
 
 

 
 

Բարի գալուստ ALDA Italia. ALDA-ի տեղական գրանցված մասնաճյուղն Իտալիայում 

 

   Այնքան ժամանակ է անցել 1999թ. դեկտեմբերի 17-ից, երբ ALDA-ն պաշտոնապես 

գրանցվեց որպես շահույթ չհետապնդող ասոցիացիա, որի նպատակն էր աջակցել և 

համակարգել Տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների (LDAs) ցանցը: 
 

    Այդ ժամանակ ALDA-ն՝ Տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների 

ասոցիացիան (սա սկզբնական հապավումն էր) շատ փոքր կազմակերպություն էր՝ 

հիմնված Ստրասբուրգում և մեկ այլ փոքրիկ գրասենյակով Վիչենցայում (Իտալիա): 

Այնտեղից մի փոքր, բայց շատ մոտիվացված թիմ սկսեց աշխատել ՏԺԳ-ների և հենց ALDA 

ասոցիացիայի զարգացման համար. դա հսկայական մարտահրավեր էր, որը մենք զրոյից 

հաղթահարեցինք: 
 

    Արդյունքում, 23 տարի անց, ALDA-ն ապացուցեց, որ հաղթահարել է մարտահրավերը՝ 

քայլ առ քայլ դառնալով լայն, լավ ճանաչված Եվրոպական ասոցիացիան, որն այսօր է: 
 

Ժամանակի ընթացքում ALDA-ն աճեց ոչ միայն գործունեությամբ և գործընկերներով՝ 1999 

թվականին 5 ծրագրից և 5 անդամից անցնելով ներկայիս 90 ընթացիկ ծրագրերին և 300 

անդամից բաղկացած ցանցին: 
 

ALDA-ն հետևողական փոփոխություններ է կատարել նաև կառուցվածքային 

տեսանկյունից. 

• Ընդամենը երկու գրասենյակից ALDA-ն ունի օպերատիվ թիմ, որը տեղակայված է 6 

գրասենյակներում ամբողջ Եվրոպայում և հարևանությամբ; 

• Արևմտյան Բալկանների 5 ՏԺԳ-ներից մենք հասել ենք 16 ՏԺԳ-ի և 3 ԳԳ-ի, որոնք 

ընդգրկում են նոր աշխարհագրական տարածքներ, ինչպիսիք են Կովկասը, Արևելյան 

գործընկերությունը, Մերձավոր Արևելքը, Աֆրիկան և Թուրքիան; 

• 2017 թվականին ALDA-ն հիմնադրեց ALDA+ Srl Benefit Corporation-ը՝ շահավետ 

ընկերությունը, որը բացառապես պատկանում է ALDA-ին, որի նպատակն է 

կապիտալիզացնել ALDA-ի փորձը պատասխանատու, կայուն և թափանցիկ կերպով՝ 

աջակցելու ALDA-ի առաքելությանը: 

Չնայած այս բոլոր հաջողություններին և հանգրվաններին, ALDA-ն հայտնվում է աճի և 

կատարելագործման շարունակական գործընթացում՝ ամբողջ աշխարհի տեղական 

համայնքներին աջակցելու ավելի արդյունավետ գործողության համար՝ խթանելով լավ 

կառավարումը և քաղաքացիների մասնակցությունը: 
 



ALDA-ն հայտնվում է աճի և բարելավման շարունակական գործընթացում՝ ավելի 

արդյունավետ գործողության՝ ի աջակցություն տեղական համայնքների ամբողջ 

աշխարհում: 
 

  Այս պատճառով, ALDA-ի ամենավերջին մարտահրավերներից է ավելի «տեղական» 

դառնալը, ավելի խորը կապեր հաստատելը և ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենալ ALDA-ի 

և նրա գրասենյակների համայնքի ներսում: 
 

  Այս կապակցությամբ 2023 թվականը մեկնարկում է հիանալի նորությամբ՝ 

պաշտոնապես գրանցված լինելով Իտալիայում՝ Վիչենցայում՝ այս իրադարձությունը 

նշանավորում է ALDA Italia Aps-ի (ALDA Italy Association of Social Promotion) հիմնադրումը, 

որպես ALDA-ի տեղական գրանցված մասնաճյուղ: 
 

ALDA Italy-ի գոյության և իրավական լեգիտիմության պաշտոնականացումը մեզ՝ ALDA-ին, 

հնարավորություն կտա ունենալ ավելի լայն գործողությունների շրջանակ, որը 

հնարավորություն կստեղծի ավելի նպատակային և հետևողական գործողություններ 

ձեռնարկել՝ դառնալով տեղական փոփոխությունների իրական դերակատարներ: 
 

   Ընդհանուր առմամբ, այն առաջընթացը, որը ALDA-ն հասել է վերջին 23 տարվա 

ընթացքում, կամ պետք է սկսենք հաշվարկել ավելի վաղ, վերադառնալով 1993 թվականին 

Բալկաններում առաջին ՏԺԳ-ի հիմնադրմանը, ավելին է, քան «Ասոցիացիա, որը աճում և 

ընդլայնվում է աշխարհում»: Դա զարգացման և տարբերակման իսկական գործընթաց էր, 

որտեղ ALDA-ն գործի է դրել իր բոլոր միջոցները՝ իր առաքելությունն ամենաարդյունավետ 

կերպով իրականացնելու համար՝ անընդհատ աճող շրջանակով: Ժամանակի ընթացքում 

նպատակն է գրանցել ALDA-ի բոլոր գրասենյակները՝ խորանալով բոլոր քաղաքների 

տեղական հարթության մեջ, որտեղ մենք հիմնված ենք: 
 

  Իրոք, ALDA-ի գրասենյակները՝ ALDA+-ը, ՏԺԳ-ների ցանցը և ALDA Italy-ն, այսպիսով 

դարձել են ինքնավար, բայց փոխկապակցված իրականություն՝ միասին աշխատելով 

նույն առաքելության համար… որպես Խումբ! 
 

 


