
ALDA запрошена як експерт з

децентралізованої співпраці та

демократичних процесів в Україні,

Молдові і Туреччини
Бюлетень ALDA, Листопад 2022

 Багатосторонній підхід з метою відбудови України: ALDA,
CORLEAP і Чеське Президентство

 
Приєднуйтесь до панелі “Розбудова України”

 
Локалізація та децентралізована співпраця представляють собою поворотний

момент та позитивний підхід в рамках демократичного процесу в країнах східного
партнерства. До того ж, враховуючи не тільки триваюче вторгнення на Україну, а
також те, що Молдова стикається з проблемою енергозабезпечення, або Арменія,
якій довелося зіткнутися з війною, - це лише  згадано декілька проблем, і як можна

подолати ці виклики?   
 

Детальніше →

ALDA на щорічній зустрічі
ARLEM в Туреччині: міста і
стабільність в центрі уваги

 
7-8 листопада 2022 року в місті Ізмір
у Туреччині відбулася Щорічна
зустріч Європейсько-
Середземноморської регіональної та
місцевої Асамблеї (ARLEM).
Цьогорічне пленарне засідання, яке
проходило одночасно з COP27, було
зосереджено на кліматичних діях у
Середземномор’ї, наголошуючи на
ролі місцевих органів влади як
ключових учасників процесу. Тому,
задля досягнення поставленої мети
та амбітної цілі, потрібно
враховувати кожну зацікавлену
сторону.
 
З загальної точки зору, ARLEM
просуває децентралізовану
співпрацю та місцеву демократію;
одночасно сприяючи регіональній
згуртованості між країнами, що
приєднуються до Асамблеї.
 

Детальніше →

Розміщення місцевих
ініціатив і децентралізації в
центрі демократичного
процесу Східного
партнерства

 
Шість країн - Арменія, Азербайджан,
Беларусь, Грузія, Молдова та Україна
– забралися разом у  2009 році, щоб
заснувати фундацію країн Східного
Партнерства (EaP). Останній, таким
чином, спрямований на зміцнення
відносин як у політичній, так і в
соціально-економічній сферах з
Європейським Союзом (ЄС).

Але як розкрити ці теми та посилити
зв’язок між ними? Стратегій може
бути тисяча, але, безумовно,
достатньо, як це також
наголошується в останньому звіті
CORLEAP доповідач К. Кохокар.
 

Детальніше →
 

 
Конференція у Вроцлаві про роль органів місцевого

самоврядування та громадянського суспільства у підтримці України
 

25 листопада, Регіональний Представник Європейської Комісії у Вроцлаві та Коледж
Східної Європи організовують Конференцію у Вроцлаві (Польща) під назвою “Допомога

розвитку демократії: роль місцевих органів влади та громадянського суспільства” у
партнерстві з ALDA, регіоном Нижня Сілезія та муніципалітетом Вроцлава. 

Уже на початку року член ALDA «Місто Вроцлав» був у першій лінії допомоги мирним
жителям і людям в Україні: яскравим прикладом цього стала “надзвичайна кампанія”. Як і

Вроцлав, ALDA підтримала велику кількість заходів та ініціатив, спрямованих на
полегшення та пом’якшення наслідків страшної війни.

 
Детальніше →

 

ALDA НА COP27

COP27: активна відданість ALDA планеті, її видам та людям
 

Всесвітній кліматичний саміт COP27 стартував в Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), і триватиме з
6 по 18 листопада 2022 року. Це Конференція сторін, усіх тих, хто підписав Рамкову

Конвенцію ООН про зміну клімату (UNFCCC). 
 

Конференції ООН зі зміни клімату є одними з найбільших міжнародних зустрічей у світі.
Крім того, зміна клімату та шкода навколишньому середовищу є актуальними проблемами

в усьому світі, оскільки їхні наслідки вже відчуваються. З цієї причини існує потреба
швидше та комплексніше адаптуватися та досягти кращого для всього світу за допомогою

стратегії стійкості та кліматичної нейтральності.
 

Детальніше →

Молодіжні Амбасадори
“Клімат змін” на COP27

закликають до кліматичної
справедливості

 
За підтримки понад 100 000 людей
консорціум проекту «Climate Of
Change» виступає за кліматичну
справедливість на COP27. Останній,
який розпочнеться 6 листопада 2022
року в Єгипті, є найважливішим
всесвітнім самітом із питань зміни
клімату, екології та навколишнього
середовища.
Представники та делегати з більш
ніж 90 держав збираються в
єгипетському місті Шарм-Ель-Шейх,
розглядаючи поточну кліматичну
кризу та знаходячи спільне рішення.
У цьому контексті громадянське
суспільство також мобілізується
та закликає до швидких і
конкретних дій: наприклад, понад
100 000 беруть участь у русі
#ClimateOfChange, щоб вимагати
кліматичної справедливості!
 

Детальніше →

Впровадження інноваційних
форматів навчання у вищу
освіту: онлайн-обмін Green

Skills
 

Майбутній онлайн-обмін Green Skills
for Cities 

  
Ви хочете розширити свій набір
навичок у міждисциплінарному
викладанні та підготовці студентів
щодо сталого розвитку в містах? Ви
керівник відділу навчання,
(міжнародний) тренер і викладач у
сфері вищої або професійно-
технічної освіти та зацікавлені в
освіті для сталого розвитку?
Тоді ця подія для вас, для того,
щоб:  
- Отримати досвід (навчатися на
інноваційних концепціях у цій галузі);
- Отримати натхнення (приєднатися
і дізнаватися, що можна і чого не
варто робити); - Ділитися своїми
ідеями (додайте нові аспекти, щоб
розширити наші погляди)
 

Детальніше →
SDG 13 →

Сприяння громадським
працівникам: інтерактивна
платформа для інклюзії та

участі
 
Проект PIECE: цифровізація та
надання інструментів спільноті 

 
За останні кілька місяців консорціум
проекту організував і реалізував
кілька ініціатив, спрямованих на
посилення динаміки
розповсюдження та, завдяки
презентації про інтелектуальні
результати, охоплено більшу
кількість прямих і непрямих
бенефіціарів.
Після літніх канікул, партнери
зустрілись у Севільї на Фінальній
транснаціональній зустрічі в рамках
проекту, де вони обговорили
розвиток активностей та результатів
проекту, обмінялись думками щодо
ситуації у їх рідних країнах, разом
завершити інтелектуальні
результати. Конкретніше,
розповсюдження та проблеми
комунікація були обговорені.
 

Детальніше →

Проект SMELT:
об’єднуємось для допомоги
маргіналізованим групам
людей вийти на ринок праці
 
 
17 і 18 жовтня 2022 року,
партнери проекту SMELT –
 Об’єднуємось для допомоги
маргіналізованим групам людей
вийти на ринок праці, зібралися
разом в Хіхоні (Іспанія) на четвертій
транснаціональній зустрічі.
 
Зустріч розпочалася з висвітлення
досягнень проектів та досягнутих
результатів. Проект SMELT має на
меті подолати парадокс бізнес-
секторів, які відчувають нестачу
робочої сили та велику кількість
безробітних уразливих груп
населення, шляхом підтримки
маргіналізованих людей у набутті та
розвитку ключових компетенцій,
стратегічних для ринку праці.
 

Детальніше →
SDG 10 →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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