
Наближаючись ро 2023 року, наша

робота стає важливішою

Діючи з нашим глобальним альянсом,

підтримуюємо місцеву демократію у

важкі часи
Бюлетень ALDA, грудень 2022

Winter Greetings and Happy New Year from the President of
ALDA - Mr Oriano Otočan

 
"Від імені ради Правління, Агентств місцевої демократії та усієї команди ALDA,
дозвольте тепло привітати Вас із зимовими святами і побажати ефективного

2023 року.
Проте, не всі зможуть мирно радіти та святкувати цей завершальний рік.
Нелюдська та несправедлива війна, яку зараз веде український народ, спонукає
мене ще раз підтвердити нескінченну відданість ALDA миру та відбудові. Україна

– це народ, це дім, це – свобода..."
 

Детальніше →

TAKE A DEEPER STEP INTO OUR MISSION:
JOIN THE CALL!

Рада Правління ALDA:
подавайтесь на конкурс і
станьте нашим внутрішнім

експертом 
 
З 1999 року, ALDA працює для
просування та заохочення
громадської активності як ключ для
створення демократичної
реальності, базуючись на участі.
ALDA керується Радою Правління,
роль якої полягає у визначенні
майбутніх кроків і шляху до асоціації.

У світлі своєї великої участі як на
місцевому, так і на міжнародному
рівнях ALDA оголосила пропозицію
про висловлення інтересів,
адресовану членам, партнерам і
зовнішнім експертам. Цей конкурс
складається з визначення та
відбору п’яти кандидатів для
формування Ради Радників.
 

Детальніше →

Робочі групи ALDA
повернулися: сумісні
зусилля для потужного

впливу
 

Участь Членів та їх активне
залучення є двома фундаментами
роботи ALDA та основа наших
переваг та додатковою цінністю.
Як зазначає наш Стратегічний План,
є беззаперечною важливість
ділитися та обмінюватися знаннями
та експертизою з професіоналами,
як і нарощення демократичного та
партисипативного життя нашої
асоціації.
 
Саме тому, ми збираємося створити
п’ять робочих груп, які будуть
націлені на головні сфери інтересів
ALDA та її членів, як зазначено
нижче:
 

Детальніше →
 

ELOGE : підтримка
належного місцевого
врядування в Північній

Македонії та Косово, більше
стратегій на майбутнє

 
Важливість реалізації проекту
“Європейській знак якості належного
місцевого врядування (ELoGE)” у
Північній Македонії та Косово* був
підтверджений на зустрічі за участю
Міністра місцевого самоврядування
Північної Македонії Пана Рісто
Пернова, Міністра Міністерства
адміністрації місцевої влади Пана
Елберта Краснікі, та Президента
ALDA Оріано Оточана; Члена Ради
Правління ALDA Еміра Коріка разом
з Генеральним Секретарем ALDA
Антонеллою Валморбідою.
 

Детальніше →

Міжнародна Конференція у
мережі інтернет:
інклюзивність та

можливості для мігрантів та
біженців

 
Проект 3STEPS онлайн у Греції,
Італії, Туреччині, Франції та Іспанії

 
Міжнародна конференція в рамках
проекту 3STEPS під назвою
“Соціальна інклюзія
низькокваліфікованих мігрантів та
біженців у сфері освіти. Приєднання
до мережі «3STEPS» відбулася 23
листопада 2022 року у Страсбурзі.
Організована ALDA, партнери та
гості (як онлайн, так і оффлайн)
активно приєдналися до
конференції, захопивши її максимум.
 

Детальніше →
SDG 10 →

 

Подорож до освіти
дорослих: розширення

можливостей громадських
працівників

 
Незважаючи на завершення проекту
і завдяки отриманим результатам
(доступним безкоштовно на веб-сайті
проекту) проект PIECE  все ще має
потенціал впливати не лише на
існуючих громадських працівників і
спільноти, а й допомагати людям
створювати громадські простори та
заходи.
Але як партнерам вдалося досягти
такого результату? Давайте
подивимося на останні зроблені
кроки.
16 вересня 2022 року партнери
PIECE зустрілися в Севільї на
заключній транснаціональній
зустрічі. 
 

Детальніше →
SDG 4 →

Реалізація the Green Deal:
приєднайтеся до конкурсу

для партнерів
  
ALDA є партнером проекту SHARED
GREEN DEAL, профінансованого
ЄС, мета якого полягає в
стимулюванні спільних дій щодо
ініціатив Зеленої угоди по всій
Європі, надаючи інструменти
соціальних і гуманітарних наук (SSH)
для підтримки реалізації 8 сфер
політики Зеленої угоди ЄС на
місцевому та регіональному рівнях.

Проект запустив «Заклик для
місцевих партнерів», пропонуючи
22 000 євро 24 організаціям –
місцевим і регіональним органам
влади або некомерційним
організаціям – для партнерства з
проектом для проведення
соціальних експериментів,
зосереджених на наступних шести
пріоритетах Green Deal.
 

Детальніше →
SDG 2 →

"Обмін участю громадян у
місцевому та міському
управлінні: проект

CAMELOT
 
1 і 2 грудня 2022 року партнери
проекту CAMELOT зібралися в
Штутгарті на останній захід
програми. Дводенний захід включав
презентації Штутгартського регіону
та відділу міжнародних зв’язків
муніципалітету Штутгарта,
відвідування однієї з головних
ініціатив Штутгартського регіону та
конференцію щодо участі громадян у
місцевому та міському врядуванні.
Після доволі плідного обміну
інформацією партнери мали
можливість переглянути та
обговорити свій відповідний досвід
під час впровадження проекту та
вивчення можливостей подальшого
посилення участі громадян у
столичних регіонах.
 

Детальніше →

Активності з розбудови
потенціалу в Алжирі,

навчання 245 керівників
компанії Diara в кінці 2022

року
 
З 3 по 15 грудня 2022 року, Пані
Антонелла Валморбіда,
Генеральний Секретар ALDA, і
Катіца Янева, Координатор Офісу
ALDA в Скоп’є, перебували в
Джельфі (Алжир), щоб провести
п’ятий раунд діяльності з розбудови
спроможності місцевих органів влади
щодо ефективного управління та
залучення громадян. 
Цей п’ятий раунд заходів є останнім
у 2022 році та завершує успішну
програму підтримки місцевої
демократії участі та соціальної
відповідальності, розпочату ще у
2017 році.
 

Детальніше →

Перегляньте наступні події

16 січня 2023→ Вразливі верстви населення на ринку праці: приєднуйтеся до події SMELT

31 січня 2023 → «Спільне створення сільського майбутнього»: щорічна конференція SHERPA
в Монпельє

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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