
 
 

 

ALDA-ն «Festival Les Solidarités» և «Le Village des Associations» 

#ClimateOfChange քարոզարշավին 

ALDA-ն մասնակցել է «Festival Les Solidarités»-ին Նամուրում և «Le Village des Associations»-ին 

Ստրասբուրգում՝ բարձրացնելու իրազեկվածությունը կլիմայի փոփոխության 

վերաբերյալ: 

Եվրոպական հանձնաժողովի DEAR ծրագրի (Զարգացման կրթություն և 

իրազեկման  բարձրացում) ֆինանսավորվող «Վերջ կլիմայի փոփոխության, սկիզբ 

կլիմայի փոփոխության» հավակնոտ ծրագիր է, որի նպատակն է բարձրացնել 

իրազեկվածությունը կլիմայի փոփոխության հետեւանքով առաջացած միգրացիայի 

մասին: Ծրագիրն ուղղված է ԵՄ երիտասարդ քաղաքացիներին, որպեսզի նրանց 

հնարավորություն ընձեռի հասկանալու փոխկապակցվածությունը կլիմայի 

փոփոխության և գլոբալ անհավասարությունների միջև և դառնալ ավելի կայուն 

զարգացման մոդելի ջատագով, որը ներառում է կլիմայի մեղմացման միջոցառումներ և 

կլիմայական միգրանտների պաշտպանության սխեմաներ: 

#ClimateOfChange-ը ներառում է 13 երկիր, 16 գործընկեր և 14000 ուսանող։ Ծրագրին 

աջակցում է լայնածավալ քարոզարշավը, որը ներառում է ներկայությունը ինչպես 

առցանց, այնպես էլ տեղում: Ավելին, #ClimateOfChange կոնսորցիումը ստորագրահավաք 

է կազմակերպել՝ կոչ անելով ավելի կոնկրետ քաղաքական գործողություններ ձեռնարկել 

կլիմայի փոփոխության և միգրացիայի վրա դրա ազդեցության դեմ պայքարելու համար: 

Միջնորդագիրը կփոխանցվի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին 

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի (UNFCCC) Կողմերի 

համաժողովի (COP27) 27-րդ նստաշրջանի ժամանակ, որը տեղի կունենա Եգիպտոսում 

նոյեմբերին 2022թ։ 

Որպես գործընկեր կազմակերպություններից մեկը՝ ALDA-ն մասնակցել է #ClimateOfChange 

արշավին՝ միանալով ծրագրի ազդեցության տակ գտնվող երկրների տոնավաճառներին 

և փառատոններին: Օգոստոսի վերջին, ALDA-ի գործընկերները մասնակցեցին «Festival Les 

Solidarités»-ին Citadelle de Namur-ում (Բելգիա), իսկ սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ALDA-ի 

Ստրասբուրգի գրասենյակը միացավ «Le Village des Associations» փառատոնին, որը տեղի 

ունեցավ Պարկ դե լա Ցիտադելում, Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա): 
 

Օգոստոսի վերջին ALDA-ի աշխատակազմը մասնակցեց «Festival Les Solidarités»-ին 

Citadelle de Namur-ում (Բելգիա), իսկ սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ALDA Ստրասբուրգի 

https://climateofchange.info/
https://climateofchange.info/
https://climateofchange.info/participate/petition/
https://lessolidarites.be/
https://lessolidarites.be/
https://village-assos.mdas.org/


գրասենյակը միացավ «Le Village des Associations» փառատոնին Parc de la Citadelle-ում՝ 

Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա) 
 

Նամուրում «Festival Les Solidarités»-ին ALDA-ն ստենդ է ունեցել՝ ներկայացնելու ծրագիրը և 

հավաքելու ստորագրություններ: ALDA-ի մասնակցությունը փառատոնին հիանալի 

հնարավորություն էր ոչ միայն խթանելու #ClimateOfChange արշավը, այլև ներգրավվելու 

մարդկանց և ասոցիացիաների հետ, որոնք կիսում են ALDA-ի արժեքները: Նույնիսկ 

երեխաներն էին ցանկանում իրենց ներդրումն ունենալ այդ գործում՝ խորհրդանշական 

կերպով ստորագրելով խնդրագիրը: Նամուրում ALDA-ն հավաքեց ավելի քան 450 

ստորագրություն: 
 

Երկու շաբաթ անց ALDA-ն մասնակցեց Ստրասբուրգի «Le Village des Assos»-ին՝ 

փառատոնի «Կրթություն և ուսուցում» հատվածում: Շաբաթ-կիրակի օրերին ALDA-ն 

ներկայացրեց իրեն, իր աշխատանքն ու արժեքները #ClimateOfChange-ի քարոզարշավի 

ընթացքում: Բացի այդ, Ստրասբուրգի աշխատակազմը ծանոթացել է Ստրասբուրգում 

տեղակայված և ALDA-ի նույն ոլորտներում գործող մի քանի ասոցիացիաների: 
 

Վերջապես, մի կողմից, երկու փառատոներն էլ եղել են ALDA-ի դերի անբաժանելի մասը՝ 

որպես #ClimateOfChange ծրագրի գործընկեր և ALDA-ի պարտավորությունների 

ցուցադրում բնապահպանական իրազեկմանը: Մյուս կողմից, այս ուշագրավ 

իրադարձությունները նպաստեցին ALDA-ի տեսանելիությանը ասոցիատիվ աշխարհում: 
 
*** 

#ClimateOfChange ծրագրի մասին ավելի շատ մանրամասներ կարդացեք այստեղ 

End Climate Change, Start Climate of Change՝ ստորագրելով միջնորդագիրը 

 

 

https://www.alda-europe.eu/progetto/climateofchange/
https://climateofchange.info/participate/petition/

