
ALDA сприяє покращенню культури

миру, інклюзії та розвитку через

свої проекти та місію
Бюлетень ALDA Червень 2022

LDA+ на Європейських днях розвитку 2022
 

21-22 червня 2022 року, у Брюсселі будуть проводитися Європейські дні розвитку
2022 (EDD), найважливіший в Європі форум міжнародного партнерства, організований

Європейською комісією. 
 

Цьогорічний випуск під назвою «Global Gateway: побудова стійких партнерств для
об’єднання світу» буде присвячений не лише ЄвропейсьAкій стратегії як вона є, а й тому,

як покращити та сприяти її розвитку з точки зору цифрових технологій, енергії та
транспорту. У сферу транспорту в особливості ALDA+ зробить свій внесок.

 
Детальніше →

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».
 

Детальніше →

Проект APProach: спадок
знань, досвіду та

фактичних покращень для
підтримки мобільності

громадян ЄС у
європейських спільнотах

 
Яким чином громади можуть
підтримувати мобільність
громадян ЄС (EUMCs), як вони
переживають перехід від країни-
члена до іншої, особливо з точки
зору доступності послуг у цифрову
еру?
 
Проект APProach успішно відповів на
ці виклики, таким чином маючи на
меті скоротити розрив між
громадянами та місцевою владою. 
 

Детальніше →
SDG 16 →

 

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.
 

Детальніше →

Проект «Part-Y» став
частиною мобільної

виставки FAIR, які будуть
презентовані на Новому
європейському фестивалі

Bauhaus!
 

З 9 по 12 червня, проект «Part-Y»
став частиною мобільної виставки
FAIR Mobile Exhibition до Нового
європейського фестивалю Bauhaus! 
Проект Part-Y був презентований
ALDA та Калліполіс на фестивалі,
відбувся обмін досвіду з
громадянами у сфері плейсмейкінгу
та міського планування, поділившись
довідником для підтримки молоді у
плейсмейкінгу!
Фестиваль став неймовірною
нагодою підвищити обізнаність щодо
проекту та залучення молоді до
процесів прийняття рішень щодо
плейсмейкінгу. 
 

Детальніше →
SDG 5→

3 КРОКИ: методи інклюзії
малозабезпеченої
мігрантської молоді

 
24-25 травня 2022 відбулася
зустріч Транснаціональних
Партнерів проекту 3 STEPS в
Афінах, Греція, з партнерами як на
місці, так і онлайн.
Перш ніж заглиблюватися в
особливості заходу, давайте зробимо
крок назад, щоб краще зрозуміти
концепцію цієї ініціативи.
У Паризькій декларації 2015 року,
Європейські міністри освіти знову
оголосили про свій внесок
інклюзивній освіті як важливому, що
відкриває двері для соціальної
інтеграції, тому мігрантам та
біженцям потрібно допомогти
забезпечити їх повну участь у житті
суспільства, хорошу освіту та
перехід до ринку праці.
 

Детальніше →
SDG 4 →

Інтегровані територіальні
інвестиції в мегаполіси в
центрі заходу CAMELOT в

Порту
 

7-8 червня, ALDA взяла участь у
заході, присвяченому
проекту CAMELOT  організований
Столичним районом Порту,
Португалія (AMP). Протягом
дводенного заходу, партнери
обмінювалися досвідом щодо
управління Інтегрованих
Територіальних Інвестицій (ITI).
Захід розпочався з виступу Мануеля
Пісарро, члена Європейського
парламенту, який представив роль
інтегрованих територіальних
інвестицій у столичних регіонах,
підкресливши важливість місцевих
та регіональних органів влади у
функціонуванні інституцій ЄС.
 

Детальніше →
 

Реалізація стратегії адаптації до зміни клімату та ризику
повеней у міській та сільській місцевості: досягнення проекту

LIFE Beware
 
46 місяців діяльності, 6 партнерів, 7 конкретних подій для впровадження природних
заходів з утримання води, 1 місія: впровадження стратегії адаптації до зміни
клімату та ризику повеней у містах та сільській місцевості через активне
залучення місцевих громад. Це проект Life Beware, результати якого були

представлені на заключному заході 4 червня в Санторсо.
 

Детальніше →
SDG 13 →

ALDA І КУЛЬТУРА

Стремські Карловці вітають
партнерів проекту DESIRE! 

 
 
З 8 по 11 травня Дунай 1245 і
прекрасне місто Стремські
Карловці вітали європейських
партнерів проекту DESIRE.
 
З нагоди Дня Європи партнер
проекту DESIRE вперше зібрався
віч-на-віч після старту проекту
наприкінці 2020 року, під час
пандемії COVID-19. Ця міжнародна
подія стала нагодою представити
роботу та діяльність кожного з
партнерів. Усі партнери виступили з
творчими та інноваційними ідеями,
щоб розповісти про Європейський
Союз, його цінність і особливо про
Декларацію Шумана. Метою було
активне залучення молоді до
реалізації ініціатив та підходів до
історії. 

Детальніше →

LET’S MEET (в Брюсселі!):
партнери проекту зібралися
на першій міжнародній

зустрічі
 
«Об’єднані в різноманітті» – це не
лише девіз Європейського Союзу, а й
фундаментальна ідея, на якій
базується проект «LET’S MEET».
 
Проект LET’S MEET має на меті
стерти географічні кордони шляхом
обміну, використовуючи нові медіа,
такі як подкасти, біографії
найвидатніших діячів європейських
культур, щоб висвітлити та охопити
культурне розмаїття, яке корінням
уходить в європейську історію.
 

Детальніше →

НОВИНИ З АГЕНЦІЙ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Середземноморська молодь з Тунісу та Італії побудувала
інклюзивний міст через мистецтво та театр

 
Через надихаючі та універсальні засоби, близько 40 молодих людей з

обмеженими можливостями вийшли на сцену 31 травня 2022 року в Кайруані,
Туніс, і презентували громаді різноманітні виступи. Захід був організований LDA
Туніс в рамках проекту “Починаючи з тебе” для реабілітації людей х інвалідністю і їх

адаптації в суспільстві.
Серед 40 учасників 30 виконавців були тунісцями з міста Кайруан, а 10 були
італійськими студентами, які входять до асоціації “Mettiamoci In Gioco”, які

приїхали з Італії до Кайруана, щоб приєднатися до шоу та виступити на заході!
 

Детальніше →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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