
Սկսվում է 2023թ.՝ կենտրոնանալով

ALDA-ի անդամների վրա, որոնք

տեղայնացնում են լավ

կառավարումը

Ողջունելով Եվրոպական Միության

Շվեդիայի նախագահությունը

ALDA տեղեկագիր 2023 թ․ հունվար

 Շվեդիայի նախագահության մեկնարկ. ի՞նչ պետք է նկատի
ունենալ:

 
 Նոր տարին մեկնարկեց Եվրոպական Խորհրդում Շվեդիայի նախագահությամբ՝
երրորդը և վերջինը «եռյակից»: Ֆրանսիայից և Չեխիայից հետո Շվեդիան այժմ
պատասխանատու է Խորհրդի ղեկավարությամբ մինչև այս տարվա հունիս՝
այդպիսով իրականացնելով արդեն համաձայնեցված «Տրիո ծրագիրը» և

կենտրոնանալով չորս հիմնական առաջնահերթությունների վրա։
 

Կարդալ ավելին →

#ALDAFORUKRAINE

Միացե՛ք մեզ. եղե՛ք LDA-ի բացման հաջորդ գործընկերը

Խորվաթիա. Եվրոյից և
Շենգենից հետո լավ

տեղական կառավարման
խթանում, նույնիսկ ավելի

կարևոր
 
2023 թվականը Խորվաթիայի
համար նշանավորվեց
շրջադարձային տարի.
սահմանային հսկողությունը,
արժույթի փոխանակումը կմնան
անցյալի հիշողություն: Երկիրը նոր
տարին դիմավորեց երկու
հիմնական և արմատական
քայլերով եվրաինտեգրման
շրջանակներում՝ միանալով և՛
եվրագոտուն, և՛ Շենգենյան
գոտուն։ Խորվաթիան միացել է
Միությանը դեռևս 2013 թվականին՝
այդ ժամանակից ի վեր անցնելով
բարեփոխումների շրջան՝ այսպես
կոչված «acquis»-ին
համապատասխանելու համար՝ մի
շարք պահանջներ, որոնք
անհրաժեշտ են վերոհիշյալ երկու
ոլորտներն ամբողջությամբ մուտք
գործելու համար:
 

Կարդալ ավելին →

Երիտասարդների
մասնակցություն և

թվայնացում.
ժողովրդավարության

խթանում CivSocDays 2023-
ին

 
Մարտի 1-ից 3-ը ALDA-ն
կկազմակերպի երկու
աշխատաժողով Բրյուսելում 2023
թվականի Քաղաքացիական
հասարակության օրերի
շրջանակներում (#CivSocDays):
Ընդհանուր տեսանկյունից այս
ամենամյա միջոցառումը, որը
կազմակերպում է Եվրոպական
տնտեսական և սոցիալական
կոմիտեն (ԵՏՍՀ) 2016 թվականից,
խորհրդանշում է ԵՏՀ-ի և
հաղորդակցման խմբի միջև
համագործակցությունը՝ վերջինս
հանդիսանալով որպես
եվրոպական ՔՀԿ-ների և ցանցերի
ներկայացուցիչ:
 

Կարդալ ավելին →
 

    1993 – 2023. Բալկաններում տեղական ժողովրդավարության 30
տարի

 
2023 թվականը, անշուշտ, սկսվում է անորոշության մթնոլորտում՝ պայմանավորված
Եվրոպայում և աշխարհում տնտեսական և աշխարհաքաղաքական իրավիճակով:
Սակայն,  2023-ը նաև կարևոր տարեդարձ է նշում ALDA-ի, ՏԺԳ-ների և ողջ ցանցի

համար: Ուղիղ 30 տարի առաջ էր, երբ ամեն ինչ սկսվեց՝ Բալկաններում առաջին
ՏԺԳ-ների ստեղծմամբ:

 
Կարդալ ավելին →

Դարձեք կամավոր ALDA-ի
հետ «EU LIVES - լծակ

Եվրոպայում և
շրջակայքում

կամավորություն
նախաձեռնելու համար»

ծրագրով
 
«EU LIVES» ծրագիրն ավարտված
է. Եթե երիտասարդ էնտուզիաստ
եք Եվրոպայի մասին, ցանկանում
եք փորձ ձեռք բերել
արտասահմանում և
հետաքրքրված եք ALDA-ի
աշխատանքով, բաց մի թողեք. սա
ձեր հնարավորությունն է դիմելու
հայտին և դառնալ
քաղաքացիական ծառայության
կամավոր մեկ տարով:
 

Կարդալ ավելին →

Լիազորվել է 24 ՔՀԿ՝
Մոլդովայում սոցիալական
պատասխանատվության
բարձրացման համար

  
Քաղաքացիական
հասարակության 24
կազմակերպություն Չիմիշլիա,
Ֆլորեստի, Ստրասենի, Շտեֆան
Վոդա և Տելենեստի շրջաններից
ստացել են դրամաշնորհային
պայմանագրեր «EU4Accountability»
ծրագրի շրջանակներում:
Միջոցառումը կազմակերպվել էր
ALDA-ի կողմից, Քիշնևում գտնվող
Europe Café – ԵՄ տեղեկատվական
կենտրոնում:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 17 →

ALDA և ՄԻԳՐԱՑԻԱ

«Հիմնական կրթության
դասեր» և Tandem Now
հաջողված մեթոդներ
նվազեցնելու դպրոցը
վաղաժամկետ  լքելը.

3STEPS
քաղաքականության

ամփոփագիր 
 
Ավարտին է մոտենում  խթանել
կրթությունը և ներառել
անբարենպաստ փախստական և
միգրանտ սովորողներին
3STEPS project Այսպիսով,
ժամանակն է, որպեսզի մենք
կիսվենք ծրագրի կոնսորցիումի
ձեռք բերած ևս մեկ հիանալի
արդյունքով: 3 STEPS-ը Էրազմուս+
ծրագիր է KA3 «Աջակցություն
քաղաքականության
բարեփոխումներին» և մտադիր է
մեծացնել միգրանտների և
փախստականների՝ մնալու իրենց
ընդունող երկրի կրթական և
մասնագիտական համակարգում՝
տրամադրելով հիմնական
հմտություններ, ինչպես նաև կայուն
հիմք հետագա  ձեռքբերումների
համար:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 4 →

Եվրոպայի ընկալումը.
միգրանտների ձայներն ու

սպասումները
 
Հունվարի 19-ին և 20-ին Իտալիայի
Բոլոնիա քաղաքում տեղի ունեցավ
«PERCEPTIONS – Ընկալելու
Եվրոպայի պատմությունների և
պատկերացումների
ազդեցությունը միգրացիայի վրա և
պրակտիկաների, գործիքների և
ուղեցույցների տրամադրում»
ծրագրի եզրափակիչ վեհաժողովը:
Գործընկերները հանդիպեցին՝
քննարկելու դաշտային
աշխատանքների վերջին
երեքուկես տարվա ընթացքում
ձեռք բերված արդյունքները:
Ծրագրի նպատակն էր
ուսումնասիրել, թե ինչպես են
Եվրոպան և Եվրամիությունը
ընկալվում այնտեղ գաղթած կամ
դա անելու մտադրություն ունեցող
մարդկանց կողմից: Անցկացված
հետազոտությունը ուսումնասիրել
է, թե ինչ պատկերացումներ և
պատկերներ կան Եվրոպայի
մասին միգրանտների,
փախստականների և ապաստան
հայցողների շրջանում, ինչպես են
նրանք ձևավորվում, եղանակը
համապատասխանում է
իրականությանը և ինչ դեր են
խաղում միգրացիոն որոշումների
վրա:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 10 →

ԱՎԵԼԻՆ

Ժամանակն է #beHEARD.
քաղաքացիների կարծիքը
ժողովրդավարության և

COVID-19-ի մասին
 
Որքանո՞վ է COVID-19 ճգնաժամն
ազդել ժողովրդավարական
բանավեճի, կանանց հիմնարար
իրավունքների և աշխատանքի ու
կյանքի վրա գենդերային
տեսանկյունից: Այն բազմաթիվ
առումներով ազդել է մարդկանց
կյանքի վրա և դրսևորվել է
բազմաթիվ անցանկալի ձևերով,
պատճառ է դարձել բազմաթիվ
մահերի՝ ազդելով
համաշխարհային տնտեսության և
զբաղվածության վրա՝ չնշելով
հասարակության կյանքի որակը:
 

Կարդալ ավելին →

Ավելի կանաչ ALDA-ի հետ.
բաժանորդագրվեք

Grey4Green
տեղեկագրերին: 

 
Grey4Green ծրագիրը նպատակ
ունի խթանել ակտիվ ծերացումը և
նպաստել կլիմայի
գործողություններին՝ տարեց
քաղաքացիներին բնության
պահպանության կամավորական
ծրագրերում ներգրավելու միջոցով:
Որո՞նք են Grey4Green-ի (G4G)
հաջորդ քայլերը: Ի՞նչ է
օրակարգում. Առաջիկա
տարիներին ուղարկելով չորս
տեղեկագիր՝ ծրագրի
գործընկերները ուրախ կլինեն ձեզ
հետ կիսվել այս նախաձեռնության
թարմացումներով և
պատկերացումներով և
պատասխանել այս հարցերին:
 

Կարդալ ավելին →

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ #ALDAMEMBER

Անդամները՝ որպես տեղական մակարդակում թվային անցման
իրականացման հիմնական գործընկերներ 

 
 ALDA-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնելա Վալմորբիդան գործընկերների հետ
Բրյուսելում էր՝ հանդիպելու Էտերբեկի քաղաքապետարանին՝ վերսկսելու
ռազմավարական գործընկերությունը, որը հաստատվել էր 2017 թվականին և
նպատակ ունի ամրապնդել կապերը ասոցիացիայի և քաղաքապետարանի միջև,
հատկապես քաղաքացիների  մասնակցության ոլորտում։
    Այս հանդիպումը տեղի ունեցավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ ALDA-ն լուր ստացավ, որ

մենք շահել ենք Erasmus+ ծրագիրը Etterbeek-ի հետ համագործակցությամբ, որը
կոչվում է MEDIUM (Թվային նորարարության փորձարկումներ իրականացնող

համայնքները, կատարելագործումը և Metaverse):
 

Կարդալ ավելին →

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1: Support the Harmonization of pan-African Electoral Capacities
Deadline of the call: 3 March 2023
Location:  EU Member States and African country. Actions must take place in Africa and seek to achieve
impact at continental level.
 
Call2: Town-Twinning - CERV
Deadline of the call: 20 September 2023
Location: EU 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.
 
Call 3: European Remembrance - 2023 - CERV
Deadline of the call: 06 June 2023
Location: EU 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.
 
Call 4: Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection
- AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 5: Integration and inclusion at regional and local level - AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 6: Support to integration in education of migrant children and young adults - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 8: Promoting complementary pathways linked to education and/or work - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 9: Transnational actions to support Member States in the field of protection of children in
migration - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated with the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 10: Small-scale partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
 
Call 11: Cooperation partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
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