
ადგილობრივი დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაცია 

(ALDA) ხელს უწყობს მშვიდობის,

ჩართულობისა  და განვითარების

კულტურას თავისი პროექტებითა

და მისიით
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის

საინფორმაციო ფურცელი  ივნისი 2022

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია + ევროპის
განვითარების დღეები 2022

 
2022 წლის 21-22 ივნისს ბრიუსელი უმასპინძლებს ევროპის ყველაზე მნიშვნელოვან
ფორუმს, ევროპის განვითარების დღეებს 2022 (EDD) საერთაშორისო პარტნიორობის

შესახებ, რომელიც ორგანიზებულია ევროკომისიის მიერ.
წლევანდელი  გამოშვება სახელწოდებით „გლობალური კარიბჭე: მდგრადი

პარტნიორობის შექმნა სამყაროში  სანდო კავშირებისთვის’’ მიეძღვნება არა
მხოლოდ ევროპულ სტრატეგიას, არამედ იმას თუ როგორ გავაუმჯობესოთ და ხელი

შევუწყოთ მას ციფრული, ენერგეტიკული და ტრანსპორტის თვალსაზრისით. ეს
უკანასკნელი, განსაკუთრებით, იქნება ის სფერო, რომელშიც ადგილობრივი
დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია (ALDA)  თავის წვლილს შეიტანს!

 
Წაიკითხე მეტი →

სტრატეგიული
პარტნიორობა CERV-თან:

მოქმედებები და
ინიციატივები

დემოკრატიისა და
მშვიდობის

ხელშეწყობისთვის
 

ამ წლის დასაწყისში  ALDA-
ევროპული ასოციაცია
ადგილობრივი დემოკრატიისთვის -
დაჯილდოვდა  ევროკავშირის
მოქალაქეთა, თანასწორობის,
უფლებებისა და ღირებულებების
პროგრამის (CERV) ოპერატიული 
გრანტით, რაც გულისხმობს
შეუზღუდავი დაფინანსების
უზრუნველყოფას ძლიერი
არაკომერციული ორგანიზაციების
შეუფერხებლად
ფუნქციონირებისთვის!
ეს კონკრეტული გრანტი
დაფუძნებულია  შემდეგ
პრიორიტეტებზე:
თანასწორობა, უფლებები და
გენდერული თანასწორობა:
ყურადღების გამახვილება
უფლებების ხელშეწყობაზე,
არადისკრიმინაციაზე,
თანასწორობაზე (გენდერული
თანასწორობის ჩათვლით) და
გენდერული და
არადისკრიმინაციული მიდგომის 
განვითარებაზე;
 

Წაიკითხე მეტი →

პროექტი APProach:
სათანადო ცოდნა,
გამოცდილება და

რეალური  გაუმჯობესება
ევროკავშირის

მოქალაქეების მობილობის
მხარდასაჭერად ევროპის

თემებში
რამდენად შეუძლიათ თემებს
მხარი დაუჭირონ
ევროკავშირის  მოქალაქეების
მობილობას (EUMC) და როგორ
განიცდიან ეს უკანასკნელნი
წევრი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში
გადასვლას, განსაკუთრებით
ციფრულ ეპოქაში სერვისების
ხელმისაწვდომობის
თვალსაზრისით?
პროექტმა APProach  წარმატებით
უპასუხა ამ გამოწვევებს, რითაც
სურს შეამციროს ბარიერი
მოქალაქეებსა და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის. ამის
აღმოსაფხვრელად, ევროკავშირის
მოქალაქეები დასახმარებლად,
რომლებიც აწყდებიან
დაბრკოლებებს ოჯახებთან ერთად
ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში
გადასვლისას, შეიქმნა 
სპეციალური ციფრული
ეკოსისტემა.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 16 →

 

სტრატეგიული
პარტნიორობა CERV-თან:

მოქმედებები და
ინიციატივები

დემოკრატიისა და
მშვიდობის

ხელშეწყობისთვის
 

ამ წლის დასაწყისში  ALDA-
ევროპული ასოციაცია
ადგილობრივი დემოკრატიისთვის -
დაჯილდოვდა  ევროკავშირის
მოქალაქეთა, თანასწორობის,
უფლებებისა და ღირებულებების
პროგრამის (CERV) ოპერატიული 
გრანტით, რაც გულისხმობს
შეუზღუდავი დაფინანსების
უზრუნველყოფას ძლიერი
არაკომერციული ორგანიზაციების
შეუფერხებლად
ფუნქციონირებისთვის! ეს
კონკრეტული გრანტი
დაფუძნებულია  შემდეგ
პრიორიტეტებზე:
1)თანასწორობა, უფლებები და
გენდერული თანასწორობა:
ყურადღების გამახვილება
უფლებების ხელშეწყობაზე,
არადისკრიმინაციაზე,
თანასწორობაზე (გენდერული
თანასწორობის ჩათვლით) და
გენდერული და
არადისკრიმინაციული მიდგომის 
განვითარებაზე;
 

Წაიკითხე მეტი →

პროექტი  Part-Y  იყო 
ევროპული ბაუჰაუსის

ფესტივალის გამოფენის
ნაწილი !

 
9-დან 12 ივნისამდე, პროექტი 
Part-Y იყო ახალი ევროპული
ბაუჰაუსის ფესტივალის
გამოფენის ნაწილი. 
პროექტმა Part-Y, რომელსაც 
წარმოადგენდა ALDA- და
Kallipolis-სი, მიიღო მონაწილეობა
ფესტივალში. ასოციაციამ
მიაწოდა ინფორმაცია
მოქალაქეებს პროექტის, მათი
ექსპერტიზის  და ურბანული
დაგეგმარების შესახებ. 
გაუზიარა თავისი
სახელმძღვანელო, რათა მხარი
დაუჭირონ ახალგაზრდებს
შექმნან  თავიანთი საჯარო
სივრცე და მაქსიმალურად
გაზარდონ საერთო ღირებულება.
ფესტივალი შესანიშნავი
შესაძლებლობა იყო პროექტის
შესახებ ცნობადობის ამაღლების
და ახალგაზრდების ჩართულობის
გაზრდისა  გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში საჯარო
სივრცის შექმნასთან 
დაკავშირებით.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 5→

პროექტი 3 STEPS:
დაუცველი მიგრანტი

ახალგაზრდების
ინტეგრაციის  მეთოდები

 
2022 წლის 24-25 მაისს გაიმართა 
პროექტის 3 STEPS 
ტრანსნაციონალური
პარტნიორების შეხვედრა ათენში,
საბერძნეთი,  როგორც ადგილზე,
ასევე ონლაინ რეჟიმში.
 სანამ ღონისძიების სპეციფიკას
ჩავუღრმავდებით, მანამდე
უკეთესად გავიგოთ   ამ
ინიციატივის კონცეფციის შესახებ.
2015 წლის პარიზის დეკლარაციაში
ევროპელმა განათლების
მინისტრებმა დააფიქსირეს
თავიანთი ვალდებულება
ინკლუზიური განათლების, როგორც
სოციალური ჩართვის
მნიშვნელოვანი კომპონენტის
მიმართ. 
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 4 →

ინტეგრირებული
ტერიტორიული
ინვესტიციები

მეტროპოლიტენის
რაიონებში  გახლდათ

CAMELOT ღონისძიების
მთავარი თემა  ოპორტოში

 
7-8 ივნისს, ALDA-მ მიიღო
მონაწილეობა  პროექტის CAMELOT
ღონისძიებაში, რომელსაც
მასპინძლობდა პორტოს
მეტროპოლიტენი, პორტუგალია
(AMP). ორდღიანი შეხვედრის დროს
პარტნიორებმა გაუზიარეს
ერთმანეთს გამოცდილება
ინტეგრირებული ტერიტორიული
ინვესტიციების (ITI) მართვასთან
დაკავშირებით. 
ღონისძიება ევროპარლამენტის
წევრის, მანუელ პისაროს,
გამოსვლით დაიწყო, რომელმაც
წარმოადგინა ინტეგრირებული
ტერიტორიული ინვესტიციების
როლი მეტროპოლიტენებში და ხაზი
გაუსვა ადგილობრივი და
რეგიონული მთავრობების 
ჩართულობის  მნიშვნელობას
ევროკავშირის ინსტიტუტების
ფუნქციონირებაში.
 

Წაიკითხე მეტი →

კლიმატის ცვლილებასთან და წყალდიდობის რისკთან
ადაპტაციის სტრატეგიის განხორციელება ქალაქსა და

სოფლად:  პროექტის LIFE Beware მიღწევები 
 
46 თვის აქტივობა, 6 პარტნიორი, 7 კონკრეტული ინტერვენცია წყლის შეკავების

ბუნებრივი ღონისძიებების განსახორციელებლად, 1 მისია: კლიმატის
ცვლილებასთან და წყალდიდობის რისკთან ადაპტაციის სტრატეგიის

განხორციელება ქალაქსა და სოფლად ადგილობრივი თემების აქტიური
ჩართულობით -  ეს არის პროექტი Life Beware, რომლის შედეგებიც 4 ივნისს

სანტორსოში ფინალურ ღონისძიებაზე იყო წარმოდგენილი.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაცია კულტურისთვის

სმერსკი კარლოვციმ
უმასპინძლა  პროექტის
DESIRE პარტნიორებს!

 
მხატვრული ხელოვნების ნიმუშების
ერთობლივი შექმნით, როგორიცაა
ვიდეო, თეატრი, თამაშები, აუდიო
ჩანაწერები, პარტნიორები
შეუერთდნენ  ახალგაზრდების
ჯგუფებს, ხელახლა გაეცვნენ 
ისტორიებს, მოაწყვეს 
ევროკავშირის ღირებულებების,
როგორც კულტურათაშორისი
დიალოგის, მშვიდობისა და
სოლიდარობის შესახებ დებატები.
 

Წაიკითხე მეტი →

,,მოდით შევხვდეთ’’
(ბრიუსელში!): პროექტის
პარტნიორები შეიკრიბნენ
პირველი საერთაშორისო

შეხვედრისთვის
 

,,გაერთიანება
მრავალფეროვნებაში” არა
მხოლოდ ევროკავშირის დევიზია,
არამედ ფუნდამენტური იდეა,
რომელსაც ეფუძნება პროექტი
,,მოდი შევხვდეთ’’ (LET’S MEET) .
პროექტი მიზნად ისახავს
გეოგრაფიული საზღვრების წაშლას
ახალი მედიის გამოყენებით,
როგორიცაა პოდკასტი, ევროპული
კულტურის ყველაზე გამორჩეული
ფიგურების ბიოგრაფიები, რათა
ხაზი გაუსვას და მოიცვას ევროპის
ისტორიაში ფესვგადგმული
კულტურული მრავალფეროვნება.

 
Წაიკითხე მეტი →

სიახლეები ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოებიდან

ხმელთაშუაზღვისპირელმა ახალგაზრდებმა ტუნისიდან და
იტალიიდან შექმნეს  საკომუნიკაციო ხიდი ხელოვნებისა და

თეატრის მეშვეობით
 
საზოგადოებისთვის ინსპირაციული და უნივერსალური გზავნილების გაგზავნით,

კიდევ ერთხელ, დაახლოებით 40 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ახალგაზრდა ავიდა სცენაზე 2022 წლის 31 მაისს, კაირუანში, ტუნისში და

წარმოადგინა მრავალფეროვანი სპექტაკლები. ღონისძიება შშმ პირთა
რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ჩართვის პროექტის „შენთან ერთად“

ფარგლებში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენო ტუნისის მიერ იყო
ორგანიზებული.

 
Წაიკითხე მეტი →

დარეკეთ წინადადებებისთვის

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)
 

ახალი წევრები

USMA Caselle - Italy
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