
 
 

 

 

Angajamentul continuu pentru Agențiile de Democrație Locală din 
Ucraina: importanța lor și deschiderea uneia noi! 

Alăturați-vă apelului: deveniți partener al Agențiilor pentru Democrație Locală din Ucraina, 
sprijiniți democrația și implicarea comunității acum și în lunile și anii următori! 

 
Din februarie 2022, Ucraina se confruntă cu o invazie nedreaptă și inumană a trupelor ruse. Cu 
toate acestea, rezistența și reziliența poporului ucrainean este eroică și fără precedent. Pentru 
acei oameni care acum trăiesc în condiții de război, Asociația a lucrat activ, lucru demonstrat și de 
campania #ALDAforUkraine. 
 
Încă de la început, ALDA a fost activă în Ucraina, membrii și partenerii dezvoltând o serie de 
inițiative menite să îmbunătățească viața oamenilor. Astfel, datorită Agenției de Democrație 
Locală Dnipro, înființată în 2014 cu sprijinul Sileziei Inferioare – Polonia, Agenției de Democrație 
Locală Mariupol (finanțată în 2017 cu sprijinul Gdansk - Polonia), Asociația este un jucător 
strategic în Ucraina. Mai exact, cele două Agenții de Democrație Locală menționate mai sus, 
bazate pe mecanismul de cooperare decentalizată, lucrează împreună cu societatea civilă pentru a 
sprijini pacea și dezvoltarea comunității. 
 

Acționați: aflați mai multe despre activitățile actuale ale Agențiilor de Democrație Locală sau 
alăturați-vă apelului și deveniți partener în deschiderea celor noi 

 
Astfel, de aproape 10 ani, ALDA lucrează și construiește relații puternice cu actorii locali și 
comunități. Iată de ce acum se află în prima linie pentru a oferi ajutor cetățenilor ucraineni, așa 
cum a fost remarcat și de „Conferința donatorilor”, unul dintre cele mai recente evenimente, 
organizate în acest context. 
 
În lumina acestui fapt, Asociația este acum dispusă să-și încurajeze în continuare rețeaua, 
partenerii și prietenii să ia parte la acest angajament de a sprijini oamenii din Ucraina. Cum? 

1. Solicitând mai multe informații despre activitatea generală a ALDA și a Agențiilor de 
Democrație Locală din Ucraina 

2. Alăturându-vă apelului și devenind partener al LDA Odessa și LDA Vinnytsia, care în curând 
vor fi deschise (aplicați până la 13 octombrie 2022) 

 

Să lucrăm împreună pentru Ucraina și oamenii ei! 

*** 
Pentru mai multe informații, puteți trimite un e-mail la unitatea ALDA4Ukraine 

Pentru a deveni partener, citiți apelul 
 

http://alda4ukraine@alda-europe.eu/
https://forms.gle/aZ39y4ajaF9BtTbD8
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