
Consiliul consultativ ALDA: aplicați și deveniți expertul nostru intern

Începând cu 1999, ALDA a lucrat pentru a promova și a încuraja angajamentul civic ca element

cheie în crearea unei realități democratice și participative. Aceasta este ghidată de către Consiliul

de Conducere, al cărui rol este de a defini pașii și calea viitoare a asociației.

Având în vedere angajamentul său deosebit atât la nivel local, cât și internațional, ALDA a lansat

acum o cerere de exprimare a interesului, adresată membrilor, partenerilor și experților externi.

Acest apel constă în identificarea și selectarea a cinci candidați pentru a forma Consiliul

Consultativ. Rolul acestuia din urmă este de a sprijini în mod direct Consiliul de Administrație,

oferind consultanță tehnică și împărtășind cunoștințe profesionale.

Consiliul Consultativ se va concentra pe următoarele domenii specifice, în conformitate cu temele

principale ale ALDA:

● Implicarea cetățenilor

● Mediu și climă
● Gen, incluziune și drepturile omului

● Responsabilizarea tinerilor și educație
● Migrație
● Digitalizare și inovare

● Dezvoltare teritorială și locală

Consiliul Consultativ va fi aprobat de Consiliul de Administrație în sesiunea sa de la începutul lunii

martie 2023, iar cu această ocazie ar putea avea loc posibile interviuri și schimburi de opinii.

Candidații vor fi selectați pe baza experienței și a domeniului lor de interes. Aceștia vor fi luați în
considerare în funcție de capacitățile lor personale. Participarea lor este gratuită, în timp ce

costurile lor vor fi rambursate în cazul reuniunilor și al deplasărilor. Reuniunile Consiliului

Consultativ se vor desfășura numai în limbile engleză sau franceză.

Vă rugăm să rețineți că apelul nu se adresează doar membrilor ALDA, ci este deschis tuturor celor

interesați de această poziție și de a contribui la misiunea ALDA.

Pentru a obține mai multe informații, citiți Cererea de exprimare a interesului

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/12/Advisory-Board-call-2022.pdf


Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să scrieți la: alda@alda-europe.eu

mailto:alda@alda-europe.eu

