
Вітаємо ALDA Італія: локальна філія ALDA в Італії!

Минуло багато часу з 17 грудня 1999 року, коли ALDA була офіційно зареєстрована
як некомерційна асоціація, метою якої є підтримка та координація мережі Агенцій
місцевої демократії (LDA).

У той час, ALDA – Асоціація агентств місцевої демократії (це була початкова
абревіатура) була дуже маленькою організацією зі штаб-квартирою в Страсбурзі та
ще одним крихітним офісом у місті Віченца в Італії. Відтоді невелика, але дуже
вмотивована команда, почала працювати над розвитком LDA та самої Асоціації: це
був величезний виклик, який ми почали з нуля.

У результаті, через 23 роки ALDA довела, що впоралася з викликом, крок за кроком
ставши добре визнаною Європейською асоціацією, якою вона є сьогодні.

Згодом ALDA виросла не лише в діяльності та партнерах, перейшовши з 5 проектів і
5 членів у 1999 році до нинішніх 90 поточних проектів і мережі з 300 членів.
ALDA внесла послідовні зміни також зі структурної точки зору:
• з двох офісів ALDA має оперативну групу, розташовану в 6 офісах по всій Європі та
в сусідньому регіоні;
• із 5 LDA на Західних Балканах ми охопили 16 LDA і 3 операційних партнера, що
охоплюють такі географічні зони, як Кавказ, Східне партнерство, Близький Схід,
Африка та Туреччина;
• У 2017 році ALDA заснувала ALDA+ Srl Benefit Corporation – бенефіційну компанію,
що належить виключно ALDA, яка прагне капіталізувати досвід ALDA у
відповідальний, стійкий і прозорий спосіб для підтримки своєї місії.
Незважаючи на всі успіхи та віхи, ALDA знаходиться в безперервному процесі
зростання та вдосконалення для досягнення більш ефективної діяльності на
підтримку місцевих громад у всьому світі, сприяння належному управлінню та участі
громадян.

ALDA знаходиться в безперервному процесі зростання та вдосконалення для
більш ефективної діяльності і підтримки місцевих громад у всьому світі

З цієї причини одним із найновіших завдань ALDA є стати ще більш «локальною»,
встановлюючи глибші зв’язки та маючи сильніший вплив у спільноті, у якій
розташовані ALDA та її офіси.

Таким чином, 2023 рік розпочинається з чудової новини - офіційної реєстрації ALDA в
Італії, у місті Віченца: ця подія знаменує заснування ALDA Italia Aps (Італійської
асоціації соціального просування ALDA), яка є місцевим зареєстрованим відділенням
ALDA.



Формалізація існування та юридичної легітимності ALDA Італія дозволить нам, ALDA,
мати ширший спектр дій, що дасть змогу здійснювати більш цілеспрямовану та
послідовну діяльність, стаючи реальними суб'єктами місцевих змін.

Загалом, прогрес, досягнутий ALDA за останні 23 роки, або якщо ми почнемо відлік з
більш раннього часу, з моменту заснування перших Асоціацій на Балканах у 1993
році, є чимось більшим, ніж "асоціація, що росте і розширюється на своїй території".
Це був справжній процес розвитку та диференціації, в якому ALDA докладала всіх
зусиль, щоб виконувати свою місію найбільш ефективно, з постійно зростаючими
масштабами. З часом мета полягає в тому, щоб зареєструвати всі офіси АЛД на
місцевому рівні, заглибившись у місцевий вимір усіх міст, де ми працюємо.

Таким чином, офіси ALDA, ALDA+, мережа Агенцій місцевої демократії та ALDA
Італія, стали автономними, але взаємозалежними структурами, які працюють задля
однієї місії як одна Команда!


