
2023 წლიდან, კარგი მმართველობის

ხელშეწყობის მიზნით, ყურადღების

ცენტრში მოექცევა  ALDA-ს წევრები

        შვედეთი ევროკავშირის საბჭოს

თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა
ALDA-ს საინფორმაციო ფურცელი 2023

შვედეთის თავჯდომარეობის დასაწყისი: რა უნდა გვახსოვდეს? 
 

2023  წელი დაიწყო ევროსაბჭოში შვედეთის თავჯდომარეობით: რომელიც
გახლავთ „ტრიოს“ მესამე და ბოლო   წარმომადგენელი. საფრანგეთისა და

ჩეხეთის შემდეგ, შვედეთი ახლა პასუხისმგებელია საბჭოს ხელმძღვანელობაზე
მიმდინარე წლის 30 ივნისამდე, რითაც განახორციელებს უკვე შეთანხმებულ
„ტრიოს პროგრამას“ , რომელიც ფოკუსირებულია ოთხ მთავარ პრიორიტეტზე. 

 
Წაიკითხე მეტი →

#ALDAFORUKRAINE

შემოგვიერთდით: იყავით შემდეგი პარტნიორი LDA-ს გახსნაში

ხორვატიაში, ფულის
ერთეულის ცვლილებისა და

 შენგენის ზონაში
გაწევრიანების  შემდეგ,
კარგი ადგილობრივი

მმართველობის ხელშეწყობა
კიდევ უფრო

მნიშვნელოვანია
 
2023 წელი ხორვატიისთვის
გარდამტეხი წელი იყო: საზღვრის
კონტროლი და  ფულის ერთეულის
ცვლილება უკვე წარსულის
მოგონებებს მიეცა. ქვეყანამ ახალი
2023 წელი ევროინტეგრაციის
ფარგლებში ორი ძირითადი და
რადიკალური ნაბიჯით აღნიშნა,
როგორც ევროზონაში, ასევე
შენგენის ზონაში გაწევრიანების
გზით. ხორვატია ევროკავშირს
შეუერთდა ჯერ კიდევ 2013 წელს,
მას შემდეგ გადიოდა რეფორმების
პერიოდს, რათა
დაეკმაყოფილებინა რიგი
მოთხოვნები (ე. წ. „acquis“),
რომლებიც აუცილებელია როგორც
ევროზონაში, ასევე შენგენის
ზონაში გაწევრიანებისთვის.
 

Წაიკითხე მეტი →

ახალგაზრდების
ჩართულობა  და
დიგიტალიზაცია:

დემოკრატიის ხელშეწყობა
,,სამოქალაქო

საზოგადოების დღეები
2023-ზე’’

 
1-დან 3 მარტამდე, ALDA
განახორციელებს  ორ სამუშაო
შეხვედრას -  სახელწოდებით:
,,სამოქალაქო საზოგადოების
დღეები 2023’’ (#CivSocDays)
ბრიუსელში! ზოგადი
თვალსაზრისით, ეს
ყოველწლიური ღონისძიება,
რომელიც ორგანიზებულია
,,ევროპის ეკონომიკური და
სოციალური კომიტეტის’’ (EESC)
მიერ 2016 წლიდან,
სტრატეგიული თანამშრომლობის
სიმბოლოა  EESC-სა და
,,მოკავშირე ჯგუფს’’ შორის,
რომელსაც ჰყავს ევროპული სსო-
ებისა და ქსელების
წარმომადგენელები.
 

Წაიკითხე მეტი →

1993 – 2023: 30 წელი შესრულდება  ბალკანეთში პირველი
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს დაარსებიდან:

 
2023 წელი იწყება გაურკვევლობით ევროპასა და მსოფლიოში ეკონომიკური და

გეოპოლიტიკური სიტუაციის გამო.  2023 წელი მნიშვნელოვანი და საიუბილეო წელია 
ALDA-სთვის, LDA-ებისთვის და მთელი ქსელისთვის. ეს იყო ზუსტად 30 წლის წინ,
როდესაც ყველაფერი დაიწყო, ბალკანეთში პირველი LDA-ების დაარსებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ALDA შეიქმნა 90-იანი წლების ბოლოს, მან  მუშაობა და
ვალდებულებების შესრულება  დაიწყო ჯერ კიდევ 1993 წელს, როდესაც შეიქმნა
პირველი LDA-ები ევროპის საბჭოს ინიციატივით, კონფლიქტის შემდგომ ყოფილ

იუგოსლავიის ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისა და მშვიდობიანი
თანაარსებობის მისიით.

 
Წაიკითხე მეტი →

გახდი ALDA-ს მოხალისე
პროექტით „EU LIVES-

მოხალისეობის ინიცირება
ევროპასა და მის
შემოგარენში“

 
პროექტი "EU LIVES" გაძლევთ
შესაძლებლობას გახდეთ
მოხალისე! თუ თქვენ ხართ
ახალგაზრდა, ენთუზიაზმით სავსე,
გსურთ მიიღოთ გამოცდილება
საზღვარგარეთ და
დაინტერესებული ხართ ALDA-ს
საქმიანობით, არ გაუშვათ ეს
შესაძლებლობა  ხელიდან: ეს
თქვენი შანსია, შემოიტანეთ
განაცხადი  და მოხალისე ერთი
წლით.
 

Წაიკითხე მეტი →

24 -მა სამოქალაქო
საზოგადოების

ორგანიზაციამ სოციალური
ანგარიშვალდებულების
გაზრდის მიზნით  მიიღო

საგრანტო ხელშეკრულება 
  
24 -მა სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციამ კიმისლიას,
ფლორეშტის, სტაშენის, სტეფან
ვოდასა და ტელენესტის
რაიონებიდან მიიღო საგრანტო
ხელშეკრულება პროექტის
’’EU4Accountability“ფარგლებში.
ღონისძიება ALDA-ს ორგანიზებით,
კიშინიოვში, ევროპის კაფე -
ევროკავშირის საინფორმაციო
ცენტრში გაიმართა. 
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 17 →

ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი
დემოკრატიისთვის & მიგრაცია

„საბაზისო განათლების
მეთოდოლოგია“ და

,,მენტორობა და
პროფესიული დახმარება

მიგრანტი
ახალგაზრდებისთვის’’ 
როგორც  წარმატებული

მეთოდები სკოლის
ადრეული მიტოვების

თავიდან ასაცილებლად:
 
პროექტი 3STEPS  - ლტოლვილების,
მიგრანტი მოსწავლეების
სოციალური ინტეგრაცია
საზოგადოებაში და განათლების
ხელმისაწვდომობა- დასასრულს
უახლოვდება. ასე რომ, დადგა დრო,
გავაზიაროთ პროექტის
კონსორციუმის კიდევ ერთი
შესანიშნავი შედეგი! პროექტი 3
STEPS არის Erasmus+ პროგრამის
KA3 „მხარდაჭერა პოლიტიკის
რეფორმისთვის“ გრანტის
ფარგლებში დაფინანსებული
პროექტი. 
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 4 →

ევროპის აღქმა:
მიგრანტების

წარმოდგენები და
მოლოდინები

 
19 და 20 იანვარს ბოლონიაში,
იტალიაში, გაიმართა პროექტის
„PERCEPTIONS – ევროპაში
მიმდინარე მოვლენების გავლენა
მიგრაციაზე და პრაქტიკის,
ინსტრუმენტებისა და
სახელმძღვანელოების გაზიარება
მოქმედი სპეციალისტებისთვის“
 დასკვნითი შეკრება. პროექტის
მიზანი იყო  შეესწავლა, თუ როგორ
აღიქვამენ  ევროპასა და
ევროკავშირს ადამიანები,
რომლებიც  იმყოფებიან ევროპაში
ან აპირებენ წასვლას. 

 
Წაიკითხე მეტი →

SDG 10 →

 დამატებითი ინფორმაცია

მოქალაქეების აზრი, თუ რა
გავლენა მოახდინა  COVID-

19-მა დემოკრატიულ
განვითარებაზე:

 
რამდენად იქონია გავლენა COVID-
19 კრიზისმა დემოკრატიულ
დებატებზე, ქალთა ფუნდამენტურ
უფლებებზე გენდერული
პერსპექტივით? მან  მოახდინა
გავლენა ადამიანების ცხოვრებაზე
და მრავალი არასასურველი
ფორმით გამოიხატა, რამაც
გამოიწვია მრავალი სიკვდილი,
იმოქმედა გლობალურ ეკონომიკასა
და დასაქმებაზე, საზოგადოებაში
ცხოვრების ხარისხზე. 2022 წლის 16
ნოემბერს, ALDA-მ და ვიმერკატეს
მუნიციპალიტეტმა (IT)
მონაწილეობა მიიღეს ახალი
პროექტის CERV გახსნით
ღონისძიებაზე, სახელწოდებით
’’HEARD’’, რომელიც ზუსტად
ეხმაურება ზემოთ აღნიშნულ
თემებს.
 

Წაიკითხე მეტი →

გამოიწერეთ პროექტის
Grey4Green საინფორმაციო

ფურცელი! 
 
პროექტი Grey4Green მიზნად
ისახავს ჯანსაღი ცხოვრების
ხელშეწყობას და წვლილის 
შეტანას  კლიმატის ცვლილებებში
გარემოსდაცვით  მოხალისეობრივ
პროგრამებში ხანდაზმული
მოქალაქეების ჩართულობისა და
მონაწილეობის  გზით. რა არის
პროექტის შემდეგი ნაბიჯები (G4G)?
რა დგას პრიორიტეტული თემა 
დღის წესრიგში? მომდევნო
წლებში პროექტის პარტნიორები
გაავრცელებენ ოთხ საინფორმაციო
ფურცელს, რომლის მეშვეობითად
სიამოვნებით გაგიზიარებენ ამ
ინიციატივის შეხედულებებს და
უპასუხებენ ზემოთაღნიშნულ
კითხვებს!
 

Წაიკითხე მეტი →

ALDA-ს წევრები

ALDA -ს წევრები, როგორც ძირითადი პარტნიორები
დიგიტალიზაციის პროცესში  ადგილობრივ დონეზე

 
ALDA-ს გენერალური მდივანი, ანტონელა ვალმორბიდა კოლეგებთან ერთად
ბრიუსელში იმყოფებოდა, რათა შეხვედროდა ეტერბეკის მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენელს. შეხვედრის მიზანი იყო   სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება,
რომელიც შეიქმნა 2017 წელს და მიზნად ისახავს ასოციაციასა და მუნიციპალიტეტს
შორის კავშირების გაძლიერებას, განსაკუთრებით მოქალაქეთა მონაწილეობის

სფეროში. ეს შეხვედრა  დროულად შედგა, ვინაიდან  ALDA-მ  მიიღო ინფორმაცია, რომ
დაიწყებენ  Erasmus+ პროექტის  განხორციელებას ეტერბეკის მუნიციპალიტეტთან
პარტნიორობით, სახელწოდებით MEDIUM (მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ცდიან

 ციფრულ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს , ,,მეტავერსს’’ და იმაღლებენ კვალიფიკაციას).
 

Წაიკითხე მეტი →

იდეების  კონკურსი

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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