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Зимові привітання з Новим Роком  
від Президента АЛДА – Пана Оріано Оточана 

 

Шановні друзі, члени та партнери АЛДА! 
 

Від імені ради Правління, Агентств місцевої демократії та усієї команди ALDA, дозвольте 
тепло привітати Вас із зимовими святами і побажати ефективного 2023 року. 
Проте, не всі зможуть мирно радіти та святкувати цей завершальний рік. 
 

Нелюдська та несправедлива війна, яку зараз веде український народ, спонукає мене ще 
раз підтвердити нескінченну відданість ALDA миру та відбудові. Україна – це народ, це дім, 
це – свобода. Та сама свобода, якою може скористатися більшість людей, що живуть у 
Європейському Союзі та сусідніх країнах. Ця війна є постійним нагадуванням про те, що 
цінності та свободи не можна сприймати як належне, що українська справа є також нашою 
справою. Немає миру без свободи, і немає свободи без демократії... а демократія є 
вираженням волі людей. 
 

Вже в березні Рада Правління та Секретаріат заснували спеціалізований підрозділ, метою 
якого є координація дій, розробка нових заходів із основними зацікавленими сторонами для 
надання конкретної підтримки Україні. Завдяки постійному зв’язку з делегатами Агентств 
місцевої демократії Маріуполя та Дніпра, ми змогли максимально використати наш 
потенціал, оперативно та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. 
Крім того, 2022 рік став вирішальним роком для Асоціації, яка використала зусилля 
попереднього року, підкреслюючи при цьому свою позицію стратегічного гравця в 
європейському та сусідньому регіоні як з точки зору покращення соціальної підзвітності, так і 
сприяння залученню громадян і належному управлінню. Є успішні приклади в Молдавії, 
Тунісі, Алжирі, Хорватії та багатьох інших країнах. Крім того, ми були відібрані як цінний та 
акредитований партнер Ради Європи в реалізації програми ELoGE. 
ALDA зміцнила свою роль, вона продемонструвала своє служіння демократії, миру та 
людству. 
 

Зокрема, у 2023 році відзначатиметься 30-річчя з моменту заснування першого Агентства 
місцевої демократії на Балканах: ця віха запрошує нас поміркувати про три десятиліття 
роботи в балканському регіоні, протягом яких ми невтомно діяли для підтримки 
громадянських суспільств та розширення Європи. Але, перш за все, це спонукатиме нас 
впроваджувати відновлену енергію та нові стратегії у нашій роботі «з» і «для» стабільно 
розширюваної мережі АМД в країнах сусідах Європи. 
 



На цьому важливому етапі ми увійдемо в 2023 рік з духом співпраці та взаємного зростання. 
З нетерпінням чекаємо нових важливих і спільних досягнень. 
Нехай ці зимові свята принесуть відчуття миру та радості, стануть підтримкою тим, хто 
потребує, і розрадою для тих, хто в смутку. 
 

Президент АЛДА 

Пан Оріано Оточан 

 

 


