
ALDA უერთდება ადგილობრივ

ფესტივალებსა და საერთაშორისო

შეხვედრებს დემოკრატიის 

 აღსანიშნავად
საინფორმაციო ფურცელი სექტემბერი 2022

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების მოვალეობა.

შეიტყვეთ მეტი უკრაინაში ადგილობრივი სააგენტოების

როლის შესახებ ან მხარი დაუჭირეთ ახლის  გახსნას!

ევროპის საბჭოს კონგრესის გენერალური მდივნის 
თანამდებობაზე   ანტონელა ვალმორბიდას  კანდიდატურა

განიხილება
 

სექტემბერის  თვე გამოირჩევა კარგი ახალი ამბებით  და იხსნება ახალი
შესაძლებლობები არა მხოლოდ ALDA-ში, არამედ საერთაშორისო დონეზეც! დიდი

ენთუზიაზმით,  კოლეგები სტრასბურგიდან, ვიჩენცადან, სკოპიედან,
მოლდოვადან და ტუნისიდან კონგრესის გენერალური მდივნის

თანამდებობაზე ანტონელა ვალმორბიდას კანდიდატურას სიამოვნებით
უჭერენ მხარს.

მის წინა გამოცდილებაზე დაყრდნობით, არა მხოლოდ ALDA-ს გენერალური
მდივნისა და ,,ევროპის პარტნიორობა დემოკრატიისთვის’’ (EPD) პრეზიდენტის

თანამდებობისა ; არამედ, როგორც ევროპის მომავლის კონფერენციის
სამოქალაქო საზოგადოების კონვენციის მმართველი კომიტეტის წევრი და

ახლახან, როგორც ,,ევროპის დემოკრატიის დედაქალაქის’’ ჟიურის თავმჯდომარე,
ქალბატონი ვალმორბიდა აფასებს დემოკრატიულ ღირებულებებს და მისი 

ყოველდღიური საქმიანობა დემოკრატიის პრინციპებს ემყარება.
 

წაიკითხე მეტი →

„დემოკრატიის ხელშეწყობა
ადგილობრივი
ხელისუფლების
მეშვეობით“:

საზოგადოების
ჩართულობის გაძლიერება

ლიბიაში
 

2022 წლის 5-დან 11 სექტემბრამდე,
ALDA-ს გენერალურმა მდივანმა,
ანტონელა ვალმორბიდამ, ALDA-ს
ტრენერ ანა დიტასთან ერთად
ჩაატარა კურსი „დემოკრატიის
ხელშეწყობა ადგილობრივი
ხელისუფლების მეშვეობით“,
განსაკუთრებული აქცენტით ლიბიის
რეალობაზე. პროექტის REBUILD 
ფარგლებში, განხორციელებული
კურსის  „ტრენერების ტრენინგი“
(ToT),  სამიზნე აუდიტორია იყო
ათი(10) უნივერსიტეტის ოცი (20)
პროფესორი ლიბიის ათი (10)
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან. 
პროექტი დაფინანსებულია
ევროკომისიის მიერ და
ხელმძღვანელობს ტრენტოს
ავტონომიური პროვინცია.
 

წაიკითხე მეტი →

ALDA ,,დემოკრატიის
საერთაშორისო დღე 2022’’

-ზე, რომელსაც
მასპინძლობს რეგიონთა
კომიტეტი ბრიუსელში

 
ALDA-მ მონაწილეობა მიიღო
დემოკრატიის საერთაშორისო დღე
2022 -ზე ამა  წლის 15 სექტემბერს,
რომელსაც მასპინძლობდა
რეგიონების კომიტეტი
ბრიუსელში. ღონისძიება
დაყოფილი იყო რამდენიმე სესიად,
რომლებშიც მონაწილეობას
იღებდნენ მაღალი დონის
მომხსენებლები, საერთაშორისო
დემოკრატიის დამცველები და
აქტივისტები ატლანტიკიდან და
გლობალური სამხრეთიდან.
მომხსენებლები განიხილავდნენ
დემოკრატიის ახალი მსოფლიო
წესრიგის გამოწვევებს. ყურადღება
გამახვილდა დემოკრატიის დაცვისა
და მხარდაჭერის მექანიზმებზე
მთელს მსოფლიოში.
 

წაიკითხე მეტი →
 

ვენტოტენმა უმასპინძლა 
ევროპულ ფედერალისტურ

მოძრაობას მომავლის
ევროპისთვის

 
1 და 2 სექტემბერს, ALDA-მ
მონაწილეობა მიიღო ვენტოტენის
41-ე ეროვნულ სემინარში, 5-დღიან
ღონისძიებაში, რომელიც ჩატარდა
2022 წლის 28 აგვისტოდან 2
სექტემბრის ჩათვლით, Centro
Polivalente “Terracini”-ში, კუნძულ
ვენტოტენეში.
ეროვნული სემინარი
სახელწოდებით  „ფედერალიზმი
ევროპაში და მსოფლიოში:
სავალუტო კავშირიდან ევროპის
შეერთებულ შტატებამდე“, 
ჩატარდა ფედერალისტური
კვლევების ინსტიტუტის “Altiero
Spinelli’’-ს

 
წაიკითხე მეტი →

ჩეხეთის რესპუბლიკის
პრეზიდენტობის პოზიცია

ევროპულ საბჭოში 
 
ჩეხეთის პრეზიდენტობამ, როგორც
ადრე გააკეთეს სხვა ქვეყნებმა, 2022
წლის მეორე სემესტრისთვის
მანდატის განმავლობაში
განსახორციელებელი ნათურები
დაადგინა. მისი დევიზის „სამი R“-ის
შემდეგ: „ევროპა, როგორც ამოცანა:
გადახედე, აღადგინე, აღადგინე“,
პრიორიტეტები შეიძლება
განვასხვავოთ შემდეგნაირად: 1) 
ლტოლვილთა კრიზისის მართვა და
უკრაინის ომის შემდგომი აღდგენა;
2) ენერგეტიკული უსაფრთხოება; 3)
ევროპის თავდაცვის
შესაძლებლობებისა და
კიბერსივრცის უსაფრთხოების
გაძლიერება; 4) ევროპის ეკონომიკის
სტრატეგიული მდგრადობა; 5)
დემოკრატიული ინსტიტუტების
გამძლეობა
 

წაიკითხე მეტი →

ALDA-მ  მონაწილეობა
მიიღო ფესტივალებზე

"Festival Les Solidarités" და
"Le Village des
Associations" 
კამპანიისთვის

#კლიმატისცვლილება
 

ALDA-მ მონაწილეობა მიიღო 
ფესტივალში "Festival Les
Solidarités" ნამურში და
ფესტივალში "Le Village des
Associations"  სტრასბურგში
კლიმატის ცვლილების შესახებ
ცნობიერების ამაღლების
მიზნით.
პროექტი ,,დაასრულეთ კლიმატის
ცვლილება, დაიწყეთ ცვლილებების
კლიმატი’’ დაფინანსებულია
ევროკომისიის DEAR პროგრამის
(განათლების განვითარება და
ცნობიერების ამაღლება) მიერ,
რომელიც მიზნად ისახავს
ცნობიერების ამაღლებას
კლიმატის ცვლილებებით
გამოწვეული მიგრაციის შესახებ.

 
წაიკითხე მეტი →

SDG 12 →

ბოლიაროვო:
საერთაშორისო ფორუმი

სოციალური მდგრადობისა
და ევროპის სოფლის

კულტურული
მემკვიდრეობისათვის

 
30 აგვისტოდან 3 სექტემბრის
ჩათვლით ALDA დაესწრო #EUSave
პროექტის მე-7 და ბოლო
საერთაშორისო ღონისძიებას -
,,ევროკავშირის მოქალაქეთა აქცია
ჭკვიანი ისტორიული
სოფლებისთვის’’. ღონისძიების
მასპინძელი იყო #EuSAVE პროექტის
ბულგარელი პარტნიორი,
ბულგარეთის სამხრეთით მდებარე
პატარა ქალაქი ბოლიაროვოს
მუნიციპალიტეტი. ღონისძიებაში
მონაწილეობდნენ ხორვატიის,
იტალიის, ლატვიის, ჩრდილოეთ
მაკედონიის, პორტუგალიისა და
ესპანეთის დელეგაციები, რომლებიც
წარმოადგენენ ორმოცი (40) პატარა
სოფლის მუნიციპალიტეტს ათასზე
(1000) ნაკლები მოსახლეობით.
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 8 →

ALDA სოფლის მეურნეობისა და ტერიტორიის
რესურსებისთვის

ჯადოსნური გრაფიკული
რომანი საერთო სასოფლო-

სამეურნეო პოლიტიკის
განმარტებისთვის

 
პროექტის CAP-PERI  ფარგლებში
შეიქმნა კომიქსი სათაურით
„ჯადოსნური გზამკვლევი
მდგრადი მომავლის
ხელშეწყობისთვის“. ეს
უკანასკნელი შთაგონებულია
პროექტის აქტივობებით და
მოგვითხრობს ფლორისა და ოლმოს
თავგადასავალს უფრო მდგრადი
მომავლისკენ.
ორი მოზარდი, კომიქსის მთავარი
გმირები, ეცნობიან  საერთო
სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკას
(CAP) და მოგზაურობენ  პროექტის
პარტნიორ ქალაქებში - როგორიცაა
ვიჩენცა, მილანი, რომი, მეზანიე და
პალერმო - მოგზაურობის დროს,
ყოველ ჯერზე,  კაპარს მიირთმევენ.
თითოეულ ქალაქში ისინი იგებენ
რაიმე ახალს სასოფლო-სამეურნეო
პოლიტიკისა და პროექტის
განმავლობაში განხორციელებული
სხვადასხვა აქტივობების შესახებ.
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 3 →

ALDA   "Pomme de Terre en
Fête"-ის ფესტივალზე

ადგილობრივი
ინიციატივების და

რესურსების
პოპულარიზაციისთვის

 
9-10-11 სექტემბერს, Ploeuc
l'Hermitage-ში გაიმართა ფესტივალი
"Pomme de terre en fête". Ploeuc
l'Hermitage -ის  მერის და LEADER
France-ის პრეზიდენტის ტიბო
გინიარის მოწვევით, ALDA
შეუერთდა ღონისძიებას, რათა ხელი
შეუწყოს და წარმოაჩინოს
სხვადასხვა შესაძლებლობები
ევროპული დაფინანსების
თვალსაზრისით, რომელიც მიზნად
ისახავს გარემოს ან ტერიტორიის
დაცვას. ფესტივალი იყო
დაახლოების,  ინფორმაციის
გაცვლისა და გაზიარების
შესაძლებლობა. 

 
წაიკითხე მეტი →

წყლის  ექსპერტები:
პირველი შეხვედრა

ოპორტოში; შეხვედრის
ძირითადი თემა - წყლის 
მნიშვნელობა და როლი

პროექტის ,,წყლის ექსპერტების’’
პირველი  შეხვედრა გაიმართა
ოპორტოში (პორტუგალია) 2022
წლის 3 და 4 სექტემბერს. პროექტის
პარტნიორი Geoclube - Associação
Juvenil მიესალმა ALDA-ს და  სხვა
პარტნიორებს  რიო ტინტოს ოფისში,
გონდომარის მუნიციპალიტეტში.
გარდა ამისა, როგორც ასოციაციის
“Paese dell’Acqua” პრეზიდენტი და
კონსორციუმის ლიდერი,
შეხვედრას ესწრებოდა ბატონი
იამიკელი, რომელიც ასევე იყო
ALDA-ს ელჩი!
 

წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

DEVOTE: მასწავლებელთა
საზოგადოება ონლაინ

რეჟიმში
 

პროექტის  DEVOTE  ფილოსოფიაა
„არასოდეს შეწყვეტ სწავლას!“.
პროექტის პარტნიორებმა თვეები
დაუთმეს მასწავლებლებისთვის
ონლაინ კურსის შემუშავებას, რათა
გააძლიერონ მიგრანტი
მოსწავლეების/სტუდენტების
სკოლებში ინტეგრაცია.
დღესდღეობით, DEVOTE-მა
მიაღწია თავის მიზანს: გამოვიდა 
მასიური ონლაინ ღია კურსი,
რომელიც მიმართულია
მასწავლებლებისთვის,
პედაგოგებისთვის, მშობლებისთვის
და სკოლის პერსონალისთვის.
MOOC-თან ერთად შეიქმნა
მასწავლებელთა საზოგადოება, 

 
წაიკითხე მეტი →

მოუწოდებს წინადადებებს

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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