
«500 ծրագիր հետ չմնալու համար. ALDA-ն

աշխատում է անդամների և

գործընկերների հետ՝ հզորացնելու

քաղաքացիական հասարակությունը

Ուկրաինայում, Թուրքիայում, Եվրոպայում

և նրա սահմաններից դուրս»:
ALDA տեղեկագիր, փետրվար 2023

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:
 

Կարդալ ավելին →

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:
 

Կարդալ ավելին →

 Վերամիավորում
Ուկրաինայի անդամների
և գործընկերների հետ՝
Բուչայի և Մարիուպոլի

պետական
Համալսարանը

պատրաստ է դառնալ
ALDA անդամ։

 
Հզորացնել տեղական
ժողովրդավարության
գործակալությունները

Ուկրաինայում
#westandwithukraine

Ոչ ոք չպետք է հետ մնա,
հատկապես պատերազմական
պայմաններում։ Քաղաքացիական
հասարակության դերը և տեղական
իշխանությունները խաղաղության
կառուցման, վերակառուցման և
վայրագություններին հակակշռելու
գործում  ռուսական ներխուժման
հետևանքով հիմնարար
նշանակություն ունեն։
Հաստատությունները,
միաժամանակ, նույնպես պետք է
աշխատեն՝ համագործակցելով
միմյանց և տեղական
համայնքների ներկայացուցիչների
հետ այս պատերազմում
տոկունություն ցուցաբերելու
նպատակով։
 

Կարդալ ավելին →

Երկրաշարժեր
Թուրքիայում և Սիրիայում
և դրանց հետևանքները.
եկեք միասին լինենք

 
ALDA-ի ողջ թիմը և Կառավարման
խորհուրդն իրենց խորին
ցավակցություններն ու
աջակցությունն են հայտնում բոլոր
նահանգներին և համայնքներին,
որոնք տուժել են սարսափելի
երկրաշարժերից, ազդել են
բազմաթիվ երկրների վրա և
մահացու հետևանքներ են ունեցել
Թուրքիայում և Սիրիայում: Թեև
շատերը կորցրել են իրենց կյանքը
և վիրավորվել, շատ ուրիշներ,
որոնք դեռ ողջ են, կորցրել են
իրենց տները և հայտնվել են
կյանքին սպառնացող
եղանակային պայմանների տակ՝
առանց ապաստանի: Այս տարբեր
գործոնների պատճառով զոհերի
թիվը ամեն րոպե ավելանում է։

Կարդալ ավելին →

Մարսելում՝ խթանել
միջմշակութային

երկխոսությունը եվրո-
միջերկրածովյան

տարածքում «Աննա Լինդ
հիմնադրամի» ցանցի

հետ
  
2023 թվականի հունվարի 30-ից
մինչև փետրվարի 3-ը ALDA-ն
Մարսելում էր՝ մասնակցելու
ցանցերի ղեկավարների
հանդիպմանը և Աննա Լինդ
հիմնադրամի ֆրանսիական
ցանցի Գլխավոր ասամբլեային:
Հիմնադրամը նվիրված է
միջմշակութային երկխոսությանը
տարբեր և փոխլրացնող
մակարդակներում
եվրամիջերկրածովյան
տարածքում: 2021 թվականի
հունիսից ALDA-ն հիմնադրամի
ֆրանսիական ցանցի
համաղեկավարն է Les Têtes de l’Art
ֆրանսիական ասոցիացիայի հետ,
որը գտնվում է Մարսելում:  

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն ՀԱՆՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

Երիտասարդության մասնակցություն եւ թվայնացում. Ժողովրդավարության
խթանումը CivSocDays 2023

Գրանցվել ALDA սեմինարի համար, «Թվային մասնակցություն եւ թվային
իրավունքներ եվրոպական հանրային տարածքում» խորագրով

Տեղեկատվություն և Գրանցում  CivSocDays 2023 

«Գյուղական ապագայի
համաստեղծում». ALDA-ն
նպաստում է գյուղական
տարածքների համար

Եվրամիության
երկարաժամկետ
տեսլականին

 
Երկօրյա համաժողովը, որը կրում
էր «Գյուղական ապագայի
համաստեղծում» խորագիրը,
կարևոր պահ էր՝  ներկայացնելու
SHERPA ծրագրի գործընկերների
կողմից 2022 թվականի ընթացքում
կատարած աշխատանքը և
քննարկելու նրանց ներդրումը
Գյուղական տարածքների համար
Եվրոպական միության
երկարաժամկետ տեսլականին
(LTVRA) .
 

Կարդալ ավելին →
SDG 11 →

Լավ կառավարման
շարունակական

նվիրվածություն. ELOGE
հրապարակվեց:

 
ELOGE ծրագիր-Կառավարման
գերազանցության եվրոպական
պիտակը, Եվրոպայի խորհրդի
կողմից ստեղծված ծրագիր է,
որպես լավ կառավարում եւ
ժողովրդավարություն չափելու
գործիքակազմ, որին մասնակցում
են տեղական կառավարման 12
սկզբունքները: ELOGE-ն
ապավինում է Եվրոպայի խորհրդի
եւ գոյություն ունեցող
հեղինակավոր
տարածաշրջանային, ազգային
կամ անդրազգային սուբյեկտի կամ
«Լավ կառավարման ոլորտում»
փորձի համագործակցության 
հատկապես տեղական
մակարդակում:
 

Կարդալ ավելին →

«HEY!: ինչ է կատարվում»: Ուղեցույց `ավելի հավասար եւ
ներառական համայնքների համար 

 
ALDA-ն, որպես H.E.Y ծրագրի գործընկեր – «Երիտասարդության ներգրավվածության
բարձրացում» ուրախությամբ ձեզ է ներկայացնում ծրագրի 1-ին արդյունքը»։ Hey! Ինչ է

կատարվում», - Կիպրոսի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իռլանդիայի, Իսպանիայի եւ
Պորտուգալիայի գործընկեր կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումի
կողմից մշակված նորարարական ուղեցույց է։ Ուղեցույցը նպատակ ունի կառուցել

ավելի հավասար եւ ներառական համայնքներ երիտասարդական նորարարական եւ
անդրազգային նախաձեռնությունների միջոցով, ճանաչել երիտասարդության ոլորտը`

օգնելու երիտասարդներին ապամոնտաժել եւ բարելավել հաջողված դպրոցը
-Առաջինների անցումը:

 
Կարդալ ավելին →

SDG 8 →

ALDA ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Աջակցելով մեր անդամին վերականգնվելու երկրաշարժից
հետո

 
   Էդրեմիտի քաղաքապետարանը հավաքում է առաջին անհրաժեշտության ավելի
շատ իրեր՝ սեյսմիկ տարածքներ ուղարկելու համար։ Այս պահին գեներատորների և
հոսանքի աղբյուրների, քնապարկերի և լապտերների և արշավային վրանների խիստ

անհրաժեշտություն կա։ Էդրեմիթի քաղաքապետարանը երկուշաբթի օրվանից
գործուղում է հագուստով, նյութերով, դեղորայքով, ջրով ու սննդով լի բեռնատարներ։

Բացի այդ, մենք նաև օպերատիվ ենք աշխատում աղետի շրջաններում մեր
քաղաքապետարանի աշխատակիցներից կազմված մի քանի թիմերով, որոնք հասել

են Քարահմանմարաշ, Հաթայ և Անթաքիա քաղաքներ՝ փրկարարական
աշխատանքներին մասնակցելու և ուղարկված նյութերը անվտանգ բաշխելու

նպատակով։ 

Եթե ցանկանում եք նվիրատվություններ կատարել, ապա այստեղ կարող եք գտնել
քաղաքապետարանի հասցեն։

ALDA-ն ՀԱՆՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

3 մարտի 2023թ. – PANEU առցանց միջոցառում ներկայացնելու «Փոփոխության գործողությունների
հաղորդակցում Գերմանիայի, Իտալիայի, Դանիայի, Հունգարիայի և Լեհաստանի տեղական
համայնքների համար»։ INCLUDATE Project 
→ Տեղեկատվություն և Գրանցում
 

CALL FOR PROPOSALS

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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