
ALDA-ն իր ծրագրերի և

առաքելության միջոցով խթանում

է խաղաղության, ներառման և

զարգացման մշակույթը

ALDA տեղեկագիր 2022 թ․հունիս

ALDA+ 2022 թվականի Եվրոպական զարգացման օրերին
 

2022 թվականի հունիսի 21-22-ը Բրյուսելում տեղի կունենա Եվրոպական
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված միջազգային գործընկերության
ամենակարևոր ֆորումը՝ Եվրոպական զարգացման օրեր 2022 (EDD)։ 

«Գլոբալ դարպաս. կայուն գործընկերության կառուցում միավորված աշխարհի
համար» վերնագրով այս տարվա հրատարակությունը նվիրված կլինի ոչ միայն

Եվրոպական ռազմավարությանը որպես այդպիսին, այլև այն թե ինչպես բարելավել և
խթանել այն թվային, էներգետիկ և տրանսպորտի առումով: Վերջինս, հատկապես,
լինելու է այն տիրույթը, որի շրջանակներում ALDA+-ն իր ներդրումն է ունենալու:

 
Կարդալ ավելին →

Ուկրաինայում տեղական
ժողովրդավարության

գրասենյակների
աջակցման  համաժողով

 
 Քանի որ Ուկրաինայի դեմ
պատերազմը շարունակում է
վտանգավոր լինել, երազանքները
շարունակում են կոտրվել, օրերն
անցնում են, ALDA-ն կարծում է, որ
իր պարտականությունն է
ուշադրություն հրավիրել նրանց
վրա, որոնք այժմ պայքարում են
իրենց իրավունքների և
ազատությունների
պաշտպանության համար: 
 

Կարդալ ավելին →

APProach ծրագիր.
գիտելիքի, փորձի և

փաստացի բարելավումների
ժառանգություն՝ աջակցելու

ԵՄ  տեղափոխվող
քաղաքացիներին

եվրոպական
համայնքներում

 
Որքանո՞վ են համայնքները
կարողանում աջակցել ԵՄ
տեղափոխվող քաղաքացիներին
(EUMC), և ինչպե՞ս են վերջիններս
զգում տեղափոխությունը մեկ
անդամ պետությունից մյուսը,
հատկապես թվային
դարաշրջանում ծառայությունների
մատչելիության առումով:
APProach ծրագիրը հաջողությամբ
արձագանքել է այս
մարտահրավերներին՝ այդպիսով
ցանկանալով կրճատել
քաղաքացիների և տեղական
իշխանությունների միջև առկա
բացը:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 16 →

 

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.
 

Կարդալ ավելին →

Part-Y նախագիծը FAIR
Mobile ցուցահանդեսի մի

մասն է եղել Նոր
Եվրոպական Բաուհաուս
փառատոնի համար:

 
Հունիսի 9-ից 12-ը Part-Y  եղել է Նոր
Եվրոպական Բաուհաուս
փառատոնի FAIR Mobile
ցուցահանդեսի մաս:
Part-Y ծրագիրը, ի դեմս ALDA-ի և
Kallipolis-ի, մասնակցեց
փառատոնին և քաղաքացիների
հետ կիսվեց ծրագրով և նրանց
փորձով տեղաշինության և
քաղաքաշինության վերաբերյալ՝
բաժանելով իր ձեռնարկը՝
երիտասարդներին տեղաշինական
գործունեության մեջ աջակցելու
համար:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 5→

3 ՔԱՅԼ. անապահով
միգրանտ

երիտասարդների
ընդգրկման մեթոդներ

 
2022 թվականի մայիսի 24-25-ը
Աթենքում (Հունաստան) տեղի
ունեցավ 3 ՔԱՅԼ ծրագրի
Անդրազգային Գործընկերների
հանդիպումը՝ գործընկերների
հետ ինչպես տեղում, այնպես էլ
առցանց:
Մինչ իրադարձության
առանձնահատկություններին
ծանոթանալը եկեք մի քայլ հետ
գնանք այս նախաձեռնության
հայեցակարգը ավելի լավ
հասկանալու համար:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 4 →

Ինտեգրված
տարածքային

ներդրումներ քաղաքային
տարածքներում՝

Օպորտոյի CAMELOT
միջոցառման հիմքում

 
Հունիսի 7-8-ը ALDA-ն մասնակցեց
CAMELOT ծրագրի միջոցառմանը,
որը կազմակերպվել էր
Պորտուգալիայի Պորտո
Մետրոպոլիտեն Տարածքի կողմից
(AMP): Երկօրյա հանդիպման
ընթացքում գործընկերները
կիսվեցին Տարածքային
Ինտեգրված ներդրումների (ՏՏԻ)
կառավարման վերաբերյալ
փորձով:
 

Կարդալ ավելին →
 

Քաղաքային և գյուղական վայրերում կլիմայի
փոփոխությանը և ջրհեղեղների ռիսկին հարմարվելու

ռազմավարության իրականացում. LIFE-ի Beware
 

46 ամիս գործունեություն, 6 գործընկեր, 7 կոնկրետ միջամտություն բնական
ջրամատակարարման միջոցառումների իրականացման համար, 1
առաքելություն. քաղաքային և գյուղական վայրերում կլիմայի

փոփոխությանը և հեղեղումների ռիսկին հարմարվելու ռազմավարության
իրականացում տեղական համայնքների ակտիվ ներգրավմամբ:

 
Կարդալ ավելին →

SDG 13 →

ALDA-ն ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ

Սրեմսկի Կարլովցին
ողջունեց DESIRE ծրագրի

գործընկերներին:
 
Մայիսի 8-ից 11-ը Danube 1245-ը և
Սրեմսկի Կարլովցի գեղեցիկ
քաղաքը ողջունեցին DESIRE
ծրագրի եվրոպացի
գործընկերներին:
Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ
DESIRE ծրագրի գործընկերներն
առաջին անգամ դեմ առ դեմ
հավաքվեցին ծրագրի մեկնարկից
հետո՝ 2020 թվականի վերջին՝
COVID19 համաճարակի ժամանակ։
 

Կարդալ ավելին →

LET’S MEET (Բրյուսելում).
ծրագրի գործընկերները
հավաքվել էին իրենց
առաջին միջազգային

հանդիպմանը
 

Միավորված բազմազանության մեջ ոչ
միայն Եվրոպական միության
կարգախոսն է, այլ նաև այն
հիմնարար գաղափարը, որի վրա
հիմնված է LET’S MEET ծրագիրը:
LET’S MEET ծրագիրը նպատակ ունի
ջնջել աշխարհագրական
սահմանները՝ տարածելով նոր
լրատվամիջոցների, ինչպիսիք են
փոդքասթերի, եվրոպական
մշակույթների ամենահայտնի
գործիչների կենսագրությունների
միջոցով՝ եվրոպական պատմության
մեջ արմատացած մշակութային
բազմազանությունը ընդգծելու և
ընդգրկելու նպատակով:

 
Կարդալ ավելին →

ԼՈՒՐԵՐ Տեղական ժողովրդավարական
Գրասենյակներից

Թունիսից և Իտալիայից միջերկրածովյան երիտասարդները
կամուրջ են կառուցել  ներառականության համար արվեստի

և թատրոնի միջոցով
 
Ոգեշնչող և համընդհանուր ուղերձներ ուղարկելով համայնքին՝ ևս մեկ անգամ
հաշմանդամություն ունեցող մոտ 40 երիտասարդ բեմ բարձրացավ 2022
թվականի մայիսի 31-ին Թունիսի Կայրուան քաղաքում և ներկայացրեց

բազմաթիվ բեմադրություններ: Միջոցառումը կազմակերպվել էր Թունիսի ՏԺԳ-ի
կողմից «Սկսելով քեզանից» ծրագրի շրջանակներում՝ ուղղված

հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնման և հասարակության մեջ
նրանց ընդգրկմանը:

 
Կարդալ ավելին →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
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