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державний університет готові стати членами ALDA

Зосередження на головній ініціативі: посилення місцевої демократії в Україні
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Ніхто не повинен залишатись осторонь, особливо в умовах війни. Роль
громадянського суспільства і місцевих органів влади у розбудові миру, відбудові та
протидії звірствам, спричиненим російським вторгненням, є фундаментальною.
Інституції, водночас, також повинні працювати у співпраці між собою та разом з
представниками місцевих громад, щоб бути стійкими у цій війні.

ALDA працює саме для досягнення цієї мети: об’єднання інституцій та ОГС для
створення мережі зацікавлених сторін, які відновлюватимуть Україну день за днем.
Користуючись глибокими знаннями українського суспільства та ініціативами, які вже
реалізовані з LDA Дніпро та LDA Маріуполь під час останньої місії в Україні. Пані
Валморбіда - Генеральний секретар ALDA та пан Койка – координатор Східного
партнерства, та пан Островський, відповідальний за розвиток LDA в Україні,
зустрілися з різними зацікавленими сторонами, з якими надалі спільно створюють
шлях до відновлення та стійкості в Україні.

“Ми відвідали Бучу і мер міста, пан Федорук, висловив своє бажання стати членом
ALDA”, - зазначила Пані Валморбіда.

“Буча готова стати не тільки членом Асоціації, але й відкрити в місті офіс LDA”
– Пан Анатолій Федорук, мер Бучі

Більше того, місія дозволила Делегації ALDA знову возз’єднатися з Пані Ломакіною –
Делегатом LDA Маріуполь, і іншими стейкхолдерами як Програма розвитку ООН
(ПРООН). Останній був одним із головних промоутерів тренінгів, розроблених у
рамках програми “Платформа належного врядування та захисту довкілля”* і
проведених пані Валморбіда ще у 2021 році.

Зв'язок з містом Маріуполь є глибоким, тривалим і настільки збагачуючим, що
Маріупольський державний університет також розпочав процес вступу до ALDA.
Університет, який ми відвідали під час лютневої місії, через війну переїхав у Києв, не
лише надає підтримку студентам, але й приймає у себе Агенцію місцевої демократії.
Асоціація не може бути більш захопленою своєю співпрацею з українськими
місцевими органами влади та університетами. Команда також мала нагоду знову
зустрітися з мером Маріуполя Вадимом Бойченком.

Крім того, Делегація ALDA зустрілася з Паном Сергієм Черновим, Президентом
Всеукраїнської Асоціації районних та обласних рад, з яким було обговорено:



Активності ALDA в Україні і визначення пріоритетів в наданні допомоги українському
місцевому самоврядуванню;
Дорожня карта співпраці щодо залучення органів місцевого самоврядування країн ЄС
для підтримки України;
Можливості для подальшого відкриття представництв ALDA в Харкові і інших
регіонах України.

Нарешті, важливі зустрічі відбулися в посольствах Польщі, Італії та Франції, що
дозволило почути голоси людей, які живуть в Україні, і водночас сприяло співпраці з
державними установами.

«Ми є глобальним альянсом місцевих органів влади та громадянського суспільства
для підтримки належного місцевого самоврядування, і ми разом з Україною», -
підсумував Генеральний секретар ALDA, засвідчивши безмежну прихильність
Асоціації до України, миру та демократії.

Цього тижня ініціатива продовжується організацією зустрічі партнерів LDA Маріуполь
у Гданську (Польща) 24 лютого 2022 року. ALDA закликає партнерів приєднатися до
ініціативи:
Конкурс пропозицій для LDA в Україні
Ініціативи ΑLDA для України
___________________
*Програма фінансується ПРООН в Україні


