ამოცანები
ადგილობრივი მმა
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ორგანიზაციების გაძ
ლიერება, რომ
მათ მდგრადი სახ
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იმოქმედონ როგო
რც განვითარების
მესაჭეებმა, მულტ
იპლიკატორის
როლის გაძლიერები
თ

მოქალაქეების
ინფორმირება და
ჩართვა
გლობალურ საკით
ხებში

მმართველობის
ადგილობრივი
ერება და
ქმედების გაძლი
შირის DEAR
გაზრდა ევროკავ
პოლიტიკაში
თითება
სპეციალური მი
ეზობლო
ევროკავშირის სამ
ზონაზე
ადგილობრივ
და
მმართველობას
ოგადოების
სამოქალაქო საზ
რი
შო ს
ორგანიზაციებს
თანამშრომლობის
გაძლიერება
განვითარება და

გინდათ გაიგოთ მეტი?
LADDER
ვებგვერდი
ALDA
ვებგვერდი

მოგვყევით

www.alda-europe.eu

www.ladder-project.eu

#LADDERproject
ALDA.Europe
@ALDAeurope
AldaEu

DEAR მეთოდების
რმალურ
გაუმჯობესება არაფო
განათლებაში

ივი გ

ობრ
ადგილ

ძირითადი ინფორმაცია

ადგილობრივი
მმართველობა და
სამოქალაქო საზოგადოება
როგორც
მულტიპლიკატორი
ცნობიერების ამაღლებასა
და მოქალაქეების
ჩართულობაში

რა არის DEAR?

DEAR იშიფრება როგორც განვითარების შესახებ განათლება და
ცნობიერების ამაღლება და მისი მიზნებია:
- ევროკავშირის მოქალაქეების ინფორმირება განვითარების
საკითხების შესახებ
- საჯარო მხარდაჭერის მობილიზაცია სიღარიბის წინააღმდეგ
საბრძოლველად
- მოქალაქეების უზრუნველყოფა საშუალებებით, რომ მათ შეძლონ
გლობალური განვითარების საკითხებში ჩართვა
- ახალი იდეების ხელშეწყობა და დამოკიდებულებების შეცვლა
გლობალური გამოწვევების მიმართ
ევროკავშირმა სპეციალური პროგრამა მიუძღვნა ამ ამოცანების მიღწევას.
DEAR პროგრამა, რომელიც მხარს უჭერს ქმედებებს და პროექტებს ამ
სფეროში, ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების მოქმედი პირებისა
და ადგილობრივი მმართველობის მიერ ევროკავშირსა და ქვეყნებში,
რომლებიც კავშირს შეუერთდნენ. დამატებითი ინფორმაციისთვის
იხილეთ ევროკომისიის მიერ DEAR-დმი მიძღვნილი პორტალი: https://
ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/developmenteducation-and-awareness-raising_en

სთვის

ური
ლობალ

ALDA-ს ოფისი ბრიუსელში
Rue Belliard 20
B-1040
Brussels
Belgium
ელფოსტა: aldabrussels@aldaintranet.org

ALDA-ს ოფისი სტრასბურგში
Council of Europe
1, avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg, France
ტელეფონი: +33 3 90 21 45 93
ელფოსტა: aldastrasbourg@aldaintranet.org

ALDA-ს ოფისი ვიჩენცაში
მილანის გამზირი 66
36100 ვიჩენცა იტალია
ტელეფონი: +39 04 44 54 01 46
ელფოსტა: aldavicenza@aldaintranet.org

ეს პუბლიკაცია შეიქმნა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ პუბლიკაციის
პასუხისმგებელია მხოლოდ ALDA და ის არ წარმოადგენს ევროკავშირის პოზიციას.

შინაარსზე

განვითარების შესახებ
განათლების და ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობა (DEAR)

LADDER-ის შესახებ

თანააპლიკანტები

პარტნიორები

LADDER, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 3 წლიანი პროექტი,
მიზნად ისახავს ადგილობრივი მმართველობის ქმედებების
გაძლიერებას და განვითარების შესახებ განათლებისა და
ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირსა და მეზობელ ქვეყნებში.
ადგილობრივ მმართველობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან
ერთად გააჩნია მნიშვნელოვანი ძალა და არის ცვლილებების მესაჭე.

თანააპლიკანტები: ისინი არიან კონსორციუმის წევრები და
აქტიურად არიან ჩართულები ქმედებების დაგეგმვასა და
განხორციელებაში
პარტნიორები: აქტიურად შეაქვთ წვლილი და მონაწილეობას
იღებენ LADDER-ის განხორციელებაში

ADD-Medenine Association pour le Développement Durable ტუნისი
AAM Albanian Association of Municipalities ალბანეთი

LADDER-ის და აგრეთვე ბენეფიციარები არიან მოქალაქეები,
რომელთა ცნობიერებაც გლობალური საკითხების შესახებ იზრდება
(მოკლე ვადიანი), ხდება გლობალურ გამოწვევებში და სიღარიბის
აღმოფხვრაში (საშუალო ვადიანი) მათი ჩართულობის ხელშეწყობა
და დამოკიდებულებების ცვლილება (გრძელვადიანი).

ALDA (ლიდერი) European Association for Local Democracy საფრანგეთი
Foster Europe Foundation for strong European Regions ავსტრია
JEF Young European Federalists ბელგია

პროექტში მონაწილე ქვეყნებში (ევროკავშირის წევრი და
არაწევრი ქვეყნები) სიმძლავრეების ზრდასა და ცნობიერების
ამაღლებასთან დაკავშირებულ ქმედებებზე დამატებით LADDER-ს
აგრეთვე გააჩნია 6 თემატური პრიორიტეტი და 3 გეოგრაფიული
განზომილება (ევროკავშირის დონეზე არსებულ ქმედებებზე
დამატებით), სადაც ადგილობრივი მოქმედი პირები მუშაობენ
შემდეგი სახით: თემატური სფეროები და გეოგრაფიული სფეროები.

ENNA European Network of National Civil Society Associations ბელგია

ორმოცდახუთი დაინტერესებული მხარე: 25 პარტნიორი და 20
ასოცირებული ევროკავშირის წევრი 18 და არაწევრი 17 ქვეყნიდან
არის LADDER-ის ნაწილი
სამი გეოგრაფიული სფერო:
- ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორია,
- სამხრეთ აღმოსავლეთი ევროპა,
- აღმოსავლეთ პარტნიორობა
ექვსი თემატური სფერო:
- ახალგაზრდები განვითარებაში,
- მიგრაცია,
- მოქალაქეთა მონაწილეობა
განვითარებაში,
- საჯარო-კერძო თანამშრომლობა
განვითარებაში,
- გარემო და მდგრადი განვითარება,
- განვითარების და თანმხლები
ქმედებების ევროპული წელი
ერთი ძირითადი
გამოწვევა: განვითარების
შესახებ განათლება
და ცნობიერების
ამაღლება(DEAR)

მუშაობის 36 თვე:
პროექტი დაიწყო 2015
წლის იანვარში და
დასრულდება 2017 წლის
დეკემბერში

45
36
6
3
1

UBBSLA Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities ბულგარეთი
NAMRB National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria ბულგარეთი
CAC Croatian Association of Counties ხორვატია
Vejle Municipality of Vejle დანია
NALAG National Association of Local Authorities of Georgia საქართველო
AMPHICTYONY EGTC Amphictyony საბერძნეთი
Donegal Donegal County Council ირლანდია
TECLA Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea იტალია
CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo იტალია
COPPEM Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo delle
Autorità Locali e delle Regioni იტალია

Progettarte Progettarte Associazione culturale იტალია
LALRG Latvian Association of Local and Regional Authorities ლატვია
SOS Malta Solidarity Overseas Service Malta მალტა
Birgu Local Council Birgu Local Council მალტა
URC Union of Rural Communes of the Republic of Poland პოლონეთი
SKGO Standing Conference of Towns and Municipalities სერბეთი
CEECN Central and Eastern Europen Citizens Network სლოვაკეთი
UTCS Union of Towns and Cities of Slovakia სლოვაკეთი
SLOGA Slovenian Global Action სლოვენია
The Hague Academy The Hague Academy for Local Governance ნიდერლანდები
Lam Echaml Lam Echaml Association ტუნისი

FACM Algerian Forum for Citizenship and Modernity ალჟირი
ALI Agency for Legislative Initiatives (Лабораторія законодавчих ініціатив) უკრაინა
AMR Romanian Municipalities Association რუმინეთი
AKM Association of Kosovo Municipalities კოსოვო*
ALAL Association of Local Authorities in Lithuania ლიტვა
BINA Association of Local Authorities in Lithuania აზერბაიჯანი
CALM Congress of Local Authorities from Moldova მოლდოვა
North-South Centre North-South Centre of the Council of Europe პორტუგალია
CFOA Communities Finance Officers Association სომხეთი
CIRa Center for Institutional Development ყოფილი იუგოსლავიის
რესპუბლიკა მაკედონია

CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli იტალია
Civicus World Alliance for Citizen Participation სამხრეთ აფრიკა
CLRA - CoE Congress of Local and Regional Authorities, Council of Europe საფრანგეთი
Lev Sapieha NGO Lev Sapieha Foundation ბელარუსი
REMESS Réseau Marocain de l'Économie Sociale et Solidaire მაროკო
SEEYN South East European Youth Network ბოსნია-ჰერცოგოვინა
SHATIL New Israel Fund - Shatil ისრაელი
MMU Marmara Municipalities Union თურქეთი
თანააპლიკანტი ქვეყნები
პარტნიორი ქვეყნები
თანააპლიკანტი და პარტნიორი ქვეყნები

