
ALDA-ს წარმომადგენლები მიიწვიეს,

როგორც ექსპერტები

დეცენტრალიზებული

თანამშრომლობისა და

დემოკრატიული პროცესების

საკითხებში უკრაინაში, მოლდოვასა

და თურქეთში
საინფორმაციო ფურცელი ნოემბერი,2022

მრავალმხრივი მიდგომა უკრაინის აღსადგენად:
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია

(ALDA), CORLEAP-ის დელეგაცია  და ჩეხეთის
პრეზიდენტობა

 
გახდი პანელის ,,უკრაინის აღდგენა’’  მონაწილე

 
ლოკალიზაცია და დეცენტრალიზებული თანამშრომლობა წარმოადგენს
გარდამტეხ ფაქტორსა და პოზიტიურ მიდგომას დემოკრატიულ პროცესში

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნებში. რიგი საკითხების
გათვალისცინებით ,მათ შორის  უკრაინაში მიმდინარე შეჭრის, სომხეთის მიერ

გადატანილი ომის  და  იმ   ზეწოლის, რომელსაც მოლდოვა აწყდება 
ენერგომომარაგების კუთხით,  ისმის კითხვა  თუ  რა გზით იქნება შესაძლებელი

აღნიშნულ გამოწვევებთან გამკლავება? 
 

Წაიკითხე მეტი →

მონაწილეობდა ARLEM-ის
ყოველწლიურ შეხვედრაზე
თურქეთში: ქალაქები და
მდგრადობა  ყურადღების

ცენტრში
 
ქალაქ იზმირში, თურქეთში, 2022
წლის 7-8 ნოემბერს გაიმართა
ევრო-ხმელთაშუა ზღვის
რეგიონული და ადგილობრივი
ასამბლეის (ARLEM) ყოველწლიური
შეხვედრა. COP27-ის
პარალელურად, წლევანდელი
პანელური შეხვედრა 
ფოკუსირებული იყო ხმელთაშუა
ზღვის ზონაში კლიმატის
ცვლილებებზე, ამავდროულად ხაზს
უსვამდა ადგილობრივი
ხელისუფლების, როგორც პროცესში
ჩართული ძირითადი აქტორის
როლს. შესაბამისად, მიზნის
მისაღწევად, აუცილებელია  ყველა
დაინტერესებული მხარის
გათვალისწინება. 
ზოგადი თვალსაზრისით, ARLEM-ი
ხელს უწყობს დეცენტრალიზებულ
თანამშრომლობას და ადგილობრივ
დემოკრატიას, ასევე ასამბლეაში
გაწევრიანებულ ქვეყნებს შორის
რეგიონულ ერთიანობას.
 

Წაიკითხე მეტი →

 
ადგილობრივი

ინიციატივები და
დეცენტრალიზაცია 

აღმოსავლეთ
პარტნიორობის

დემოკრატიული პროცესის
ცენტრში

 
ექვსი ქვეყანა - სომხეთი,
აზერბაიჯანი, ბელორუსი,
საქართველო, მოლდოვა და
უკრაინა - შეიკრიბა 2009 წელს,
რითაც საფუძველი ჩაეყარა
აღმოსავლეთ პარტნიორობას (EaP).
ეს უკანასკნელი მიზნად ისახავს
ევროკავშირთან (EU)
ურთიერთობების განმტკიცებას,
როგორც პოლიტიკურ, ისე
სოციალურ-ეკონომიკურ
სფეროებში.

და მაინც, როგორ გავაფართოვოთ
ეს თემატიკა და გავზარდოთ
ქვეყნებს  შორის კავშირი?
სტრატეგიები შეიძლება იყოს
ათასობით, მაგრამ  საკმარისი, რაც
ასევე ხაზგასმულია მომხსენებლის
კონსტანტინე კოჯოკარის 
CORLEAP-ის უახლეს ანგარიშში.
 

Წაიკითხე მეტი →
 

 
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების

როლი უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე კონფერენციაზე
ვროცლავში

 
25 ნოემბერს, ევროკომისიის რეგიონულმა წარმომადგენლობამ  და ვროცლავის

აღმოსავლეთ ევროპის კოლეჯმა მოაწყვეს კონფერენცია ვროცლავში (პოლონეთი),
სახელწოდებით ,,თანამშრომლობის განვითარება  დემოკრატიისთვის: ადგილობრივი
ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი. მრავალმხრივი ინსტრუმენტი
უკრაინის მხარდასაჭერად”, ALDA-სთან, ქვედა სილეზიის რეგიონთან და ვროცლავის

მუნიციპალიტეტთან პარტნიორობით.
 

Წაიკითხე მეტი →
 

ALDA COP27-ისთვის

COP27: ALDA-ს ვალდებულება პლანეტის, მისი სახეობებისა და
ადამიანების მიმართ

 
კლიმატის მსოფლიო სამიტი, COP27, დაიწყო შარმ ელ-შეიხში (ეგვიპტე) და გაგრძელდა
2022 წლის 6-დან 18 ნოემბრამდე. ეს იყო მხარეთა კონფერენცია, მათთვის ვინც ხელი

მოაწერა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციას (UNFCCC).
 

გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენციები ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო
შეხვედრებია მსოფლიოში. უფრო მეტიც, კლიმატის ცვლილება და გარემოსთვის
მიყენებული ზიანი გადაუდებელი საკითხებია მთელს მსოფლიოში, რადგან მათი
შედეგები უკვე იგრძნობა. ამიტომ, საჭიროა უფრო სწრაფი და ყოვლისმომცველი

რეაქცია უკეთესი მომავლის შესაქმნელად, მდგრადობისა და კლიმატის
ნეიტრალიტეტის სტრატეგიის მეშვეობით.

 
Წაიკითხე მეტი →

,,კლიმატის ცვლილების "
ახალგაზრდა ელჩების
მოწოდება  COP27-ზე

 
100,000-ზე მეტი მხარდამჭერით,
პროექტის "კლიმატის ცვლილება"
კონსორციუმმა  COP27 -ზე
გამოაცხადა კლიმატის
სამართლიანობა და მოუწოდა
ყველა სახელმწიფოს ჩაერთონ
სამართლიან კლიმატის
ქმედებებში. შეხვედრა  2022 წლის
6 ნოემბერს ეგვიპტეში დაწყო,
რომელიც წარმოადგენდა ყველაზე
მნიშვნელოვან მსოფლიო სამიტს
კლიმატის ცვლილების,
გამწვანებისა და გარემოს შესახებ.
90-ზე მეტი სახელმწიფოს
წარმომადგენლები და დელეგატები
შეიკრიბნენ ეგვიპტის ქალაქ შარმ
ელ-შეიხში, რათა განეხილათ
მიმდინარე კლიმატის კრიზისი და
მოეძებნათ  საერთო გამოსავალი. 
სამოქალაქო საზოგადოებაც
მობილიზებულია და მოუწოდებს
სწრაფი და კონკრეტული
ქმედებებისკენ: მაგალითად, 100
000-ზე მეტი პირი მონაწილეობს
მოძრაობაში #კლიმატისცვლილება 
კლიმატის სამართლიანობის
მოთხოვნით!
 

Წაიკითხე მეტი →

სწავლების ინოვაციური
ფორმატების დანერგვა
უმაღლეს განათლებაში:

 
მწვანე უნარები ქალაქებისთვის 
მომავალი ონლაინ შეხვედრა

 
გსურთ გააფართოვოთ თქვენი
ცოდნა ტრანსდისციპლინურ
სწავლებასა და ტრენინგში
სტუდენტებისთვის ქალაქებში
მდგრადი განვითარების შესახებ?
ხართ თუ არა (საერთაშორისო)
ადგილობრივი ტრენერი და
მასწავლებელი უმაღლეს ან
პროფესიულ სასწავლებელში და
დაინტერესებული ხართ მდგრადი
განვითარების განათლებით?
მაშინ ეს ღონისძიება
თქვენთვისაა:  
- მოიპოვეთ მაღალი დონის
ცოდნა ან უნარები: (ისწავლეთ ამ
სფეროში ინოვაციური
მასალებიდან); - გახდით
შთაგონებული (შემოგვიერთდით
და ისწავლეთ დისკუსიიდან  რა
უნდა გაკეთდეს და რა არა ) -
გააზიარეთ თქვენი იდეები
(გაგვიზიარეთ ახალი იდეები
არსებული შეხედულებების
გასაფართოვებლად)
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

სოციალური მუშაკების
გააქტიურება:
ინტერაქტიული

პლატფორმა ჩართვისა და
მონაწილეობისთვის

 
PIECE: დიგიტალიზაცია და
ინსტრუმენტების მიწოდება

საზოგადოებისთვის
 
ბოლო ორი თვის განმავლობაში,
პროექტის კონსორციუმმა მოაწყო და
განახორციელა რამდენიმე ინიციატივა
გავრცელების დინამიკის
გასაძლიერებლად და
ინტელექტუალური შედეგების
პრეზენტაციის გზით, მიაკვლია უფრო
პირდაპირ და არაპირდაპირ
ბენეფიციარებს.
 
ზაფხულის შესვენებისთანავე,
პარტნიორები სევილიაში შეიკრიბნენ 
ტრანსნაციონალური პროექტის ბოლო
შეხვედრაზე, სადაც განიხილეს
პროექტის აქტივობები და შედეგები,
გაცვალეს მოსაზრებები თავიანთ
სამშობლოში არსებულ ვითარებაზე და
ერთად ისაუბრეს  მიღწეულ
ინტელექტუალურ შედეგებზე. 
 

Წაიკითხე მეტი →

პროექტი SMELT : ერთად
დავეხმაროთ

მარგინალიზებულ
ადამიანებს შრომის
ბაზარზე წვდომაში

 
 
2022 წლის 17 და 18 ოქტომბერს,
პროექტის  SMELT  პარტნიორები -
შრომის ბაზარზე წვდომისთვის
მარგინალიზებული ადამიანების
კვალიფიკაციის ამაღლება,
შეიკრიბნენ ერთად  ესპანეთში(
Gijon) მეოთხე ტრანსნაციონალურ
შეხვედრაზე.
შეხვედრა დაიწყო პროექტების
მიღწევებისა და აქამდე მიღწეული
შედეგების პრეზენტაციით.
პროექტი SMELT  მიზნად ისახავს
ბიზნეს სექტორების პარადოქსს,
რომლებიც განიცდიან სამუშაო
ძალის დეფიციტს და  უმუშევარი
მოწყვლადი  ადამიანების  დიდ
რაოდენობას, მარგინალიზებული
ადამიანების მხარდაჭერით,
შრომის ბაზრისთვის სტრატეგიული
ძირითადი კომპეტენციების
შეძენისა  და განვითარების გზით.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 10 →

დარეკეთ წინადადებებისთვის

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
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