Стратегічне партнерство з CERV: дії та ініціативи для сприяння демократії та миру
У цьому році, ALDA – Європейська Асоціація місцевої демократії отримала нагороду, а саме Грант від
Програми Європейського Союзу Громадяни, Рівність, Права та Цінності (CERV)!
Із загальної точки зору, поданий грант пояснює такі принципи:
1. Рівність, права та гендерна рівність; зосередження уваги на заохоченні прав, недискримінації,
рівності (включаючи гендерну рівність) і просуванні включення гендеру та недискримінації
2. Залучення та участь громадян; з точки зору сприяння залученню громадян та участі в
демократичному житті ЄС, обмінів між громадянами різних держав-членів та підвищення обізнаності
про спільну європейську історію
3. Програма «Дафна», які виступає за боротьбу з насильством, включаючи гендерне насильство та
насильство по відношенню до дітей
4. Цінності Союзу, спрямовані на їх захист і популяризацію.
Натхненна вищезгаданими напрямками, ALDA повністю віддана перетворенню цих цілей у
реальність, залучаючи громадян та місцеві громади до своїх дій. Проект DESIRE, спрямований на
підвищення обізнаності людей і особливо молоді про історичну важливість і значення Декларації
Шумана для ЄС, є лише одним з прикладів.
Положення програми CERV на основі проектів та ініціатив ALDA
Тим не менш, Асоціація співпрацює та обмінюється з кількома іншими організаціями та мережами,
починаючи з Агенцій місцевої демократії до інших ОГС та установ.
Починаючи з першого, ALDA організувала спеціальну конференцію за участю кількох донорів та
зацікавлених сторін щодо поточної ситуації та можливих майбутніх можливостей для Агентств
місцевої демократії в Україні, які бажають внести свій внесок у процес розбудови миру, залучення
громадян, суворо засуджуючи цю війну. Конференція відбудеться 22 червня 2022 року о 14:30 в
Резіденс Палац, вулиця Ветстраат 155, Брюссель, Бельгія
Враховуючи останнє, ALDA приєднається до Церемонії нагородження Європейського руху
федералістів у Вероні, щоб відзначити переможців конкурсу «Давайте станемо громадянами
Європи» 30 червня 2022 року о 16:00 у Лоджії Фра Джокондо, Верона, Італія.
Це лише деякі з незліченних ініціатив, здійснених ALDA в рамках програми CERV, як провідної
асоціації в рамках просування демократії та залучення громадян, в Європі та за її межами.

