
500 проектів щоб розширити можливості громадян та сприяти створенню
демократичного суспільства в Європі та поза її межами

Від залучення громадян до міграції; від навколишнього середовища до молоді та
соціальної інклюзії: ALDA перетнула рубіж у 500 реалізованих проектів!

Не вистачить слів, щоб висловити важливість досягнення, яке демонструє перше
плідне розуміння ALDA: повірити в силу громадян як провідників змін і
популяризаторів демократії. Змінити життя людей на краще – мета кожної окремої дії,
таким чином, полегшуючи умови, в яких живуть люди, і підтримуючи демократичний
результат кожної ініціативи.

Однак із самого початку світ поставив кілька викликів: фундаментальні цінності
поставлені на карту, а екстремальна поведінка поширюється всюди. Що ми можемо
зробити? Як можуть діяти організації громадянського суспільства та врівноважити це
антидемократичне зсунення?

Необхідно інвестувати в демократичну культуру, механізми участі та
розширення можливостей майбутніх поколінь: 500 проектів ALDA, які це

роблять

Локалізуючи дії, залучаючи місцеві громади та створюючи простір для діалогу між
установами та громадянами. Існує необхідність інвестувати в демократичну культуру,
механізми участі та розширення можливостей майбутніх поколінь: 500 проектів ALDA,
які це роблять.

З одного боку, наявність консорціуму різних зацікавлених сторін у кожному проекті
сприяє міжкультурному обміну та співпраці; з іншого, це збільшує взаємне пізнання та
почуття спільності, таким чином заохочуючи розвиток колективного підходу до
спільних справ.

У своїх проектах ALDA вирішує вищезазначені проблеми через децентралізовану
співпрацю та механізми участі, що дає людям нові інструменти для реагування та
вирішення проблем. Наприклад, у рамках Проекту Rude Awakening була розроблена
інтерактивна відеогра в часи Першої світової війни. Спрямований на підвищення
обізнаності про європейську історичну та культурну спадщину, наголошуючи на новій
освітній та емоційній перспективі війни та миру, проект не лише стимулює роздуми
про поточну ситуацію, але й твердо підкреслює важливість миру та необхідність його
захисту.

https://www.alda-europe.eu/projects/
https://www.therudeawakening.eu/


У центрі уваги – добробут людей, а також потреби місцевої громади. Проект LIFE
Beware спрямований на зміну клімату та її наслідки в міських і сільських районах. Він
закликає експертів та громадські організації до співпраці для досягнення спільної
стратегії адаптації до клімату, особливо щодо ризиків повеней.

І останнє, але не менш важливе: очолюючи міжнародне членство, яке складається з
300 партнерів, і, у свою чергу, являючись членом кількох глобальних мереж, усі
проекти ALDA мають міжнародний діапазон і відповідають одній або декільком Цілям
Сталого Розвитку. Таким чином, ALDA впроваджує останню ціль та співпрацює в
досягненні ПОРЯДКУ ДЕННОГО ООН 2030.
 
***
Детальніше про приклади з 500 проектів:
• Розширення можливостей молоді і тема освіти: H.E.Y!
• Цифрові та інноваційні теми: P-CUBE
• Тема «Гендер, інклюзія та права людини»: STAND-UP
• Тема міграції: EPIC

Подивіться відео про проекти, реалізовані в рамках програми CERV (Програма
«Громадяни, рівність, права та цінності»), і переконайтеся в їхньому впливі!

https://www.lifebeware.eu/
https://www.lifebeware.eu/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2021/06/SDGs_publication.pdf
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/

