
" 500 პროექტი, რომელიც არ უნდა დარჩეს

ყურადღების მიღმა: ALDA  წევრებთან და

პარტნიორებთან ერთად მუშაობს

სამოქალაქო საზოგადოების

გაძლიერებისთვის უკრაინაში, თურქეთში,

ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ"
ALDA-ს საინფორმაციო ფურცელი

თებერვალი 2023

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.
 

Წაიკითხე მეტი →

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).
 

Წაიკითხე მეტი →

წევრებთან და
პარტნიორებთან

დაკავშირება უკრაინაში:
ბუჩა და მარიუპოლის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მზად არიან გახდნენ ALDA-

ს წევრები
 

ფლაგმანი ინიციატივა: უკრაინაში
ადგილობრივი დემოკრატიული

სააგენტოების    გაძლიერება
#ჩვენვდგავართუკრაინისგვერდ

ით
არავინ არ უნდა დარჩეს ყურადღების
მიღმა, განსაკუთრებით ომის
პირობებში. სამოქალაქო
საზოგადოებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლების როლი მშვიდობის
დამყარებაში, რეკონსტრუქციასა და
რუსეთის შემოჭრით გამოწვეული
სისასტიკეების დაბალანსებაში
ფუნდამენტურია.   დაწესებულებებმა,
  უნდა იმუშაონ  ადგილობრივი
თემების წარმომადგენლებთან  
თანამშრომლობით. 
 

Წაიკითხე მეტი →

მიწისძვრები თურქეთსა
და სირიაში, სტიქიის

შედეგები:  გავერთიანდეთ
 
ALDA-ს მთელი გუნდი და
მმართველი საბჭო ღრმა
მწუხარებას გამოთქვამს და
თანადგომას უცხადებს
მიწისძვრებით დაზარალებულ 
ყველა სახელმწიფოსა და
საზოგადოებას, რომელსაც მოჰყვა
სასიკვდილო შედეგები თურქეთსა
და სირიაში. ძალიან ბევრი
ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა
მიწისძვრების შედეგად, ბევრმა
ოჯახმა დაკარგა  სახლი და
აღმოჩნდა სიცოცხლისთვის საშიში
ამინდის პირობებში თავშესაფრის
გარეშე. მსხვერპლთა რიცხვი კი 
ყოველ წუთს იზრდება.
 

Წაიკითხე მეტი →

კულტურათაშორისი
დიალოგის  ხელშეწყობა
ევრო-ხმელთაშუა ზღვის
ზონაში „ანა ლინდის
ფონდის“ ქსელთან,

მარსელში 
  
2023 წლის 30 იანვრიდან 3
თებერვლამდე, ALDA იმყოფებოდა
მარსელში  ,,ანა ლინდის ფონდის’’
ფრანგული ქსელის გენერალური
ასამბლეის შეხვედრაზე. ფონდის
დაარსება უკავშირდება
კულტურათაშორის დიალოგს ევრო-
ხმელთაშუა ზღვის ზონაში. 2021
წლის ივნისიდან ALDA არის
ფონდის ფრანგული ქსელის
თანახელმძღვანელი Les Têtes de
l’Art-თან ერთად, რომელიც
გახლავთ ფრანგული ასოციაცია
მარსელში.  
 

Წაიკითხე მეტი →

ALDA მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის

ახალგაზრდების მონაწილეობა და დიგიტალიზაცია: დემოკრატიის ხელშეწყობა
CivSocDays 2023-ზე.

დარეგისტრირდით ALDA-ს სემინარზე, სახელწოდებით „ციფრული მონაწილეობა და
ციფრული უფლებები ევროპულ საჯარო სივრცეში“

CivSocDays 2023 

„ერთობლივი ძალისხმევა
სოფლის

განვითარებისთვის“:ALDA
ხელს უწყობს
ევროკავშირის

გრძელვადიან ხედვას
სოფლის განვითარების

კონცეფციასთან
დაკავშირებით

 
ორდღიანი კონფერენცია,
სახელწოდებით „ერთობლივი
ძალისხმევა სოფლის
განვითარებისთვის“,
მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით,
რომ პროექტის SHERPA 
პარტნიორებმა წარმოაჩინეს  2022
წლის განმავლობაში
განხორციელებული სამუშაო და
განიხილეს ევროკავშირის  სოფლის
განვითარების გრძელვადიან
ხედვაში თავიანთი წვლილი. 
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 11 →

უწყვეტი ვალდებულება
კარგი მმართველობისთვის:

გამოვიდა ELoGE -ის
პუბლიკაცია!

 
ELoGE  – ,,კარგი მმართველობის
ევროპული ნიშანი’’- არის პროგრამა,
რომელიც შექმნილია ევროპის
საბჭოს მიერ, როგორც კარგი
მმართველობისა და დემოკრატიის
საზომი ინსტრუმენტი. პროგრამა
გულისხმობს  მუნიციპალიტეტების
შეფასებას ადგილობრივი
მმართველობის დონეზე, ევროპის
საბჭოს მიერ დადგენილი კარგი
დემოკრატიული მმართველობის 12
პრინციპის მიხედვით. ELoGE -ის
პროგრამა ეყრდნობა პარტნიორობას
ევროპის საბჭოსა და კარგი 
რეპუტაციის მქონე რეგიონულ,
ეროვნულ, ტრანსნაციონალურ
დაწესებულებას შორის, აგრეთვე  ad
hoc -ის პლატფორმას, რომელსაც
აქვს მნიშვნელოვანი ცოდნა და 
გამოცდილება კარგი მმართველობის
სფეროში, განსაკუთრებით
ადგილობრივ დონეზე.
 

Წაიკითხე მეტი →

გზამკვლევი უფრო თანაბარი და ინკლუზიური თემებისთვის
 
ALDA, როგორც პროექტის H.E.Y! პარტნიორი! - ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა -
მოხარულია წარმოგიდგინოთ პროექტის პირველი შედეგი- ინოვაციური გზამკვლევი,

რომელიც შემუშავებულია პროექტის კონსორციუმის მიერ. კონსორციუმში
გაერთიანებულია ორგანიზაციები კვიპროსიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან,

ირლანდიიდან, ესპანეთიდან და პორტუგალიიდან.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 8 →

ALDA -ს წევრები

ALDA მხარს უჭერს ასოციაციის   წევრ „ედრემიტის
მუნიციპალიტეტს“

 
ედრემიტის მუნიციპალიტეტი აგროვებს  საჭირო ნივთებს სეისმურ ზონებში

გასაგზავნად. ამ დროისთვის უკიდურესი აუცილებლობაა გენერატორებისა და დენის
წყაროების, საძილე ტომრების, ფანრებისა და საკემპინგო კარვების არსებობა.

ედრემიტის მუნიციპალიტეტი  აგზავნის ტანსაცმლით, მედიკამენტებით, წყლითა და
საკვებით სავსე სატვირთოებს. გარდა ამისა,  მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისგან
დაკომპლექტდა  რამდენიმე გუნდი, რომლებმაც მიაღწიეს ქალაქ ქაჰრამანმარამდე,
ჰათაიმდე, ანთაქიამდე და  მუშაობენ სტიქიის ზონებში. ასევე, მონაწილეობას იღებენ

სამაშველო ოპერაციებში და აკონტროლებენ ტრანსპორტირების თემას, რათა  
უსაფრთხოდ მოხდეს  გაგზავნილი  მასალების მიწოდება. 

თუ გსურთ შემოწირულობების გაღება, შეგიძლიათ იხილოთ მუნიციპალიტეტის
მისამართი შემდეგ ბმულზე:

დაგეგმილი აქტივობები

2023 წლის 3 მარტი - PanEU -ის ონლაინ ღონისძიება - „აქტივობების ცვლილებების
განხილვა ადგილობრივ თემებთან გერმანიაში, იტალიაში, დანიაში, უნგრეთსა და
პოლონეთში“ 
→ Info & Registration

CALLS 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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