
Ժողովրդավարությունը,

խաղաղությունը, ճկունությունը 2022

թվականի Գլխավոր ասամբլեայի և

ALDA-ի գործողությունների հիմքում են
ALDA տեղեկագիր 2022 թ․ ապրիլ

2022 ALDA Գլխավոր ասամբլեան աջակցում է  Տեղական
Ժողովրդավարությանը,  Խաղաղությանը և Ճկունությանը

 
Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ALDA-ի հերթական տարեկան Գլխավոր ասամբլեան

տեղի կունենա 2022 թվականի մայիսի 6-ին Ստրասբուրգում՝ Ստրասբուրգի
գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Միջոցառմանը մասնակցելու են է ALDA-ի

գործընկերները, Կառավարման խորհրդի անդամները և ընկերները, որպեսզի կիսվեն
Ասոցիացիայի արդյունքներով և ձեռքբերումներով՝ միաժամանակ քննարկելով

ապագա քայլերն ու ռազմավարությունները:
  Հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները՝ ինչպիսին է՝ Ուկրաինայում
շարունակվող պատերազմը, պարզ է դառնում, որ ALDA-ի հանձնառությունը՝

աջակցելու երկխոսության մշակույթին, տեղական համայնքների հզորացմանը և լավ
կառավարման ամրապնդմանը, կարևոր դեր է խաղում խաղաղության և

ժողովրդավարության խթանման գործում:
 

Կարդալ ավելին →

Ուկրաինայից
փախստականներին

ընդունելու
մարդակենտրոն
համակարգի
պատմությունը

 
Ապրիլի 13-ին՝  EPIC-ի
գործընկերները և արտաքին
դերակատարները հավաքվեցին
EPIC-ի 3-րդ վեբինարին՝
«Արտակարգ իրավիճակների
ընդունումից մինչև համապարփակ
և կայուն արձագանք.
Ուկրաինայից փախստականներին
ընդունելու մարդակենտրոն
համակարգի պատմությունը»:
Վեբինարի ընթացքում
մասնակիցները լսեցին և
զրուցեցին ակտիվիստների հետ
անվտանգ տարածքում՝
քննարկելով վնասակար
պատմությունների ազդեցությունը
և կայուն պատսպարման
անհրաժեշտությունը:
 

Կարդալ ավելին →

Լավ կառավարում
Կոսովոյում - ELoGE

մեկնարկի միջոցառում
 

Կառավարման գերազանցության
եվրոպական պիտակը (ELoGE)
ներկայացվել է Կոսովոյում 2022
թվականի ապրիլի 6-ին
Պրիշտինայում կազմակերպված
մեկնարկային միջոցառման
ժամանակ: Ընդհանուր
տեսանկյունից այս
իրադարձությունը պետք է
հասկանալ ավելի լայն
համատեքստում, որում գործում է
ALDA-ն: Այսպիսով, Ասոցիացիային
շնորհվել է հավատարմագրում՝
ELoGE-ն իրականացնելու համար
ոչ միայն Կոսովոյում*, այլև Բոսնիա
Հերցեգովինայում և Հյուսիսային
Մակեդոնիայում:
 

Կարդալ ավելին →
 

Bored of Borders.
զարգացնել

իրազեկությունը
եվրոպական ինքնության

մասին
 
«Bored of Borders». ACHIEVE
(Ընդհանուր պատմության
իրազեկում Եվրոպայի արժեքների
բացահայտման և ընդլայնման
համար) ծրագրի եզրափակիչ
միջոցառումը տեղի ունեցավ
ապրիլի 4-ից 5-ը Իտալիայի
Վիչենցա քաղաքում:  Istituto
Rezzara-ի կողմից կազմակերպված
հանդիպումն անցկացվել է
հիբրիդային ձևաչափով՝ թույլ
տալով բոլոր  14 գործընկերներին՝ 
13 տարբեր երկրներից, միանալ
միջոցառմանը:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 16 →

Բարի գալուստ DESIRE
կայք. իմացեք ավելին
Շումանի հռչակագրի

մասին
 

DESIRE նախագիծը ուրախ է
կիսվել ձեզ հետ իր նոր վեբկայքով:
Այս նոր կայքի շնորհիվ բոլորը
կարող են տեղեկատվություն
գտնել ծրագրի և նախագծում
ներգրավված 10 գործընկերների
մասին:
Այս կայքի միջոցով դուք կարող եք
ավելին իմանալ գործընկերների
կողմից իրականացվող
գործունեության մասին, օրինակ՝
սերբ գործընկեր Danube 1245-ը
զբոսանք կազմակերպեց այգում և
հրավիրեց քաղաքացիներին
միանալ Շումանի հռչակագրի,
եվրոպական արժեքների մասին
փոխանակմանը: Եթե ցանկանում
եք ավելին իմանալ այս ակցիայի
մասին, սեղմեք այստեղ և այստեղ։
 

Կարդալ ավելին →

Շրջակա միջավայրը, մարդկանց սովորությունները  և
կենսաբազմազանությունը՝ ALDA-ի նախագծերի կենտրոնում

TNOC փառատոնում
 

Ինչպես նշվել է մեր նախորդ հոդվածում, ALDA-ն միացել է «Քաղաքների բնությունը»
(TNOC) փառատոնին՝ որպես 2022 թվականի  գործընկեր:

 
Կենտրոնանալով մի քանի միջառարկայական խնդիրների վրա՝ լինեն դրանք շրջակա
միջավայրի, թե սոցիալական արդարության, TNOC-ն իրականացրեց անիմացիոն
փառատոնի 3 օր  ամբողջ աշխարհում՝ ուղեկցված անթիվ միջոցառումներով:
Օգտվելով Ասոցիացիայի փորձից և իր ծրագրերի միջոցով ձեռք բերված

ձեռքբերումներից՝ ALDA-ն ակտիվորեն մասնակցել է TNOC-ին չորս տարբեր
նախաձեռնություններով՝ «Life BEWARE», «Life FALKON», «CAP-PERI» և «Climate of

Change»:
 

Կարդալ ավելին →

ԼՈՒՅՍԵՐ ԹՎԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՎՐԱ

Բաց կառավարություն և խելացի համայնքներ. Գրանցվե՛ք
միջազգային միջոցառմանը:

 
Բաց կառավարումը լայն հասկացություն է, որը ներառում է բազմաթիվ

հարթություններ, և այն հեշտությամբ մերժվում է տարբեր սահմանումների մեջ: ՏՀԶԿ-ն
այն սահմանում է որպես «կառավարման մշակույթ՝ հիմնված նորարարական և կայուն
հանրային քաղաքականության և պրակտիկայի վրա՝ ոգեշնչված թափանցիկության,
հաշվետվողականության և մասնակցության սկզբունքներով, որոնք խթանում են

ժողովրդավարությունը և ներառական աճը»: 
 

Այժմ ժամանակն է AVATAR-ը մեկ այլ մակարդակ փոխանցել․ միացեք մայիսի 24-27-ը
Սկիոյում (Իտալիա) միջազգային միջոցառմանը, սովորելու, կիսվելու փորձով և
պրակտիկայով, որը կհանգեցնի գործողությունների և պրակտիկայի ավելի մեծ

համակարգման և ներդաշնակեցման՝շահելով ոչ միայն ծրագրի իրականացումից, այլև
փոքր և միջին քաղաքների քաղաքացիների ներգրավվածությունը։

 
կարդալ ավելին և գրանցվել →

SDG 9→

Քաղաքացիական
հասարակության
փոխանակում. լավ

կառավարում և թվային
մասնակցություն

Թուրքիայի և եվրոպական
քաղաքացիական

հասարակության համար
 
Անցյալ ամիս (2022 թ-ի մարտ) 
տեղի ունեցավ  TEAM4TEAM
ծրագրի ավարտը, որին աջակցում
էր MitOst-ը  Քաղաքացիական
հասարակության փոխանակման
գործընկերության ծրագրի 2020-
2022 թթ. շրջանակներում։  Այս
ծրագիրը, որն իրականացվում էր
ALDA-ի և նրա թուրք գործընկեր
MEDAR-ի՝ ԶԼՄ-ների
հետազոտությունների
ասոցիացիայի կողմից, նպատակ
ուներ խթանել
ժողովրդավարական դիսկուրսը,
ուժեղացնել զանգվածային
լրատվամիջոցների
դերակատարների
կարողությունները՝ որպես
ժողովրդավարության շարժիչ ուժ
գործելու և հզորացնել
քաղաքացիական
հասարակությունը ակտիվորեն
ներգրավվելու հասարակական
գործերում և արտահայտելու իրենց
տեսակետները:
 

Կարդալ ավելին →

P-CUBE նախագիծը
շարժվում է. Եկեք խաղալ

հանրային
քաղաքականություն:

 
P-CUBE – Playing Public Policy
ծրագիրը կրթական թվային խաղ
է, որի նպատակն է սովորեցնել
ուսանողներին, մասնագետներին և
պետական պաշտոնյաներին, թե
ինչպես են որոշումները կայացվում
հանրային ոլորտում՝ լուսաբանելով
քաղաքականության մշակման
գործընթացի առանձին տարրերը:
P-CUBE-ի նպատակն է
բացահայտել հանրային
քաղաքականության մշակման
բարդությունը՝ խաղացողներին
սովորեցնելով այն տարրերը,
որոնք քաղաքական ձեռներեցները
պետք է հաշվի առնեն իրենց
պլանավորման ժամանակ, և այն
ուղիները, որոնցով նրանք կարող
են փորձել փոփոխել այդ
տարրերը, որպեսզի ներդնեն
ցանկալի նորարարությունը․
 

Կարդալ ավելին →
SDG 4 →

ԼՈՒՐԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ

Համայնքահեն վերականգնողական և ներառական սոցիալական
թատրոն

 
Թունիսի Տեղական ժողովրդավարության Գրասենյակի կողմից կազմակերպված
«Թատրոն բոլորի համար» խորագրով ներառական շոուն տեղի ունեցավ 2022

թվականի մարտի 30-ին Չեբիկա-Կայրուան մշակութային կենտրոնում «Je Repars de
Toi» ծրագրի շրջանակներում՝  Համայնքահեն Վերակագնողական և Ներառական

սոցիալական Թատրոն։
Շոուի ծրագիրը հարուստ էր թե՛ կատարումներով, թե՛ բովանդակությամբ՝ սկսած

Թունիսի պետական օրհներգից՝ նշանաբանության լեզվով, հետո անցում կատարելով
մնջախաղի, ֆանտաստիկայի, երգի և ներառական ռիթմիկ պարի։ Հանդիսատեսը
հավանեց շոուի յուրաքանչյուր մասնիկը՝ նրա սահուն և աշխույժ կատարումների

շնորհիվ: 
 

Կարդալ ավելին →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Human Right and Democracy Thematic Programme – for the Republic od Moldova
(EuropeAid/174164/DD/ACT/MD)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Republic of Moldova (the applicant must be established in the Republic od Moldova or in
a Member State of the European Union)

Call 2 - Building leadership capacity and linkages between youth in the Swahili Coast
(Kenya, Tanzania and Mozambique) (EuropeAid/173681/DD/ACT/Multi)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Kenya, Tanzania and Mozambique (the applicant must be established in a Member State
of the European Union or any other eligible country as indicated in regulation n°236/2014. However,
where the lead applicant is not established in Kenya, Tanzania or Mozambique it must act with
minimum one co-applicant established in Kenya, Tanzania or Mozambique)

Call 3 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child - TOPIC ID: CERV-
2022-CHILD
Deadline of the call: 18 May 2022
Location: EU Member States

Call 4 - Assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in
human beings (AMIF-2022-AG-CALL-THB)
Deadline of the call: 19 May 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territorie (OCTs), excluding
Denmark)  

Call 5 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 May 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland

Call 6 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States (know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)

Call 7 - Cross-border Cooperation programme Serbia – North Macedonia 2016-2020 under
the Instrument of Pre.accession Assistance (IPA II), allocations 2018, 2019, 2020)
(EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)
Deadline of the call: 8 June 2022
Location: Republic of Serbia and Republic of North Macedonia

Call 8 - Bosnia and Herzegovina - Thematic Programme on Human Rights and Democracy
2021 (EuropeAid/174290/DD/ACT/BA)
Deadline of the call: 7 June 2022
Location: Bosnia and Herzegovina (the applicant must be established in Bosnia and Heregovina or
a Member State of the European Union)

Ալդայի նոր անդամներ

Konak Municipality - Turkey 

Ka.der (Association for Support of Women Candidates) - Turkey

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro - Italy 

Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà "Luciano Lama" -  Italy
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