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2022 წლის საერთო კრებისა და

ადგილობრივი დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაციის (ALDA)

საქმიანობის საფუძველია
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია (ALDA)

საინფორმაციო ფურცელი
აპრილი, 2022

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის
საერთო კრება  2022  მხარს უჭერს ადგილობრივ

დემოკრატიას, მშვიდობას და მდგრადობას
 

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ  ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციის (ALDA) რიგითი, ყოველწლიური საერთო კრება

გაიმართება 2022 წლის 6 მაისს, სტრასბურგში, სტრასბურგის სამიტის
ფარგლებში. ღონისძიებაზე შეკრებილნი იქნებიან  ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციის (ALDA) კოლეგები,  მმართველი საბჭო, წევრები და
მეგობრები, რათა გაიზიარონ ასოციაციის შედეგები და მიღწევები,  განიხილონ

 სამომავლო ნაბიჯები და სტრატეგიები.
 

ბოლოდროინდელი მოვლენების გათვალისწინებით, როგორიცაა უკრაინაში
მიმდინარე ომი,  ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის (ALDA)

მოვალეობაა  ხელი შეუწყოს  დიალოგის კულტურას, ადგილობრივი თემების
გაძლიერებას, კარგი მმართველობის ჩამოყალიბებას, რომლებიც გადამწყვეტ

 როლს თამაშობს მშვიდობისა  და დემოკრატიის დამყარების პროცესში.
 

დაწვრილებით →

ინდივიდის მიერ
გადმოცემული ამბავი

უკრაინიდან თავშესაფრის
მაძიებლების  მისაღებად

 
13 აპრილს, პროექტის 
,,ინტეგრირებული ქალაქების
ევროპული პლატფორმა’’
  პარტნიორები (EPIC) და გარე
აქტორები შეიკრიბნენ ამავე 
პროექტის მესამე  ვებინარზე:
„გადაუდებელი დახმარების 
მიმღები განყობილებიდან  
ეფექტურ და გრძელვადიან 
რეაგირებამდე: ინდივიდის მიერ
გადმოცემული ამბავი  უკრაინიდან
თავშესაფრის მაძიებლების
მისაღებად“. ვებინარის
განმავლობაში მონაწილეებმა
მოუსმინეს და ისაუბრეს
აქტივისტებთან,  განიხილეს
დეზინფორმაციული ამბების 
გავლენა  და ეფექტური და
გრძელვადიანი რეაგირების
საჭიროება..
 

დაწვრილებით →

 კარგი მმართველობის
განხორციელება კოსოვოში
-  ,,კარგი მმართველობის

ევროპული ნიშანის’’
(ELoGE) ღონისძიება

 
2022 წლის 6 აპრილს კოსოვოში
განხორციელებული   ,,კარგი
მმართველობის  ევროპული
ნიშანის’’ (ELoGE)   პირველი
პრეზენტაცია  გაიმართა
ქ.პრიშტინაში. ზოგადად, ეს
ღონისძიება უნდა გავიგოთ ფართო
კონტექსტში, რომელშიც
,,ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაცია’’ (ALDA)
არის ჩართული. ამრიგად,
ასოციაციას მიენიჭა აკრედიტაცია
ELoGE-ის განსახორციელებლად
არა მხოლოდ კოსოვოში, არამედ
ბოსნია ჰერცეგოვინასა და
ჩრდილოეთ მაკედონიაში.
 

დაწვრილებით →
 

საზღვრების საბჭო:
ევროპული იდენტობის
შესახებ ცნობიერების

ამაღლება
 
,,საზღვრების საბჭო’’:  პროექტის
,,ევროპის ღირებულებების
იდენტიფიკაციისა და გავრცელების
  საერთო ისტორიის გაცნობიერება
’’  (ACHIEVE) დასკვნითი
ღონისძიება გაიმართა 4 და 5
აპრილს ვიჩენცაში, იტალიაში.
რეცატას უნივერსიტეტის   (’’Istituto
Rezzara’’) მიერ ორგანიზებული
შეხვედრა ჩატარდა ჰიბრიდულ
ფორმატში, რამაც  საშუალება
მისცა  ყველა პარტნიორს, ცამეტი
(13) სხვადასხვა ქვეყნიდან,
დასწრებოდნენ ღონისძიებას.
 

დაწვრილებით →
SDG 16 →

კეთილი იყოს თქვენი
მობრძანება DESIRE-ის
ვებგვერდზე: შეიტყვეთ

მეტი შუმანის
დეკლარაციის

 
პროექტი ,,შუმანის  დეკლარაცია:
ინიციატივა ევროპის
აღორძინებისთვის’’ (DESIRE)
სიამოვნებით გიზიარებთ თავის
ახალ ვებგვერდს! ამ ახალი
ვებგვერდის წყალობით ყველას
შეუძლია მოიძიოს ინფორმაცია
პროექტისა და პროექტში ჩართული 
ათი 
(10) პარტნიორის შესახებ.
ვებგვერდის საშუალებით. 
 

დაწვრილებით →

 გარემო, ხალხის ჩვევები და ბიომრავალფეროვნება
,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის’’  (ALDA) 
პროექტების ცენტრში  ,,ქალაქების ბუნების ფესტივალზე’’ (TNOC)

 
,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია’’ (ALDA) შეუერთდა ,,ქალაქების

ბუნების ფესტივალს’’(TNOC)  როგორც 2022 წლის  პარტნიორი.
 

,,ქალაქების ბუნების ფესტივალმა’’ (TNOC) გააშუქა ფესტივალის სამ  დღიანი
აქტივობები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით,  სადაც ყურადღება გამახვილდა რამდენიმე

ტრანსდისციპლინარულ საკითხზე, მათ შორის გარემოსა და სოციალურ
სამართლიანობაზე.  ,,ადგილობრივი დემოკრატიიის სააგენტოების ასოციაციის’’ (ALDA)

დღის წესრიგი ფესტივალის ფარგლებში მდიდარი იყო  შინაარსითა და
ღონისძიებებით, განსაკუთრებული აქცენტით წყალზე, ბიომრავალფეროვნებაზე,

სოფლის მეურნეობასა და კლიმატზე. 
 

დაწვრილებით →

ციფრული გარდაქმნები

ღია მმართველობა და ჭკვიანი საზოგადოებები - დარეგისტრირდით
საერთაშორისო ღონისძიებაზე!

 
ღია მმართველობა არის ფართო ცნება, რომელიც მოიცავს მრავალ განზომილებას.

,,ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია’’ (OECD)
განსაზღვრავს მას, როგორც „მმართველობის კულტურას, რომელიც დაფუძნებულია

ინოვაციურ და მდგრად საჯარო პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე,  შთაგონებულია
გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და მონაწილეობის პრინციპებით, რაც ხელს

უწყობს დემოკრატიას და ინკლუზიურ ზრდას“.
დროა პროექტი  ’’AVATAR’’ ახალ  დონეზე ავიდეს: შეუერთდით საერთაშორისო

ღონისძიებას 24-27 მაისს  შიოში (იტალია), ისწავლეთ, გაიზიარეთ გამოცდილება და
პრაქტიკა, რაც შეგძენთ უნარს უკეთ გაუწიოთ კოორდინაცია აქტივობებს, ამასთან

სარგებელს მოუტანს არა მხოლოდ პროექტის განხორციელებას, არამედ ჩაერთვებიან 
მცირე და საშუალო ქალაქების მოქალაქეები.

 
წაიკითხეთ მეტი და დარეგისტრირდით →

SDG 9→

სამოქალაქო
საზოგადოების გაცვლა:
კარგი მმართველობა და
ციფრული მონაწილეობა 
თურქეთისა და ევროპის

სამოქალაქო
საზოგადოებისთვის

 
გასულ თვეში (2022 წლის მარტი)
დასრულდა MitOst-ის მიერ
მხარდაჭერილი სამოქალაქო
საზოგადოების გაცვლითი
პარტნიორობის  პროგრამა
TEAM4TEAM, რომელიც
განხორციელდა  2020-2022 წლებში.
ეს პროგრამა, რომელსაც
ახორციელებდა  ,,ადგილობრივი
დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაცია’’ (ALDA) და მისი თურქი
პარტნიორი MEDAR - მედია
კვლევის ასოციაცია, მიზნად
ისახავდა დემოკრატიული
დისკურსისა და  ფართო მედია
აქტორების შესაძლებლობების
გაძლიერებას, რათა ემოქმედათ 
როგორც დემოკრატიული  ძალა,
გაეძლიერებინათ  სამოქალაქო
საზოგადოება, აქტიურად
ჩართულიყვნენ  საზოგადოებრივ
საქმეებში და გამოეხატათ 
თავიანთ შეხედულებები.
 

დაწვრილებით →

პროექტი P-CUBE
მოძრაობაში: მოდი,
ითამაშე საჯარო

პოლიტიკა!
 
პროექტი ,,ითამაშე საჯარო
პოლიტიკა’’( P-CUBE – Playing Public
Policy)  არის საგანმანათლებლო
ციფრული თამაში, რომელიც
მიზნად ისახავს ასწავლოს
სტუდენტებს, პროფესიონალებს და
საჯარო მოხელეებს, თუ როგორ
მიიღება გადაწყვეტილებები
საჯარო სფეროში, პოლიტიკის
შემუშავების პროცესის ცალკეული
ელემენტების გაშუქებით.
პროექტის  მიზანია გამოავლინოს
საჯარო პოლიტიკის შექმნის
სირთულე, მოთამაშეებს ასწავლოს
ის ელემენტები, რომლებიც 
პოლიტიკოსებმა უნდა
გაითვალისწინონ  დაგეგმვისას  და
გზები, რომლითაც მათ შეუძლიათ
შეცვალონ ეს ელემენტები
სასურველი ინოვაციის დანერგვის
მიზნით. 
 

დაწვრილებით →
SDG 4 →

სიახლეები ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოებიდან

სათემო რეაბილიტაცია და ინკლუზიური სოციალური თეატრი
 
2022 წლის 30 მარტს ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო  ტუნისის’’ ( LDA Tunisia ) 
პროექტის "Je Repars de Toi" ფარგლებში გამართა ინკლუზიური შოუ სახელწოდებით

,,თეატრი ყველასთვის" კულტურულ ცენტრში (Chebika-Kairouan)  თემზე: სათემო
რეაბილიტაცია და ინკლუზიური სოციალური თეატრი.  

პროგრამა მდიდარი იყო წარმოდგენებით და შინაარსით. შოუმ დაწყებული ტუნისის
ეროვნული ჰიმნით ნიშნების ენაზე, გაგრძელებული მიმიკის სპექტაკლით, ფანტაზიის

თამაშით, სიმღერითა და ინკლუზიური რიტმული ცეკვით  მიიპყრო მაყურებელთა
ყურადღება.
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მოუწოდებს წინადადებებს

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)

ALDA-ს ახალი წევრები

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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