
ALDA promovează cultura păcii,

incluziunii și dezvoltării prin

proiectele și misiunea sa
Buletin informativ ALDA iunie 2022

ALDA+ la Zilele Europene de Dezvoltare 2022 
 

În perioada 21-22 iunie 2022, Bruxelles va găzdui Zilele Europene de Dezvoltare 2022 (EDD),
cel mai important forum european privind parteneriatul internațional organizat de Comisia

Europeană. 
 

Ediția din acest an, intitulată „Poarta de Acces Globală: construirea de parteneriate durabile
pentru o lume conectată”, va fi dedicată nu numai Strategiei europene ca atare, ci și modului

de îmbunătățire și dezvoltare din perspectivă digitală, energetică și de transport. Acesta din
urmă în special va fi un domeniu în care ALDA+ își va oferi contribuția!

 
Citeste mai mult →

Conferință de sprijinire a
Agențiilor pentru Democrație

Locală din Ucraina
 

Pe măsură ce războiul împotriva
Ucrainei este încă în desfășurare și
continuă să fie distruse visele
oamenilor, iar zilele curg, ALDA
consideră că este responsabilitatea sa
să atragă atenția asupra celor care
luptă acum pentru asigurarea protejării
drepturilor și libertăților.
 
În angajamentul său de a consolida
Agențiile de Democrație Locală,
Asociația invită autoritățile locale și
organizațiile societății civile la
conferința intitulată „Sprijinirea
Agențiilor de Democrație Locală din
Ucraina”.
 

Citeste mai mult →

Proiect APPROACH: o
moștenire de cunoștințe,
experiență și îmbunătățiri

concrete în sprijinul
Cetățenilor Mobili din UE
(EUMC) din comunitățile

europene
 
Cât de disponibile sunt comunitățile să
sprijine mobilitatea cetățenilor UE
(EUMC) și cum se confruntă aceștia
din urmă cu trecerea de la un stat
membru la altul, în special în ceea ce
privește accesibilitatea serviciilor în era
digitală?
Proiectul APProach a răspuns cu
succes acestor provocări, fiind astfel
dispus să reducă decalajul dintre
cetățeni și Autoritățile Locale.

Citeste mai mult →
SDG 16 →

 

Parteneriatul strategic cu
CERV: Acțiuni și inițiative de
promovare a democrației și

păcii
 
La începutul acestui an, ALDA -
Asociația Europeană pentru
Democrație locală - a primit grantul
operațional al programului Cetățeni,
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,
egalității (inclusiv egalitatea de gen) și
promovarea integrării genului și a
nediscriminării
2. Implicarea și participarea cetățenilor;
în ceea ce privește promovarea
angajamentului și participării
cetățenilor la viața democratică a
Uniunii, a schimburilor între cetățenii
diferitelor state membre și a creșterii
gradului de conștientizare a istoriei
comune europene 
 

Citeste mai mult →

Proiectul Part-Y a devenit
parte a parcului de expoziții
itinerante FAIR pentru Noul
Festival Bauhaus european!

 
În perioada 9 - 12 iunie, proiectul Part-
Y a făcut parte din parcul de expoziții
itinerante FAIR pentru Noul Festival
Bauhaus European!
 
Proiectul Part-Y, reprezentat de ALDA
și Kallipolis, a luat parte la festival și a
făcut schimb de opinii cu cetățenii
despre proiect și împărtășind expertiza
lor în amenajarea locurilor și
planificarea urbană, diseminând
manualul său pentru a sprijini tinerii în
activitățile de creare a amenajare a
spațiilor!
 
Festivalul a fost o oportunitate
incredibilă de a crește gradul de
conștientizare cu privire la proiect și la
includerea tinerilor în procesele de
luare a deciziilor în ceea ce privește
amenajarea spațiilor.
 

Citeste mai mult →
SDG 5→

3 STEPS: metode de
includere a tinerilor migranți

defavorizați 
 

În perioada 24-25 mai 2022, la Atena,
Grecia, a avut loc o reuniune a
partenerilor transnaționali ai
proiectului 3 STEPS, cu participarea
atât la fața locului, cât și online.
Înainte de a explora specificul
evenimentului, să facem aruncăm o
privire în trecut pentru a înțelege mai
bine conceptul acestei inițiative.
În Declarația de la Paris din 2015,
miniștrii europeni ai educației și-au
reiterat angajamentul pentru o educație
incluzivă ca factor de deschidere
important al incluziunii sociale, prin
urmare migranții și refugiații vor fi
ajutați să-și asigure participarea
deplină în societate, asigurându-le o
bună educație pentru tranziția către
piaţa muncii.
 

Citeste mai mult →
SDG 4 →

Investiții Teritoriale integrate
în zonele metropolitane aflate

în centrul evenimentului
CAMELOT din Oporto

 
În perioada 7-8 iunie, ALDA a participat
la evenimentul proiectului CAMELOT
găzduit de Zona Metropolitană Porto,
Portugalia (AMP). În timpul întâlnirii de
două zile, partenerii au împărtășit
experiențe privind managementul
Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI).
 
Evenimentul a debutat cu intervenția lui
Manuel Pizarro, deputat în
Parlamentul European, care a
prezentat rolul Investițiilor Teritoriale
Integrate în zonele metropolitane,
subliniind importanța autorităților locale
și regionale în funcționarea instituțiilor
UE. 
 

Citeste mai mult →
 

Implementarea unei strategii de adaptare la schimbările climatice și
la riscul de inundații în zonele urbane și rurale: realizările LIFE

Beware
 
46 de luni de activități, 6 parteneri, 7 intervenții concrete pentru implementarea Măsurilor
Naturale de Retenție a Apei, 1 misiune: implementarea unei strategii de adaptare la

schimbările climatice și riscul de inundații în zonele urbane și rurale, prin
implicarea activă a comunităților locale. Acesta este proiectul Life Beware, ale cărui

rezultate au fost prezentate în cadrul evenimentului final din 4 iunie la Santorso.
 

Citeste mai mult →
SDG 13 →

ALDA PENTRU CULTURĂ

Sremski Karlovci a salutat
partenerii proiectului

DESIRE! 
 
În perioada 8-11 mai, Dunărea 1245 și
minunatul oraș Sremski Karlovci au
întâmpinat partenerii europeni ai
proiectului DESIRE.
Cu ocazia Zilei Europei, partenerii
proiectului DESIRE s-au reunit pentru
prima dată față în față după demararea
proiectului la sfârșitul anului 2020, în
perioada pandemiei de COVID19.
Acest eveniment internațional a oferit
oportunitatea de a prezenta lucrările și
activitățile realizate de fiecare partener.
Toți partenerii au venit cu idei creative
și inovatoare pentru a vorbi despre
Uniunea Europeană, valoarea ei și mai
ales Declarația Schuman.
 

Citeste mai mult →

LET’S MEET (la Bruxelles!):
partenerii proiectului s-au

reunit pentru prima lor
întâlnire internațională

 
"Uniți în diversitate", nu este doar
motto-ul Uniunii Europene, ci și ideea
fundamentală pe care se bazează
proiectul LET’S MEET.
 
Proiectul LET’S MEET are ca scop
ștergerea granițelor geografice prin
partajarea, prin utilizarea de noi
mijloace media, cum ar fi podcast-uri,
biografii ale celor mai proeminente
figuri ale culturilor europene, în scopul
de a evidenția și de a îmbrățișa
diversitatea culturală înrădăcinată în
istoria europeană.

 
Citeste mai mult →

Știri de la Agențiile de Democrație Locală

Tineretul Mediteraneean din Tunisia și Italia a construit un pod
pentru incluziune prin artă și teatru

 
Transmițând mesaje inspiratoare și universale comunității, încă o dată, aproximativ 40 de

tineri cu dizabilități au urcat pe scenă pe 31 mai 2022, în Kairouan, Tunisia și au
prezentat o mare varietate de spectacole. Evenimentul a fost organizat de LDA Tunisia în

cadrul proiectului „Începând cu tine” pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilități și
incluziunea lor în societate.

 
Dintre cei 40 de participanți, 30 de interpreți au fost tunisieni din orașul Kairouan, în timp
ce 10 au fost studenți italieni, parte a asociației „Mettiamoci In Gioco”, care au călătorit

din Italia la Kairouan special pentru a se alătura spectacolului și a evolua în cadrul
evenimentului!

 
Citeste mai mult →

CALLS FOR PROPOSALS

Call 1 - Press and media councils and professional standards (TOPIC ID: CREA-CROSS-
2022.MFP-COUNCILSandSTANDARDS)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Iceland, Norway,
Liechtenstein, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia,
Turkey, Armenia, Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 2 - Enhancing CSO’s Contribution to Governance and Development Processes in Viet
Nam (EuropeAid/174088/DD/ACT/VN)
Deadline of the call: 31 August 2022
Location: Viet Nam (eligible countries: Viet Nam and EU Member States)

Call 3 -Strategic partnership for strengthening Civil Society in Egypt
(EuropeAid/174137/DD/FPA/EG)
Deadline of the call: 06 September 2022
Location: Egypt (eligible countries: Egypt and EU Member States) 
 

Call 4 -EU National Resource Center for Serbia (EuropeAid/173790/DD/ACT/RS)
Deadline of the call: 16 September 2022
Location: Republic of Serbia (eligible countries: Republic of Serbia or EU Member States)
 

Call 5 - Social innovation for a fair green and digital transition (TOPIC ID: ESF-2022-SOC-
INNOV)
Deadline of the call: 02 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
 

Call 6 - Pan-European Engagement Grant (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Deadline of the call: 03 August 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, Serbia, Montenegro, Kosovo)
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