
 
 

 
 

500 ծրագիր՝ քաղաքացիներին հզորացնելու և Եվրոպայում և նրա սահմաններից դուրս 

ժողովրդավարական հասարակության ստեղծմանը նպաստելու համար 

 

Քաղաքացիական ներգրավվածությունից մինչև միգրացիա; շրջակա միջավայրից մինչև 

երիտասարդություն և սոցիալական ներառում: ALDA-ն հատեց իրականացված 500 

ծրագրերի սահմանագիծը: 
 

   Բառերը բավարար չեն արտահայտելու այս կարևոր ձեռքբերումը, որը ALDA-ի 

բեղմնավոր առաջին խորաթափանցության ցուցադրումն է․  հավատք քաղաքացիների 

ուժին՝ որպես փոփոխություններ կատարողներ և ժողովրդավարություն խթանողներ: 

Մարդկանց կյանքը դեպի լավը փոխելը յուրաքանչյուր գործողության հետևում ընկած 

նպատակն է՝ այդպիսով թեթևացնելով մարդկանց ապրելու պայմանները և աջակցելով 

յուրաքանչյուր նախաձեռնության ժողովրդավարական արդյունքին: 
 
   Այդուհանդերձ, աշխարհը հենց սկզբից մի քանի մարտահրավեր է դրել․ հիմնարար 

արժեքները վտանգված են, և ծայրահեղ վարքագիծը տարածվում է ամենուր: Ինչ կարող 

ենք անել? Ինչպե՞ս կարող է Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունը 

գործել և հակակշռել այս հակաժողովրդավարական շեղմանը: 
 

Ժողովրդավարական մշակույթի, մասնակցային մեխանիզմների և ապագա սերունդների 

հզորացման մեջ ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ ALDA-ի 500 ծրագիր 

անում է դա 

 

տեղայնացնելով գործողությունները, ներգրավվելով տեղական համայնքներին և 

ստեղծելով հաստատությունների և քաղաքացիների միջև երկխոսության տարածք: 

Ժողովրդավարական մշակույթի, մասնակցային մեխանիզմների և ապագա սերունդների 

հզորացման մեջ ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ ALDA-ի 500 ծրագիր դա 

անում է: 
 

   Մի կողմից, յուրաքանչյուր ծրագրի շրջանակներում տարբեր շահագրգիռ կողմերի 

կոնսորցիում ունենալը նպաստում է միջմշակութային փոխանակմանը և 

համագործակցությանը. մյուս կողմից, այն մեծացնում է փոխադարձ գիտելիքները և 

համայնքի զգացումը՝ այդպիսով խրախուսելով ընդհանուր հարցերի նկատմամբ 

հավաքական մոտեցման զարգացումը: 
 

   ALDA-ն իր ծագրերով լուծում է վերը նշված խնդիրները ապակենտրոնացված 

համագործակցության և մասնակցային մեխանիզմների միջոցով՝ հնարավորություն 

տալով մարդկանց նոր գործիքներով արձագանքել և դիմակայել խնդիրներին: Rude 

https://www.alda-europe.eu/projects/
https://www.alda-europe.eu/projects/
https://www.therudeawakening.eu/


Awakening ծրագիրը, օրինակ, մշակել է ինտերակտիվ տեսախաղ, որը տեղի է ունենում 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ: Նպատակ ունենալով բարձրացնել 

եվրոպական պատմական և մշակութային ժառանգության մասին իրազեկությունը՝ 

միաժամանակ ընդգծելով պատերազմի և խաղաղության վերաբերյալ նոր կրթական և 

զգացմունքային հեռանկարը, այս արդյունքի միջոցով ծրագիրը ոչ միայն խթանում է 

արտացոլումը ներկա իրավիճակի վերաբերյալ, այլև այն հաստատապես ընդգծում է 

խաղաղության կարևորությունն ու դրա պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ 
 

      Ավելի շատ գիտական նոտայի վրա, բայց դեռ կենտրոնում ունենալով մարդկանց 

բարեկեցությունը և դեռևս կենտրոնանալով տեղական համայնքի անհրաժեշտության 

վրա՝ LIFE Beware ծրագիրն անդրադառնում է կլիմայի փոփոխությանը և դրա 

հետևանքներին քաղաքային և գյուղական վայրերում: Այն կոչ է անում փորձագետներին 

և ՔՀԿ-ներին համագործակցել կլիմայի հարմարվողականության ընդհանուր 

ռազմավարության հասնելու համար, հատկապես ջրհեղեղների ռիսկերի վերաբերյալ: 
 

Վերջին, բայց ոչ պակաս կարևորը, առաջնորդելով 300 իրականությունից բաղկացած 

միջազգային անդամակցություն և, իր հերթին, մի քանի գլոբալ ցանցերի անդամ լինելով, 

ALDA-ի բոլոր ծրագրերն ունեն համաշխարհային տիրույթ և համապատասխանում են մեկ 

կամ մի քանի Կայուն զարգացման նպատակներին՝ այդպիսով տեղայնացնելով 

վերջիններս և համագործակցելով ՄԱԿ-ի ՕՐԱԿԱՐԳ 2030-ի ձեռքբերումներին։ 
  
*** 

Ավելի շատ օրինակներ 500 ծրագրից: 

• Երիտասարդների հզորացման և կրթության թեմատիկ. H.E.Y! 

• Թվային և նորարարական Թեմատիկ՝ P-CUBE։ 

• Գենդերային, ներառական և մարդու իրավունքների թեմատիկ. STAND-UP 

• Միգրացիոն թեմատիկ. EPIC։ 
 

Դիտեք CERV-ի (Քաղաքացիներ, հավասարություն, իրավունքներ և արժեքներ ծրագիր) 

շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի տեսանյութը և տեսեք դրանց ազդեցությունը! 
 
 

https://www.therudeawakening.eu/
https://www.lifebeware.eu/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2021/06/SDGs_publication.pdf
https://www.hey-project.org/
https://www.p-cube-project.eu/
https://stand-up-project.eu/
https://epicamif.eu/epic-project/

