
ALDA-ს მუშაობა კიდევ უფრო

მნიშვნელოვანი და ეფექტური

გახდება 2023 წლისთვის, რომელიც

იმოქმედებს  გლობალურ ალიანსთან

ერთად და მხარს  დაუჭერს

ადგილობრივ დემოკრატიას რთულ

პერიოდში
ALDA-ს საინფორმაციო ფურცელი 2022

ALDA-ს პრეზიდენტის საახალწლო მილოცვა და მიმართვა
 

"ALDA -ს ძვირფასო წევრებო, მეგობრებო და პარტნიორებო,
მმართველი საბჭოს, LDA-ების და ALDA-ს მთელი გუნდის სახელით 
გილოცავთ დამდეგს  და გისურვებთ ნაყოფიერ 2023 წელს. თუმცა,
ყველას არ შეუძლია იზეიმოს ახალი 2023 წელი  და მადლიერებით

 გააცილოს ძველი. არაადამიანური და უსამართლო ომი, რომელსაც ახლა
უკრაინელი ხალხი ებრძვის, მომიწოდებს  კიდევ ერთხელ აღვნიშნო,

რომ   ALDA აგრძელებს თავის მისიას  მშვიდობის აღდგენისთვის.
 უკრაინა ასოცირდება ხალხთან, სამშობლოსთან და

თავისუფლებასთან."
 

Წაიკითხე მეტი →

შეიტანეთ თქვენი წვლილი ALDA-ს მისიის
განხორციელებაში:მიიღე მონაწილეობა

კონკურსში!

ALDA-ს მრჩეველთა საბჭო:
მოგვმართეთ და გახდით

ჩვენი გუნდის შიდა
ექსპერტი 

 
როგორც ადგილობრივ, ასევე
საერთაშორისო დონეზე ALDA
მოუწოდებს როგორც  მის წევრებს,
ასევე პარტნიორებსა და გარე
ექსპერტებს შემოიტანონ
განაცხადი ინტერესთა გამოხატვის
თაობაზე. აღნიშნული ინიციატივა
გულისხმობს კონკურსის შედეგად
ხუთი კანდიდატის გამოვლენას
და შერჩევას მრჩეველთა საბჭოს
შესაქმნელად.
 

Წაიკითხე მეტი →

ALDA-ს სამუშაო ჯგუფების
ერთობლივი ძალისხმევა
უფრო ძლიერი გავლენის

მოსახდენად
 

ALDA-ს წევრების მონაწილეობა
და მათი აქტიური ჩართულობა
არის ასოციაციის მუშაობის ორი
ძირითადი  ქვაკუთხედი,  მისი
სიძლიერისა და დამატებითი
ღირებულების საფუძველი. როგორ
ALDA-ს  სტრატეგიულ გეგმაში
შეგიძლიათ იხილოთ, აშკარაა
პროფესიონალებთან ცოდნის და
გამოცდილების გაზიარებისა და
გაცვლის, ისევე, როგორც
ასოციაციის  მონაწილეობითი
დემოკრატიის  გაძლიერების
მნიშვნელობა.
 

Წაიკითხე მეტი →

ჩრდილოეთ მაკედონიასა და
კოსოვოში კარგი
ადგილობრივი
მმართველობის

მხარდაჭერა, მეტი
სტრატეგია მომავლისთვის

(ELOGE )
 
გაიმართა  ჩრდილოეთ მაკედონიის
ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლის, ბატონი რისტო
პერნოვის და  მთავრობის
 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის-
ბატონი  ელბერტ კრასნიკის შეხვედრა
ALDA-ს პრეზიდენტთან - ორიანო
ოტოჩანოსთან, ALDA-ს მმართველი
საბჭოს წევრთან -  ემირ კორიჩისთან და
 ALDA-ს გენერალურ მდივანთან -
ანტონელა ვალმორბიდასთან.
შეხვედრაზე ისაუბრეს  პროექტის „კარგი
 მმართველობის  ევროპული ნიშანი“
(ELoGE) განხორციელების
მნიშვნელობაზე.
 

Წაიკითხე მეტი →

საერთაშორისო
კონფერენცია: მიგრანტების

და ლტოლვილების
ინტეგრაცია და გაძლიერება 
 
პროექტი -3STEPS -  საბერძნეთში,

იტალიაში, თურქეთში,
საფრანგეთსა და ესპანეთში

 
პროექტის 3STEPS საერთაშორისო
კონფერენცია, სახელწოდებით
„ლტოლვილების სოციალური
ინტეგრაცია საზოგადოებაში და
 განათლების ხელმისაწვდომობა.
შემოუერთდით  3STEPS-ის ქსელს’’
გაიმართა 2022 წლის 23 ნოემბერს
სტრასბურგში. კონფერენციას
უმასპინძლა ALDA-მ. ასოციაციის
პარტნიორები და სტუმრები
აქტიურად შეუერთდნენ შეხვედრას,
როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ
ფორმატში.   
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 10 →

 

ზრდასრულთა განათლება:
სათემო მუშაკების

გაძლიერება
 
მიუხედავად პროექტის
 დასასრულისა, მიღებული
შედეგების წყალობით (შედეგების
ნახვა ხელმისაწვდომია პროექტის
ვებ გვერდზე)  პროექტს -PIECE -
ჯერ კიდევ აქვს პოტენციალი
გავლენა მოახდინოს არა მხოლოდ
არსებულ სათემო მუშაკებზე და
საზოგადოებებზე, არამედ ასევე
დაეხმაროს ადამიანებს სათემო
სივრცეებისა და აქტივობების
შექმნაში.  და მაინც, როგორ
შეძლეს პროექტის პარტნიორებმა
ამ შედეგის მიღწევა? 2022 წლის 16
სექტემბერს, PIECE-ის
პარტნიორები შეიკრიბნენ
სევილიაში საბოლოო
ტრანსნაციონალურ შეხვედრაზე.  
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 4 →

მწვანე შეთანხმების
განხორციელება:

შეუერთდით პარტნიორების
მოწოდებას

  
ALDA არის პარტნიორი
ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული პროექტის -
SHARED GREEN DEAL - და მისი
მიზანია ხელი შეუწყოს  საერთო
ქმედებებს მწვანე შეთანხმების
ინიციატივებზე მთელს ევროპაში,
სოციალური და ჰუმანიტარული
მეცნიერებების (SSH)
ინსტრუმენტების უზრუნველყოფით.
მწვანე შეთანხმება ფოკუსირდება
მომავალი განვითარების
პოლიტიკის რვა (8)
მიმართულებაზე ადგილობრივ და
რეგიონულ დონეზე. პროექტმა
გამოაცხადა კონკურსი -  "კონკრსი
ადგილობრივი პარტნიორების
შერჩევის მიზნით ", რომელიც
სთავაზობს 22 000 ევროს 24
ორგანიზაციას
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 2 →

საუკეთესო პრაქტიკისა და
გამოცდილების გაზიარება

მოქალაქეთა
მონაწილეობაზე

ადგილობრივ და  ევროპის
დიდ ქალაქებს შორის

(CAMELOT)
 
2022 წლის 1 და 2 დეკემბერს
პროექტის  CAMELOT  პარტნიორები
შეიკრიბნენ შტუტგარტში პროგრამის
ბოლო ღონისძიებაზე. ორდღიანი
ღონისძიება მოიცავდა შტუტგარტის
რეგიონისა და შტუტგარტის
მუნიციპალიტეტის საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტის
პრეზენტაციებს, საველე ვიზიტს
შტუტგარტის რეგიონში და
კონფერენციას მოქალაქეთა
მონაწილეობის შესახებ
 ადგილობრივ და მეტროპოლიტენურ
მმართველობაში.  ძალიან
ნაყოფიერი  მოგზაურობის შემდეგ,
პარტნიორებს მიეცათ
შესაძლებლობა ემსჯელათ თავიანთ
გამოცდილებაზე პროექტის
განხორციელებისას და მოეკვლიათ
შესაძლებლობები, რათა კიდევ
უფრო გაძლიერდეს მოქალაქეთა
მონაწილეობა
metropolitanმეტროპოლიტენურ
არეალში.

 
Წაიკითხე მეტი →

შესაძლებლობების
განვითარების  აქტივობები

ალჟირში, 2022 წლის
ბოლოს 245 საჯარო

 მოხელე  არის
გადამზადებული 

 
2022 წლის 3 დეკემბრიდან 15
დეკემბრის ჩათვლით, ქალბატონი
ანტონელა ვალმორბიდა, ALDA-ს
გენერალური მდივანი და
ქალბატონი კატისია ჟანევა, ALDA
სკოპიეს ოფისის კოორდინატორი,
იმყოფებოდნენ ჯელფაში (ალჟირი),
რათა ადგილობრივ
ხელისუფლებისთვის
განეხორციელებინათ
 შესაძლებლობების განვითარების
მეხუთე ეტაპი, რომლის თემაც
გახლდათ მმართველობა და
მოქალაქეების ჩართულობა.
აქტივობების ეს მეხუთე ეტაპი
 ბოლოა 2022 წლისთვის და
ამთავრებს ადგილობრივი
მონაწილეობითი დემოკრატიისა და
სოციალური
ანგარიშვალდებულების
მხარდაჭერის წარმატებულ
პროგრამას, რომელიც ჯერ კიდევ
2017 წელს დაიწყო.
 

Წაიკითხე მეტი →

 თვალი ადევნეთ მომავალ მოვლენებს

2023 წლის 16 იანვარი  → მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა შრომის ბაზარში: შეუერთდით
SMELT ღონისძიებას

2023 წლის 31 იანვარი  → „სოფლის მომავლის ერთობლივი შექმნა“: SHERPA-ს
ყოველწლიური კონფერენცია მონპელიეში

დარეკეთ წინადადებებისთვის

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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