA-ի կողմից՝ CERV ծրագրի շրջանակներում, որպես առաջատար
ասոցիացիա ժողովրդավարության խթանման և քաղաքացիների ներգրավվածության
շրջանակներում Եվրոպայում և նրա սահմաններից դուրս:

https://www.alda-europe.eu/library/alda-confirmed-beneficiary-of-the-cerv-operating-grant-2022/
https://www.alda-europe.eu/library/alda-confirmed-beneficiary-of-the-cerv-operating-grant-2022/
https://www.alda-europe.eu/library/alda-confirmed-beneficiary-of-the-cerv-operating-grant-2022/

