
Քաղաքացիների հզորացում,

ավելի դիմացկուն և ուժեղ

հասարակության համար

ALDA տեղեկագիր օգոստոս 2022թ

Թունիսում դասընթացի հիմքում ընկած է մասնակցային
խորհրդակցական ժողովրդավարությունը 

 
Ամառվա սկզբին՝ հուլիսի ամսվա վերջին, ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելլա

Վալմորբիդան Սուսում ներկայացրեց «մասնակցային խորհրդակցական
ժողովրդավարություն» վերապատրաստման երկրորդ մոդուլը Թունիսի Կայրուան և
Մահդիա քաղաքների մասնակիցների համար: 2021թ. հոկտեմբերին ներկայացրած 
նախորդ մոդուլից հետո այս վերջին դասընթացին մասնակցեցին Կայրուանի և

Մահդիայի քաղաքային խորհուրդների ընտրված պաշտոնյաները, երկու
քաղաքապետարանների տեխնիկական անձնակազմը և քաղաքացիական

հասարակության տեղական դերակատարները:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 7 →

ALDA-ն հանուն
քաղաքացիների

մասնակցության. աճող
ներգրավվածություն

 
Պարգևատրվելով Եվրոպական
Միության Քաղաքացիների,
Հավասարության, Իրավունքների և
Արժեքների Ծրագրի (CERV)
գործառնական դրամաշնորհով՝
ALDA-ն խթանում է
քաղաքացիների և տեղական
համայնքների մասնակցությունը
Միության արժեքներին։ Ծրագրի
առաջնահերթություններին և
նպատակներին համահունչ՝ ALDA-
ի բազմաթիվ ծրագրեր և
նախաձեռնություններ ոգեշնչված
են CERV-ի չորս սյուներից և
իրականացվում են անդամների և
գործընկերների մեծ ցանցի հետ՝
համագործակցելով ամբողջ
Եվրոպայում և նրա
հարևանությամբ:
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն շարունակում է
ցուցադրել իր

համերաշխությունն ու
նվիրվածությունը
Ուկրաինային

 
2022 թվականի հուլիսի կեսերին
Վիննիցայում տեղի ունեցավ
ահռելի հրթիռային հարձակում,
որի հետևանքով զոհվեց 21 մարդ,
այդ թվում՝ 3 երեխա։ Սա ևս մեկ
դաժան հարձակում է մի ազգի դեմ,
որն անխնա տառապում է 2022
թվականի փետրվարից:
Անկասկած, ALDA-ն իր
համերաշխությունն է հայտնել
Ուկրաինայում ապրող բոլորին:  
 

Կարդալ ավելին →
 

ALDA-ն փառատոնի
թատրոնում Nomades.

Միացե՛ք մեզ:
 

ALDA-ն հրավիրվել է մասնակցելու
Nomades Theatres Festival-ին, և
մենք չենք կարող ոգևորված չլինել!
Միջոցառումը տեղի կունենա 2022
թվականի օգոստոսի 18-ից 21-ը
Բրյուսելում՝ Բուա դե լա Կամբրեում
և նվիրված է փողոցային
արվեստին և թատրոնին։
Այնուամենայնիվ, սա նաև
էկլեկտիկ պահ է բաց ՀԿ-ների և
ասոցիացիաների համար, որոնք
կկիսվեն իրենց
առաքելություններով և
ծրագրերով: 
 

Կարդալ ավելին →

Il Giardino di Alice»,
ընտանեկան

թատերական փառատոնը
վերադառնում է Վիչենցա

 
«Il Giardino di Alice» ընտանեկան
թատրոնը, որը կազմակերպել է
«exvUoto teatro» ընկերությունը
Վիչենցայի քաղաքապետարանի
աջակցությամբ, վերադառնում է
Վիչենցա: Այս տարի ներկայացումը
կբաժանվի 10 հանդիպումների՝
սովորական 6 կիրակիները Giardini
Salvi-ում, առավոտյան ժամը 9.45-
ին  կմիավորվեն «Storie da
Mangiare» (Ուտելու
Պատմություններ) խորագրի ներքո,
իսկ այս տարվանից՝ 4 անվճար
միջոցառումները կանցկացվեն
քաղաքի կենտրոնից դուրս գտնվող
թաղային
խաղահրապարակներում՝ «Storie di
fuoco di acqua di terra e di vento».
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն ՀԱՆՈՒՆ ԿԱՅՈՒՆ ՍՆՆԴԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

Food Wave-ն աջակցում է 16 ծրագրային գաղափարներին, որոնք
ղեկավարվում են քաղաքապետարանների կողմից և ուղղված են

երիտասարդներին ամբողջ Եվրոպայում:
 

Հայտերի ընդունում
   «The Food Wave» մրցույթին ընտրվել է 16 ծրագիր՝ ուղղված

քաղաքապետարաններին և քաղաքներին:
 

The Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action-ը ծրագիր է, որը
համաֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կրթության

զարգացման և իրազեկման ծրագրի շրջանակներում և իրականացվում  է Միլանի
քաղաքապետարանի կողմից 29 գործընկերների հետ միասին 17 երկրներում: Այն
նպատակ ունի իրազեկել կլիմայի փոփոխության մեղմացման համար սննդամթերքի

սպառման և արտադրության կայուն ուղիների մասին:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 13 →

Ինչպե՞ս խոսել Շումանի
հռչակագրի մասին:
Բացահայտեք DESIRE

ծրագիրը:
 
Բացահայտեք Իտալիայում,
Բուլղարիայում, Պորտուգալիայում,
Սերբիայում, Հյուսիսային
Մակեդոնիայում, Բելգիայում,
Սլովենիայում և Խորվաթիայում
DESIRE ծրագրի գործընկերների
կողմից իրականացված «Շումանի
հռչակագրի» վերաբերյալ տարբեր
և նորարարական
գործողությունները:
Բազմաթիվ իրադարձություններից,
հանդիպումներից, էլեկտրոնային
գրքի հրապարակումից և
բազմաթիվ այլ միջոցառումներից
հետո DESIRE-ի գործընկերներն
այժմ կիսվում են այլ  կարևոր
փաստաթղթերով, որոնք միասին
հավաքում են մեծ քանակությամբ
տեղեկատվություն ծրագրի
շրջանակներում իրականացվող
տարբեր նախաձեռնությունների
վերաբերյալ:
    Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ
օրինակ «Եվրոպական
հիշատակի» մասին: Ստուգեք այն
այստեղ՝ որպես ծրագրի ոլորտ:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 16 →

Քույր քաղաքների
համագործակցություն.

ենթազգային
դերակատարներ
Չինաստանի

Ժողովրդական
Հանրապետության և

Հյուսիսային
Մակեդոնիայի

Հանրապետության
համագործակցության

միջև
 
Արևմտյան Բալկաններում և
հատկապես Հյուսիսային
Մակեդոնիայում Չինաստանի
ներկայությունը ավելի լավ
հասկանալու համար կարևոր է
հասկանալ չինական
համագործակցության
նախաձեռնությունների շահերն ու
բնույթը, հատկապես դրանց
հակվածությունը դեպի տեղական
մակարդակ: Այս համառոտագրի
նպատակն է ուսումնասիրել
տեղական մակարդակով
համագործակցությունը
Չինաստանի և Հյուսիսային
Մակեդոնիայի
քաղաքապետարանների միջև,
հնարավոր օգուտները, ռիսկերը և
իրական ձեռքբերումները:

 
Կարդալ ավելին →

ALDA-ի նոր անդամներ

Paulon International School - Italy

առաջարկների կոչեր

Call 1 - CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS (CSOS) AS ACTORS OF CHANGE (TOPIC ID:
EuropeAid/174624/DD/ACT/RW)
Deadline of the call: 14 October 2022
Location: EU Member States and Rwanda 

Call 2 - CROSS-BORDER PROGRAMME KOSOVO* NORTH MACEDONIA UNDER IPA II 2019
AND 2020 (TOPIC ID: EuropeAid/175008/DD/ACT/XK)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: Kosovo and North Macedonia

Call 3 - PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION (LIFE) - CLIMATE
GOVERNANCE AND INFORMATION (TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV)
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Life Programme (Iceland, Ukraine, Albania, North Macedonia, Turkey,
Andorra, Israel, Moldova, The Faroe Islands)

Call 4 - PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION (LIFE) -
ENVIRONMENT GOVERNANCE (TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-GOV)
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Life Programme (Iceland, Ukraine, Albania, North Macedonia, Turkey,
Andorra, Israel, Moldova, The Faroe Islands)

Call 5 - ERASMUS+ Small scale in the field of youth, VET, school, adult education
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)
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