
მოქალაქეთა გაძლიერება, უფრო

მდგრადი და ძლიერი

საზოგადოებისთვის
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების

ასოციაციის საინფორმაციო ფურცელი
აგვისტო 2022

მონაწილეობითი სათათბირო დემოკრატია - ტუნისში
ჩატარებული ტრენინგის მთავარი თემა

  
2022 წლის ზაფხულის დასაწყისს, ივლისის ბოლოს, ქალაქ სუსში ადგილობრივი

დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის (ALDA) გენერალურმა მდივანმა - ანტონელა
ვალმორბიდამ - ჩაატარა ტრენინგის მეორე სესია თემაზე "მონაწილეობითი

სათათბირო დემოკრატია". ტრენინგზე წარმოდგენილნი  იყვნენ მონაწილეები ტუნისის
ქალაქ კაირუანიდან  და მაჰდიიდან. 2021 წლის ოქტომბერში, ჩატარებული წინა
სესიის შემდეგ, აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს კაირუანისა და

მაჰდიას მუნიციპალური საბჭოების მიერ არჩეულმა თანამდებობის პირებმა, ორივე
მუნიციპალიტეტის ტექნიკურმა პერსონალმა და ადგილობრივი სამოქალაქო

საზოგადოების აქტორებმა.
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 7 →

ადგილობრივი
დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაცია
(ALDA)

მოქალაქეთამონაწილეობი
სთვის: მზარდი
ჩართულობა

 
დაჯილდოვებული ევროკავშირის 
მოქალაქეთა თანასწორობის,
უფლებებისა და ღირებულებების
პროგრამის გრანტით (CERV), ALDA
ხელს უწყობს მოქალაქეებისა და
ადგილობრივი
თემებისმონაწილეობას საერთო
ღირებულებებისთვის. პროგრამის
პრიორიტეტებისა და
ამოცანებისშესაბამისად, ALDA-ს
მრავალი პროექტი და ინიციატივა
დამყარებულია მოქალაქეთა
თანასწორობის, უფლებებისა და
ღირებულებების პროგრამის (CERV)
ოთხ მიმართულებაზე
დახორციელდება ასოციაციის
წევრებისა და პარტნიორების დიდ
ქსელთან თანამშრომლობით
მთელევროპაში და მის
სამეზობლოში.
 

წაიკითხე მეტი →

ადგილობრივი
დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაცია
(ALDA) აგრძელებს 
ერთგულებას და

სოლიდარობის გამოხატვას
უკრაინის მიმართ

 
2022 წლის ივლისის შუა რიცხვებში
ვინიცამ განიცადა უზარმაზარი
სარაკეტო თავდასხმა, რომლის
დროსაც დაიღუპა 21 ადამიანი, მათ
შორის 3 ბავშვი. ეს არის კიდევ
ერთი სასტიკი თავდასხმა ერზე,
რომელიც დაუნდობლად იტანჯება
2022 წლის თებერვლიდან. ცხადია,
რომ ALDA-მ სოლიდარობა
გამოუცხადა უკრაინაში
მცხოვრებლებს.
 

წაიკითხე მეტი →
 

ადგილობრივი
დემოკრატიის

სააგენტოების ასოციაცია
(ALDA) Nomades-ს თეატრის

ფესტივალზე!
 

ALDA მიიწვიეს ფესტივალზე
Theâtres Nomades-ში
მონაწილეობის მისაღებად.
ღონისძიება გაიმართა 2022 წლის
18 აგვისტოდან  21 აგვისტომდე
ბრიუსელში Bois de la Cambre-ში და
მიეძღვნა ქუჩის ხელოვნებას და
თეატრს.  ეს  იყო საუკეთესო
 მომენტი არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
ასოციაციებისთვის გაეზიარათ
 ერთმანეთის მისიები და
პროექტები.
 

წაიკითხე მეტი →

“Il Giardino di Alice”,
საოჯახო თეატრალური
ფესტივალი ბრუნდება

 ვიჩენცაში!
 

საოჯახო თეატრის მიმოხილვა- Il
Giardino di Alice-, რომელიც
ორგანიზებულია ვიჩენცაში
დაფუძნებული კომპანიის "exvUoto
teatro" მიერ, ვიჩენცას
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით,
ბრუნდებაქალაქში.  წელს
 მიმოხილვა მოიცავს  10
შეხვედრას: ჩვეულებრივ 6 კვირა
დაეთმობა "Storie da Mangiare"-ს ,
რომელიც ჩატარდება სალვინის
ბაღებში, დასაწყისი დილის 9:45
საათზე.  ასევე, წელს ჩატარდება   4
უფასო ღონისძიება  ქალაქის
ცენტრიდან მოშორებით
ახლომდებარე  სათამაშო
მოედნებზე, აღნიშნული
ღონისძიებები გაერთიანდება ერთი
სახელწოდების ქვეშ-  "Storie di
fuoco di acqua di terra e di vento".
 

წაიკითხე მეტი →

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაცია (ALDA) მდგრადი სურსათის

წარმოებისთვის

Food Wave მხარს უჭერს  თექვსმეტი (16) პროექტის იდეას,
რომელსაც ხელმძღვანელობენ მუნიციპალიტეტები და რომლის
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ახალგაზრდები მთელ ევროპაში!

 
ინიციატივების წარდგენა, ქსელი

თექვსმეტი (16) პროექტი შეირჩა მდგრადი სურსათის წარმოებისა და კლიმატის
ცვლილებებთან ბრძოლის მიზნით,  რომლებიც მიმართულია მუნიციპალიტეტებისა და

ქალაქებისთვის!
 

The Food Wave – ურბანული ახალგაზრდების გაძლიერება კლიმატის
ცვლილებებისთვის არის პროექტი, რომელიც თანადაფინანსებულია ევროკომისიის

მიერ განვითარების განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების პროგრამის
ფარგლებში. პროექტს მხარს უჭერს მილანის მუნიციპალიტეტი  29 პარტნიორთან 

ერთად 17 ქვეყანაში. მისი მიზანია კლიმატის ცვლილების შერბილებისთვის საკვების
მოხმარებისა და წარმოების მდგრადი გზების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა.

 
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

როგორ ვისაუბროთ შუმანის
დეკლარაციაზე?

აღმოაჩინეთ DESIRE -ის
პროექტი!

 
აღმოაჩინეთ სხვადასხვა
ინოვაციური აქტივობები „შუმანის
დეკლარაციაზე“
განხორციელებული  პროექტის
 DESIRE პარტნიორების მიერ
იტალიაში, ბულგარეთში,
პორტუგალიაში, სერბეთში,
ჩრდილოეთ მაკედონიაში,
ბელგიაში, სლოვენიასა და
ხორვატიაში.
 
მრავალი ღონისძიების, შეხვედრის,
ელექტრონული წიგნის
გამოქვეყნებისა და მრავალი სხვა
აქტივობის შემდეგ, DESIRE-ის
პარტნიორები ახლა აზიარებენ
კიდევ ერთ ძირითად დოკუმენტს,
რომელშიც თავმოყრილია უამრავი
ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში
განხორციელებული სხვადასხვა
ინიციატივების შესახებ.
მაგალითად, გსურთ მეტი შეიტყოთ
პროექტის ერთ-ერთი ნაწილის
„ევროპული ისტორიის“ შესახებ?
 გადადით  მითითებულ ბმულზე.
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 16 →

დაძმობილებული
ქალაქების პარტნიორობა:

ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკასა და

ჩრდილოეთ მაკედონიის
რესპუბლიკას შორის
თანამშრომლობის
სუბნაციონალური

აქტორები
 
იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ
ჩინეთის ყოფნა დასავლეთ
ბალკანეთში და
განსაკუთრებითჩრდილოეთ
მაკედონიაში, მნიშვნელოვანია
გვესმოდეს ჩინეთის
თანამშრომლობის ინიციატივების
ინტერესები და ბუნება. ამის
გასაგებად შესწალილ უნდა იქნეს
ჩინეთისა და ჩრდილოეთ
მაკედონიის მუნიციპალიტეტებს
შორის ადგილობრივ დონეზე
თანამშრომლობა, პოტენციური
სარგებელი, რისკები და რეალური
მიღწევები.

 
წაიკითხე მეტი →

ALDA-ს ახალი წევრები

Paulon International School - Italy

მოუწოდებს წინადადებებს

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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