
 
 

 

 
 

ALDA нагороджена Європейським призом за «Зміцнення управління»  
в рамках проекту AGREED 

 
22 червня 2022 року Представництво Європейського Союзу в Республіці Молдова провела 
третій Гала-концерт громадянського суспільства 2022, у рамках якого були нагороджені 
переможці організацій громадянського суспільства з Республіки Молдова, які зробили 
внесок у консолідацію демократії, економічний і соціальний розвиток. 
Організації громадянського суспільства, бенефіціари допомоги ЄС, які досягли визначних і 
відчутних результатів, просуваючи європейські цінності, демократію, економічний і 
соціальний розвиток, як на національному, так і на місцевому рівнях, були нагороджені на 
заході в наступних категоріях: 

• Міцне управління 

• Міцне суспільство 

• Міцна економіка 

• Міцний зв’язок 

У рамках цього ALDA була нагороджена Європейською премією за «Зміцнення управління» 
на гала-концерті громадянського суспільства 2022, організованому Представництвом 
Європейського Союзу в Республіці Молдова. 

 

ALDA отримала Європейську премію за «Зміцнення управління» на гала-концерті 
громадянського суспільства 2022 

  

Серед визначних результатів, досягнених Асоціацією, це трансформація центральної алеї 
«Парк Штефана чел Маре» у місті Чимішлія на приємну та сучасну громадську зону. За 
підтримки Європейського Союзу на алеї тепер є 20 лавочок для перехожих, 20 урн для сміття, 
щоб утримувати територію в чистоті та дві інформаційні панелі, щоб інформувати місцевих 
жителів про діяльність мерії. 
 

Крім того, ALDA мобілізувала громаду, щоб відновити красу ще одного символічного місця 
відпочинку під назвою «Vatra Cimișliei», яке місцева влада та активісти перетворили на 
справжню туристичну перлину. Асоціація також підтримала облаштування кількох місць. 
ігровий майданчик для дітей у Чимішлії та зону активного відпочинку для молоді – у всіх цих 
ініціативах місцевих жителі брали активну участь у співпраці з місцевою владою. 
 

ALDA нагороджена Європейським Призом за “Зміцнення управління” за значні результати, 
досягнуті завдяки проекту “Активізація державних реформ для покращення розвитку” 
(AGREED) профінансований Європейським Союзом.  

https://www.eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
https://www.alda-europe.eu/progetto/agreed/
https://www.alda-europe.eu/progetto/agreed/


Таким чином, через проекти, підтримані AGREED, члени місцевих громад брали 
безпосередню участь у розвитку громади з метою покращення умов свого життя через 
спільну сплановану діяльність з місцевими НУО та місцевою владою. 
 
Крім того, громадяни розширили власні можливості діяти у громаді та свої навички 
відповідальної участі в забезпеченні належного місцевого врядування. 
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