
Розширення можливостей

громадян задля більш стійкого та

сильнішого суспільства
Бюлетень ALDA серпень 2022

Партисипативна дорадча демократія як основа тренінгу
в Тунісі 

 
Раніше цим літом, у кінці липня, Генеральний секретар ALDA – Антонелла
Валморбіда – провела другий модуль навчання з “партисипативної дорадчої
демократії” в місті Сус в Тунісі, для учасників з міст Кайруан і Махдія. Після
попереднього модуля, проведеного в жовтні 2021 року, у цьому останньому
тренінгу брали участь виборні посадовці муніципальних рад Кайруана і
Махдія, технічний персонал обох муніципалітетів та місцеві представники

громадянського суспільства.
 

Детальніше →
SDG 7 →

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.
 

Детальніше →

ALDA продовжує проявляти
солідарність та свою
відданість Україні

 
У середині липня 2022 року Вінниця
зазнала потужного ракетного
обстрілу, у результаті якого загинули
21 людина, з них 3 дітей. Це ще один
жорстокий напад на націю, яка
невблаганно страждає з лютого 2022
року. Само собою зрозуміло, що
ALDA висловила свою солідарність
усім, хто живе в Україні.
 

Детальніше →
 

ALDA на фестивалі Theatre
Nomades: приєднуйтесь! 

 
ALDA була запрошена для участі у
Фестивалі Théâtres Nomades і ми
не могли бути більш схвильованими!
Захід пройшов з 18 по 21 серпня,
2022 року в Брюсселі в Bois de la
Cambre, і був присвячений
вуличному мистецтву та театру. Тим
не менш, це також еклектичний
момент, відкритий для НУО та
асоціацій, які поділяться своїми
місіями та проектами у
розважальний спосіб. Цей
оригінальний безкоштовний захід
пропонує глядачам шоу програму,
адаптовану до будь-якої аудиторії.
 

Детальніше →

“Il Giardino di Alice”,
сімейний театральний
фестиваль повернувся у

місто Віченца! 
 

Сімейний театр Il Giardino di Alice,
організований компанією з Віченца
за підтримки Муніципалітету Віченца,
повернувся до міста Віченца.  Цього
року театр буде поділений на 10
вистав: 6 вистав будуть проводитися
в Giardini Salvi о 9.45 ранку по
неділях під назвою “Storie da
Mangiare” («Історії, щоб поїсти»), і, з
цього року, 4 інші заходи будуть
безкоштовними і проводитимуться за
межами міста під назвою “Storie di
fuoco di acqua di terra e di vento”
(«Історії вогню, води, землі і вітру»).
 

Детальніше →

ALDA ЗА СТАБІЛЬНЕ ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Food Wave підтримує 16 проектних ідей під керівництвом
муніципалітетів, націлених на молодь з усієї Європи! 

 
Конкурс пропозицій, нетворкінг

16 проектів було відібрано для конкурсу пропозицій «Продовольча хвиля» для
муніципалітетів та міст!

Продовольча хвиля – Розширення можливостей міської молоді для кліматичних
дій – це проект, який співфінансується Європейською Комісією в рамках Програми

розвитку освіти та підвищення обізнаності та підтримується муніципалітетом Мілана
разом із 29 партнерами з 17 країн. Він спрямований на підвищення обізнаності про

екологічні способи споживання та виробництва продуктів харчування для пом’якшення
наслідків зміни клімату.

 
Детальніше →

SDG 13 →

Як обговорювати
Декларацію Шумана?

Відкрийте для себе проект
DESIRE! 

 
Відкрийте для себе різноманітні та
інноваційні заходи в рамках проекту
«Декларація Шумана»,
реалізованого партнерами проекту
DESIRE в Італії, Болгарії, Португалії,
Сербії, Північній Македонії, Бельгії,
Словенії та Хорватії.
Після багатьох подій, зустрічей,
публікацій електронної книги  та
багатьох інших заходів партнери
проекту DESIRE діляться ще одним
ключовим документом, який збирає
разом велику кількість інформації
про різні ініціативи, реалізовані в
рамках проекту.
 

Детальніше →
SDG 16 →

Партнерство між містами-
побратимами:

субнаціональні суб’єкти у
співпраці між Китайською
Народною Республікою та
Республікою Північна

Македонія 
 
Для того, щоб краще зрозуміти
присутність Китаю на Західних
Балканах, і особливо в Північній
Македонії, важливо зрозуміти
інтереси та характер китайських
ініціатив співпраці, особливо їх
спрямованість на місцевий рівень.
Метою цього короткого огляду є
вивчення співпраці на місцевому
рівні між муніципалітетами Китаю та
Північної Македонії, потенційні
вигоди, ризики та фактичні
досягнення. 

 
Детальніше →

НОВI ЧЛЕНИ ALDA

Paulon International School - Italy

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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