
დემოკრატიის კვალდაკვალ: ALDA,

როგორც დაინტერესებული მხარე

ევროპაში, აღმოსავლეთ

პარტნიორობისა და ხმელთაშუა

ზღვის რეგიონში
საინფორმაციო ფურცელი ოქტომბერი 2022

ALDA-მ ხელი მოაწერა საერთაშორისო ფორუმის
,,თავისუფლების დიდ  ქარტიას’’ (Magna Charta)

თანამედროვე პირდაპირი დემოკრატიის შესახებ
 

,,თავისუფლების დიდი ქარტიის’’ (Magna Charta) ხელმოწერის ცერემონია
დემოკრატიული ქალაქების საერთაშორისო ლიგისთვის.

2022 წლის 24 სექტემბერს, ALDA-ს გენერალურმა მდივანმა, ანტონელა
ვალმორბიდამ მონაწილეობა მიიღო თანამედროვე პირდაპირი დემოკრატიის
საერთაშორისო ფორუმში, ქალაქ ლუცერნში, შვეიცარიაში. თანამედროვე
პირდაპირი დემოკრატიის საერთაშორისო ფორუმი არის ყველაზე დიდი შეკრება,
რომელიც ეძღვნება პირდაპირ დემოკრატიას მთელ მსოფლიოში.  ფორუმმა
უმასპინძლა ოფიციალურ პირებს, აკადემიური წრეებისა და სამოქალაო
საზოგადოების წარმომადგენლებს

 
წაიკითხე მეტი →

აღმოსავლეთ
პარტნიორობის მომავლის
ფორმირება: IDEA-სთან
ერთად საერთაშორისო
დონეზე: დემოკრატიული

დღის წესრიგი და
რეგიონის მომავალი

 
2022 წლის 29 სექტემბერს
გაიმართა  მთავრობათაშორისი
ორგანიზაციის IDEA International-ის
შეხვედრა თბილისში, რომელიც
ფოკუსირებული იყო ევროპის
საბჭოს  შვედეთის
თავმჯდომარეობაზე და მასთან
დაკავშირებულ დემოკრატიულ
დღის წესრიგზე. ეს შეხვედრა იყო
შესანიშნავი შესაძლებლობა
მაღალი დონის
წარმომადგენლებთან, მათ შორის
პეტრ მიკისკასთან, (ჩეხეთის
რესპუბლიკის საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი
საქართველოში)  და ულრიკ
ტიდესტრომთან( შვედეთის
საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი საქართველოში) სასაუბროდ.
 

წაიკითხე მეტი →

მონაწილეობითი
დემოკრატიის მხარდაჭერა

აღჟირში
 

2022 წლის 3-დან 7 ოქტომბრამდე,
ანტონელა ვალმორბიდა, ALDA-ს
გენერალური მდივანი,
იმყოფებოდა ტლემჩენში, ალჟირში,
რათა ჩაეტარებინა ტრენინგი
ადგილობრივი
ხელისუფლებისთვის
შესაძლებლობების
განვითარების, კარგი
მმართველობისა და მოქალაქეთა
ჩართულობის საკითხებზე.
წარსულის წარმატებული
გამოცდილების გათვალისწინებით,
ქალბატონი ვალმორბიდა
დაბრუნდა ქვეყანაში მაღალი
დონის ტრენინგების
ჩასატარებლად მონაწილეობითი
დემოკრატიის შესახებ. აღნიშნული
აქტივობა იყო  მონაწილეობითი
დემოკრატიისა და სოციალური
ანგარიშვალდებულების
მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილი,
რომელიც ჯერ კიდევ 2017 წელს
დაიწყო.
 

წაიკითხე მეტი →
 

დავიწყეთ! პროექტი
„EU4Accountability“

სოციალური
ანგარიშვალდებულების

გასაუმჯობესებლად
მოლდოვას რესპუბლიკაში 

 
პროექტი EU4Accountability ხელს
შეუწყობს სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებს
მოლდოვის რესპუბლიკის 10
რაიონში გავლენა მოახდინონ
ადგილობრივ ხელისუფლებაზე
გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში აქტიური მონაწილეობით,
რათა უკეთ დააკმაყოფილონ
ხალხის საჭიროებები. 60
არასამთავრობო ორგანიზაცია
შეისწავლის მეთოდებს, თუ როგორ
უნდა ჩაერთოს ადგილობრივ
ბიუჯეტირებასა და პოლიტიკის
შემუშავების პროცესში, რაც
შემდგომში დაეხმარება
ადგილობრივი თემების
საჭიროებების უკეთ ასახვას და
სოციალური
ანგარიშვალდებულების გაზრდას.
 

წაიკითხე მეტი →

ALDA მხარს უჭერს
ევროპარლამენტის

კამპანიას სიძულვილის
დანაშაულის წინააღმდეგ

საბრძოლველად
 
2022 წლის 28 და 29 სექტემბერს,
ALDA-ს გუნდი მონაწილეობდა
ევროპარლამენტში გამართულ 
ღონისძიებაში სიძულვილის
დანაშაულისა და სიძულვილის ენის
 წინააღმდეგ. ღონისძიება ჩატარდა
 პროექტის STAND-UP  ფარგლებში,
რომელიც მიზნად ისახავს
ევროკავშირში სიძულვილის
წინააღმდეგ ბრძოლას; მისი
მიზანია შექმნას სიძულვილის
საწინააღმდეგო დანაშაულის
ყოვლისმომცველი ჩარჩო,
რომელიც  მოიცავს მსხვერპლთა
მხარდაჭერის ფარგლებში
სიძულვილის საწინააღმდეგო
პროცესის ყველა კომპონენტს:
მოხსენება-გამოძიება-
პროკურატურა-პრევენცია (RIPP).
 

წაიკითხე მეტი →

ALDA და ევროპის დემოკრატიის  დედაქალაქი

ინფორმაცია მოქალაქეთა ჟიურის წევრების შესახებ

ALDA რეგიონებისა და
ქალაქების ევროპის

კვირეულის 2022 წლის
ღონისძიების შესახებ

 
რეგიონებისა და ქალაქების
ევროპული კვირეული 2022 არის
ყველაზე დიდი ყოველწლიური
ღონისძიება ბრიუსელში.
ღონისძიება  ეძღვნება
თანმიმდევრულ პოლიტიკას და 
აერთიანებს რეგიონებსა და
ქალაქებს მთელი ევროპის
მასშტაბით, მათ შორის
პოლიტიკოსებს,
ადმინისტრატორებს, ექსპერტებს
და აკადემიკოსებს. ბოლო 19 წლის
განმავლობაში  ბევრი რამ
გააკეთდა პოლიტიკის შესწავლისა
და კარგი პრაქტიკის გაცვლის
ხელშეწყობისთვის. წლევანდელი
ღონისძიება ფოკუსირებული იყო
ევროკავშირის რეაგირებაზე
კოვიდ-19-ის პოსტ-პანდემიურ
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით,
სოციალურ და ეკონომიკურ
გამოწვევებზე; რომ აღარაფერი
ვთქვათ ტერიტორიული
გაერთიანების პოლიტიკაზე,
ციფრულ, მწვანე და მდგრად
გადასვლაზე და ახალგაზრდების
გაძლიერებაზე.
 

წაიკითხე მეტი →

შეაფასე და გახდი
სახელმწიფო

მმართველობის რეფორმის 
ნაწილი

 
2022 წლის 19-20 სექტემბერს
გაიმართა პროექტის P-CUBE
 პარტნიორების  პირველი
ტრანსნაციონალური შეხვედრა 
მილანში (იტალია). ორ წელზე მეტი
ხნის ონლაინ თანამშრომლობის
შემდეგ, ეს ღონისძიება
მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო
პროექტისთვის, როგორც თავად
პროექტის შესახებ სიღრმისეული 
დისკუსიებისთვის, ასევე
პარტნიორებს შორის
განვითარებული პირადი
კავშირისთვის. მილანის Politecnico
di Milano-სა და Fondazione
Politecnico di Milano-ის ულამაზესი
გარემოს ფონზე, შეხვედრა დაიწყო
ყინულის გალღობის თამაშით,
რათა  პროექტის P-CUBE
პარტნიორებს უკეთ გაეცნოთ
ერთმანეთი. მას მოჰყვა დისკუსია
პროექტის მიღწევებზე და
დებატები მის სამომავლო
მიმართულებებზე.

 
წაიკითხე მეტი →

SDG 16 →

პროექტის "Bravo Bravissimo" ფინალური ღონისძიება, როსინის
ხელოვნება და მუსიკა, როგორც მოქალაქეების ჩართულობის

საშუალება
 

2022 წლის 14 ოქტომბრის თბილ საღამოს განათებებმა,  სხვადასხვა
ინსტრუმენტებმა, მოიცვა  მთელი  ,,კონკორდიას თეატრი’’ ( "Auditorium

Concordia"), რომელიც მდებარეობს ქალაქ პორდენონეში (იტალია)და რომელმაც
უმასპინძლა პროექტის “Bravo Bravissimo” საბოლოო ღონისძიებას .

როსინის მხატვრული სულისკვეთებით გამსჭვალული სპექტაკლი  „სევილიელი დალაქი“
და „უილიამ ტელი“   ჰარმონიულად ერწყმოდა თეატრსა და მუსიკას. როსინი გახლავთ 
XIX საუკუნის ევროპული მუსიკალური კულტურის  ერთ-ერთი უდიდესი კომპოზიტორი

რომელიც 1792 წელს  დაიბადა პეზაროში.
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 10 →

მოუწოდებს წინადადებებს

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
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