
ადგილობრივი დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაციის ქსელი

ერთიანდება  ევროპაში

დემოკერატიის და უკრაინაში

მშვიდობის დამყარებლად 
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის

საინფორმაციო ფურცელი
მაისი 2022

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის
საერთო კრება 2022:  ადგილობრივი ხელისუფლება,

ორგანიზაციის წარმომადგენლები  და ასოციაციის წევრები
გაერთიანდნენ მშვიდობის, დემოკრატიისა და

მდგრადობისთვის
 

სტრასბურგმა უმასპინძლა წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას,
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის საერთო კრებას 2022,

რომელსაც ესწრებოდნენ  მმართველი საბჭოსა და ასოციაციის  წევრები,
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების (LDAs) წარმომადგენლები.

 
2019 წლის შემდგომ პირველად ჩატარდა სამდღიანი პირისპირ შეხვედრა, სადაც

შეიკრიბა  ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის’’ (ALDA)
ქსელი. 5 მაისიდან 7 მაისის  ჩათვლით მოეწყო კონფერენციები, ტრენინგები და

მრგვალი მაგიდების  ფორმატის შეხვედრები. შეხვედრების კულმინაცია
გახლდათ 2022 წლის 6 მაისს ALDA-ს საერთო კრება, სახელწოდებით

„ადგილობრივი დემოკრატიის  მშვიდობისა და მდგრადობის მხარდაჭერა“.
უფრო მეტიც, ეს სამდღიანი შეხვედრა ჩატარდა  სტრასბურგის სამიტის

ფარგლებში, რაც საფუძვლად დაედო ALDA-ს ჩართულობას ევროპის მომავლის
კონფერენციაში.

 
Წაიკითხე მეტი →

ადგილობრივი
დემოკრატიის

სააგენტოების პროგრამისა
და ადგილობრივი
დემოკრატიის

სააგენტოების მხარდაჭერა
უკრაინაში

 
მოქალაქეებთან კავშირების
დამყარება, ხალხის საჭიროებების
მოსმენა ყოველთვის იყო
,,ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციის’’
მნიშვნელოვანი საკითხი
მონაწილეობის გაზრდისთვის,
დემოკრატიის დამყარებისა და 
ცვლილებების
განხორციელებისთვის.

ცხოვრება ამ გაურკვევლობის
დროს, როდესაც  ადამიანის
უფლებები და სახელმწიფო
სუვერენიტეტი საფრთხის ქვეშ,
ხოლო დემოკრატიული
საერთაშორისო ღირებულებები
ზეწოლის ქვეშ იმყოფება,
ასოციაცია მზადაა მოახმაროს 
თავისი ენერგია/ ძალისხმევა და
ხაზი გაუსვას თავის
ვალდებულებას და მოვალეობას 
უფლებებისა და თავისუფლებების
დაცვის უზრუნველსაყოფად.

 
Წაიკითხე მეტი →

ევროპის მომავლის
კონფერენცია: რა არის

შემდეგი ნაბიჯი?
 

ევროპის მომავლის კონფერენციის
და მასთან დაკავშირებული
ონლაინ პლატფორმის
ამოქმედებიდან თითქმის ერთი
წლის შემდეგ, შეიძლება ითქვას,
რომ  ეს  ამბიციური ექსპერიმენტი
წარმატებით დასრულდა.
 
ორშაბათს, 2022 წლის 9 მაისს,
ანტონელა ვალმორბიდა, ALDA-ს
გენერალური მდივანი,
სტრასბურგის ოფისის კოლეგებთან
ერთად მიწვეული გახლდათ
ევროპის მომავლის
კონფერენციის დახურვის
ცერემონიაზე.

Წაიკითხე მეტი →
 

სოლიდარობა უკრაინას:
ომის სამხილები

 
ALDA-ს საერთო კრებაზე უკრაინის
დროშებით, თოჯინებით
ტრადიციულ სამოსში, უკრაინის
ქალაქების სურათებით ხელში 
იყვნენ  წარმოდგენილნი 
მონაწილეები  "უბეტის" დარბაზში
შესვლისას - კლებერის მოედანზე,
სტრასბურგში.
 
ათობით ადამიანი იქ მხოლოდ
ერთი მიზეზის გამო იყო
შეკრებილი: მშვიდობისთვის.
ახალგაზრდები, ბავშვები,
მოხუცები და მამაკაცები ღიმილისა
და მისასალმებელი სიტყვების
მიღმა მალავდნენ ტკივილს და
ტანჯვას. ვერავინ წარმოიდგენდა
კიევის ასეთ საშინელ რეალობას.
ვერავინ.
 

Წაიკითხე მეტი →

ALDA-ს მმართველი საბჭოს
სხდომა სტრასბურგში
ევროპის მომავლის, 

ხალხის თავისუფლებებისა
და უფლებების დასაცავად

 
ცხადია, რომ ადგილმდებარეობისა
და  დროის გათვალისწინებით
უკრაინაში არსებული ვითარება
არის   ევროპის მომავლის
კონფერენციაზე  (CoFoE )
მმართველი საბჭოს სხდომის
მთავარი თემა.
 საბჭომ კონფერენციაზე
დააფიქსირა პოზიცია  (CoFoE)
დასავლეთ ბალკანეთთან
მიმართებაში.  კიდევ ერთხელ
დაადასტურა ALDA-ს როლი,
როგორც ხიდი სამოქალაქო
საზოგადოებასა და ორგანიზაციებს 
შორის, რომლებიც მუშაობენ
ევროპის კეთილდღეობისთვის.
 

Წაიკითხე მეტი →

ადამიანის უფლებები BUK
ფესტივალზე მოდენაში

 
2022 წლის 6 მაისიდან  8 მაისის
ჩათვლით  ასოციაცია (ALDA )
შეუერთდა BUK ფესტივალს
მოდენაში. ALDA-ს ვიცე-
პრეზიდენტის ფრანჩესკო ზარზანას
ხელმძღვანელობით,2022 წელს
აღინიშნა ფესტივალის XV
წლისთავი!
 
ALDA-ს კოლეგამ, ქრისტინა 
კვარციანამ წარმოადგინა
პრეზენტაცია „ადამიანის
უფლებები ომის დროს“, რომელიც
ფოკუსირებული იყო ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის
დარღვევებზე,  ისევე როგორც 
უფლებების დარღვევაზე
უკრაინაში.
 

Წაიკითხე მეტი →

პროექტის
,,ინტეგრირებული

ქალაქების ევროპული
პლატფორმა’’ მმართველი
კომიტეტი: მიღწევები და

მიზნები
 

2022 წლის მაისის პირველ კვირას 
ინტეგრირებული ქალაქების
ევროპული პლატფორმის (EPIC )
პარტნიორებს  საშუალება ჰქონდათ
ხელახლა შეკრებილიყვნენ,
გაეზიარებინათ თავიანთი
გამოცდილება და  პროექტის
მიღწევები,  მონაწილეობა მიეღოთ
  რუსეთისა და  უკრაინის ომის
შესახებ ღონისძიებაში.
 

Წაიკითხე მეტი →
 

პროექტის ,, თამაში
ინტერკულტურული

განათლების მისაღებად’’
(GEM IN) დასკვნითი

კონფერენცია:
საგანმანათლებლო

მოგზაურობის დახურვის
ეტაპი

 
თითქმის სამწლიანი შრომის
შემდეგ, პროექტის  ,,თამაში
ინტერკულტურული განათლების
მისაღებად’’ (GEM IN) პარტნიორებს
მიეცათ შესაძლებლობა
შეკრებილიყვნენ დასკვნით
კონფერენციაზე, რომელიც
გაიმართა 2022 წლის 5 მაისს,
სტრასბურგში.
 
ამ ღონისძიების დროს
პარტნიორებმა აღნიშნეს თუ
როგორ გადააჭარბა პროექტმა
განათლებისა და ტრენინგის
სფეროში ოპერატიული
პოლიტიკის რეკომენდაციების
მიწოდების მიზანს, სოციალური
ინკლუზიის, კულტურათაშორისი
დიალოგისა და აქტიური
მოქალაქეობის ხელშეწყობით;
განათლების სფეროში ისეთი
სივრცის შექმნით, სადაც
ფორმალობა და არაფორმალურობა
ერთმანეთს ერწყმის.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 4 →

ევროპის დემოკრატიის
დედაქალაქი: აქციე შენი
ქალაქი დემოკრატიის

ელჩად!
 

რა იქნებოდა, დემოკრატიას
რომ ჰქონდეს სახლი?
თვალსაჩინო ადგილი, სადაც
მოქალაქეები იკრიბებიან
გამოცდილების
გასაზიარებლად, სწავლისა და
სიამოვნების მისაღებად
დემოკრატიული
ღირებულებების,
თავისუფლებისა და
მშვიდობის დროშის ქვეშ?
 
ეს ნამდვილად არის სრულიად
ახალი პროექტის „ევროპის
დემოკრატიის დედაქალაქის“
ხედვა: ინიციატივა, რომელიც
ყოველწლიურად, 2022 წლიდან
აირჩევს  ქალაქს ევროპაში,
როგორც დემოკრეატიიის
გამაძლიერებელსა და 
წარმოადგენელს. 
 

Წაიკითხე მეტი →

,,მწვანე გარდაქმნები’’

კლიმატის ცვლილებები და
ახალგაზრდების როლი

 
6 მაისს ,,ადგილობრივი
დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციასიას’’  ჰქონდა
შესაძლებლობა განეხილა პროექტი
,,კლიმატის ცვლილება’’, ასევე
ახალგაზრდების როლი ამ
საკითხში და რას აკეთებს
საზოგადოება პროექტთან ერთად
იმ მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად, რომელშიც
ჩვენ ვცხოვრობთ.
 
სტრასბურგის ცენტრში, ვილა
შუტცენბერგერის ულამაზეს
ადგილას, ,,ადგილობრივი
დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაციის’’ (ALDA)  საერთო
კრებისა  და სტრასბურგის სამიტის
დროს, ასოციაციამ მოაწყო სამუშაო
შეხვედრა ფრანგი ახალგაზრდა
ევროპელი ფედერალისტების
მონაწილეობით.
 

Წაიკითხე მეტი →

ბუნებრივი რესურსების
დაცვა, ALDA-ს ჩართულობა
ბუნებაზე დაფუძნებული

გადაწყვეტილებების (NBS)
პროექტებში

 
გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნების კონკრეტულ რეალობად
გადაქცევის, გარემოსდაცვითი
პატივისცემის კულტურის
გავრცელებით და ,,მწვანე
გარდაქმნების’’ განხორციელების
მიზნით, ,,ადგილობრივი
დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაცია (ALDA) ძალიან
აქტიურია კლიმატის ცვლილების
ადაპტაციის თემაზე,
განსაკუთრებით ბუნებაზე
დაფუძნებული
გადაწყვეტილებების მიმართ
(NBS ).
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

დარეკეთ წინადადებებისთვის

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - 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 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

ახალი წევრები

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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