
Мережа ALDA об’єдналася для 

більшої демократизації Європи та 

миру на Україні 
Бюлетень ALDA, травень 2022

Генеральна Асамблея ALDA 2022: Інституції, місцеві органи 
влади, члени та делегати – усі об’єдналися заради миру, 

демократії та стійкості 
Сонячний Страсбург привітав членів Правління, делегатів Агентств місцевої 

демократії (LDA), членів та колег ALDA на найважливішу подію року – Генеральну 
Асамблею ALDA 2022 та пов’язані з нею заходи.

 
Дійсно, з 5 по 7 травня мережа ALDA зібралася разом вперше з 2019 року на 3-
денній конференції з тренінгами та круглими столами, кульмінацією яких стала 
Генеральна асамблея ALDA 6 травня 2022 року під назвою  “Підтримуючи місцеву 

демократію, мир та стійкість”. 
Більше того, 3-денна конференція пройде в рамках Страсбурзького Саміту, 

підкреслюючи участь та прихильність ALDA до Конференції майбутнього Європи та 
її подальших заходів.

 
Детальніше →

Підтримка програм 
Агентств місцевої 

демократії та Агентств 
місцевої демократії в 

Україні
 

Дії на місцевому рівні, встановлення 
зв’язків із громадянами, прислухання 
до потреб людей – завжди були в 
центрі зобов’язань ALDA щодо 
впровадження демократії, змін та 
участі.

Перебуваючи у стані невизначеності, 
коли на карту поставлено захист 
прав людини та державного 
суверенітету, а демократичні 
міжнародні активи перебувають під 
тиском, Асоціація готова й надалі 
вкладати свою енергію та 
підкреслювати свої зобов’язання, 
щоб забезпечити захист прав і 
свобод.

 
Детальніше →

Конференція «Майбутнє 
Європи»: що далі? 

 
Майже через рік після запуску 
Конференції про майбутнє Європи та 
онлайн-платформи, цей амбітний 
експеримент офіційно завершився, 
загалом успішно та задовільно.

У понеділок 9 травня 2022 року, 
Антонелла Вальморбіда, 
Генеральний секретар ALDA, разом з 
колегами з офісу у Страсбурзі, були 
раді запрошені на церемонію 
закриття Конференції про 
майбутнє Європи.

Детальніше →
 

Солідарність з Україною: 
Свідчення війни

 
 
Українські прапори, ганчіркові ляльки 
в традиційному одязі, зображення 
українських міст: ось образ, який 
отримав кожен із учасників, 
зайшовши в залу «Aubette» - Place 
Klebert, у Страсбурзі, у п'ятницю 6 
травня 2022 року з нагоди 
Генеральної Асамблеї ALDA.
 
Десятки людей були там лише з 
однієї причини: мир. За посмішками 
та привітаннями молодь, діти, літні 
жінки та чоловіки приховували біль і 
страждання. Такої приголомшливої 
реальності для країни зі столицею у 
Києві ніхто й уявити не міг. Ніхто.
 

Детальніше →

 
Засідання керівної ради 
ALDA у Страсбурзі для 
майбутнього Європи та 
захисту свобод і прав 

людей
 
У штаб-квартирі регіону Grand Est у 
Страсбурзі 5 травня 2022 року 
відбулося засідання Ради Керівників. 
Прямо перед початком Генеральної 
Асамблеї та Страсбурзького Саміту, 
усі члени Ради зібралися в Ельзасі, 
щоб обговорити кілька ключових 
аспектів, у яких бере участь ALDA.

Безсумнівно, з огляду на місце 
розташування і поточний стан дій, 
Конференція з майбутнього 
Європи (CoFoE) та ситуація в 
Україні знаходяться у центрі уваги 
засідання Ради Керівників.
 

Детальніше →

Права людини на Фестивалі 
BUK в Модені 

 
З 6 по 8 травня 2022 року ALDA 
приєдналася до фестивалю BUK 
Festival у Модені. Фестиваль 2022 
року, присвячений малому та 
середньому видавництву, під 
керівництвом Франческо Зарзана, 
віце-президента ALDA, відзначив 
свою 15 річницю!
 
Колега ALDA Христина Кварцяна 
виступила з презентацією «Права 
людини у воєнний час», акцентуючи 
увагу на порушеннях прав, які зараз 
відбуваються в Україні, також у 
відношенні до Європейської 
конвенції з прав людини.
 

Детальніше →

Керівний комітет EPIC: 
дослідження та цілі 

 
Перший тиждень травня 2022 року 
був нагодою для партнерів EPIC 
знову зустрітися, поділитися 
досвідом та прогресом проекту, а 
також взяти участь у супутньому 
заході про війну Росії проти України.

5 травня партнери EPIC зібралися в 
Страсбурзі на 7-му Керівному 
комітеті проекту. Керівний комітет 
(КК) був організований одночасно із 
Страсбурзьким самітом, який 
передбачає Конференцію про 
майбутнє Європи (CoFoE), де НУО, 
ОГС та громадяни мали можливість 
поділитися своїми очікуваннями 
щодо майбутнього ЄС.
 

Детальніше →
 

Фінальна конференція GEM 
IN: заключний етап 
освітньої подорожі

 
Після майже 3 років наполегливої 
роботи партнери GEM IN «Гра для 
охоплення міжкультурної освіти» - 
нарешті отримали можливість 
зібратися разом на Підсумкову 
конференцію проекту, яка відбулася 
5 травня 2022 року в Страсбурзі.

Під час цього заходу партнери 
підкреслили, що GEM IN перевищив 
мету надання рекомендацій щодо 
оперативної політики у сфері 
освіти та навчання, сприяючи 
соціальному залученню, 
міжкультурному діалогу та активній 
громадянській позиції та створюючи 
простір у сфері освіти, де 
формальність та неформальність 
йде рука об руку.
 

Детальніше →
SDG 4 →

Європейська столиця 
Демократії: Подайте заявку 

та зробіть своє місто 
амбасадором демократії!

 
Що якби у демократії був дім? 
Помітне місце, де громадяни 
збираються разом, щоб поділитися 
досвідом, навчатися та 
насолоджуватися під прапором 
демократичних цінностей, свободи 
та миру?

Це бачення абсолютно нового 
проекту «Європейська столиця 
демократії», ініціатива, яка щороку, 
починаючи з 2022 року, визначатиме 
місто в Європі, яке представляє та 
зміцнює демократію.
 

Детальніше →

ВОГНІ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ

Клімат змін та роль молоді
 
6 травня ALDA мала можливість 
обговорити зміну клімату, а також 
роль молоді в цьому питанні і те, що 
спільнота робить у рамках проекту 
Клімат змін, щоб покращити 
ситуацію, у якій ми живемо.
 
У чарівному місці Вілла 
Schutzenberger у центрі Страсбурга, 
під час проведення Генеральної 
Асамблеї ALDA та Страсбурзького 
Саміту, був організований семінар за 
участю французької організації 
«Молодий європейський 
федераліст».
 

Детальніше →

Охорона природних 
ресурсів, участь ALDA у 
проектах Рішень на основі 

природи (NBS)
 

З метою імплементації Цілей сталого 
розвитку ООН (ЦСР ООН) у 
реальність, поширюючи культуру 
поваги до навколишнього 
середовища та працюючи над 
впровадженням зеленого переходу, 
ALDA дуже активно працює над 
темою адаптації до зміни клімату, 
особливо що стосується Рішень на 
основі природи (NBS). Тому, 
покладаючись на підхід «знизу-
вгору» та залучення участі, Асоціація 
рада поділитися деякими 
відповідними матеріалами, які були 
розроблені в контексті трьох 
європейських проектів, якими керує 
ALDA.
 

Детальніше →
SDG 13 →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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
 

НОВI ЧЛЕНИ ALDA

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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