
მხარს უჭერს ადგილობრივ დემოკრატიას,
მშვიდობას და მდგრადობას

 

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის საერთო კრება 2022

შევხვდებით 2022 წლის 6 მაისს სტრასბურგში

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.
 
ეს უკანასკნელი არა მხოლოდ ასოციაციის სახელმძღვანელოა, არამედ    ევროპის მომავლის კონფერენციის
(CoFoE) ათი ძირითადი თემიდან ერთ-ერთია, რომელშიც  ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოცოაცია
(ALDA) აქტიურად  იყო ჩართული  როგორც მრავალი პროექტის მეშვეობით, ასევე როგორც  „ევროპის მომავლის
შესახებ კონფერენციის სამოქალაქო საზოგადოების კონვენციის“ დემოკრატიის კლასტერის კოორდინატორი.

დაადასტურეთ თქვენი მონაწილეობა
დარეგისტრირდით ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების

ასოციაციის 2022 წლის საერთო კრებაზე

ევროპის მომავლის კონფერენციის დასასრულს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები შეიკრიბებიან
სტრასბურგის სამიტზე, რომლებიც ყურადღებას გაამახვილებენ ხალხის საჭიროებებზე, იმედებსა და მოლოდინებზე.
 

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის (ALDA) საერთო კრება  2022 ითვალისწინებს რამდენიმე 
ღონისძიებას დემოკრატიული მმართველობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თემაზე. უფრო კონკრეტულად,

საერთო კრება დაფუძნებული იქნება სამ ძირითად მიმართულებაზე: მიგრაცია, კლიმატი და განათლება, რომლებიც
განხილული იქნება პროექტების ,,ინტეგრირებული ქალაქების ევროპული პლატფორმა’’ (EPIC), ,,ცვლილებების
კლიმატი(Climate of Change)’’ და ,, არაფორმალური  ინტერკულტურული განათლების მიღება’’ (GEM-IN)

შესაბამისად.

 

საბოლოო ჯამში, ამ ყოველწლიური შეხვედრით, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია (ALDA)

კიდევ უფრო განავითარებს თავის საქმიანობას, იზრუნებს უფრო მშვიდობიანი და სტაბილური/მდგრადი გარემოს
შექმნისთვის სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პარტნიორობით.

მეტი ინფორმაცია საიტზე
 

 

მთავარ მოვლენებს შორის:

ხუთშაბათი 2022 წლის 5 მაისი
9:00 - 17:00 - GEM IN Final Conference 

Location: Maison de la Région Grand-Est 

 

9:00 - 17:00 - EPIC Steering Committee 

Location: TbD 

პარასკევი, 2022 წლის 6 მაისი
9:00 - 13:00 - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის საერთო კრება

Location: Maison de la Région Grand-Est 

 

14:30 - 16:00 - "Climate of Change" event 

Location: TbD

 

18:30 - 20:30 - Meeting on Ukraine | EPIC & JEF 

Location: Aubette 

შაბათი 2022 წლის 7 მაისი
15:30 - 17:00 - March for Europe

Location: Place Kléber 

დარეგისტრირდით დღის წესრიგი
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