
 
 
 
 

 

Україна потребує нас. Ініціативи та пропозиції ALDA для 

об’єднання зусиль та #StandWithUkraine1 
 
Пройшов тиждень як Росія вторглася в Україну, розв’язавши конфлікт у центрі 
європейського континенту. Під скептичним поглядом усього Світу, мир, до якого ми 
десятиліттями відносилися як належне, був порушений повномасштабною війною, яка 
стосується всіх нас і кожного громадянина з 5 континентів. 
 
Так само, ALDA – Європейська Асоціація Місцевої Демократії, була глибоко сприйняла 
конфлікт і наразі мобілізує всі свої ресурси для надання допомоги та підтримки 
українському народові. 
 
Насправді, зв’язків, що об’єднують ALDA та Україну, багато і вони надзвичайно міцні: 
кілька членів та партнерів ALDA є українцями, як і частина наших співробітників, які 
працюють в Агенціях місцевої демократії в Маріуполі та Дніпрі. Наш офіс у Кишиневі 
(Молдова) також повністю торкнулася війна в Україні.  
 
У цьому контексті генеральний секретар ALDA Антонелла Валморбіда та весь персонал 
Асоціації перебувають у постійному контакті з нашою українською мережею – через 
спеціальний підрозділ, створений для управління надзвичайними ситуаціями. 
 
ALDA також відповідає на зростаючу кількість запитів членів і громадян, які бажають 
зробити свій внесок у справу та підтримати жертв конфліктів. 
 
 
Тож, що ми можемо зробити аби допомогти і підтримати Україну? 
 

● ПУБЛІЧНО ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ  

Не будемо вважати належним підтримку України. Зараз, приміром, підтримувати 
Україну, демонструючи український прапор та банери, це сильний меседж, який 
необхідно поширювати від місцевої громади до всього світу, закликати до 
припинення вогню та миру (на вашому веб-сайті, комунікаційних платформах та 
соціальних мережах). Також, є наші джерела комунікацій, які ви можете 
використовувати: 

●  Заява ALDA Україна – Росія 

● Україна: Маріуполь у центрі уваги, члена ALDA та приймаючому місті 

Агентства місцевої демократії  

 

                                                        
1 «Підтримую Україну» 

https://www.alda-europe.eu/library/statement-on-ukraine-russia/


● ЗВЕРТАТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ і об’єднувати зусилля за 

допомогою акцій у підтримку України, які проводить ряд країн. Починаючи з 

прийому українських біженців, збору їжі та предметів першої необхідності 

для потребуючих людей, до пожертв. 

  
● РОБИТИ ПОЖЕРТВИ на підтверджені банківські рахунки: На даний момент 

ALDA вирішила підтримати збір коштів, ініційований: 

○ Муніципалітетом  міста Маріуполя – нашого члена – який знаходиться 

під сильною загрозою і потребує допомоги. Будь ласка, банківські 

реквізити вказані нижче. 

○ AO EZZYLINK – молдавська асоціація, яка надає постійну допомогу 

українським біженцям, які перетинають кордон з Молдовою, 

забезпечуючи людей теплою їжею, ковдрами та іншими речами першої 

необхідності. Будь ласка, банківські реквізити вказані нижче – відповідно 

до валюти вашої пожертви. 

  
● ЗАЛУЧАТИСЯ ДО АКТИВНОСТЕЙ ALDA 

Через відділ надзвичайних ситуацій, ALDA буде запроваджувати декілька ініціатив на 
підтримку українських громад та біженців. Якщо ви хочете посприяти та/або зробити 
свій внесок та об’єднати зусилля, надішліть нам свій лист зацікавленості, надіславши 
електронного листа на адресу: alda4ukraine@alda-europe.eu  
  
#ALDAforUkraine 
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