
 
 

 

 

ALDA за участь громадян: зростаюча залученість 

 

Нагороджена Операційним Грантом Європейського Союзу в рамках програми Громадяни, 
Рівність, Права та Цінності (CERV), ALDA сприяє участі громадян та місцевих громад згідно 
цінностям ЄС. Відповідно до пріоритетів і цілей Програми, багато проектів та ініціатив ALDA 
ґрунтуються на чотирьох стовпах CERV, які реалізуються у співпраці з великою мережею 
членів і партнерів по всій Європі та її сусідами. Ці чотири стовпи: 

1. Рівність, права і гендерна рівність  
2. Залученість та участь громадян  
3. Боротьба зі всіма видами насильства 
4. Захист та просування цінностей ЄС 

 

Конкретніше, у рамках проекту «Залучення та участь громадян», ALDA приєдналася до 
Церемонії Нагородження “Давайте станемо європейськими громадянами” від 
Європейського руху федералістів (EFM), яка відбулася 30 червня 2022 року у Вероні, Італія.  
Конкурс, за сприянням EFM, залучив студентів з регіону Венето, мета якого сприяти 
ближчому підходу молоді до політики та питань Європейського Союзу. Завдяки таким 
ініціативам, як ця, ALDA може вирішувати ці проблеми за допомогою підходу «знизу вгору», 
покладаючись на підтримку спонсорів і партнерів, які поділяють однакові цінності. Завдяки 
20-річному досвіду залучення та мобілізації громадян ALDA твердо вірить у активну участь 
молоді в європейських процесах і підтримує її, а отже, підвищує обізнаність про переваги 
європейського громадянства з молодого віку. 
 

ALDA глибоко переконана і підтримує активну участь молоді в європейських процесах 

 
Проект DESIRE, приміром, має на меті покращувати критичне мислення молоді та свідомість 
про ЄС та його основні цінності і переваги. 
Особливо це важливо в історичний момент, коли ЄС бореться проти євроскептицизму та 
внутрішніх розбіжностей. Починаючи з молодих поколінь для досягнення мети, ALDA має 
можливість стимулювати зростання та розвиток демократичних реалій, у яких живуть 
громадяни, за безпосередньої участі громадянського суспільства, щоб сприяти активній 
участі в європейському процесі. 
Це лише два з багатьох проектів, у яких бере участь ALDA: діяльність, що підтримується 
програмою Операційного гранту, є різноманітною та включає різних партнерів. 
 
Загалом дії ALDA щодо просування демократії та участі громадян у Європі є ефективними та 
сприяють як досягненню Цілей сталого розвитку та Програми до 2030 року, так і активній 
підтримці для досягнення цілей і принципів Програми CERV. 

 

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

