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Генеральна Асамблея ALDA 2022 Підтримка місцевої
демократії, миру та стабільності

 
Ми раді оголосити, що Чергова щорічна Генеральна Асамблея ALDA

відбудеться 6 травня 2022 року у Страсбурзі в рамках Страсбурзького Саміту.
На заході візьмуть участь колеги ALDA, Правління, члени та друзі, щоб поділитися
результатами та досягненнями Асоціації та обговорити майбутні кроки та стратегії.

 
Враховуючи останні події, такі як війна в Україні, зрозуміло, що відданість ALDA
підтримці культури діалогу, розширення прав і можливостей місцевих громад та
сприяння належному управлінню дійсно відіграє важливу роль у сприянні миру та

демократії.
 

Детальніше →

Людський підхід до
прийому біженців з України

 
13 квітня, партнери EPIC та
запрошені учасники прийняли участь
у 3-му вебінарі EPIC «Від екстреного
прийому до інклюзивного та стійкого
реагування: переказ про людський
підхід до прийому біженців з України,
основаній на захисті прав людини».
Під час вебінару учасники слухали та
спілкувалися з активістами в
безпечному просторі, обговорюючи
вплив зловмисних розповідей та
необхідність сталого прийому.
 

Детальніше →

Реалізація Принципу
Належного Управління у
Косово – старт ELoGE

 
Європейський Знак Належного
Управління (ELoGE) був
презентований у Косово протягом
старту івенту, організованого 6 квітня
2022 року у місті Приштина.
З загальної точки зору, цю подію слід
розуміти в більш широкому контексті,
в якому працює ALDA. Таким чином,
Асоціація отримала акредитацію на
впровадження ELoGE не лише в
Косово*, а й у Боснії, Герцеговині та
Північній Македонії.
 

Детальніше →
 

«Набридлі кордони»:
розвиток усвідомлення

європейської ідентичності
 
З 4 по 5 квітня у місті Віченца в Італії,
відбувся заключний захід проекту
«Набридлі кордони»: ACHIEVE
(Обізнаність про загальну історію
для визначення та розширення
цінностей Європи). Зустріч, яку
організував Інститут
Реццара, відбулася в гібридному
режимі, що дозволило всім
партнерам, 14 з 13 різних країн,
приєднатися до заходу. 
 

Детальніше →
SDG 16 →

Ласкаво просимо на веб-
сайт DESIRE: дізнайтеся
більше про декларацію

Шумана
 

Проект DESIRE радий презентувати
свій новий веб-сайт! Завдяки новому
веб-сайту, кожен може знайти
інформацію про проект та 10-ти
партнерах, залучених у нього. Через
сайт, ви можете більше дізнатися про
активності, реалізовані партнерами,
наприклад партнер із Сербії, Danube
1245, організував прогулянку в парку
та запросив громадян приєднатися
до обміну про Декларацію Шумана,
європейські цінності. Якщо ви хочете
дізнатися більше про цей захід,
тисніть тут і тут.
 

Детальніше →

Навколишнє середовище, звички людей та біорізноманіття в центрі
проектів ALDA на фестивалі TNOC

 
Навколишнє середовище, звички людей та біорізноманіття в центрі проектів ALDA на

фестивалі TNOC. Як було згадано у попередній статті, проект ALDA “Природа міст” (TNOC)
виступає партнером на Фестивалі 2022 року.

 
Фокусуючись на кількох трансдисциплінарних питаннях, чи то екологія, чи соціальна

справедливість, TNOC презентував всесвітній 3-денний фестиваль з великою програмою.
Користуючись експертизою та досягненнями Асоціації, досягнутими завдяки її проектам,

ALDA брала активну участь у TNOC із чотирма різними ініціативами, а саме: «Life
BEWARE», «Life FALKON», «CAP-PERI» та «Клімат змін».

 
Детальніше →

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЦИФРОВІЗАЦІЮ

Відкритий уряд та розумні спільноти - Реєструйтеся на міжнародний
захід!

 
Відкритий уряд є широким поняттям, яке включає багато вимірів, і його легко трактувати в

різних визначеннях. ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)
визначає його як «культуру управління, засновану на інноваційній та стійкій державній
політиці та практиці, натхненній принципами прозорості, підзвітності та участі, що сприяє

демократії та інклюзивному зростанню».
. 

Тепер настав час вивести AVATAR на інший рівень: приєднайтеся до міжнародного
заходу 24-27 травня в Скіо (Італія), щоб вчитися, ділитися досвідом та практиками,

сподіваємося, що призведе до кращої координації та гармонізації активностей та практик,
не тільки приносячи користь від реалізації проекту, а й від залучення громадян малих та

середніх міст.
 

Детальніше та зареєструватися →
SDG 9→

Обмін досвіду
громадянських суспільств:
належне управління та

цифрова участь
громадянського

суспільства Туреччини та
Європи

 
Минулого місяця (у березні 2022
року) завершилася програма
TEAM4TEAM за підтримки MitOst в
рамках Партнерської програми
обміну громадянського суспільства
на 2020-2022 роки. Програма, що
реалізує ALDA сумісно з турецьким
партнером MEDAR – Асоціація Медіа
Дослідників, спрямована на
посилення демократичного дискурсу,
зміцнення спроможності
першочергових медійних дійових
осіб, з метою функціонувати як
рушійні сили демократії та
мотивувати громадянське
суспільство активно брати участь у
державних справах та висловлювати
/ звітувати свої думки.
 

Детальніше →

Проект P-CUBE в дії:
приходьте грати в державну

політику!
 
Проект P-CUBE – Гра в державну
політику – це освітня цифрова гра,
спрямована на навчанні студентів,
професіоналів та державних
службовців тому, як приймаються
рішення в публічній сфері,
охоплюючи окремі елементи процесу
формування політики.
 
Мета P-CUBE полягає в тому, щоб
розкрити складність формування
державної політики, навчаючи
гравців елементам, які політичні
підприємці повинні враховувати під
час свого планування, а також
способам, якими вони можуть
спробувати змінити ці елементи, щоб
ввести необхідні інновації.
 

Детальніше →
SDG 4 →

НОВИНИ АГЕНЦІЙ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Громадський реабілітаційний та інклюзивний соціальний театр 
 

30 березня 2022 року пройшов інклюзивний захід під назвою “Театр для кожного”.
Організатором виступила Агенція місцевої демократії в Тунісі в культурному центрі
Чебіка-Кайруан в рамках проекту “Я починаю з вас”: Громадський реабілітаційний та

інклюзивний соціальний театр.
Програма вистави була насиченою як за виставами, так і за змістом: починаючи з гімну
Тунісу мовою жестів, переходячи до гри пантоміми, гри фантазії, пісні та інклюзивного
ритмічного танцю. Глядачам полюбилася кожна частина шоу завдяки його плавним і

жвавим виступам.
 

Детальніше →

КОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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