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Democrația participativă deliberativă în centrul activităţilor de
formare din Tunisia

 
În această vară, la sfârșitul lunii iulie, secretarul general al ALDA – Antonella Valmorbida

– a susținut cel de-al doilea modul de instruire privind „democrația participativă
deliberativă” la Sousse, pentru participanții din orașele Kairouan și Mahdia din Tunisia.
După modulul desfășurat în octombrie 2021, la această ultimă formare au participat
atât aleșii consiliilor municipale din Kairouan și Mahdia, cât și personalul tehnic

din ambele municipalități și actorii societății civile locale. 
 

Citeste mai mult →
SDG 7 →

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.
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ALDA continuă să-și
demonstreze solidaritatea și
angajamentul față de Ucraina

 
La mijlocul lunii iulie 2022, orașul
Vinnytsia a fost supus unui un atac
intens cu rachete care a ucis 21 de
persoane, inclusiv 3 copii. Acesta este
încă un atac brutal la adresa unei
națiuni care suferă fără încetare din
februarie 2022. Este de la sine înțeles
că ALDA și-a exprimat solidaritatea
față de toți cei care trăiesc în Ucraina.
 

Citeste mai mult →
 

ALDA la Festivalul Theatre
Nomades: Alăturați-vă!

 
ALDA a fost invitată să ia parte la
Festivalul Théâtres Nomades și am
fost foarte încântați! Evenimentul va
avea loc în perioada 18-21 august
2022 la Bruxelles la Bois de la Cambre
și este dedicat artei stradale și
teatrului. Cu toate acestea, este și un
moment eclectic deschis ONG-urilor și
asociațiilor care își vor împărtăși
misiunile și proiectele într-un mod
recreativ. Acest eveniment gratuit
original oferă spectatorilor un program
de spectacole adaptat tuturor tipurilor
de public.
 

Citeste mai mult →

„Il Giardino di Alice”,
festivalul de teatru de familie

revine la Vicenza! 
 

Revista de teatru de familie Il Giardino
di Alice, organizată de compania
„exvUoto teatro” din Vicenza, cu
sprijinul Municipalității, revine la
Vicenza. Anul acesta, recenzia va fi
împărțită în 10 întâlniri: cele 6 duminici
obișnuite la Giardini Salvi dimineața la
ora 9.45 vor fi unite sub titlul „Storie da
Mangiare” (Povești de mâncat) și, din
acest an, 4 evenimente gratuite se vor
desfășura în locurile de joacă din
cartier din afara centrului orașului sub
titlul „Storie di fuoco di acqua di terra e
di vento” (Povești cu foc, apă, pământ
și vânt).
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ALDA PENTRU PRODUCȚIA DURABILĂ DE ALIMENTE

Food Wave sprijină 16 idei de proiecte conduse de municipalități și
vizează tinerii din toată Europa!

 
Au fost selectate 16 proiecte pentru apelul de propuneri Food Wave adresat municipalităților

și orașelor!
 

The Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action este un proiect cofinanțat de
Comisia Europeană în cadrul Programului de Educație pentru Dezvoltare și

Conștientizare și promovat de Municipalitatea din Milano împreună cu 29 de parteneri din 17
țări. Acesta își propune să creeze conștientizarea modalităților durabile de a consuma și de a

produce alimente pentru atenuarea schimbărilor climatice.
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Cum să vorbim despre
declarația Schuman?
Descoperă proiectul

DESIRE! 
 
Descoperiți activitățile diverse și
inovatoare despre „Declarația
Schuman” realizate de partenerii
proiectului DESIRE în Italia, Bulgaria,
Portugalia, Serbia, Macedonia de
Nord, Belgia, Slovenia și Croația.
După multe evenimente, întâlniri,
publicarea cărții electronice și multe
alte activități, partenerii DESIRE
împărtășesc acum alte documente
cheie, care colectează împreună un
număr mare de informații despre
diferitele inițiative implementate în
cadrul proiectului. Doriți să aflați mai
multe despre „Memoria europeană”, de
exemplu? Verificați aici ca și prima
componentă a proiectului!
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Parteneriate cu orașe
înfrățite: rolul actorilor

subnaționali în cooperarea
dintre Republica Populară

Chineză și Republica
Macedonia de Nord 

 
Pentru a înțelege mai bine prezența
Chinei în Balcanii de Vest și, în special,
în Macedonia de Nord, este important
să înțelegem interesele și natura
inițiativelor de cooperare ale Chinei, în
special a celor care se îndreaptă spre
nivel local. Scopul acestei trecere în
revistă este de a examina cooperarea
la nivel local între municipalitățile din
China și Macedonia de Nord,
beneficiile potențiale, riscurile și
realizările reale. 
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NOI MEMBRI

Paulon International School - Italy

CERERI DE PROPUNERI

Call 1 - CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS (CSOS) AS ACTORS OF CHANGE (TOPIC ID:
EuropeAid/174624/DD/ACT/RW)
Deadline of the call: 14 October 2022
Location: EU Member States and Rwanda 

Call 2 - CROSS-BORDER PROGRAMME KOSOVO* NORTH MACEDONIA UNDER IPA II 2019
AND 2020 (TOPIC ID: EuropeAid/175008/DD/ACT/XK)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: Kosovo and North Macedonia

Call 3 - PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION (LIFE) - CLIMATE
GOVERNANCE AND INFORMATION (TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV)
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Life Programme (Iceland, Ukraine, Albania, North Macedonia, Turkey,
Andorra, Israel, Moldova, The Faroe Islands)

Call 4 - PROGRAMME FOR THE ENVIRONMENT AND CLIMATE ACTION (LIFE) -
ENVIRONMENT GOVERNANCE (TOPIC ID: LIFE-2022-SAP-ENV-GOV)
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Life Programme (Iceland, Ukraine, Albania, North Macedonia, Turkey,
Andorra, Israel, Moldova, The Faroe Islands)

Call 5 - ERASMUS+ Small scale in the field of youth, VET, school, adult education
Deadline of the call: 4 October 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)
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