
"500 de proiecte pentru a abilitarea cetățenilor și a contribui la crearea unei societăți
democratice în Europa și în afara ei

De la angajamentul civic la migrație; de la mediu la tineret și incluziune socială: ALDA a
depășit pragul de 500 de proiecte implementate!

Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima această realizare importantă, care este
demonstrația primei idei fructuoase a ALDA: încrederea în puterea cetățenilor ca factori de
schimbare și promotori ai democrației. Schimbarea în bine a vieții oamenilor este
obiectivul din spatele fiecărei acțiuni în parte; astfel, ameliorarea condițiilor în care trăiesc
oamenii și susținerea unui rezultat democratic al fiecărei inițiative.

Cu toate acestea, încă de la începuturi, lumea este supusă mai multor provocări: valorile
fundamentale sunt în joc, iar comportamentele extreme se răspândesc peste tot. Ce
putem face? Cum poate organizația societății civile să acționeze și să contrabalanseze
această derivă antidemocratică?

Este necesar să se investească în cultura democratică, în mecanismele de
participare și în responsabilizarea generațiilor viitoare: cele 500 de proiecte ale

ALDA fac acest lucru

Prin localizarea acțiunilor, prin implicarea comunităților locale și prin crearea unui spațiu de
dialog între instituții și cetățeni. Este necesar să se investească în cultura democratică, în
mecanismele participative și în responsabilizarea generațiilor viitoare: cele 500 de proiecte
ale ALDA fac acest lucru.

Pe de o parte, existența unui consorțiu format din diferite părți interesate în cadrul fiecărui
proiect favorizează schimbul intercultural și cooperarea; pe de altă parte, sporește
cunoașterea reciprocă și sentimentul de comunitate, încurajând astfel dezvoltarea unei
abordări colective a problemelor comune.

Prin proiectele sale, ALDA abordează problemele menționate mai sus prin cooperare
descentralizată și mecanisme participative, oferind oamenilor noi instrumente pentru a
reacționa și a face față problemelor. Proiectul Rude Awakening, de exemplu, a dezvoltat
un joc video interactiv care are loc în timpul Primului Război Mondial. Având ca scop
creșterea gradului de conștientizare a patrimoniului istoric și cultural european, punând în
același timp accentul pe o nouă perspectivă educațională și emoțională asupra războiului
și a păcii, prin acest rezultat, proiectul nu numai că stimulează reflecția asupra situației
actuale, dar subliniază cu fermitate importanța păcii și necesitatea de a o proteja.

Mai mult pe o notă științifică, dar având în continuare în centru bunăstarea oamenilor și
concentrându-se pe necesitatea comunității locale, proiectul LIFE Beware abordează

https://www.therudeawakening.eu/
https://www.lifebeware.eu/


schimbările climatice și consecințele acestora în zonele urbane și rurale. Acesta invită
experții și OSC să colaboreze pentru a ajunge la o strategie comună de adaptare la
schimbările climatice, în special în ceea ce privește riscurile de inundații.

Nu în ultimul rând, conducând un număr de 300 de realități la nivel internațional și fiind la
rândul său membru al mai multor rețele globale, toate proiectele ALDA au o anvergură
mondială și răspund unuia sau mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă, localizându-le
astfel pe acestea din urmă și cooperând la realizarea Agendei 2030 a ONU.
 
***
Mai multe exemple din cele 500 de proiecte:
• Tematica abilitării tinerilor și educația: H.E.Y!
• Tematica tehnologiilor informaționale și inovațiilor: P-CUBE
• Tematică egalității de gen, incluziune și drepturile omului: STAND-UP
• Tematica migrației: EPIC

Urmăriți videoclipul proiectelor implementate în cadrul Programului CERV (Cetățeni,
Egalitate, Drepturi și Valori) și vedeți impactul acestora!

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2021/06/SDGs_publication.pdf
https://www.hey-project.org/
https://www.p-cube-project.eu/
https://stand-up-project.eu/
https://epicamif.eu/epic-project/

