
ALDA a fost invitată să ofere expertiză

în cooperarea descentralizată 

și procesele democratice din Ucraina,

Moldova și Turcia
 

Buletin informativ ALDA, noiembrie 2022

Abordarea multilaterală pentru reconstrucția Ucrainei: ALDA,
CORLEAP și președinția cehă

 
Participarea la panelul privind "Reconstrucția Ucrainei"

 
Localizarea și cooperarea descentralizată reprezintă un punct de cotitură cheie și o

abordare pozitivă în cadrul procesului democratic din țările Parteneriatului Estic (EaP).
Cu toate acestea, având în vedere invazia în curs a Ucrainei; presiunea cu care se

confruntă Moldova în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, sau războiul cu care a
trebuit să se confrunte Armenia – pentru a menționa doar câteva – cum ar fi posibil să

depășească aceste provocări?
 

Citeste mai mult →

ALDA la reuniunea anuală
ARLEM din Turcia: orașele și

durabilitatea în centrul
atenției

 
Orașul Izmir din Turcia, a găzduit
reuniunea anuală a Adunării Regionale
și Locale Euro-Mediteraneene
(ARLEM) în perioada 7-8 noiembrie
2022. Având loc în același timp cu
COP27, Sesiunea plenară din acest an
s-a concentrat pe acțiunea climatică în
zona Mării Mediterane, subliniind
totodată rolul autorităților locale ca
actori cheie implicați în proces. Prin
urmare, pentru a atinge obiectivul și a
îndeplini scopul ambițios, fiecare parte
interesată trebuie să fie luată în
considerare.
 
Dintr-o perspectivă generală, ARLEM
promovează cooperarea
descentralizată și democrația locală;
promovând în același timp coeziunea
regională între țările care se alătură
Adunării. Având în vedere expertiza în
promovarea democrației, precum și
poziția strategică deținută de ALDA
atât în Tunisia, Algeria, Maroc și
Turcia; Bartek Ostrowski -
Vicepreședinte ALDA; împreună cu doi
colegi, au fost invitați să se alăture
întâlnirii.
 

Citeste mai mult →

Plasarea inițiativelor locale și
a descentralizării în centrul
procesului democratic în

cadrul Parteneriatului estic
 
 
Șase țări - Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina -
s-au reunit în 2009 pentru a pune
bazele Parteneriatului estic (PaE).
Acesta din urmă are drept scop
consolidarea relațiilor, atât din punct de
vedere politic, cât și din punct de
vedere socio-economic, cu Uniunea
Europeană (UE).

Cu toate acestea, cum să desfășurăm
aceste tematici și să creștem legătura
dintre ele? Strategiile pot fi mii, dar cu
siguranță suficiente, așa cum se
subliniază și în ultimul Raport al
CORLEAP, raportor C. Cojocar;
descentralizarea sau mai bine explicat
„descentralizarea puterii, de la
guvernele centrale către popor, inclusiv
descentralizarea de la guvernele
centralizate la parlament și instituțiile
judiciare” poate reprezenta un punct de
cotitură cheie în procesul democratic.
 

Citeste mai mult →
 

La Wroclaw la Conferința privind rolul administrațiilor locale și al
societății civile în sprijinul Ucrainei

 
Pe 25 noiembrie, Reprezentanța regională a Comisiei Europene la Wroclaw și Colegiul Europei
de Est, organizează o Conferință la Wroclaw (Polonia), intitulată „Ajutorul pentru dezvoltarea

democrație: rolul guvernelor locale și a societății civile. Un instrument multipartit pentru a sprijini
Ucraina”, în parteneriat cu ALDA, Regiunea Silezia inferioară și municipalitatea Wroclaw.

 
Citeste mai mult →

 

ALDA PENTRU COP27

COP27: Angajamentul activ al ALDA față de planetă, speciile și oamenii
săi

 
Summit-ul Mondial pentru Climă, COP27, a început la Sharm el-Sheikh (Egipt) și durează
între 6 și 18 noiembrie 2022. Este Conferința părților, toți cei care au semnat Convenția-

cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC).
 

Conferințele Națiunilor Unite privind schimbările climatice sunt printre cele mai mari
întâlniri internaționale din lume.

 
Citeste mai mult →

Ambasadorul Tineretului la
COP27, „Climate of Change”,

a făcut apel la justiția
climatică

 
Cu sprijinul a peste 100.000, consorțiul
de proiect „Clime Of Change”
revendică Justiția Climatică la COP27.
Acesta din urmă, începând cu 6
noiembrie 2022 în Egipt, reprezintă cel
mai important summit la nivel mondial
privind schimbările climatice, verde și
mediu.
Reprezentanți și delegați din peste 90
de state se adună în orașul egiptean
Sharm El-Sheikh, abordând actuala
criză climatică, găsind în același timp o
soluție comună. În acest cadru,
societatea civilă este și ea
mobilizată și solicită acțiuni rapide
și concrete: de exemplu, peste
100.000 de persoane iau parte la
mișcarea #ClimateOfChange pentru a
cere justiția climatică!
 

Citeste mai mult →

Încorporarea unor formate de
predare inovatoare în

învățământul superior:
Schimb online de competențe

ecologice
 

Viitorul schimb online - competențe
ecologice pentru orașe

  
Doriți să vă extindeți setul de
competențe în predarea
transdisciplinară și formarea studenților
în domeniul dezvoltării durabile în
orașe?  Sunteți director de studii,
formator (inter)național și profesor în
învățământul superior sau în
învățământul profesional și sunteți
interesat de educația pentru dezvoltare
durabilă? 
Atunci acest eveniment este pentru
dvs:
- Obțineți expertiză (învățați din
concepte inovatoare în domeniu); -
Inspirați-vă (alăturați-vă și învățați din
discuții despre lucruri de făcut și ce nu
trebuie); -Împărtășiți-vă ideile
(introduceți aspecte noi pentru a ne
extinde opiniile) 
 

Citeste mai mult →
SDG 13 →

Abilitarea lucrătorilor
comunitari: platformă

interactivă pentru incluziune
și participare

 
Proiectul PIECE: digitalizarea și
furnizarea de instrumente pentru

comunitate
 
În ultimele câteva luni, consorțiul
proiectului a organizat și implementat
mai multe inițiative pentru a consolida
dinamica de diseminare și, prin
prezentarea rezultatelor intelectuale
produse, pentru a ajunge la mai mulți
beneficiari direcți și indirecți.
Imediat după vacanța de vară,
partenerii s-au întâlnit la Sevilla pentru
ultima întâlnire transnațională a
proiectului, unde au discutat despre
dezvoltarea activităților și rezultatele
proiectului, au făcut schimb de opinii cu
privire la situația din țările lor de origine
și au discutat împreună despre
finalizarea rezultatelor intelectuale.
 

Citeste mai mult →

SMELT project: together to
help marginalised people to

enter the labour market
 
În zilele de 17 și 18 octombrie 2022,
partenerii proiectului SMELT - Skilling
Marginalised people to Enter the
Labour markeT (Calificarea
persoanelor marginalizate pentru a
accede la piața muncii) s-au reunit la
Gijon (Spania) pentru cea de-a patra
întâlnire transnațională.
Întâlnirea a început prin evidențierea
realizărilor proiectelor și a rezultatelor
obținute până în prezent. Proiectul
SMELT urmărește să facă față
paradoxului sectoarelor de afaceri care
se confruntă cu un deficit de forță de
muncă și cu un număr mare de șomeri
vulnerabili, prin sprijinirea persoanelor
marginalizate în dobândirea și
dezvoltarea de competențe cheie
strategice pentru piața muncii.
 

Citeste mai mult →
SDG 10 →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1: Developing financial competencies (FinCoM) in Jordan
Deadline of the call: 22 December 2022
Location:  Jordan
 
Call2: Enhancing accountability in South Africa
Deadline of the call: 26 January 2023
Location:  South Africa
 
Call 3: Boosting food production in Rwanda "KUNGAHARA"
Deadline of the call: 10 January 2023
Location:  Rwanda
 
Call 4: Arctic Youth Dialogues
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Arctic
 
Call 5: Grant Scheme “Enhancing the Competitiveness of SMEs through Support for Women and
Youth Entrepreneurship”
Deadline of the call: 27 January 2022
Location:  Montenegro
 
Call 6: EuropeAid (Malawi) Enhancing Meaningful Participation of Women, Youth and Marginalised
Groups in Political Processes and Decision-Making
Deadline of the call: 31 January 2023
Location:  Malawi
 
Call 7: Support to Civil Society Organisations (CSOs) and Support to Human Rights and Democracy
(HR&D)
Deadline of the call: 06 January 2023
Location:  Cambogia
 
Call 8: European Cooperation projects Small scale
Deadline of the call: 23 March 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 9: European Cooperation projects Medium scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries: 
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
 
Call 10: European Cooperation projects Large scale
Deadline of the call: 23 February 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries:
listed EEA countries and countries associated to the Creative Europe Programme or countries which are in
ongoing negotiations for an association agreement and where the agreement enters into force before grant
signature
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