
 
 
 
 
 

Adunarea Generală ALDA 2022 în Sprijinul Democrației Locale, Păcii și 
Rezilienței 

 
Suntem bucuroşi să vă anunţăm că Adunarea Generală anuală ordinară ALDA va avea loc 
pe 6 mai 2022, la Strasbourg, în cadrul summitului de la Strasbourg.  Evenimentul va 
reuni colegi din cadrul ALDA, Consiliul de Administrație, membri și prieteni, pentru a 
împărtăși rezultatele și realizările Asociației în vederea discutării pașilor și strategiile 
viitoare. 
Având în vedere evenimentele recente, cum ar fi războiul în desfășurare în Ucraina, este de la 
sine înțeles că angajamentul ALDA în sprijinirea culturii dialogului, abilitarea comunităților 
locale și încurajarea bunei guvernări joacă un rol important în promovarea păcii și a 
democrației.  
Aceasta din urmă, nu numai că este lumina călăuzitoare a Asociației, ci este și unul dintre cele 
zece subiecte cheie aflate în centrul Conferinței privind Viitorul Europei (CoFoE) în care 
ALDA s-a implicat profund, prin multiple proiecte, dar și în calitate de coordonator al cluster-
ului Democrație al „Convenției Societății Civile privind Conferința privind Viitorul Europei”.  
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Mai exact, spre sfârșitul CoFoE, organizațiile societății civile se vor reuni la Summitul de la 
Strasbourg, în dorința de a atrage atenția asupra nevoilor, speranțelor și așteptărilor 
oamenilor. Ideea din spatele summitului este, prin urmare, de a face auzită vocea cetățenilor, 
împuternicindu-i în același timp. 
În cadrul Adunării Generale ALDA 2022 vor fi desfășurate mai multe evenimente conexe pe 
tema creșterii gradului de conștientizare cu privire la guvernanța democratică. Mai 
exact, discuțiile se vor axa pe trei piloni principali: migrație, climă și educație care vor fi 
abordați în cadrul proiectelor EPIC, Climate of Change și respectiv GEM-IN.  
În general, prin această întrevedere anuală, ALDA își va dezvolta în continuare acțiunile, 
subliniind dedicarea sa de a edifica un mediu mai pașnic și mai rezistent, prin construirea de 
punți și stabilirea de parteneriate cu alte părți interesate și realități. 
 
🔏 Înregistrați-vă la Adunarea Generală  (până în 3 mai 2022) 
🔏 Puteți vedea aici Agenda 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbglrLF8EcmKN0_jdR8psDRaTwDeeD9xWMjUKtw2MUn3szIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbglrLF8EcmKN0_jdR8psDRaTwDeeD9xWMjUKtw2MUn3szIg/viewform
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/04/ALDAGA2022agenda1.pdf
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