
"500 de proiecte pentru a nu lăsa pe nimeni

în urmă: ALDA colaborează cu membrii și

cu partenerii săi pentru a consolida

societatea civilă din Ucraina, Turcia,

Europa și nu numai"
Buletin informativ ALDA, februarie 2023

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.
 

Citeste mai mult →

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.
 

Citeste mai mult →

Refacerea legăturilor cu
membrii și partenerii din
Ucraina: Universitatea de
Stat din Bucha și Mariupol
sunt pregătite să devină

membri ALDA
 

Accent pe inițiativa emblematică:
consolidarea Agențiilor de Democrație

Locală din Ucraina
 #westandwithukraine

 
Nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă,
mai ales în condiții de război. Rolul
societății civile și al autorităților locale
în instaurarea păcii, în reconstrucție și
în contrabalansarea atrocităților
cauzate de invazia rusă este
fundamental. În același timp, instituțiile
ar trebui, de asemenea, să lucreze în
cooperare reciprocă și împreună cu
reprezentanții comunităților locale
pentru a fi reziliente în acest război.
 

Citeste mai mult →

Cutremurul din Turcia și
Siria și consecințele
acestuia: să fim uniți

 
Întreaga echipă ALDA și Consiliul de
Administrație își exprimă cele mai
profunde condoleanțe și sprijinul pentru
toate statele și comunitățile afectate de
cutremurul teribil care a afectat multe
țări și a avut consecințe mortale în
Turcia și Siria.
 
În timp ce prea mulți și-au pierdut viața
și sunt răniți, mulți alții, care sunt încă
în viață, și-au pierdut casele și sunt
expuși la condiții meteorologice care le
pun viața în pericol, neavând niciun
adăpost. Numărul victimelor tuturor
acestor factori diferiți crește în fiecare
minut.
 

Citeste mai mult →

La Marsilia pentru a
promova dialogul

intercultural în spațiul euro-
mediteranean cu rețeaua
"Anna Lindh Foundation"

  
În perioada 30 ianuarie - 3 februarie
2023, ALDA s-a aflat la Marsilia pentru
reuniunea șefilor de rețele și pentru
Adunarea generală a rețelei franceze a
Fundației Anna Lindh.

Fundația este dedicată dialogului
intercultural la diferite niveluri
complementare în zona euro-
mediteraneană. Din iunie 2021, ALDA
este codirector al rețelei franceze a
fundației, împreună cu Les Têtes de
l'Art, o asociație franceză cu sediul la
Marsilia. 
 

Citeste mai mult →

ALDA PENTRU PARTICIPAREA CETĂȚENILOR

Participarea tinerilor și digitalizarea: promovarea democrației la Zilele CivSocDays 2023
Înscrieți-vă la atelierul ALDA, intitulat "Participarea digitală și drepturile digitale în spațiul public

european"

Înregistrați-vă la CivSocDays 2023

"Co-crearea viitorului rural":
ALDA contribuie la viziunea

pe termen lung a Uniunii
Europene pentru zonele

rurale
 
Conferința de două zile, intitulată "Co-
crearea viitorului rural", a marcat un
moment cheie pentru a prezenta
activitatea desfășurată de partenerii
proiectului SHERPA pe parcursul
anului 2022 și pentru a discuta
contribuția acestora la viziunea pe
termen lung a Uniunii Europene pentru
zonele rurale (LTVRA).
Mai mult din punct de vedere tehnic,
conferința s-a axat pe rolul platformelor
multi-actor (MAP) și pe guvernanța
multipartită în realizarea LTVRA și a
reflectat asupra sustenabilității MAP-
urilor SHERPA după încheierea
proiectului. Cu toate acestea, în ce
măsură pot contribui cetățenii în acest
sens și cum poate beneficia societatea
de pe urma acestora?
 

Citeste mai mult →
SDG 11 →

Un angajament continuu în
favoarea bunei guvernări: a

apărut publicația ELoGE!
 
Programul ELoGE - European Label of
Governance Excellence (Eticheta
europeană a excelenței în guvernare)
este un program creat de Consiliul
Europei ca un set de instrumente de
măsurare a bunei guvernări și a
democrației, în cadrul căruia
municipalitățile sunt evaluate în funcție
de nivelul lor de guvernare locală în
conformitate cu cele 12 principii de
bună guvernare democratică stabilite
de Consiliul Europei.
 
ELoGE se bazează pe un parteneriat
între Consiliul Europei și o entitate
regională, națională sau transnațională
de renume existentă sau o platformă
ad-hoc cu un know-how substanțial,
expertiză sau experiență în domeniul
bunei guvernări, în special la nivel
local. 
 

Citeste mai mult →

"HEY! Ce se întâmplă?", un ghid pentru comunități mai egale și mai
incluzive

 
ALDA, în calitate de partener al proiectului H.E.Y! - Heightening the Engagement of Youth

(Creșterea Implicării Tinerilor) - are plăcerea de a vă prezenta primul rezultat al proiectului "HEY!
What is Happening?" („HEY! Ce se întâmplă?”), un ghid inovator dezvoltat de consorțiul
proiectului, compus din organizații partenere din Cipru, Italia, Franța, Irlanda, Spania și

Portugalia.
Ghidul își propune să construiască comunități mai egale și mai incluzive prin intermediul unor

inițiative de tineret inovatoare și transnaționale, să recunoască rolul vital pe care sectorul
tineretului îl joacă în a-i ajuta pe tineri să se recupereze după efectele negative, să depășească
sărăcia, să atenueze impactul pandemiei și să îmbunătățească tranziția cu succes de la școală

la muncă. 
 

Citeste mai mult →
SDG 8 →

MEMBRII ALDA 

Sprijinirea membrului nostru "Municipalitatea din Edremit" în procesul
de recuperare ca urmare a dezastrului provocat de cutremur

 
Municipalitatea din Edremit colectează mai multe produse de primă necesitate pentru a

le distribui în zonele seismice. În acest moment, este extrem de necesar să se găsească
generatoare și surse de energie, saci de dormit, lanterne și corturi de camping.

Municipalitatea din Edremit a trimis încă din ziua de luni camioane pline cu haine,
materiale, medicamente, apă și alimente. În plus, suntem de asemenea operativi în

zonele calamitate cu mai multe echipe formate din angajați ai municipalității noastre care
au ajuns în orașele Karahmanmaraș, Hatay și Antakya pentru a participa la operațiunile

de salvare și a distribui în siguranță materialele trimise.
 

Dacă doriți să faceți donații, puteți găsi adresa municipalității aici

EVENIMENTE VIITOARE

3 martie 2023 - Eveniment PanEU Online pentru a prezenta "Conversația de schimbare a
activităților cu comunitățile locale din Germania, Italia, Danemarca, Ungaria și Polonia" - Proiectul
INCLUDATE  →  Informații & Înregistrare
 

CERERI DE PROPUNERI

Call 1: Thematic Programme on Human Rights and Democracy
Deadline of the call:  28 March 2023
Location: Türkiye
 
Call2: European Union Start-ups and Business Support Programme
Deadline of the call: 27 March 2023
Location: Kosovo*
 
Call 3: EU4CS - Support to existing and newly established Civil Society Organisations' networks
Deadline of the call: 21 March 2023
Location: Bosnia Herzegovina
 
Call 4: Support to Civil Society in Kazakhstan
Deadline of the call: 24 March 2023
Location: Kazakhstan
 
Call 5: Interreg Italy - Austria VI - IT-AT 2021-2027
Deadline of the call: 19 April 2023
Location:  Austria, Italy
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