
Դեպի 2023 թվականը, մեր

աշխատանքն ավելի կարևոր է

Գործելով մեր գլոբալ դաշինքի հետ,

որն աջակցում է տեղական

ժողովրդավարությանը դժվար

ժամանակներում

ALDA տեղեկագիր, դեկտեմբեր 2022

Ձմեռային ողջույններ և շնորհավորանքներ
ALDA-ի նախագահ պարոն Օրիանո Օտոչանի կողմից

 
"ALDA-ի հարգելի անդամներ, ընկերներ և գործընկերներ,

   Ղեկավար խորհրդի, ՏԺԳ-ների և ALDA-ի ողջ թիմի անունից ես այսօր այստեղ
եմ ձեզ մաղթելու ձմեռային ջերմ արձակուրդներ և բեղմնավոր 2023 թվական:
Այնուամենայնիվ, ոչ բոլորը կկարողանան ուրախանալ և տոնել տարեմուտը
խաղաղությամբ: Անմարդկային և անարդար պատերազմը, որի դեմ այժմ

պայքարում է ուկրաինացի ժողովուրդը, ինձ կոչ է անում այսուհետ կրկնել ALDA-
ի անվերջ հանձնառությունը խաղաղության և վերակառուցման համար:
Ուկրաինա նշանակում է ժողովուրդ, նշանակում է՝ տուն, նշանակում է՝

ազատություն։ Նույն ազատությունը, որից կարող է օգտվել Միությունում և
հարևան երկրներում ապրող մարդկանց մեծամասնությունը։ 

 
Կարդալ ավելին →

Ավելի խորը քայլ կատարեք մեր առաքելության
մեջ. միացեք հայտարարություններին:

ALDA խորհրդակցական
մարմին. դիմեք և դարձեք
մեր ներքին փորձագետը 

 
 
Թե՛ տեղական, թե՛ միջազգային
մակարդակով իր մեծ
ներգրավվածության լույսի ներքո՝
ALDA-ն այժմ նախաձեռնել է
շահերի արտահայտման
հայտարարություն՝ ուղղված
անդամներին, գործընկերներին
և արտաքին փորձագետներին:
Այս հայտարարությունը
բաղկացած է հինգ թեկնածուների
բացահայտումից և
ընտրությունից՝ Խորհրդակցական
մարմին ձևավորելու համար:
Վերջինիս դերն է՝
անմիջականորեն աջակցել
Կառավարման խորհրդին՝ տալով
տեխնիկական խորհրդատվություն
և կիսելով մասնագիտական
գիտելիքները:
 

Կարդալ ավելին →

ALDA աշխատանքային
խմբերը վերադառնում են.
համատեղ ջանքեր ավելի

ուժեղ ազդեցության
համար

 
Անդամների մասնակցությունը և
նրանց ակտիվ
ներգրավվածությունը ALDA-ի
աշխատանքի երկու հիմնաքարերն
են և մեր ուժի ու հավելյալ արժեքի
հիմքը: Ինչպես կարող եք կարդալ
մեր Ռազմավարական Ծրագրում,
մասնագետների հետ գիտելիքների
և փորձի փոխանակման
կարևորությունը հստակ է, ինչպես
նաև մեր ասոցիացիայի
ժողովրդավարական և
մասնակցային կյանքի խթանման
կարևորությունը:
 

Կարդալ ավելին →
 

ELOGE. աջակցել լավ
տեղական կառավարմանը
Հյուսիսային Մակեդոնիայում
և Կոսովոյում, ավելի շատ
ռազմավարություններ
ապագայի համար

 
Ինչպես Հյուսիսային Մակեդոնիայում,
այնպես էլ Կոսովոյում* «European Label
for Governance Excellence» (ELoGE)
ծրագրի իրականացման
կարևորությունը վկայում է Հյուսիսային
Մակեդոնիայի տեղական
ինքնակառավարման նախարար
պարոն Ռիստո Պերնովի
հանդիպումը Տեղական
ինքնակառավարման
գերատեսչության նախարար պարոն
Էլբերտ Կրասնիչին, ALDA-ի
նախագահ Օրիանո Օտոչանի, ALDA-
ի կառավարման խորհրդի անդամ
Էմիր Կորիչի և ALDA-ի գլխավոր
քարտուղար Անտոնելա
Վալմորբիդայի հետ:
 

Կարդալ ավելին →

Միջազգային ցանցային
համաժողով. միգրանտների

և փախստականների
ներառում և հզորացում

 
3STEPS ծրագրային ցանց

Հունաստանում, Իտալիայում,
Թուրքիայում, Ֆրանսիայում և

Իսպանիայում
 
3STEPS միջազգային համաժողովը,
որը կրում է «(Ցածր որակավորում
ունեցող) միգրանտների և
փախստականների սոցիալական
ներառումը կրթության մեջ. Միացեք
3STEPS ցանցին» վերնագիրը տեղի
ունեցավ 2022 թվականի նոյեմբերի
23-ին Ստրասբուրգում։ ALDA-ի
կողմից կազմակերպված
գործընկերներն ու հյուրերը (ինչպես
առցանց, այնպես էլ օֆլայն)
ակտիվորեն միացան
համաժողովին։
 

Կարդալ ավելին →
SDG 10 →

 

Մեծահասակների կրթության
ճամփորդություն.
համայնքային

աշխատողների հզորացում
 
Չնայած իր ավարտին, ստացված
արդյունքների շնորհիվ (և անվճար
հասանելի է ծրագրի կայքում) PIECE
ծրագիրը դեռևս ներուժ ունի ազդելու
ոչ միայն առկա համայնքային
աշխատողների և համայնքների վրա,
այլ նաև օգնելու մարդկանց ստեղծել
համայնքային տարածքներ և
գործողություններ: Այնուամենայնիվ,
ինչպե՞ս են գործընկերները
կարողացել հասնել այս արդյունքին:
Տեսնենք ձեռնարկված վերջին քայլը․
 

Կարդալ ավելին →
SDG 4 →

GREEN DEAL--ի
իրականացում. միացեք
գործընկերների համար
հայտարարությանը 

 
ALDA-ն ԵՄ-ի կողմից
ֆինանսավորվող SHARED GREEN
DEAL ծրագրի գործընկերն է և դրա
նպատակն է խթանել ընդհանուր
գործողությունները GREEN DEAL-ի
նախաձեռնությունների շուրջ
Եվրոպայում՝ տրամադրելով
սոցիալական և հումանիտար
գիտությունների (SSH) գործիքներ՝
աջակցելու ԵՄ GREEN DEAL
քաղաքականության 8 ոլորտների
իրականացմանը տեղական և
տարածաշրջանային
մակարդակներում։
 

Կարդալ ավելին →
SDG 2 →

«Քաղաքացիների
մասնակցության

փոխանակում տեղական և
քաղաքային կառավարմանը.

CAMELOT ծրագիր
 
2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին և 2-
ին CAMELOT ծրագրի գործընկերները
հավաքվեցին Շտուտգարտում՝
ծրագրի վերջին միջոցառմանը:
Երկօրյա միջոցառումը ներառում էր
Շտուտգարտի շրջանի և
Շտուտգարտի քաղաքապետարանի
միջազգային կապերի բաժնի
շնորհանդեսները, Շտուտգարտի
շրջանի առաջատար
նախաձեռնություններից մեկի այցը և
տեղական և մետրոպոլիայի
կառավարմանը քաղաքացիների
մասնակցության վերաբերյալ
համաժողով:

 
Կարդալ ավելին →

Ալժիրում կարողությունների
զարգացման

գործունեությունը՝ փակելով
2022 թվականը Դիարայի
վերապատրաստված 245

ղեկավարների հետ 
 
2022 թվականի դեկտեմբերի 3-ից
մինչև դեկտեմբերի 15-ը տկն․
Անտոնելա Վալմորբիդան՝ ALDA-ի
գլխավոր քարտուղարը և տկն․
Կատիցա Յանևան՝ ALDA Սկոպյեի
գրասենյակի համակարգողը, եղել են
Ջելֆայում (Ալժիր)՝ տեղական
իշխանություններին
կարողությունների զարգացման
հինգերորդ փուլը պատշաճ կերպով
մատուցելու նպատակով, որոնք
վերաբերել են լավ կառավարմանը և
քաղաքացիների
ներգրավվածությանը։
 

Կարդալ ավելին →

Հետևեք առաջիկա իրադարձություններին

16 Հունվար 2023  → Աշխատանքի շուկա մտնող խոցելի մարդիկ. միացեք SMELT
միջոցառմանը

31 հունվարի 2023  → «Գյուղական ապագայի համատեղ ստեղծում». SHERPA ամենամյա
համաժողով Մոնպելյեում

առաջարկների կոչեր

Call 1: Strengthening the role of Civil Society in Digital multilateral and multistakeholder models
(CSDM3)
Deadline of the call: 14 February 2023
Location:  All countries
 
Call2: Appel à propositions en direction de la société civile pour des actions au Bénin
Deadline of the call: 7 February 2023
Location: Benin
 
Call 3: Support to rights-based CSOs working on social inclusion and youth (Instrument for Pre-
accession Assistance for Rural Development)
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  Turkey
 
Call 4: THEMATIC PROGRAMME ON HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  All Countries
 
Call 5: Global Europe Thematic Programme on Human rights and Democracy - Fighting against
impunity
Deadline of the call: 27 March 2023
Location:  All Countries
 
Call 6: Networks of Towns (Citizens, Equality, Rights and Values Programme - TOPIC ID: CERV-2023-
CITIZENS-TOWN-NT)
Deadline of the call: 20 April 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Promoting rights and values by empowering the civic space (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-
LITI-CIVIC)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 8: Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-SPEECH Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
 
Call 9: Strategic litigation (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 10: Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights (TOPIC
ID: CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 11: Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-WHISTLE)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 12: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against
children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations)
(CERV-2023-DAPHNE)
Deadline of the call: 19 April 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature. 
 
Call 13: Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and
discrimination (CERV-2023-EQUAL)
Deadline of the call: 20 June 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) − non-EU countries
associated to the CERV 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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