
 
 

 

 

ALDA-მ  მონაწილეობა მიიღო ფესტივალებზე "Festival Les Solidarités" 
და "Le Village des Associations"  კამპანიისთვის #კლიმატისცვლილება 

 

ALDA-მ მონაწილეობა მიიღო  ფესტივალში "Festival Les Solidarités" ნამურში და 
ფესტივალში "Le Village des Associations"  სტრასბურგში კლიმატის ცვლილების შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

პროექტი ,,დაასრულეთ კლიმატის ცვლილება, დაიწყეთ ცვლილებების კლიმატი’’ 
დაფინანსებულია ევროკომისიის DEAR პროგრამის (განათლების განვითარება და 
ცნობიერების ამაღლება) მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას 
კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული მიგრაციის შესახებ. პროექტი მიმართავს 
ევროკავშირის ახალგაზრდა მოქალაქეებს გააცნობიერონ კლიმატის ცვლილებასა და 
გლობალურ უთანასწორობას შორის ურთიერთკავშირი და გახდნენ განვითარების უფრო 
მდგრადი მოდელის მომხრეები, რომელიც  მოიცავს კლიმატის შემარბილებელ ზომებს 
და კლიმატის მიგრანტების დაცვის სქემებს. 

კამპანია #კლიმატისცვლილება აერთიანებს 13 ქვეყანას, 16 პარტნიორს და 14000 
სტუდენტს. პროექტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია ფართო კამპანიის მოწყობა, 
როგორც ონლაინ ასევე ადგილზე.  გარდა ამისა, კონსორციუმმა მოამზადა პეტიცია, რათა 
მოითხოვოს უფრო კონკრეტული პოლიტიკის ქმედებები კლიმატის ცვლილებისა და 
მიგრაციაზე მისი ზემოქმედების დასაძლევად. პეტიცია ევროკომისიის პრეზიდენტს, 
ურსულა ფონ დერ ლაიენს გადაეცემა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 
(UNFCCC) მხარეთა კონფერენციის 27-ე სესიაზე (COP27), რომელიც ჩატარდება 
ეგვიპტეში 2022 წლის ნოემბერში. 

როგორც ერთ-ერთმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ, ALDA-მ მიიღო 
მონაწილეობა  კამპანიაში #კლიმატისცვლილება  და შეუერთდა 
პროექტის  სამიზნე  ქვეყნების ღონისძიებებსა  და ფესტივალებს. აგვისტოს ბოლოს 
ALDA-ს კოლეგებმა მონაწილეობა მიიღეს  ფესტივალში "Festival Les Solidarités" 
Citadelle de Namur-ში  (ბელგია).  10 და 11 სექტემბერს ALDA -ს სტრასბურგის ოფისი 
შეუერთდა ფესტივალს "Le Village des Associations" Parc de la Citadelle-ში, 
სტრასბურგში (საფრანგეთი). 

აგვისტოს ბოლოს, ALDA-ს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს  ფესტივალში 
"Festival Les Solidarités" Citadelle de Namur-ში (ბელგია).  10 და 11 სექტემბერს 

ALDA-ს სტრასბურგის ოფისი შეუერთდა  ფესტივალს "Le Village des Associations" 
Parc de la Citadelle-ში, სტრასბურგში (საფრანგეთი). 

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


 

ნამურში მოწყობილ  ფესტივალზე “Festival Les Solidarités” ALDA წარმოდგენილი იყო 
სტენდით, რომლითაც წარმოაჩენდა  პროექტს და აგროვებდა ხელმოწერებს 
პეტიციისთვის. ALDA-ს მონაწილეობა ფესტივალში იყო შესანიშნავი შესაძლებლობა არა 
მხოლოდ კამპანიის #კლიმატისცვლილება  პოპულარიზაციისთვის, არამედ 
იმ  ადამიანებისთვის და ასოციაციებისთვის, რომლებიც იზიარებენ ALDA-ს 
ღირებულებებს. ბავშვებსაც კი სურდათ ამ საქმეში წვლილი შეეტანათ პეტიციაზე 
სიმბოლური ხელმოწერით. ნამურში ALDA-მ 450-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა! 

ორი კვირის შემდეგ ALDA-მ მონაწილეობა მიიღო სტრაზბურგში გამართულ 
ფესტივალში  „Le Village des Assos“, სადაც წარმოდგენილი იყო 
სტენდით  „განათლება და ტრენინგი“ . შაბათ-კვირის განმავლობაში, 
კამპანიის  #კლიმატისცვლილება  დროს  ALDA-მ  ისაუბრა ასოციაციის შესახებ, მის 
საქმიანობაზე და ფასეულობებზე. გარდა ამისა, სტრასბურგის ოფისის  თანამშრომლებმა 
გაიცვნეს სტრასბურგში დაფუძნებული და ALDA-ს იმავე სფეროებში მომუშავე 
რამდენიმე ასოციაცია. 

საბოლოოდ, ერთის მხრივ, ორივე ფესტივალი იყო ALDA-ს როლის , როგორც 
პროექტის  პარტნიორის განუყოფელი ნაწილი და ALDA-ს ჩართულობის 
დემონსტრირება გარემოსდაცვითი ცნობიერების კუთხით. მეორეს მხრივ, ამ 
საყურადღებო მოვლენებმა დიდი გავლენა  მოახდინა ALDA-ს ხილვადობის გაზრდაზე. 

*** 

მეტი ინფორმაცია  პროექტის #კლიმატისცვლილების   შესახებ  
 
 

,,დაასრულეთ კლიმატის ცვლილება, დაიწყეთ ცვლილებების კლიმატი’’ პეტიციაზე 
ხელმოწერით 

 
 

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