
ALDA-ն միանում է տեղական

փառատոներին և միջազգային

հանդիպումներին՝ տոնելու

ժողովրդավարությունը

ALDA տեղեկագիր սեպտեմբեր 2022թ․

Անվերջ պարտավորություն ՏԺԳ-ների համար: Իմացեք ավելին

Ուկրաինայում տեղական գործակալությունների դերի մասին կամ

եղեք նորը բացելու  հաջորդ հերոսը:

Անտոնելա Վալմորբիդան հանդես է գալիս որպես
թեկնածու Եվրոպայի խորհրդի Կոնգրեսի գլխավոր

քարտուղարի պաշտոնում
 

Սեպտեմբերը հիանալի նորություններ է բերում և բացում է նոր ուղիներ, ոչ
միայն ALDA-ում, այլև միջազգային մակարդակով! Ստրասբուրգի, Վիչենցայի,

Սկոպյեի, Մոլդովայի և Թունիսի գրասենյակների գործընկերները մեծ
ոգևորությամբ ուրախ են աջակցել Անտոնելա Վալմորբիդայի

թեկնածությանը Կոնգրեսի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։

    Հիմնվելով իր նախկին փորձի վրա՝ ոչ միայն որպես ALDA-ի գլխավոր
քարտուղար և – Եվրոպական Գործընկերություն հանուն ժողովրդավարության
/EPD/ նախագահ; այլ նաև որպես Եվրոպայի ապագայի մասին կոնֆերանսի
քաղաքացիական հասարակության կոնվենցիայի ղեկավար կոմիտեի անդամ,
և վերջերս որպես Ժողովրդավարության եվրոպական մայրաքաղաքի ժյուրիի

նախագահ, տիկին Վալմորբիդան իր ամենօրյա աշխատանքում
ժողովրդավարության արժեքը որպես առաջնորդող լույս է դնում։ 

 
Կարդալ ավելին →

«Ժողովրդավարության
խթանում տեղական
իշխանությունների

միջոցով». համայնքների
ներգրավվածության
խթանում Լիբիայում

 
2022 թվականի սեպտեմբերի 5-ից
մինչև 11-ը ALDA-ի գլխավոր
քարտուղար Անտոնելա
Վալմորբիդան ALDA-ի ուսուցանող
Աննա Դիտայի հետ միասին
անցկացրեց
«Ժողովրդավարության խթանում
տեղական իշխանությունների
միջոցով» թեմայով դասընթաց՝
հատուկ ուշադրություն դարձնելով
Լիբիայի իրողություններին:
REBUILD ծրագրի շրջանակներում,
որը ֆինանսավորվում է
Եվրոպական հանձնաժողովի
կողմից և ղեկավարվում  Տրենտոյի
ինքնավար նահանգի կողմից, այս
դասընթացը,  հատուկ կոչվում է
«դասընթացավարների
վերապատրաստում» (ToT),
ուղղված 20 դասախոսների 10
տարբեր համալսարաններից՝
տեղակայված Լիբիայի 10
քաղաքապետարաններում.
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն
«Ժողովրդավարության
միջազգային օր 2022»-ին

հյուրընկալվել էր
Տարածաշրջանների
կոմիտեի կողմից

Բրյուսելում
 

ALDA-ն մասնակցել է
Ժողովրդավարության
միջազգային օրվան՝ 2022 թվականի
սեպտեմբերի 15-ին` հրավիրված
Տարածաշրջանների կոմիտեի
կողմից Բրյուսելում: Օրը բաժանված
էր տարբեր հանդիպումների՝ բարձր
մակարդակի բանախոսների,
միջազգային ժողովրդավարության
ջատագովների և ակտիվիստների
մասնակցությամբ Ատլանտյան
օվկիանոսի և գլոբալ հարավի երկու
կողմերից, որոնք անդրադարձան
ժողովրդավարության նոր
աշխարհակարգի
մարտահրավերներին: Ուշադրության
կենտրոնում էին ամբողջ աշխարհում
ժողովրդավարությունը
պաշտպանելու և աջակցելու
մեխանիզմները:
 

Կարդալ ավելին →
 

Վենտոտենեում
Եվրոպական

ֆեդերալիստական
շարժման հետ՝ հանուն
ապագայի Եվրոպայի

 
Սեպտեմբերի 1-ին և 2-ին ALDA-ն
մասնակցեց Վենտոտենեի 41-րդ
ազգային սեմինարին, որն
ընդգրկված էր 5-օրյա
միջոցառումների օրակարգում՝
2022 թվականի օգոստոսի 28-ից
մինչև սեպտեմբերի 2-ը,
Վենտոտենե կղզում գտնվող Centro
Polivalente «Terracini»-ում:
«Ֆեդերալիզմը Եվրոպայում և
աշխարհում. Արժույթի
միությունից մինչև Եվրոպայի
Միացյալ Նահանգներ»
խորագրով Ազգային սեմինարը
կազմակերպվել է «Ալտիերո
Սպինելի» Ֆեդերալիստական
հետազոտությունների
ինստիտուտի
 

Կարդալ ավելին →

Չեխիայի
Հանրապետության
նախագահության
դիրքորոշումը

Եվրոպական խորհրդում 
 

Չեխիայի նախագահությունը,
ինչպես նախկինում արվել է մյուս
երկրների կողմից, սահմանել է իր
ուղենիշները, որոնք պետք է
իրականացվեն իր մանդատի
ընթացքում՝ 2022 թվականի
երկրորդ կիսամյակի համար:
Հետևելով նրա կարգախոսի «երեք
R»-ին. «Եվրոպան որպես խնդիր. 2)
էներգետիկ անվտանգություն. 3)
Եվրոպայի պաշտպանունակության
և կիբեր տարածության
անվտանգության ամրապնդում. 4)
Եվրոպական տնտեսության
ռազմավարական կայունությունը.
5) ժողովրդավարական
ինստիտուտների ճկունություն
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն «Festival Les
Solidarités» և «Le Village des

Associations»
#ClimateOfChange
քարոզարշավին

 
ALDA-ն մասնակցել է «Festival Les
Solidarités»-ին Նամուրում և «Le Village
des Associations»-ին Ստրասբուրգում՝
բարձրացնելու իրազեկվածությունը
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ:
Եվրոպական հանձնաժողովի DEAR
ծրագրի (Զարգացման կրթություն և
իրազեկման բարձրացում)
ֆինանսավորվող «Վերջ կլիմայի
փոփոխության, սկիզբ կլիմայի
փոփոխության» հավակնոտ
ծրագիր է, որի նպատակն է
բարձրացնել իրազեկվածությունը
կլիմայի փոփոխության
հետեւանքով առաջացած
միգրացիայի մասին:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 12 →

Բոլյարովո. Եվրոպական
գյուղական շրջանների

սոցիալական
կայունության և
մշակութային

ժառանգության
միջազգային ֆորում

 
Օգոստոսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի
3-ը ALDA-ն մասնակցեց #EUSave
ծրագրի 7-րդ և վերջին միջազգային
միջոցառմանը` ԵՄ Քաղաքացիների
գործողություն հանուն խելացի
պատմական գյուղերի: Միջոցառման
հաղորդավարն էր #EuSAVE ծրագրի
բուլղարացի գործընկերը՝
Բուլղարիայի հարավում գտնվող
փոքրիկ քաղաք Բոլյարովոյի
քաղաքապետարանը։
 

Կարդալ ավելին →
SDG 8 →

ALDA-ն ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Կախարդական
գրաֆիկական վեպ՝

ընդհանուր
գյուղատնտեսական
քաղաքականությունը
բացատրելու համար

 
CAP-PERI ծրագրի շրջանակներում
ստեղծվել է «Կախարդական
ուղեցույց՝ կայուն ապագայի համար»
խորագրով կոմիքս։ Վերջինս
ոգեշնչված է ծրագրի
գործողություններից և հետևում է
Ֆլորայի և Օլմոյի արկածին դեպի
ավելի կայուն ապագա: Երկու
դեռահասները՝ կոմիքսի գլխավոր
հերոսները, ուսանում են Ընդհանուր
գյուղատնտեսական
քաղաքականության (CAP) մասին և
ամեն անգամ ճամփորդում են
ծրագրի գործընկերների քաղաքներ,
ինչպիսիք են Վիչենցա, Միլան, Հռոմ,
Մեսանյեն և Պալերմո, ամեն անգամ,
երբ կապար են ուտում:
Յուրաքանչյուր քաղաքում նրանք
նոր բան են իմանում
Քաղաքականության և ծրագրի
ընթացքում իրականացվող տարբեր
գործողությունների մասին:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 3 →

ALDA-ն «Pomme de Terre en
Fête»-ում՝ խթանելու

տեղական
նախաձեռնությունները և

դրա ռեսուրսները

Սեպտեմբերի 9-10-11-ին Ploeuc
l’Hermitage-ում տեղի ունեցավ
«Pomme de terre en fête»
փառատոնը: Հրավիրված Ploeuc
l’Hermitage-ի քաղաքապետ Թիբո
Գինյարի և LEADER Ֆրանսիայի
նախագահ Թիբո Գինյարի
կողմից՝ ALDA-ն միացավ
միջոցառմանը` խթանելու և
ցուցադրելու տարբեր
հնարավորություններ, նաև
եվրոպական ֆինանսավորման
առումով, որոնք ուղղված են
շրջակա միջավայրի կամ
տարածքի պահպանմանը:

 
Կարդալ ավելին →

Waters’-ի փորձագետներ․
մեկնարկային

հանդիպում Օպորտոյում՝
ընդգծելով դրա

կարևորությունն ու դերը

The Water's Experts ծրագիրը
մեկնարկել է առաջին
հանդիպումով, որը տեղի ունեցավ
Օպորտոյում (Պորտուգալիա)
2022թ. սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին:
Գործընկեր Geoclube – Associação
Juvenil-ը ողջունեց ALDA-ին և
ծրագրի մյուս գործընկերներին
իրենց գրասենյակում ՝Ռիո
Տինտոյում, Գոնդոմար
քաղաքապետարանում։ Բացի այդ,
որպես «Paese dell’Acqua»
ասոցիացիայի նախագահ և
կոնսորցիումի ղեկավար պարոն
Յամիչելին ներկա էր հանդիպմանը՝
լինելով նաև ALDA-ի դեսպանը:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 13 →

DEVOTE. Դասընթացը և
մանկավարժների

համայնքն այժմ առցանց
 

DEVOTE ծրագրի
փիլիսոփայությունն է՝ «դու
երբեք չես դադարում սովորել»:
Ահա թե ինչու ծրագրի
գործընկերներն ամիսներ
շարունակ աշխատանք են նվիրել
առցանց դասընթացի մշակմանը
ուսուցիչների համար, որպեսզի
խթանեն միգրանտների ծագում
ունեցող աշակերտների
ինտեգրումը դպրոցներում: Այսօր
DEVOTE-ն հասել է իր նպատակին՝
հրապարակել մեր Զանգվածային
առցանց բաց դասընթացը, որն
ուղղված է ուսուցիչներին,
մանկավարժներին, ծնողներին և
դպրոցի անձնակազմին: Առցանց
դասընթացի հետ մեկտեղ
ստեղծվել է Ուսուցիչների
Համայնքը՝ 

 
Կարդալ ավելին →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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