Parteneriatul strategic cu CERV: Acţiuni și iniţiative de promovare a democraţiei și păcii
La începutul acestui an, ALDA - Asociaţia Europeană pentru Democraţie locală - a primit grantul operaţional
al programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) al Uniunii Europene!
Din perspectivă generală, acest grant specific este articulat pe următorii piloni:

1. Egalitatea, Drepturile și Egalitatea de Gen; concentrându-se pe promovarea drepturilor,
nediscriminării, egalităţii (inclusiv egalitatea de gen) și promovarea integrării genului și a
nediscriminării
2. Implicarea și participarea cetăţenilor; în ceea ce privește promovarea angajamentului și participării
cetăţenilor la viaţa democratică a Uniunii, a schimburilor între cetăţenii diferitelor state membre și
a creșterii gradului de conștientizare a istoriei comune europene
3. Daphne; care reprezintă combaterea violenţei, inclusiv a violenţei bazate pe gen și a violenţei
împotriva copiilor
4. Valorile Uniunii, vizând protecţia și promovarea valorilor Uniunii
Bazat și inspirat de aceste linii directoare menţionate mai sus, ALDA s-a angajat pe deplin în transformarea
acestor obiective în fapte, implicând astfel cetăţenii și comunităţile locale în acţiunile sale. Proiectul DESIRE,
care vizează conștientizarea oamenilor și în special a tinerilor cu privire la importanţa istorică și la sensul
Declaraţiei lui Schuman pentru UE, este doar un exemplu.
Pilonii programului CERV care stau la baza proiectelor si iniţiativelor ALDA
Cu toate acestea, Asociaţia colaborează și face schimburi cu mai multe entităţi și reţele, de la Agenţiile de
Democraţie Locală la alte OSC-uri și instituţii.
Pornind de la prima etapă, ALDA a organizat o conferinţă dedicată, cu implicarea mai multor donatori și
părţi interesate, privind situaţia actuală și posibilele oportunităţi viitoare pentru Agenţiile de Democraţie
Locală din Ucraina, dornice să contribuie la procesul de consolidare a păcii, angajamentul cetăţenilor,
condamnând în același timp ferm acest război. Conferinţa va avea loc pe 22 iunie 2022, la ora 14.30 la
Residence Palace, Wetstraat 155, Bruxelles, Belgia
Având în vedere aceasta din urmă, ALDA se va alătura Ceremoniei de Premiere a Mișcării Federaliste
Europene de la Verona, pentru a sărbători câștigătorii concursului „Hai să devenim cetăţeni europeni” care
se va desfășura pe 30 iunie 2022, la ora 16, la Loggia Frà Giocondo, Verona, Italia.
Acestea sunt doar câteva dintre nenumăratele iniţiative întreprinse de ALDA, în cadrul programului CERV,
ca asociaţie lider în cadrul promovării democraţiei și angajamentului cetăţenilor, în Europa și în afara ei.

