ПАКЕТ ЗА ЧЛЕНСТВО

Eвропска асоцијацијa за
локална демократија

Промовирање добро владеење и граѓанско
учество на локално ниво во Европа од 1999
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Станете членка на АЛДА!
 За нас
Европската асоцијација за локална демократија е организација посветена на промоцијата на
доброто владеење и граѓанското учество на локално ниво. АЛДА се фокусира особено на
активностите кои ја олеснуваат соработката помеѓу локалните власти и граѓанското
општество. Секојдневно, развиваме проекти со нашите членки и ги поддржуваме нивните
активности за доброто на заедницата. Располагаме со искуство и знаење во процесот на
идентификување на средства (фондови на Европската Комисија, партнерства, донации, итн)
неопходни за остварување на нашата работа и работата на нашите членки.
Мрежата на АЛДА се состои од над 250 членки (локални власти, асоцијации на локални
власти и невладини организации) кои доаѓаат од повеќе од 40 земји. Финансиската
одржливост на АЛДА е обезбедена преку членарина и фондови од страна на Европската
Комисија, Советот на Европа и други јавни и приватни донатори.
АЛДА е основана во 1999 како иницијатива на Конгресот на локални и регионални власти на
Советот на Европа за да ја координира и поддржи мрежата на Агенциите за локална
демократија, основана во деведесеттите години. АЛДА е чадор организација на Агенциите
за локална демократија (ЛДА) кои се самоодржливи, локално регистрирани невладини
организации кои дејствуваат како промотери на доброто локално владеење во нивните
региони.
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 Што е уникатно за АЛДА?
Голем број од активностите на АЛДА се темелат на принципот на мултилатерална
децентрализирана соработка вклучувајќи повеќе-партнерски пристап кој се фокусира на
цврсто партнерство меѓу локалните власти и организациите на граѓанското општество. Тие
партнерства создаваат позитивна синергија и обезбедуваат успешно достигнување на
заедничките цели. Спроведувањето на проекти и заеднички активности се основа за
развојот на нашата работа и мисија.

 Што работиме?
Во рамките на промовирање на добро владеење и граѓанско учество на локално ниво, АЛДА се
фокусира на различни теми, како што се европска интеграција, децентрализација, граѓански
иницијативи и волонтерство, човековите права и одржлив економски развој.
AЛДА ги спроведува своите активности преку различни форми на дејствување:




Координирање и поддршка на 13 Агенции за локална демократија и нивните
активности и 3 оперативни партнери.
Спроведување на сопствени проекти (и проекти на членките) на полето на добро
управување и граѓанско учество на локално ниво.
Поддршка на иницијативите на локалните власти, преку споделување на знаењето и
искуството на АЛДА и Агенциите за локална демократија стекнато во регионот на
дејствување.

Нашите членки за нас:

„Постојаниот контакт помеѓу
граѓаните преку границите е
незаменлив
за
граѓанска
Европа.
АЛДА
придонесува
многу
за
граѓанската
вклученост
и
доброто
управување со воспоставување
мрежа
помеѓу
локалните
власти
и
граѓанските
организации низ Европа и
нудејќи форум за размена на
добри практики.“

Џо Леинен, Претседател на
Меѓународно Европско
Движење, БЕЛГИЈА

„Да се биде асоцијација на
локални власти во земја во
развој значи да се стреми не
само
кон
локална
автономија, ами
и кон
активно граѓанство бидејќи
само
овластени граѓани
можат
да
успеат
во
практикувањето
демократија за развој и
напредок.
АЛДА
е
клучна
за
мобилизација на заедницата
и изградба на капацитети на
локално ниво и затоа сме
посветени на членството
како важен дел од нашата
организациска структура.“
Давид Мелуа, Извршен директор
на НАЛАГ, ГРУЗИЈА

„’Progettarte’е дел од мрежата
на АЛДА 15 години, се
чувствуваме како дел од
големо семејство.
За време на овие години
соработка, станавме посвесни
за значењето на учеството,
работејќи
заедно
со
квалификувани луѓе кои ни
нудат поддршка. Но најважно,
имаме можност да работиме
во меѓународна мрежа, да се
чувствуваме како европски
граѓани и да придонесуваме во
формирањето на развојот на
индивидуалците
и
општеството.“
Франческо
Зарзана,
Претседател на „Progettarte“,
ИТАЛИЈА
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 Каде работиме?
АЛДА работи во повеќе земји од Европската унија и нејзиното соседство. Активностите во
Европската унија се фокусираат особено на промоција на активното европско граѓанство.
Активностите во земјите од Западен Балкан и од европското соседство се фокусираат на
добро владеење, граѓанско учество, европска интеграција и децентрализација.
Најголем дел од Агенциите за локална демократија се наоѓаат во земјите од Западен Балкан,
со што најголем дел од активностите се спроведуваат во овој регион. Сепак, АЛДА станува
сè поактивна во земјите од европското соседство. Во 2006 година отворена е Агенција за
локална демократија во Кутаиси, Грузија, а во 2011 година во Џумри, Ерменија. Во 2015
година, Агенција за локална демократија беше отворена во Днипропетровск во Украина, а во
2017 беше отворена една и во Тунис. Во моментов работиме на отворање нови Агенции за
локална демократија во Молдавија и Одеса, Украина.
АЛДА, исто така, спроведува неколку проекти и развива партнерства во останатите земји од
европското соседство како Белорусија, Мароко, Тунис, Алжир и Турција.
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Услуги за членките
Споделување на нашата мисија
Да се биде членка на АЛДА значи пред сè
споделување на нашата мисија - промоција на
добро владеење и граѓанско учество на локално
ниво.

Како членка, ќе имате пристап кон следниве услуги:
Истражување на можности за финансирање и развој на
проекти:
+ 15 години искуство во развивање и реализирање на проекти








Предност при понудени можности за партнерство во проекти, или при
приклучување кон конзорциуми за аплицирање за тендери во различни
области;
Поддршка од повеќејазичниот тим на АЛДА во фазата на подготвување на
предлог-проектите (англиски, француски, италијански, српски, македонски,
руски);
Идентификација на соодветни меѓународни партнери во специфични области;
Поддршка во процесот на склучување на партнерства и споделување на
повици за партнерства;
Препознавање на потенцијални донатори.

Бидете дел од значајна европска мрежа
Стратешки партнер на Советот на Европа и Европската Комисија








Поддршка од:
 Европската Унија, Советот на Европа, Обединетите нации, Агенции и други
јавни или приватни меѓународни институции;
 Локални, регионални и национални власти во Европа и пошироко;
 Европски претставници, пратеници во Европскиот парламент и други
релевантни меѓународни и европски институции.
Промоција преку европската мрежа која брои над 250 членки (локалните
власти, невладините организации, здруженијата на локалните власти);
Промоција на активностите, иницијативите и настаните на членките на ниво на
Европа преку комуникациските канали на АЛДА (е-билтенот на АЛДА се праќа
на повеќе од 11.000 контакти, интернет-страница со повеќе од 200.000
посетители и 1.300.000 посети годишно, социјални мрежи, медиумски
активности);
Можност за објавување на интернет-страницата на АЛДА;
Можност за соработка со експерти од Европската унија, мрежи на
професионалци, академски организации.
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Информации и структури
Глобално информирање за нашите активности и
активностите на нашите членки

 Навремено информирање преку алатките за информирање на АЛДА,
особено месечниот информатор на англиски, француски, руски, српски и
италијански;
 Публикации, информативни материјали од АЛДА и ЕУ;
 Пристап до информации за ЕУ и активно граѓанство (инфо-пунктовите се
наоѓаат во Брисел и Виченца);
 Слободно користење на канцелариите на АЛДА и просториите за состаноци во
Брисел (Белгија), Виченца (Италија), а по одобрување од Советот на Европа,
во Стразбур (Франција).

Јакнење на капацитети
Подобрете ги вашите вештини и проширете ги вашите хоризонти
преку разновидни можности

 Информации за програми и можности за финансирање;
 Учество на меѓународни настани (конференции, семинари итн.);
 Предност на членовите за специјализирани обуки (на пр. магистерски курсеви
за програмите на ЕУ, тренинзи, итн.);
 Учество во работните групи на АЛДА (за граѓанско учество и локално
управување, Западен Балкан, Медитеранот, поддршка на Агенциите за
локална демократија);
 Понуди за стажирање и размени;
 Учество во програмата „Волонтери за демократија“ преку која членките
одбираат волонтери за учество на меѓународни настани.
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Како да станете наша членка?
Доколку сакате да станете членка на Европската асоцијација за локална демократија, ве молиме
пополнете го формуларот во прилог според упатството.
Формуларот заедно со краток опис на апликантот и мотивацијата за членство да се испратат
на следнава електронска адреса: alda@aldaintranet.org
Барањата за членство се одобруваат од страна на Управниот одбор на АЛДА, најчесто во период од
еден месец. Откако Управниот одбор ќе го одобри барањето за членство, ќе добиете известување за
начинот на плаќање на членарината. По извршеното плаќање, добивате статут на полноправна членка
на АЛДА.
За повеќе информации контактирајте нè на телефон: +39 0444 54 01 46 или преку
електронска пошта: alda@aldaintranet.org

Ви благодариме за вашиот интерес за Европската асоцијација за локална
демократија!
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Membership Application Form
1 – Status and contacts
Name of the organization/institution applying for ALDA membership (or name of the person for individuals):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Typeof organization or institution(mark the
box):
☐ Municipality
☐ County
☐ Region

☐ NGO
☐ Other: ……………………………………………..

Contact person of the organization
Name and surname: ...….………………………………………………………………..…Role/Position: ………………………………………………………….
Address: …………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Postal Code: …………….………….………. City: ……………………………...……………….… Country: ……………….……..………………….……………..
Tel.: ……………………………….………… Fax: ……………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………...
If you would like to be part of one of ALDA’s working groups, please tick the box corresponding to your interest. (Optional)
☐ Western Balkans
☐ Eastern Partnership
☐ Mediterranean Area
☐ Participation and Local Governance ☐ Local Democracy Agencies support
2 – Fees
The following membership fees apply to (please, mark):
Type of membership

Annual membership fee
Number of

A. Membership for Local and

inhabitants

Regional Authorities

(Municipality*,
County, Region)

10 – 10.000

300 EUR

10.000

–

50.000

–

200.000 –

50.000

200.000

1.000.000

600 EUR

1200 EUR

2400 EUR

>1.000.000

4800 EUR

B. Membership for NGOs,
Universities and other

300 EUR

institutions
* For municipalities hosting an LDA, only half of the fees are requested
3 – Description of the applicant and the motivation for becoming member of ALDA
Please, describe shortly (1 page) the applicant, its activities and motivation for becoming member of ALDA.
The form, together with a short description of the applicant and the motivationfor becoming member of ALDA should be returned
to ALDA via email to alda@aldaintranet.org
Memberships are approved on a continuous basis, usually within a month by ALDA's Governing Board. As soon as the Governing
Board approves the application, the applicant will receive instructions for payment of the membership fee. The applicant is
considered a full member of ALDA once the membership fee is paid.
For more information pleasecontact ALDAat tel.+39 044454 0146or email:alda@aldaintranet.org
Thank you for your interest in the European Association for Local Democracy!
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Нашите контакт-адреси
Канцеларија во Стразбур
Совет на Европа1, avenue de l'Europe F-67075
Strasbourg - France
Телефон: +33 3 90 21 45 93
Факс: +33 3 90 21 55 17
E-пошта: aldastrasbourg@aldaintranet.org
Генерална адреса за контакт: alda@aldaintranet.org

Канцеларија во Брисел
Rue Belliard 20
1040 Brussels -Belgium
Телефон: +32 2 430 24 08
E-пошта: aldabrussels@aldaintranet.org

Канцеларија во Виченца
Viale Milano 66
36100 Vicenza - Italy
Телефон: +39 04 44 54 01 46
Факс: +39 04 44 23 10 43
E-пошта: aldavicenza@aldaintranet.org

Канцеларија во Скопје
Булевар „Партизански одреди“ 43Б/1-5,
1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 6091 060
E-пошта: aldaskopje@aldaintranet.org

Канцеларија во Суботица
Trg Cara Jovana Nenada 15 SRB24000 Subotica - Serbia
Телефон/Факс: +381 24 554 587
Е-пошта: aldasubotica@aldaintranet.org
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