
 
 

 
 

ALDA-ს ადგილობრივად რეგისტრირებული ფილიალი იტალიაში!  
 

დიდი  დრო გავიდა 1999 წლის 17 დეკემბრიდან, მას შემდეგ  როცა ALDA 
ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც არაკომერციული ასოციაცია, რომელიც 
მიზნად ისახავდა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების (LDAs) ქსელის 
მხარდაჭერასა და კოორდინაციას. 
 

იმ დროს, ALDA - ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია- (როგორც 
მოიხსენიებდნენ  თავდაპირველად) იყო ძალიან  პატარა 
ორგანიზაცია  დაფუძნებული  სტრასბურგში და ჰქონდა კიდევ ერთი პატარა ოფისი 
ვიჩენცაში (იტალიაში).  პატარა, მაგრამ ძალიან მოტივირებულმა გუნდმა დაიწყო 
მუშაობა LDA-ების და თავად ასოციაციის განვითარებისთვის: ეს იყო უზარმაზარი 
გამოწვევა, რომელიც ALDA-ს გუნდმა საკუთარ თავზე აიღო. 
 

შედეგად, 23 წლის შემდეგ, ALDA-მ დაამტკიცა, რომ წარმატებით 
გაუმკლავდა  გამოწვევებს და ეტაპობრივად გახდა ფართო, კარგად აღიარებული 
ევროპული ასოციაცია, ისეთი  როგორიც  დღეს არის წარმოდგენილი. 
 

დროთა განმავლობაში ALDA -ს აქტივობების რაოდენობა და ქსელი გაიზარდა, 
გაფართოვდა ასოციაციის პარტნიორების წრე-  1999 წელს ასოციაცია ახორციელებდა  5 
პროექტს და აერთიანებდა 5 წევრისაგან შემდგარ ქსელს, ხოლო ამჟამინდელი 
მონაცემებით  ALDA ახორციელებს 90 მიმდინარე პროექტს  და მოიცვს 300 წევრისგან 
შემდგარ ქსელს. 
 

 სტრუქტურული თვალსაზრისითაც განხორციელდა ცვლილებები ასოციაციაში: 
• ALDA-ს  ჰყავს ოპერატიული გუნდი და აქვს 6 ფილიალი/ოფისი   მთელს ევროპაში 

და  მის სამეზობლოში;  
• თავდაპირველად დასავლეთ ბალკანეთში  არსებობდა  5 LDA, დღეს კი გაიზარდა 
სააგენტოების რიცხვი 16 LDA-მდე და 3 ოპერატიულ პარტნიორამდე (OP),  რომლებიც 
მოიცავს ახალ გეოგრაფიულ ზონებს, როგორიცაა კავკასია, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, 
ახლო აღმოსავლეთი, აფრიკა და თურქეთი; 
• 2017 წელს ALDA-მ დააარსა ALDA+ Srl Benefit Corporation- ბენეფიციარი 

კომპანია, რომელიც ექსკლუზიურად ეკუთვნის ALDA-ს, რომლის მიზანია 
გამოიყენოს ასოციაციის გამოცდილება, რათა მხარი დაუჭიროს ALDA-ს მისიის 
განხორციელებას. 

 

მიუხედავად მიღწეული  წარმატებისა, ALDA  მუდმივად 
ჩართულია  ასოციაციის  ზრდისა და გაუმჯობესების უწყვეტ პროცესში, რათა  ხელი 



შეუწყოს კარგი მმართველობის განხორციელებას  და მოქალაქეთა  მონაწილეობის 
გაზრდას.  
 

ALDA  მუდმივად ჩართულია  ასოციაციის  ზრდისა და გაუმჯობესების უწყვეტ 
პროცესში, რათა  ხელი შეუწყოს კარგი მმართველობის განხორციელებას  და 

მოქალაქეთა  მონაწილეობის გაზრდას 

 

ALDA-ს ერთ-ერთი  მიზანია ძლიერი გავლენა  მოახდინოს საზოგადოებაზე იმ 
ქვეყნებში, სადაც მდებარეობს ასოციაციის ოფისები.  
 

აღსანიშნავია  ასოციაციის  ადგილობრივად რეგისტრირებული ფილიალის - ALDA 
Italia Aps- (ALDA Italy Association of Social Promotion) არსებობა იტალიაში, 
ვიჩენცაში. 
 

ALDA Italy-ის არსებობით იქმნება მოქმედებების უფრო ფართო სპექტრი, რომელიც 
საშუალებას მისცემს ასოციაციას  განახორციელოს უფრო მიზანმიმართული და 
თანმიმდევრული აქტივობები და გახდეს ადგილობრივი ცვლილებების რეალური 
აქტორი. 
 

მთლიანობაში, პროგრესი, რომელსაც ALDA-მ მიაღწია ბოლო 23 წლის განმავლობაში, 
დაწყებული 1993 წლიდან -ბალკანეთში პირველი LDA-ების დაარსებიდან, უფრო 
მეტია, ვიდრე „ასოციაცია, რომელიც იზრდება და ფართოვდება ტერიტორიული 
თვალსაზრისით“. ეს არის  განვითარების ის პროცესი, სადაც ALDA იყენებს ყველა 
შესაძლებლობას, რათა განახორციელოს თავისი მისია  ეფექტური გზით. 
 

მართლაც, ALDA-ს ოფისები, ALDA+, LDA-ების ქსელი და ALDA Italy, ამგვარად იქცა 
ავტონომიურ, მაგრამ ურთიერთდამოკიდებულ სუბიექტებად, რომლებიც ერთად 
მუშაობენ ერთი და იგივე მისიისთვის… როგორც ჯგუფი! 
 
 


