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Suntem bucuroşi să vă anunţăm că Adunarea Generală anuală ordinară ALDA va
avea loc pe 6 mai 2022, la Strasbourg, în cadrul summitului de la Strasbourg. 
Evenimentul va reuni colegi din cadrul ALDA, Consiliul de Administrație, membri și

prieteni, pentru a împărtăși rezultatele și realizările Asociației în vederea discutării pașilor
și strategiile viitoare.

Având în vedere evenimentele recente, cum ar fi războiul în desfășurare în Ucraina, este
de la sine înțeles că angajamentul ALDA în sprijinirea culturii dialogului, abilitarea

comunităților locale și încurajarea bunei guvernări joacă un rol important în promovarea
păcii și a democrației.

 
Citeste mai mult →

Relatare despre sistemul
bazat pe oameni pentru
primirea refugiaților din

Ucraina
 

Pe 13 aprilie, partenerii din cadrul
proiectului EPIC și actorii externi s-au
reunit pentru cel de-al treilea webinar
al proiectului EPIC “De la primirea de
urgență la un răspuns incluziv și
durabil: relatare despre sistemul bazat
pe oameni pentru primirea refugiaților
din Ucraina”. În timpul webinarului,
participanții au ascultat și au vorbit cu
activiști într-un spațiu sigur, discutând
despre impactul narațiunilor
dăunătoare și asupra necesității unei
primiri durabile a refugiaților.
 

Citeste mai mult →

Implementarea Bunei
Guvernări în Kosovo -

eveniment de lansare ELoGE
 

Eticheta Europeană de Excelență în
Guvernanță (ELoGE) a fost prezentată
în Kosovo în cadrul evenimentului de
lansare organizat pe 6 aprilie 2022 la
Pristina. Dintr-o perspectivă mai largă,
acest eveniment trebuie înțeles într-un
context mai amplu, în care activează
ALDA. Astfel, Asociația a primit
acreditarea pentru implementarea
ELoGE nu doar în Kosovo*, ci și în
Bosnia și Herțegovina și Macedonia de
Nord.
 

Citeste mai mult →
 

Depășind Frontiere:
dezvoltarea conștientizării

identității europene
 
“Depășind Frontiere”: evenimentul final
al proiectului ACHIEVE
(Conștientizarea Istoriei Comune
pentru Identificarea și Extinderea
Valorilor Europei)  a avut loc între 4 și 5
aprilie în Vicenza, Italia. Organizată de
Istituto Rezzara, întâlnirea a avut loc în
format hibrid, permițând tuturor celor
14 parteneri din 13 țări, să se alăture
evenimentului.
 

Citeste mai mult →
SDG 16 →

Bine ați venit pe website-ul
DESIRE: aflați mai multe

despre declarația Schuman
 

Suntem bucuroși să vă prezentăm noul
website al proiectului DESIRE! Grație
noului website, toți doritorii pot găsi
informații despre proiect și despre cei
10 parteneri implicați în proiect. 
Prin intermediul acestui website, puteți
afla mai multe despre activitățile
implementate de parteneri, de exemplu
partenerul sârb, Dunărea 1245, a
organizat o plimbare într-un parc și a
invitat cetățenii să se alăture pentru a
face schimb de informații despre
Declarația Schuman, despre valorile
europene.
 

Citeste mai mult →

Mediul, obiceiurile oamenilor și biodiversitatea în centrul proiectelor
ALDA la festivalul TNOC

 
După cum am menționat în articolul nostru anterior, ALDA s-a alăturat Festivalului „The Nature

of Cities” (TNOC) Festival ca partener al ediției 2022.
 

Concentrarea pe mai multe probleme transdisciplinare, fie ele de mediu sau justiție socială;
TNOC Festival a animat toată lumea timp de 3 zile cu nenumărate evenimente. Beneficiind de
expertiza Asociației și de realizările atinse prin proiectele sale, ALDA a participat activ la TNOC

cu patru inițiative diferite și anume: „Life BEWARE”, „Life FALKON”, „CAP-PERI” și „Clime of
Change”.

 
Citeste mai mult →

REFLECTAREA TRANZIȚIEI DIGITALE

Guvernare deschisă și comunități inteligente - Înregistrați-vă la
evenimentul internațional!

 
Guvernarea deschisă este un concept larg care include multe aspecte și se pretează cu ușurință

la multe definiții. OECD o definește drept „o cultură a guvernanței bazată pe politici și practici
publice inovatoare și durabile inspirate de principiile transparenței, responsabilității și participării

care încurajează democrația și creșterea favorabilă incluziunii”.
 

Acum este timpul să aducem proiectul AVATAR la un alt nivel: alăturați-vă evenimentului
internațional din 24-27 mai de la Schio (Italia), pentru a învăța, pentru a împărtăși experiențe
și practici care, sperăm să conducă la o mai mare coordonare și armonizare a activităților și

practicilor, beneficiind în același timp nu doar de implementarea proiectului în sine, dar și
implicarea cetățenilor din orașele mici și mijlocii.

 
Citeste mai mult si inregistreaza-te →

SDG 9→

Parteneriatele societății
civile: buna guvernare și

participarea digitală pentru
societatea civilă turcă și

europeană
 
Luna trecută (martie 2022) a marcat
încheierea programului TEAM4TEAM
susținut de MitOst în cadrul
Programului de Parteneriat al Societății
Civile 2020-2022. Acest program,
implementat de ALDA și partenerul său
turc MEDAR – Asociația de Cercetare
a Mass-Mediei, a avut ca scop
promovarea unui discurs democratic,
consolidarea capacității actorilor mass-
media de la nivel local de a funcționa
ca forțe motrice ale democrației și de a
încuraja societatea civilă să se implice
mai activ în afacerile publice și să-și
exprime/raporteze opiniile.
 

Citeste mai mult →

Proiectul P-CUBE în derulare:
Vino să joci politici publice!

 
Proiectul P-CUBE – Playing Public
Policy, este un joc digital educațional
destinat să învețe studenții,
profesioniștii și funcționarii publici cum
se iau deciziile în sfera publică,
abordând elementele individuale ale
procesului de elaborare a politicilor. 
Scopul P-CUBE este de a dezvălui
complexitatea procesului de
elaborare a politicilor publice,
învățând jucătorii elementele pe care
antreprenorii politici trebuie să le ia în
considerare în planificarea lor și
modalitățile în care pot încerca să
modifice aceste elemente pentru a
introduce inovația dorită.
 

Citeste mai mult →
SDG 4 →

STIRI DE LA ADL-uri

Reabilitare bazată pe comunitate și Teatru Social Incluziv
 

Spectacolul incluziv intitulat „Teatru pentru toți”, organizat de Agenția de Democrație Locală
Tunisia (LDA Tunisia) a avut loc pe 30 martie 2022, în centrul cultural Chebika-Kairouan, în
cadrul proiectului „Je Repars de Toi”: Reabilitare bazată pe comunitate și Teatru Social

Incluziv. 
Programul spectacolului a fost bogat în ceea ce privește spectacolele și conținutul: începând cu

imnul național tunisian în limbajul semnelor, trecând apoi la o piesă de mimă, o piesă de
fantezie, un cântec și un dans ritmic incluziv. Audiența a savurat fiecare parte a spectacolului

datorită pieselor sale fluide și pline de viață.
 

Citeste mai mult →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1 - Human Right and Democracy Thematic Programme – for the Republic od Moldova
(EuropeAid/174164/DD/ACT/MD)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Republic of Moldova (the applicant must be established in the Republic od Moldova or in
a Member State of the European Union)

Call 2 - Building leadership capacity and linkages between youth in the Swahili Coast
(Kenya, Tanzania and Mozambique) (EuropeAid/173681/DD/ACT/Multi)
Deadline of the call: 17 May 2022
Location: Kenya, Tanzania and Mozambique (the applicant must be established in a Member State
of the European Union or any other eligible country as indicated in regulation n°236/2014. However,
where the lead applicant is not established in Kenya, Tanzania or Mozambique it must act with
minimum one co-applicant established in Kenya, Tanzania or Mozambique)

Call 3 - Call for proposals to protect and promote the rights of the child - TOPIC ID: CERV-
2022-CHILD
Deadline of the call: 18 May 2022
Location: EU Member States

Call 4 - Assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in
human beings (AMIF-2022-AG-CALL-THB)
Deadline of the call: 19 May 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territorie (OCTs), excluding
Denmark)  

Call 5 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 May 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland

Call 6 - Know-how Exchange Programme (KEP) Call for Proposals 2022
Deadline of the call: 13 June 2022
Location: CEI Member States (know-how provider: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Slovenia; know-how beneficiary:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Ukraine)

Call 7 - Cross-border Cooperation programme Serbia – North Macedonia 2016-2020 under
the Instrument of Pre.accession Assistance (IPA II), allocations 2018, 2019, 2020)
(EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi)
Deadline of the call: 8 June 2022
Location: Republic of Serbia and Republic of North Macedonia

Call 8 - Bosnia and Herzegovina - Thematic Programme on Human Rights and Democracy
2021 (EuropeAid/174290/DD/ACT/BA)
Deadline of the call: 7 June 2022
Location: Bosnia and Herzegovina (the applicant must be established in Bosnia and Heregovina or
a Member State of the European Union)
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