
Bine ați venit la ALDA Italia: filiala locală ALDA înregistrată în Italia!

A trecut atât de mult timp de la 17 decembrie 1999, când ALDA a fost înregistrată oficial
ca asociație non-profit, cu scopul de a sprijini și coordona rețeaua de Agențiilor de
Democrație Locală (ADL).

La acea vreme, ALDA - Asociația Agențiilor de Democrație Locală (acesta era acronimul
original) era o organizație foarte mică, cu sediul la Strasbourg și cu un alt mic birou în
Vicenza (Italia). De acolo, o echipă mică, dar extrem de motivată, a început să lucreze
pentru dezvoltarea ADL-urilor și a Asociației ALDA în sine: a fost o provocare uriașă pe
care am acceptat-o din răsputeri.

Ca urmare, 23 de ani mai târziu, ALDA a dovedit că a reușit să facă față provocării,
devenind pas cu pas asociația europeană extinsă și bine recunoscută de astăzi.

De-a lungul timpului, ALDA a crescut nu numai în ceea ce privește activitățile și partenerii,
trecând de la 5 proiecte și 5 membri în 1999, la 90 de proiecte în curs de desfășurare și o
rețea de 300 de membri în prezent.

ALDA a făcut schimbări consistente și din punct de vedere structural:
• din cele doar două birouri, ALDA are o echipă operațională localizată în 6 birouri din
întreaga Europă și din vecinătate;
• de la cele 5 ADL din Balcanii de Vest, am ajuns la 16 ADL și 3 PO care acoperă noi
zone geografice, cum ar fi Caucazul, Parteneriatul estic, Orientul Mijlociu, Africa și Turcia;
• În 2017, ALDA a înființat ALDA+ Srl Benefit Corporation, compania de beneficii
deținută exclusiv de ALDA, care își propune să capitalizeze expertiza ALDA într-un mod
responsabil, sustenabil și transparent pentru a sprijini misiunea ALDA însăși.
În ciuda tuturor acestor succese și etape importante, ALDA se află într-un proces continuu
de creștere și îmbunătățire, pentru o acțiune mai eficientă în sprijinul comunităților locale
din întreaga lume, promovând buna guvernare și participarea cetățenilor.

ALDA se află într-un proces continuu de creștere și îmbunătățire, pentru o acțiune
mai eficientă în sprijinul comunităților locale din întreaga lume.

Din acest motiv, una dintre cele mai recente provocări ale ALDA este aceea de a deveni și
mai "locală", stabilind legături mai profunde și având un impact mai puternic în cadrul
comunității în care ALDA și birourile sale își au sediul.

În această ordine de idei, 2023 începe cu o mare noutate, și anume înregistrarea oficială a
ALDA în Italia, la Vicenza: acest eveniment marchează înființarea ALDA Italia Aps
(Asociația de Promovare Socială ALDA Italia), ca filială locală a ALDA.



Formalizarea existenței și a legitimității legale a ALDA Italia ne va permite nouă, ALDA, să
avem o gamă mai largă de acțiuni care ne va permite să desfășurăm activități mai bine
direcționate și mai consistente, devenind adevărați actori ai schimbării locale.

În concluzie, progresul pe care ALDA l-a făcut în ultimii 23 de ani sau, dacă ar trebui să
începem să calculăm chiar de mai devreme, de la înființarea primelor ADL din Balcani în
1993, este mai mult decât "o asociație care crește și se extinde în teritoriu". A fost un
adevărat proces de dezvoltare și diferențiere, în care ALDA și-a desfășurat toate
mijloacele pentru a-și îndeplini misiunea în cel mai eficient mod, cu o sferă de acțiune în
continuă creștere. În timp, obiectivul este acela de a înregistra la nivel local toate birourile
ALDA, aprofundând dimensiunea locală a tuturor orașelor în care ne aflăm.

Într-adevăr, birourile ALDA, ALDA+, rețeaua de ADL-uri și ALDA Italia, au devenit astfel
realități autonome, dar interdependente, care lucrează împreună pentru aceeași misiune...
ca un tot întreg!


