
 
 

 
 

ALDA-ს მიერ განხორციელებული 500 პროექტი ეხმიანება მოქალაქეთა გაძლიერებას 
და დემოკრატიული საზოგადოების შექმნას ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ 

 

ALDA-ს მიერ განხორციელებული პროექტების რაოდენობა 500-მდე 
გაიზარდა.   პროექტები ეხება  მიგრაციას, სამოქალაქო ჩართულობას, გარემოს დაცვას, 
ახალგაზრდებს და სოციალურ ინკლუზიას. 
 

სიტყვები არ არის საკმარისი ALDA-ს   მნიშვნელოვანი მიღწევების გადმოსაცემად, რაც 
აგრეთვე ასოციაციის  ნაყოფიერი მუაობის  დემონსტრირებაა: გჯეროდეთ მოქალაქეების 
ძალაუფლების,  რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებების გამოწვევა და დემოკრატიის 
განხორციელების პროცესში დიდი  წვლილის შეტანა.  ასოციაციის თითოეული 
ქმედების მიზანია ადამიანის ცხოვრების უკეთესობისაკენ შეცვლა, მათი საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესება, დემოკრატიული ინიციატივების განხორციელება. 
 

სამყარო თავიდანვე დადგა რამდენიმე გამოწვევის წინაშე. ფუნდამენტური 
ღირებულებები კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ასეთ ვითარებაში ისმის კითხვა თუ,  როგორ 
შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას იმოქმედოს და დააბალანსოს ეს 
ანტიდემოკრატიული პროცესი? 

 

აუცილებელია ინვესტიცია ჩავდოთ დემოკრატიის ხელშეწყობაში, მონაწილეობის 
მექანიზმებში და მომავალი თაობების გაძლიერებაში: ALDA-ს 500 პროექტი  სწორედ 

ამას ეხმიანება 
 

აუცილებელია  დიდი ინვესტიცია ჩავდოთ  დემოკრატიის ხელშეწყობაში, 
მონაწილეობის მექანიზმებში და მომავალი თაობების გაძლიერებაში: ALDA-ს 500 
პროექტის მიზანსაც სწორედ  ეს წარმოადგენს,  რომელსაც ასოციაცია ახორციელებს 
ადგილობრივი თემების ჩართვის  გზით,  ინსტიტუციებსა და მოქალაქეებს შორის 
დიალოგის სივრცის შექმნით. 
 

ერთის მხრივ, ყოველი პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის 
კონსორციუმის არსებობა ხელს უწყობს კულტურათაშორის გაცვლას და 
თანამშრომლობას; მეორეს მხრივ, ეს ზრდის ურთიერთ ცოდნას, რაც 
გულისხმობს  საერთო საკითხებისადმი კოლექტიურ მიდგომას. 
 

ALDA -ს პროექტები  დეცენტრალიზებული თანამშრომლობისა და მონაწილეობითი 
მექანიზმების მეშვეობით პასუხობს ზემოაღნიშნულ საკითხებს, საშუალებას აძლევს 
ადამიანებს ახალი ინსტრუმენტებით რეაგირება მოახდინონ მათ წინაშე წარმოშობილ 
პრობლემებზე და ეხმარება სირთულეების დაძლევაში. მაგალითად,  პროექტმა Rude 

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


Awakening შეიმუშავა ინტერაქტიული ვიდეო თამაში, რომელის 
სიუჟეტიც  მიმდინარეობს  პირველი მსოფლიო ომის დროს. ვიდეო თამაში ატარებს 
საგანმანათლებლო ხასიათს, მიზნად ისახავს ევროპის ისტორიული და კულტურული 
მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. პროექტი არა მხოლოდ დაგვაფიქრებს 
მსოფლიოში  არსებულ ვითარებაზე, არამედ მტკიცედ უსვამს ხაზს მშვიდობის 
მნიშვნელობას და მისი დაცვის აუცილებლობას. 
 

პროექტი LIFE Beware  აქცენტს აკეთებს ხალხის კეთილდრეობაზე და ადგილობრივი 
თემის საჭიროებებზე, რომელიც ეხება კლიმატის ცვლილებას და მის შედეგებს ქალაქსა 
და სოფლად. ის მოუწოდებს ექსპერტებს და სსო-ებს ითანამშრომლონ ერთმანეთთან 
კლიმატის ადაპტაციის საერთო სტრატეგიის შექმნის მიზნით, განსაკუთრებით 
წყალდიდობის რისკებთან დაკავშირებით. 
 

ALDA ხელმძღვანელობს საერთაშორისო დაწესებულებებისა და ასოციაციების წევრობას 
(300 წევრისაგან შემდგარი ქსელი) ,აგრეთვე თავადაც არის რამდენიმე გლობალური 
ქსელის წევრი. მის   ყველა პროექტს აქვს მსოფლიო მასშტაბის დიაპაზონი და 
აკმაყოფილებს მდგრადი განვითარების (Sustainable Development Goals)ერთ ან მეტ 
მიზანს, რითაც ხელს უწყობს  გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგით განსაზღვრული 
მიზნების განხორციელებას. 
*** 

500 პროექტს შორისაა ქვემოთ ჩამოთვლილი  პროექტები: 
• ახალგაზრდების გაძლიერება და განათლება: H.E.Y! 
• ციფრული  ხელსაწყოები და ინოვაციები: P-CUBE 
• გენდერი, ინკლუზია და ადამიანის უფლებები: STAND-UP 
• მიგრაცია : EPIC 
 

შეგიძლიათ ნახოთ  CERV-ის (მოქალაქეების, თანასწორობის, უფლებებისა და 
ღირებულებების პროგრამა) ფარგლებში განხორციელებული პროექტების ვიდეო 
და  მათი გავლენა სამიზნე ჯგუფებზე! 
 
 

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/

