
 
 

 

 

ALDA pentru participarea cetățenilor: un angajament în creștere 

 
Distinsă cu Grantul Operațional al Uniunii Europene pentru Programul pentru cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori (CERV), ALDA promovează participarea cetățenilor și a comunităților locale la 
Valorile Uniunii. În conformitate cu prioritățile și obiectivele programului, multe dintre proiectele 
și inițiativele ALDA sunt inspirate de cei patru piloni ai CERV și sunt implementate în cooperare cu 
o rețea largă de membri și parteneri din toată Europa și din vecinătatea acesteia. Mai precis, cei 
patru piloni sunt: 

1. Echitatea, Drepturile și Egalitatea de Gen; 

2. Implicarea și participarea cetăţenilor; 

3. Combate toate tipurile de violență; 

4. Protejează și promovează valorile Uniunii. 

 
Mai exact, în cadrul pilonului „Angajamentul și participarea cetățenilor”, ALDA s-a alăturat 
ceremoniei de decernare a premiilor „Să devenim cetățeni europeni” de către Mișcarea federalistă 
Europeană (EFM), care a avut loc la 30 iunie 2022 la Verona, Italia. 
Concursul, promovat de EFM, a implicat mai mulți studenți din regiunea Veneto și a avut ca scop 
promovarea unei abordări mai apropiate tinerilor față de politicile și problemele Uniunii Europene. 
Prin inițiative precum aceasta, ALDA poate discuta aceste probleme cu o abordare de jos în sus, 
bazându-se pe sprijinul sponsorilor și partenerilor care împărtășesc aceleași valori. 
Beneficiind de 20 de ani de experiență în ceea ce privește implicarea și mobilizarea cetățenilor, ALDA 
crede cu tărie și sprijină participarea activă a tinerilor la procesele europene și, astfel, crește gradul 
de conștientizare cu privire la beneficiile cetățeniei europene de la o vârstă fragedă. 
 

ALDA crede cu tărie și sprijină participarea activă a tinerilor în procesele europene 
 
Proiectul DESIRE, de exemplu, are ca scop stimularea gândirii critice a tinerilor și creșterea gradului 
de conștientizare cu privire la UE, la valorile și avantajele sale fundamentale. Acest lucru este 
deosebit de important într-un moment istoric în care Uniunea luptă împotriva euroscepticismului și 
a diviziunilor interne. Pornind de la generațiile mai tinere pentru a atinge un obiectiv mai înalt, ALDA 
poate stimula creșterea și dezvoltarea realităților democratice în care trăiesc cetățenii cu 
participarea directă a societății civile, pentru a încuraja participarea activă la procesul european. 
 
Acestea sunt doar două dintre numeroasele proiecte în care este implicată ALDA: Activitățile 
susținute de programul Grantului Operațional sunt diverse și implică diverși parteneri. 
 
În general, acțiunile ALDA pentru promovarea democrației și a participării cetățenilor în Europa sunt 
eficiente și contribuie atât la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, cât și a Agendei 2030, 
precum și la sprijinirea proactivă a realizării obiectivelor și principiilor programului CERV. 

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
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https://www.alda-europe.eu/library/efm-award-ceremony-european-citizens/
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