
Починаємо 2023: акцентування на

членах ALDA, які впроваджують

належне місцеве управління
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Європейському Союзі
Бюлетень ALDA Січень 2023

Початок Президентства Швеції: що очікувати? 
 

Новий рік почався з Президенства Швеції у Європейській Раді: третя і остання з
країн «тріо». Після Франції та Чеської Республіки, Швеція у відповіді перед

керуванням Радою до червня цього року, реалізуючи вже затверджену програму
«Програма тріо», націлюючись на чотирьох головних пріоритетах.

Беручи до уваги триваючу війну в Україні і спричинені наслідки у сферах безпеки
людей, міграції та енергозабезпечення, перший пріоритет «Безпека-Єдність»

презентує головну складову, на якій взагалі базується внесок від Президентства. 
 

Детальніше →

#ALDAFORUKRAINE

Приєднуйтесь до нас: будьте наступним партнером у відкритті LDA

Хорватія: після євро та
Шенгену сприяння

ефективному місцевому
врядуванню стає ще

важливішим
 
2023 рік стане переломним для
Хорватії: прикордонний контроль та
обмін валюти залишаються
спогадами з минулого. Новий рік
країна почала з двох важливих та
радикальних кроків в рамках
євроінтеграції, приєднавшись до
Єврозони та Шенгенської зони.
Хорватія приєдналася до Союзу ще в
2013 році, проходячи з того часу
період реформ, щоб відповідати так
званим «acquis», - серій вимог,
необхідних для повного доступу до
двох вищезгаданих секторів.
 

Детальніше →

Участь молоді та
цифровізація: посилюючи

демократію на Днях
громадянського
суспільства 2023

 
З 1 по 3 березня, ALDA організує
два воркшопи на заході Дні
громадянського суспільства 2023
(#CivSocDays) в Брюсселі! 
З загальної точки зору, ця щорічна
подія, організована Європейським
економічно-соціальним комітетом
(ЄЕСК) з 2016 року, символізує
співпрацю між ЄЕСК та Liaison
Group, яка є представником
Європейських ОГС та мереж.
 

Детальніше →
 

1993 – 2023: 30 років місцевої демократії на Балканах
 

2023 рік, безумовно, починається в атмосфері невизначеності через економічну та
геополітичну ситуацію в Європі та світі. З іншого боку, 2023 рік відзначає важливу річницю

для ALDA, Агенцій Місцевої Демократії (LDA) та всієї мережі.
Це було рівно 30 років тому, коли все почалося, із заснування перших LDA на
Балканах. Незважаючи на те, що ALDA мала свій початок наприкінці 90-х років, наша
робота та зобов’язання розпочалися ще в 1993 році, коли перші LDA були створені за

ініціативою Ради Європи з метою підтримки громадянського суспільства та мирного
співіснування в державах колишньої Югославії після конфлікту.

 
Детальніше →

Станьте волонтером ALDA з
проектом «EU LIVES –

важіль для започаткування
волонтерства в Європі та

околицях»
 
Проект “EU LIVES” стартував! Якщо
ви молодий ентузіаст з Європи,
бажаєте отримати досвід за
кордоном і зацікавлені в роботі
ALDA, не пропустіть шанс подати
заявку на конкурс і стати волонтером
в державній службі на один рік.

Метою проекту є залучення молодих
людей до шляхів мобільності, які
сприяють їхньому особистому
зростанню: з одного боку, з огляду на
їхнє професійне майбутнє, з іншого –
через посилення ролі громадян в
місцевих громадах і розширенню
європейської спільноти.
 

Детальніше →
 

24 ОГС матимуть
повноваження для

посилення соціальної
відповідальності в Молдові
  
24 організації громадянського
суспільства з міст Чімішлія,
Флорешти, Страшени, Штефан-Воде
і Теленешти отримали грантові
контракти в рамках проекту
«EU4Accountability». Захід був
організований ALDA в Europe Café –
Інформаційному центрі ЄС у
Кишиневі.
Проект «EU4Accountability»
фінансується Європейським Союзом
і спрямований на підвищення
соціальної відповідальності на
місцевому рівні та створенні стійких
механізмів співпраці між місцевими
органами державної влади в
Республіці Молдова та організаціями
громадянського суспільства (ОГС), з
метою кращого реагування на
потреби місцевих громад.
 

Детальніше →
SDG 17 →

ALDA І МІГРАЦІЯ

«Класи базової освіти» і
«Tandem Now» успішні
методи зменшення

передчасного відходу від
школи: концептуальна

записка 3STEPS
 
Проект 3STEPS  – Сприяння освіті та
залученню біженців та мігрантів
добігає кінця. Отже, настав час
поділитися ще одним чудовим
результатом, досягнутим проектним
консорціумом!

3 STEPS – це програма Erasmus+
KA3 «Підтримка політичних
реформ», яка має на меті підвищити
шанси мігрантів і біженців
залишитися в системі освіти та
професійної підготовки приймаючої
країни, надаючи їм базові навички, а
також стабільну основу для
подальших особистих досягнень.
 

Детальніше →
SDG 4 →

Уявлення про Європу:
думки та очікування

мігрантів
 
19 і 20 січня в Болоньї, Італія,
відбувся фінальний симпозіум
проекту “PERCEPTIONS – Розуміння
впливу наративів і сприйняття
Європи на міграцію та надання
практик, інструментів і посібників для
практики”. Партнери зустрілися, щоб
обговорити результати, досягнуті
протягом останніх трьох з половиною
років польових досліджень і
розробок.

Мета проекту полягала в тому, щоб
дослідити, як Європу та
Європейський Союз бачать люди, які
мігрували або мають намір це
зробити.
 

Детальніше →
SDG 10 →

БІЛЬШЕ

Час бути почутим
#beHEARD: думка громадян
про демократію та COVID-19
 
Наскільки криза COVID-19 вплинула
на демократичні дебати,
користування основними правами,
роботу та життя жінок через
гендерну перспективу? Воно
багатьма способами вплинуло на
життя людей і проявилося в багатьох
небажаних формах, спричинило
багато смертей, вплинуло на
глобальну економіку та зайнятість,
не кажучи вже про якість життя в
суспільстві.
Саме тому, 16 листопада 2022 року,
ALDA і Муніципалітет Вімеркате
(Італія) взяли участь у стартовій
зустрічі нового проекту CERV під
назвою HEARD, який стосується
вищезазначених тем.
 

Детальніше →

Будьте екологічнішими
разом з ALDA: підпишіться

на розсилку проекту
Grey4Green!

 
Проект Grey4Green має на меті
сприяти активному старінню та
реалізації кліматичних дій через
залучення людей похилого віку до
волонтерських програм збереження
природи.

Які наступні кроки зробить
Grey4Green (G4G)? Що на порядку
денному? Надіславши чотири
інформаційні бюлетені протягом
наступних років, партнери проекту
будуть раді поділитися з вами
оновленнями та ідеями цієї
ініціативи, а також відповісти на ці
запитання!
 

Детальніше →

ЗУСТРІЧАЙТЕ #ALDAMEMBER

Члени як ключові партнери у здійсненні цифрового переходу на
місцевому рівні

 
Генеральний Секретар ALDA, Антонелла Валморбіда, з командою зустрілася у Брюсселі з
представниками Муніципалітета Еттербек, з метою відновити стратегічне партнерство, яке

було встановлено в 2017 році. Партнерство спрямоване на зміцнення зв’язків між
Асоціацією та Муніципалітетом, зокрема у сфері участі громадян.

Ця зустріч відбулася досить своєчасно, оскільки ALDA щойно отримала новину про
фінансування проекту Erasmus+ у партнерстві з Еттербеком під назвою MEDIUM

(Муніципалітети, які експериментують з цифровими інноваціями підвищують кваліфікацію
та метавсесвіт).

 
Детальніше →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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