
ALDA приєдналася до місцевих

фестивалів та міжнародних

зустрічей для святкування

демократії

Бюлетень ALDA вересень 2022

Підтримуйте агентства місцевої демократії та

громади в Україні

Антонелла Валморбіда балотується на посаду Генерального
секретаря Конгресу Ради Європи

 
Вересень приносить гарні новини і відкриває нові шляхи, не тільки для ALDA, але
на міжнародному рівні! З великим ентузіазмом колеги з офісів у Страсбурзі, Віченці,
Скоп’є, Молдові та Тунісі раді підтримати кандидатуру Антонелли Валморбіда на

посаду Генерального секретаря Конгресу.

Базуючись на попередньому досвіді не лише як Генерального секретаря ALDA та
Президента EPD – Європейського партнерства за демократію; а також як член

Керівного комітету Конвенції громадянського суспільства Конференції про майбутнє
Європи, а нещодавно і як голова журі Європейської столиці демократії, для пані
Вальморбіда демократія є цінним орієнтиром у своїй щоденній роботі і

зобов’язаннях
 

Детальніше →

«Сприяння демократії
через місцеву владу»:
сприяння залученню
громади в Лівії

 
З 5 по 11 вересня 2022 року,
Генеральний секретар ALDA
Антонелла Валморбіда разом з
тренером ALDA Анна Дітта провели
курс “Сприяння демократії через
місцеву владу” з особливим
акцентом на реалії Лівії.
У рамках проекту REBUILD,
профінансованого Європейською
Комісією під керівництвом
Автономної провінції Тренто, був
проведений навчальний курс під
назвою “Тренінг для тренерів” (TДT)
для 20 професорів з 10
університетів, розміщених в 10
Лівійських муніципалітетах. 
 

Детальніше →

ALDA на "Міжнародному
дні демократії 2022"

організований Комітетом
регіонів у Брюсселі

 
15 вересня 2022 року ALDA взяла
участь у Міжнародному дні
демократії організований Комітетом
Регіонів у Брюсселі. 
День був поділений на різні сесії з
широким колом спікерів високого
рівня, прихильників міжнародної
демократії та активістів як з
Атлантики, так і з Глобального
Півдня, які розглядали виклики
нового світового порядку для
демократії. У центрі уваги були
механізми захисту та підтримки
демократії в усьому світі.
 

Детальніше →
 

У Вентотене з Рухом
Європейських

Федералістів за Європу
майбутнього

 
1 і 2 вересня ALDA прийняла участь
у 41му Національному Семінарі у
Вентотене. Це 5-денний захід, який
пройшов з 28 серпня по 2 вересня
2022 року у Центрі Поліваленте 
“Terracini”, розташованого на острові
Вентотене. 
Національний семінар під назвою
«Федералізм в Європі та світі: від
валютного союзу до Сполучених
Штатів Європи» був організований
Інститутом федералістських
досліджень “Altiero Spinelli” 

 
Детальніше →

Позиція щодо головування
Чехії в Раді Європи

 
Чеське головування, як і раніше інші
країни, визначило свої орієнтири, які
мають бути виконані протягом свого
мандату, на друге півріччя 2022 року.
Дотримуючись «трьох Р» свого
девізу: «Європа як завдання:
переосмислити, відновити, відновити
силу», пріоритети можна розгорнути
так: 1)  Управління кризою біженців і
післявоєнне відновлення України; 2)
Енергетична безпека; 3) Зміцнення
обороноздатності Європи та безпеки
кіберпростору; 4) Стратегічна
стійкість європейської економіки; 5)
Стійкість демократичних інститутів
 

Детальніше →

ALDA на “Фестивалі
солідарності” і “Асоціаціях
Селищ” в рамках кампанії

#ClimateOfChange
 
Фінансований в рамках програми
DEAR (Development Education and
Awareness Raising) Європейської
Комісії, “Покласти край зміні
клімату, розпочати зміну
клімату” це амбітний проект,
спрямований на підвищення
обізнаності про міграцію,
спричинену зміною клімату.
Проект спрямований на молодих
громадян ЄС, щоб дати їм змогу
зрозуміти взаємозв’язок між зміною
клімату та глобальною нерівністю та
стати прихильниками більш стійкої
моделі розвитку, яка включає заходи
щодо пом’якшення клімату та схеми
захисту кліматичних мігрантів.
 

Детальніше →
SDG 12 →

Болярово: Міжнародний
форум соціальної стійкості
та культурної спадщини
європейських сільських

територій
 

З 30 серпня по 3 вересня ALDA
відвідала 7й та фінальний
міжнародний захід за проектом
#EUSave – Дії громадян ЄС за
розумні історичні села. Господарем
заходу став болгарський партнер
проекту #EuSAVE, муніципалітет в
Болярово, невелике місто на півдні
Болгарії. Учасники з Хорватії, Італії,
Латвії, Північної Македонії, Португалії
та Іспанії, представники 40 невеликих
сільських муніципалітетів з
населенням менше ніж 10.000
жителів, взяли участь у заході.
 

Детальніше →
SDG 8 →

ALDA ЗА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РЕСУРСИ
ТЕРИТОРІЇ 

Чарівний графічний роман
пояснює Спільну

сільськогосподарську
політику

 
У рамках проекту CAP-PERI, був
створений комікс під назвою
«Чарівний путівник для створення
сталого майбутнього». Комікс
натхненний проектною діяльністю та
розповідає про подорож Флори та
Олмо до більш сталого майбутнього.
Двоє підлітків, головні герої коміксу,
дізнаються про Спільну
сільськогосподарську політику (CAP),
і щоразу, як куштують каперс,
починають подорожувати містами-
партнерами проекту, такими як
Віченца, Мілан, Рим, Мезаньє та
Палермо.
 

Детальніше →
SDG 3 →

ALDA на фестивалі
"Шанування картоплі" з
метою просування своїх
ініціатив та місцевих

ресурсів

З 9 по 11 вересня в Плек-Л’Ермітаж
пройшов Фестиваль “СШанування
картоплі". На запрошення Тібо
Гіньяра, мера міста Плек-Л’Ермітаж і
Президента «LEADER France», ALDA
приєдналася до заходу, щоб
популяризувати та проілюструвати
різні можливості, зокрема з точки
зору європейського фінансування,
спрямовані на захист навколишнього
середовища або території.

 
Детальніше →

Проект «Експерти з води»:
стартова зустріч у Порту,
яка підкреслює важливість

і роль проекту
 

Проект Експерти з води стартував із
заходів, які пройшли 3 та 4 вересня
2022 року в місті Порту (Португалія).
Партнер проекту Geoclube –
Associação Juvenil привітав ALDA та
інших партнерів проекту у своєму
офісі в Ріо-Тінто, муніципалітет
Гондомар. Крім того, як Президент
асоціації «Paese dell’Acqua» та лідер
консорціуму пан Яаміцелі був
присутній на зустрічі, будучи також
амбасадором ALDA!
 

Детальніше →
SDG 13 →

Проект DEVOTE: Курси &
Спільнота освітян тепер

онлайн
 

Проектна філософія проекту
DEVOTE – “ніколи не припиняй
вчитися!”.  Саме тому партнери
проекту присвятили місяці роботи з
метою розробки онлайн-курсу для
вчителів, щоб покращити інтеграцію
учнів із мігрантським походженням у
школах.
Зараз проект DEVOTE досяг своєї
мети: був опублікований Масовий
відкритий онлайн-курс для
вчителів, вихователів, батьків і
шкільного персоналу

 
Детальніше →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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