Конференція з підтримки Агентств місцевої демократії в Україні
Оскільки війна, що триває проти України, продовжує перебувати під загрозою, мрії продовжують
ламатися, а дні плинуть, ALDA вважає, що вона зобов’язана привернути увагу до тих, хто зараз
бореться за захист своїх прав і свобод.
Намагаючись зміцнити Агенції місцевої демократії, Асоціація запрошує громаду місцевих органів
влади та громадських організацій на конференцію під назвою «Підтримка Агенцій місцевої
демократії в Україні». Цей захід має на меті надати достовірну інформацію про ситуацію в Україні, а
також про заходи, які ALDA впровадила для підтримки цивільного населення та людей, які
потребують допомоги. Конференція також стане приводом зосередитися як на поточній, так і на
можливій майбутній діяльності, що потребує подальшої підтримки.
Конференція відбудеться 22 червня 2022 року о 14:30 в Брюсселі в «Residence Palace»
Таким чином, ALDA представить можливості для подальшого розширення мережі, пояснивши
систему місцевого самоврядування, яка наразі діє. Живучи в період невизначеності, Агенції місцевої
демократії є потужним інструментом для підтримки громад, які постраждали від криз і війни.
Зокрема, конференція відбудеться 22 червня 2022 року з 14:30 до 17:30 у Брюсселі, Бельгія, у
Резіденс Палац, вулиця Ветстраат 155, 1040.
Тім Петерс, Голова Фонду Конрада Аденауера в Україні (підлягає підтвердженню), виступить зі
вступним словом, таким чином починаючи конференцію. Захід буде розбитий на дві панельні
дискусії, кожна з яких розглядатиме різні аспекти теми в центрі зустрічі: Агенції місцевої демократії
(LDA).
Модератором першої дискусії стане Антонелла Вальморбіда, генеральний секретар ALDA, і вона
буде зосереджена не лише на свідченнях LDA, а й на методах, які вживаються з точки зору
просування демократії та залучення людей.
Серед основних доповідачів першої сесії:
• Тетяна Ломакіна, Радниця-уповноважена Президента України з питань безбар'єрності та
Делегат Агентства місцевої демократії в Маріуполі
• Олександра Дулькевич, Мер міста Гданськ, Президент Робочої групи Комітету Регіонів в
Україні, головний партнер LDA Маріуполь
• Андреас Кіфер, Генеральний Секретар і Директор Конгресу місцевих і регіональних
влад (підлягає підтвердженню)
Переходячи до другої панельної дискусії, остання частина конференції буде присвячена конкретній
підтримці та потребам Агенцій. Після формату перших дебатів, другі буде модерувати Олександру
Койка, Регіональний Координатор Східного партнерства ALDA, серед основних доповідачів:
• Інна Волкова, Член Районної ради у місті Одеса
• Анжеліка Пилипенко, Делегат LDA у Дніпропетровській області і представниця
муніципалітету міста Дніпро
• Дзенана Дедіч, Делегат LDA Мостар
• Представник з муніципалітету міста Вінниця (Україна), потенційне місто-приймач LDA
(підлягає підтвердженню)

Загалом, ALDA знає, що прибічники місцевого самоврядування також готові взяти на себе
зобов’язання, кажучи українським місцевим агенціям, що їхня мужність є нагадуванням не
сприймати демократію, мир і свободи як належне.

