
Începând anul 2023: cu accent pe

membrii ALDA care implementează

buna guvernare la nivel local

Bun venit Președinției suedeze a

Uniunii Europene
Buletin informativ ALDA, ianuarie 2023

Debutul Președinției suedeze: ce trebuie să reținem?
 

Noul an a început cu președinția suedeză a Consiliului European: a treia și ultima din
"Trio". După Franța și Republica Cehă, Suedia este acum însărcinată cu conducerea

Consiliului până în luna iunie a acestui an, punând astfel în aplicare "programul Trio" deja
convenit și concentrându-se asupra a patru priorități principale.

Având în vedere războiul în curs de desfășurare din Ucraina și consecințele în ceea ce
privește siguranța oamenilor, migrația și aprovizionarea cu energie, "Securitate - unitate"

reprezintă primul pilon pe care se bazează angajamentul global al Președinției. 
 

Citeste mai mult →

#ALDAFORUKRAINE

Alăturați-vă nouă: fiți următorul partener în deschiderea LDA

Croația: după Euro și
Schengen, promovarea bunei
guvernări locale este și mai

importantă
 
2023 a marcat un an de cotitură pentru
Croația: controalele la frontieră,
schimbul valutar vor fi o amintire din
trecut. Țara a sărbătorit noul an cu doi
pași importanți și radicali în cadrul
integrării europene, prin aderarea atât
la zona euro, cât și la spațiul
Schengen.
Croația a aderat la Uniune în 2013,
trecând de atunci printr-o perioadă de
reforme pentru a respecta așa-numitul
" aquis ", o serie de cerințe necesare
pentru a avea acces deplin la cele
două sectoare menționate mai sus.
 

Citeste mai mult →

Participarea tinerilor și
digitalizarea: promovarea

democrației la Zilele
CivSocDays 2023

 
Între 1 și 3 martie, ALDA va organiza
două workshop-uri în cadrul Zilelor
Societății Civile 2023 (#CivSocDays)
de la Bruxelles! 

Dintr-o perspectivă generală, acest
eveniment anual, organizat de
Comitetul Economic și Social
European (CESE) începând din 2016,
simbolizează cooperarea dintre CESE
și Grupul de legătură, avându-l pe
acesta din urmă ca reprezentant al
OSC și al rețelelor europene.
 

Citeste mai mult →
 

1993 - 2023: 30 de ani de democrație locală în Balcani
 

Anul 2023 începe cu siguranță într-un climat de incertitudine din cauza situației economice și
geopolitice din Europa și din lume.

În altă ordine de idei, anul 2023 marchează, de asemenea, o aniversare importantă pentru
ALDA, pentru Agențiile de Democrație Locală (LDA) și pentru întreaga rețea.

Totul a început cu exact 30 de ani în urmă, odată cu înființarea primelor LDA-uri din
Balcani. Chiar dacă ALDA și-a început activitatea la sfârșitul anilor '90, activitatea și
angajamentul nostru au început încă din 1993, când au fost create primele Agenții de

Democrație Locală la inițiativa Consiliului Europei, cu misiunea de a sprijini societatea civilă și
coexistența pașnică în statele din fosta Iugoslavie în urma conflictului.
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Deveniți voluntar alături de
ALDA în cadrul proiectului
"EU LIVES - Pârghie pentru
inițierea voluntariatului în
Europa și în împrejurimi"

 
Proiectul "EU LIVES" a fost lansat!
Dacă ești un tânăr pasionat de Europa,
dorești să faci o experiență în
străinătate și ești interesat de
activitatea ALDA, nu rata ocazia:
aceasta este șansa ta de a aplica la
apel și de a deveni voluntar în serviciul
public timp de un an.
Obiectivul proiectului este de a implica
tinerii în trasee de mobilitate care să le
favorizeze dezvoltarea personală: pe
de o parte, în perspectiva viitorului lor
profesional, pe de altă parte, în
legătură cu rolul lor de cetățeni ai
comunităților locale și ai unei
comunități europene mai largi.
 

Citeste mai mult →
 

Abilitarea a 24 de OSC-uri
pentru o mai mare

responsabilitate socială în
Moldova

  
24 de Organizații ale Societății Civile
din raioanele Cimișlia, Florești,
Strășeni, Ștefan Vodă și Telenești, au
primit contracte de acordare a
granturilor în cadrul proiectului
"EU4Accountability". Evenimentul a
fost organizat de ALDA, la Europe
Café - Centrul de Informare al UE, din
Chișinău.
Proiectul "EU4Accountability" este
finanțat de Uniunea Europeană și are
drept scop îmbunătățirea
responsabilității sociale la nivel local și
crearea unor mecanisme de cooperare
durabilă între autoritățile publice locale
din Republica Moldova și organizațiile
societății civile (OSC), pentru a
răspunde mai bine nevoilor
comunităților locale.
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SDG 17 →

ALDA ȘI MIGRAȚIA

 "Clasele de educație de
bază" și "Tandem Now",

metode de succes pentru a
reduce abandonul școlar
timpuriu: 3STEPS Policy

Brief
 
Proiectul 3STEPS - Promovarea
educației și incluziunii elevilor refugiați
și migranți dezavantajați, se apropie de
sfârșit. Așadar, a venit timpul să
împărtășim încă un rezultat
extraordinar obținut de consorțiul
proiectului!
3 STEPS este un program Erasmus+
KA3 "Sprijin pentru reforma politicilor"
și își propune să sporească șansele
migranților și refugiaților de a rămâne
în sistemul educațional și profesional al
țării gazdă, oferindu-le competențe de
bază, precum și o bază stabilă pentru
alte realizări personale. 
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Percepția Europei: vocile și
așteptările migranților

 
În zilele de 19 și 20 ianuarie, la
Bologna, Italia, a avut loc Simpozionul
final al proiectului "PERCEPȚII -
Înțelegerea impactului narațiunilor și
percepțiilor despre Europa asupra
migrației și furnizarea de practici,
instrumente și ghiduri pentru
practicieni". Partenerii s-au întâlnit
pentru a discuta rezultatele obținute în
acești ultimi trei ani și jumătate de
cercetare și dezvoltare pe teren.

Scopul proiectului a fost acela de a
examina modul în care Europa și
Uniunea Europeană sunt văzute de
persoanele care au migrat sau
intenționează să migreze acolo. 
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MAI MULTE

Time to #beHEARD: opinia
cetățenilor despre

democrație și COVID-19 
 
În ce măsură criza COVID-19 a afectat
dezbaterea democratică, exercitarea
drepturilor fundamentale, munca și
viața femeilor din perspectiva de gen?
A influențat viața oamenilor în multe
feluri și s-a manifestat în multe forme
nedorite, a provocat multe decese, a
avut un impact asupra economiei
globale și a ocupării forței de muncă,
fără a mai vorbi de calitatea vieții în
societate.
Prin urmare, la 16 noiembrie 2022,
ALDA și municipalitatea din Vimercate
(IT) au participat la reuniunea de
lansare a unui nou proiect CERV numit
HEARD, care abordează exact
subiectele menționate mai sus.
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Deveniți mai Verzi cu ALDA:
abonați-vă la buletinul

informativ Grey4Green!
 
Proiectul Grey4Green își propune să
promoveze îmbătrânirea activă și să
contribuie la acțiunile de combatere a
schimbărilor climatice prin implicarea
persoanelor în vârstă în programe de
voluntariat pentru conservarea naturii.
 
Care sunt următorii pași pe care
Grey4Green (G4G) îi va face? Ce se
află pe ordinea de zi? Prin trimiterea a
patru buletine informative în anii
următori, partenerii proiectului vor fi
bucuroși să vă împărtășească
actualizări și informații despre această
inițiativă și să răspundă la aceste
întrebări!
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FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU #ALDAMEMBER

Membrii ca parteneri cheie în implementarea tranziției digitale la nivel
local

 
Secretarul general al ALDA, Antonella Valmorbida, s-a aflat la Bruxelles, împreună cu
colegii săi, pentru a se întâlni cu municipalitatea din Etterbeek, cu scopul de a relansa

parteneriatul strategic care a fost stabilit în 2017 și care vizează consolidarea legăturilor
dintre asociație și municipalitate, în special în domeniul participării cetățenilor.Această

întâlnire a avut loc într-un moment foarte oportun, deoarece ALDA tocmai a primit vestea
că am câștigat un proiect Erasmus+ în parteneriat cu Etterbeek, numit MEDIUM

(Municipalități care Experimentează Inovarea Digitală, Perfecționarea și Metaversul).
 

Citeste mai mult →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1: Support the Harmonization of pan-African Electoral Capacities
Deadline of the call: 3 March 2023
Location:  EU Member States and African country. Actions must take place in Africa and seek to achieve
impact at continental level.
 
Call2: Town-Twinning - CERV
Deadline of the call: 20 September 2023
Location: EU 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.
 
Call 3: European Remembrance - 2023 - CERV
Deadline of the call: 06 June 2023
Location: EU 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.
 
Call 4: Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection
- AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 5: Integration and inclusion at regional and local level - AMIF
Deadline of the call: 16 May 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 6: Support to integration in education of migrant children and young adults - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location:  EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 7: Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 8: Promoting complementary pathways linked to education and/or work - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated to the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature
 
Call 9: Transnational actions to support Member States in the field of protection of children in
migration - AMIF
Deadline of the call: 16 May June 2023
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)), excluding Denmark,
countries associated with the AMIF or countries which are in ongoing negotiations for an association
agreement and where the agreement enters into force before grant signature.
 
Call 10: Small-scale partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
 
Call 11: Cooperation partnerships - Erasmus+
Deadline of the call: 22 March 2023
Location: EU Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein;Republic of North Macedonia, Republic of
Turkey and Republic of Serbia
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