
În 2023, munca noastră va fi și mai

importantă

Acționând împreună cu alianța noastră

globală care sprijină democrația locală în

vremuri dificile
Buletin informativ ALDA, decembrie 2022

FELICITARE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Mesajul domnului Oriano Otocan

 
"Dragi membri, prieteni și parteneri ai ALDA,

în numele Consiliului de Administrație, al Agențiilor de Democrație Locală și al întregii
echipe ALDA, mă aflu astăzi aici pentru a ura Sărbători de iarnă călduroase și un an

2023 fructuos. Cu toate acestea, nu toată lumea va putea să se bucure și să
sărbătorească pașnic în acest an care se încheie.

Războiul inuman și nedrept în care se luptă acum poporul ucrainean mă îndeamnă să
reiterez și mai mult angajamentul fără sfârșit al ALDA pentru pace și reconstrucție.

Ucraina înseamnă oameni, înseamnă casă, înseamnă libertate..."
 

Citeste mai mult →

FACEȚI UN PAS MAI APROAPE DE MISIUNEA
NOASTRĂ: ALĂTURAȚI-VĂ APELURILOR!

Consiliul consultativ ALDA:
aplicați și deveniți expertul

nostru intern
 
Începând cu 1999, ALDA a lucrat
pentru a promova și a încuraja
angajamentul civic ca element cheie în
crearea unei realități democratice și
participative. Aceasta este ghidată de
către Consiliul de Conducere, al cărui
rol este de a defini pașii și calea
viitoare a asociației.

Având în vedere angajamentul său
deosebit atât la nivel local, cât și
internațional, ALDA a lansat acum o
cerere de exprimare a interesului,
adresată membrilor, partenerilor și
experților externi.
 

Citeste mai mult →

Grupurile de lucru ALDA au
revenit: eforturi comune

pentru un impact mai
puternic

 
Participarea membrilor și implicarea
activă a acestora sunt două pietre de
temelie ale activității ALDA și
reprezintă baza puterii și valorii
adăugate a organizației.
 
După cum puteți citi în Planul nostru
strategic, importanța împărtășirii și
schimbului de cunoștințe și expertiză
cu profesioniștii este cât se poate de
clară, precum și importanța stimulării
vieții democratice și participative a
asociației noastre.
 

Citeste mai mult →
 

ELOGE: sprijinirea bunei
guvernanțe locale în

Macedonia de Nord și
Kosovo, mai multe strategii

pentru viitor
 
Importanța implementării proiectului
"Eticheta Europeană pentru Excelență
în Guvernare (ELoGE)" atât în
Macedonia de Nord, cât și în Kosovo*
a fost confirmată la întrevederea dintre
Ministrul Autonomiei Locale din
Macedonia de Nord, domnul Risto
Pernov; Ministrul Administrației
Publice Locale, domnul Elbert
Krasniqi, la care au participat și
președintele ALDA, Oriano Otočan;
Emir Coric, membru al Consiliului de
Administrație al ALDA, împreună cu
secretarul general al ALDA, Antonella
Valmorbida.
 

Citeste mai mult →

Conferința Internațională a
Rețelei: incluziunea și

abilitarea migranților și
refugiaților 

 
Rețeaua proiectului 3STEPS în Grecia,

Italia, Turcia, Franța și Spania
 
Conferința internațională 3STEPS,
intitulată "Incluziunea socială a
migranților (slab calificați) și a
refugiaților în educație. Alăturați-vă
rețelei 3STEPS" a avut loc la 23
noiembrie 2022 la Strasbourg. Găzduiți
de ALDA, partenerii și invitații (atât
online, cât și offline) s-au alăturat în
mod activ la conferință, profitând la
maximum de ea.
 

Citeste mai mult →
SDG 10 →

 

Călătoria educației adulților:
împuternicirea lucrătorilor

comunitari
 
În pofida încheierii activităților, datorită
rezultatelor obținute (și disponibile
gratuit pe site-ul proiectului),  PIECE
are încă potențialul de a avea un
impact nu numai asupra lucrătorilor
comunitari și a comunităților existente,
ci și de a ajuta oamenii să creeze spații
și activități comunitare.
 
Totuși, cum au reușit partenerii să
obțină acest rezultat? Să vedem care
este cel mai recent pas întreprins.
La 16 septembrie 2022, partenerii
PIECE s-au întâlnit la Sevilla pentru
reuniunea transnațională finală.
 

Citeste mai mult →
SDG 4 →

Punerea în aplicare a
proiectului Green Deal:

alăturați-vă apelului pentru
parteneri

  
ALDA este partener în cadrul
proiectului finanțat de UE SHARED
GREEN DEAL, al cărui scop este de a
stimula acțiunile comune privind
inițiativele Green Deal în Europa, prin
furnizarea de instrumente de științe
sociale și umaniste (SSH) pentru a
sprijini implementarea celor 8 domenii
de politică Green Deal ale UE, la nivel
local și regional.
Proiectul a lansat un "Apel pentru
parteneri locali", oferind 22 000 de
EUR pentru 24 de organizații - fie
autorități locale și regionale, fie
organizații fără scop lucrativ - care să
se asocieze cu acest proiect pentru a
derula experimente sociale axate pe
următoarele șase subiecte prioritare
ale Green Deal.
 

Citeste mai mult →
SDG 2 →

"Schimb de informații privind
participarea cetățenilor la

guvernanța locală și
metropolitană: Proiectul

CAMELOT
 
În zilele de 1 și 2 decembrie 2022,
partenerii proiectului CAMELOT s-au
reunit la Stuttgart pentru ultimul
eveniment din cadrul programului.
Evenimentul de 2 zile a inclus
prezentări ale Regiunii Stuttgart și ale
departamentului de relații
internaționale al municipalității din
Stuttgart, o vizită în teren a uneia dintre
inițiativele emblematice ale Regiunii
Stuttgart și o conferință privind
participarea cetățenilor la guvernanța
locală și metropolitană. 
 

Citeste mai mult →

Activități de consolidare a
capacităților în Algeria, care
se încheie în 2022 cu 245 de

șefi de Diara instruiți
 
În perioada 3-15 decembrie 2022,
doamna Antonella Valmorbida,
secretarul general al ALDA, și doamna
Katica Janeva, coordonatorul Oficiului
ALDA din Skopje, s-au aflat la Djelfa
(Algeria) pentru a desfășura cea de-a
cincea rundă de activități de
consolidare a capacităților autorităților
locale în domeniul bunei guvernări și al
implicării cetățenilor. 
Această a cincea rundă de activități
este ultima pentru 2022 și încheie
programul de succes pentru sprijinirea
democrației participative locale și a
responsabilității sociale, începută în
2017.
 

Citeste mai mult →

VEDEȚI ȘI EVENIMENTELE VIITOARE

16 ianuarie 2023 → Persoanele vulnerabile care se încadrează pe piața muncii: participați la
evenimentul SMELT

31 ianuarie 2023 → "Co-crearea viitorului rural": Conferința anuală SHERPA la Montpellier

CERERI DE PROPUNERI

Call 1: Strengthening the role of Civil Society in Digital multilateral and multistakeholder models
(CSDM3)
Deadline of the call: 14 February 2023
Location:  All countries
 
Call2: Appel à propositions en direction de la société civile pour des actions au Bénin
Deadline of the call: 7 February 2023
Location: Benin
 
Call 3: Support to rights-based CSOs working on social inclusion and youth (Instrument for Pre-
accession Assistance for Rural Development)
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  Turkey
 
Call 4: THEMATIC PROGRAMME ON HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Deadline of the call: 7 February 2023
Location:  All Countries
 
Call 5: Global Europe Thematic Programme on Human rights and Democracy - Fighting against
impunity
Deadline of the call: 27 March 2023
Location:  All Countries
 
Call 6: Networks of Towns (Citizens, Equality, Rights and Values Programme - TOPIC ID: CERV-2023-
CITIZENS-TOWN-NT)
Deadline of the call: 20 April 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Promoting rights and values by empowering the civic space (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-
LITI-CIVIC)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 8: Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-SPEECH Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) 
 
Call 9: Strategic litigation (TOPIC ID: CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 10: Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights (TOPIC
ID: CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER Grant)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 11: Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers (TOPIC ID: CERV-
2023-CHAR-LITI-WHISTLE)
Deadline of the call: 25 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 12: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against
children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations)
(CERV-2023-DAPHNE)
Deadline of the call: 19 April 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) and non-EU countries
associated to the CERV Programme or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the association agreement enters into force before grant signature. 
 
Call 13: Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and
discrimination (CERV-2023-EQUAL)
Deadline of the call: 20 June 2023
Location: EEU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)) − non-EU countries
associated to the CERV 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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