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Adunarea Generală ALDA 2022: Instituții, Autorități Locale,
membri și delegați toți uniți pentru pace, democrație și reziliență

 
Un Strasbourg însorit a salutat membrii Consiliului de Administrație, delegații Agențiilor
de Democrație Locală (LDA), membrii și colegii ALDA la cel mai important eveniment al
Asociației din acest an – Adunarea Generală ALDA 2022, dar și evenimentele conexe.

Într-adevăr, în perioada 5-7 mai, rețeaua ALDA s-a reunit în format offline, pentru prima
dată din 2019, pentru 3 zile de conferințe, training-uri și mese rotunde, culminând la 6

mai 2022 cu Adunarea Generală ALDA, intitulată “Sprijinirea democrației locale,
sprijinirea păcii și rezilienței”. 

 
Citeste mai mult →

Programul de sprijinire a
Agențiilor de Democrație

Locală și sprijinirea
Agențiilor de Democrație

Locală din Ucraina
 

Acționarea la nivel local, stabilirea de
legături cu cetățenii, ascultarea
nevoilor oamenilor a fost întotdeauna
în centrul angajamentului ALDA de a
implementa democrația, schimbarea și
participarea.

Trăind într-o perioadă de incertitudine,
în care protecția Drepturilor Omului și a
suveranității Statului sunt în joc, în timp
ce sistemul internațional democratic
este sub presiune, Asociația este
pregătită să-și investească în
continuare energia și să-și reitereze
angajamentul pentru a asigura
protecția drepturilor și libertăților.
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Conferința privind viitorul
Europei: Ce urmează?

 
La aproape un an de la lansarea
Conferinței privind viitorul Europei și a
platformei online aferente, acest
experiment ambițios a ajuns oficial la
final, per ansamblu cu succes și
satisfăcător.
Luni, 9 mai 2022, Antonella
Valmorbida, Secretarul General ALDA,
împreună cu colegii de la Oficiul din
Strasbourg, au avut onoarea să fie
invitați la ceremonia de închidere a
Conferinței privind Viitorul Europei.
Într-adevăr, ALDA, în persoana
doamnei Valmorbida și a multor alți
colegi, s-a alăturat activ acestei
abordări de jos în sus, fiind pe deplin
implicată în Convenția societății civile
privind Conferința privind viitorul
Europei, atât ca membru al Comitetului
director, cât și ca Președinte al
Clusterului Democrației.
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Solidaritate cu Ucraina:
Mărturii din război

 
Drapele ucrainene, păpuși de pânză
purtând haine tradiționale, poze cu
orașe ucrainene: toate aceasta
reprezintă imaginea pe care fiecare
dintre participanți a primit-o la intrarea
în Sala „Aubette” - Place Klebert, din
Strasbourg, vineri, 6 mai 2022, cu
ocazia Adunării Generale ALDA.
 
Zeci de oameni au fost acolo doar
dintr-un singur motiv: pace. Tineri,
copii, femei și bărbați au ascuns
durerea și suferința în spatele
zâmbetelor și salutărilor. Nimeni nu și-a
putut imagina vreodată o realitate atât
de terifiantă pentru Ucraina. Nimeni.
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Reuniunea Consiliului de
Administrație ALDA la

Strasbourg pentru viitorul
Europei și protecția

libertăților și drepturilor
oamenilor

 
Sediul Regiunii Grand Est din
Strasbourg a găzduit reuniunea
Consiliului de Administrație (CA) pe 5
mai 2022. Chiar înaintea Adunării
Generale și a Summit-ului de la
Strasbourg, toți membrii Consiliului s-
au reunit în Alsacia pentru a discuta
câteva aspecte cheie în care este
implicată ALDA.
 
Este de la sine înțeles că având în
vedere atât locația, cât și momentul,
Conferința privind Viitorul Europei
(CoFoE) și situația din Ucraina se află
în centrul atenției acestei reuniuni al
Consiliului de Administrație.
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Drepturile omului la
Festivalul BUK din Modena

 
În perioada 6 - 8 mai 2022, ALDA s-a
alăturat Festivalului BUK din Modena.
Este un eveniment dedicat editurilor
mici și mijlocii, regizat de Francesco
Zarzana, vicepreședintele ALDA. Ediția
din 2022 a marcat a XV-a aniversare a
Festivalului! Având în vedere
circumstanțele actuale și momentul
fragil pentru democrație atât în UE, cât
și în întreaga lume, evenimentul
„Europa drepturilor” a reflectat asupra
invaziei ruse în Ucraina și asupra
necesității de a sprijini participarea
cetățenilor la protejarea drepturilor
omului.
Colega de la ALDA, Khrystyna
Kvartsiana a susținut prezentarea
„Drepturile omului în timpul războiului”,
concentrându-se pe încălcările
drepturilor care au loc în prezent în
Ucraina și în legătură cu Convenția
Europeană a Drepturilor Omului.
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Comitetul Director al
Proiectului EPIC: Realizări și

obiective
 
Prima săptămână a lunii mai 2022 a
oferit șansa partenerilor din cadrul
Proiectului EPIC să se reîntâlnească,
să-și împărtășească experiența și
progresele lor în cadrul proiectului și să
participe la un eveniment dedicat
agresiunii rusești împotriva Ucrainei.
 
Pe 5 mai, partenerii Proiectului EPIC s-
au reunit la Strasbourg pentru a
participa la cea dea 7-a ședință a
Comitetului Director (CD), care a fost
organizat în același timp cu summitul
de la Strasbourg, un summit care
anticipează Conferința privind viitorul
Europei (CoFoE), în care ONG-urile,
OSC-urile și cetățenii au avut șansa de
a-și împărtăși așteptările cu privire la
viitorul UE .
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Conferința finală a Proiectului
GEM IN: Etapa de închidere a

unei călătorii educaționale
 
După aproape 3 de ani de muncă
asiduă, partenerii Proiectului GEM IN
“Game to EMbrace INtercultural
education” („Jocul Pentru a Îmbrățișa
Educația Interculturală”) - au avut în
sfârșit ocazia să se adune pentru
Conferința finală a proiectului, care a
avut loc la 5 mai 2022, la Strasbourg. 

În cadrul acestui eveniment, partenerii
au subliniat modul în care GEM IN a
depășit scopul de a oferi
recomandări de politică operațională
în domeniul educației și formării,
prin promovarea incluziunii sociale,
dialogului intercultural și cetățenia
activă și prin crearea unui spațiu în
domeniul educației în care formalitatea
și informalitatea merg mână în mână. 
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SDG 4 →

Capitala Europeană a
Democrației: Aplicați și faceți

orașul 
dvs. ambasador al

democrației!
 

Ce ar fi dacă democrația ar avea o
casă? Un loc vizibil în care cetățenii se
reunesc pentru a împărtăși experiențe,
a învăța și a se bucura sub stindardul
valorilor democratice, al libertății și al
păcii?

Aceasta este, într-adevăr, viziunea
noului proiect „Capitala Europeană a
Democrației”: o inițiativă care va
desemna în fiecare an, începând din
2022, un oraș din Europa care
reprezintă și consolidează
Democrația.
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REFELECTAREA TRANZIȚIE VERDE

Schimbările climatice și rolul
tinerilor 

 
Pe 6 mai, ALDA a avut ocazia să
discute despre schimbările climatice,
precum și despre rolul tinerilor în
această problemă și despre cum
acționează comunitatea în cadrul
Proiectului Climate of Change, pentru a
îmbunătăți situația în care trăim.
 
În frumoasa locație a Vilei
Schutzenberger din centrul orașului
Strasbourg, în timpul Adunării
Generale ALDA și a Summit-ului de la
Strasbourg, Asociația a organizat un
atelier, cu participarea Tinerilor
Federaliști Europeni Francezi.
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Protejarea resurselor
naturale, implicarea ALDA în

proiecte axate pe Soluții
Bazate pe Natură (SBN)

 
A avea grijă de mediu înseamnă a
avea grijă de viețile noastre, de vecinii
noștri și de oamenii care împart
planeta cu noi. Cu toate acestea, în
fiecare an resursele de apă potabilă se
diminuează, iar efectele negative ale
poluării conduc la modificările
climatice, care trebuie să se oprească
acum. Cu dorința de a transforma
ODD-urile ONU într-o realitate
concretă, răspândind în același timp
cultura respectului față de mediu și
lucrând pentru implementarea tranziției
ecologice, ALDA este foarte activă pe
tema adaptării la schimbările climatice,
în special în ceea ce privește Soluțiile
Bazate pe Natură (SBN). 
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SDG 13 →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1 - Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in
third countries and within Europe (TOPIC ID: AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
Deadline of the call: 05 July 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs), excluding
Denmark)

Call 2 - Thematic Programme on Human Rights and Democracy Individual Measure for
Human Rights and Democracy for Tajikistan Call for Proposals
(EuropeAid/173860/DD/ACT/TJ)
Deadline of the call: 30 June 2022
Location: Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established
in Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.Tajikistan (applicants can be established in any country but Lead applicants established in
Tajikistan must act with at least one eligible co-applicant established in Tajikistan. Lead applicants
not established in Tajikistan must act together with at least two co-applicants established in
Tajikistan.

Call 3 - Appui aux initiatives médiatiques permettant d¿alimenter le débat dans le domaine
socio-économique (EuropeAid/173779/DD/ACT/TN)
Deadline of the call: 15 July 2022
Location: Tunisia (the applicants must be established in Tunisia or in the European Union. Non-
Tunisian applicant must have at least one Tunisian co-applicant)Tunisia (the applicants must be
established in Tunisia or in the European Union. Non-Tunisian applicant must have at least one
Tunisian co-applicant)
 

Call 4 - Interreg North-West Europe 2021-2017, 1st call for proposal
Deadline of the call: 15 June 2022
Location: Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands and Switzerland
 

Call 5 - 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 6 - Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité
internationale. Ami destiné aux OSC francaises and Ami intended for CSOs under local law
Deadline of the call: 15 June 2022 at 6 PM
Location: Eligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance Committee
(DAC) of the OECDEligible countries are part of the list drawn up by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD
 

NOI MEMBRI

Confederazione Italiana Agricoltori - CIA – Benevento - Italy
 

Agricoltura è Vita Campania - Italy 
 

Associazione Olivicoltori Sanniti - AOS - Italy
 

Arial Gymnasium SSD - Italy 
 

Comune di Carmiano - Italy 
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