
 
 
 

Європейський Знак Якості Корпусу Солідарності: 3 плідні роки Агенції 

місцевої демократії у Чорногорії 

З лютого 2019 року Агенція місцевої демократії у Чорногорії (ЛДА Чорногорія) була 

нагороджена Європейським Знаком Якості Корпусу Солідарності як спрямовуючої, так і 

приймаючої організації, що присвятила 2021 рік заходам з розбудови потенціалу.  

 

Так, представники ЛДА Чорногорія відвідали декілька заходів з нарощування 
потенціалу та побудови нетворкінгу, організованих сумісно з SALTO-YOUTH , тоді як 
TOSCA виступала у якості організатора тренінгів та підтримки активних в 
волонтерських акцій. 
 
Із загальної точки зору, молодіжна програма LDA MNE youth program спрямована на 
посилення участі молоді, волонтерства та активності на місцевому рівні. Крім того, у 
2014 році, Агентство започаткувало нову ініціативу, присвячену молодому поколінням 
- Info Point Niksic. Якщо детальніше, то ініціатива є сервісом, який надає інформацію 
про розвиток навичок через неформальну освіту, можливості для молоді, одночасно 
залучаючи молодь до проектної діяльності ЛДА та допомагаючи їй у реалізації власних 
ініціатив. 
 
З лютого 2019 року ЛДА Чорногорія нагороджена «Європейським Знаком Якості 
Корпусу Солідарності» як спрямовуюча, так і як приймаюча організація 
 
Крім того, у 2021 році проект «Cooperazione Montenegro», який фінансується та 
підтримується муніципалітетом Монфальконе та автономним районом Фріулі Венеція 
Джулія, приніс успішні результати. Проект включав семінари, тренінги та публічні 
заходи з метою зміцнення можливостей участі молоді на місцевому рівні та 
формування критичної думки. 
 
Більше того, «День захоплення молоді», який наприкінці року традиційно організувала 
LDA Чорногорія у співпраці зі школами, ОГС та університетами, об’єднує групи молодих 
осіб, які приймають рішення на місцевому рівні. Діалог та дебати розгорнулись щодо 
потреб та викликів молоді на європейському, національному та місцевому рівнях, 
стратегічних, особливо для молоді, планів, щодо безробіття, освіті, охорони здоров’я, 
культури, участі, дозвілля тощо. 
 
Нарешті, LDA Чорногорія відкрита для співпраці щодо проектів Erasmus та ESC і 
вважається надійним потенційним партнером для інших організацій, оскільки 
протягом 20 років LDA Чорногорія реалізувала численні молодіжні проекти та заходи. 

https://www.salto-youth.net/
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/73598_is?language=mt
https://www.facebook.com/infopointniksic/


Нагорода Європейським Знаком Якості Корпусу Солідарності є ознакою досвіду LDA 
Чорногорії у підтримці молоді! 
 
 
 


