
"500 проектів, які не залишать нікого

осторонь: ALDA співпрацює з членами та

партнерами, щоб розширити можливості

громадянського суспільства в Україні,

Туреччині, Європі та за її межами"
Бюлетень ALDA лютий 2023

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.
 

Детальніше →

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.
 

Детальніше →

Відновлення зв’язку з
членами і партнерами в

Україні: Буча і
Маріупольський

державний університет
готові стати членами ALDA
 
Зосередження на головній ініціативі:
посилення місцевої демократії в
Україні #westandwithukraine

 
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. 
 

Детальніше →

Землетруси в Туреччині та
Сирії і їх наслідки:
тримаймося разом

 
Уся команда ALDA і Рада директорів
висловлюють свої найглибші
співчуття та слова підтримки
державам та громадам, що
постраждали від жахливих
землетрусів, які охопили багато країн
і мали смертельні наслідки в
Туреччині та Сирії.
 
У той час як дуже багато людей
загинуло та отримало поранення,
безліч інших залишились живими, які
втратили свої домівки та опинилися
під впливом небезпечних для життя
погодних умов, не маючи притулку.
 

Детальніше →

У Марселі сприяння
міжкультурному діалогу в

євро-
середземноморському
регіоні з мережею «Фонд

Анни Лінд»
 
З 30 січня до 3 лютого 2023 року,
ALDA була в Марселі на зустрічі
керівників мереж та французької
мережі Генеральної Асамблеї Фонду
Анни Лінд. 
Діяльність Фонду спрямована на
міжкультурний діалог на різних і
взаємодоповнюючих рівнях в євро-
середземноморському регіоні. З
червня 2021 року, ALDA є
співголовою французької мережі
фонду разом із Les Têtes de l’Art,
французькою асоціацією, що
базується в Марселі.
 

Детальніше →

ALDA ДЛЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН

Участь молоді та цифровізація: сприяння демократії на CivSocDays 2023
Зареєструйтесь на воркшоп ALDA під назвою «Цифрова участь і цифрові права в

європейському публічному просторі»

Зареєструйтесь на CivSocDays 2023 

«Спільне створення
сільського майбутнього»:

ALDA робить внесок у
довгострокове бачення
Європейського Союзу для

сільських територій
 
Дводенна конференція під назвою
«Спільне створення сільського
майбутнього» відзначив ключовий
момент для презентації роботи,
виконаної партнерами проекту
SHERPA протягом 2022 року та
обговорення їхнього внеску в
довгострокове бачення
Європейського Союзу для сільських
територій (LTVRA).
Щодо технічної точки зору,
конференція була зосереджена на
ролі багатосторонніх платформ
(MAP) і багатостороннього
управління в реалізації LTVRA, а
також обговорювалася стійкість
SHERPA MAP після завершення
проекту. Але як громадяни можуть
цьому сприяти і яку користь може
отримати від цього суспільство?
 

Детальніше →
SDG 11 →

Постійна відданість
належному управлінню:
вийшла публікація ELoGE!

 
Програма ELoGE – Європейський
знак досконалості управління є
програмою Ради Європи, яка
включає набір інструментів для
вимірювання належного врядування
та демократії, у якому муніципалітети
оцінюються за рівнем місцевого
врядування відповідно до 12
принципів належного демократичного
врядування, встановлених Радою
Європи. 
 
ELoGE спирається на партнерство
між Радою Європи та існуючою
авторитетною регіональною,
національною чи транснаціональною
організацією або спеціальною
платформою, що володіє суттєвими
ноу-хау, експертними знаннями чи
досвідом у сфері ефективного
управління, особливо на місцевому
рівні.
 

Детальніше →

"HEY! Що відбувається?", путівник до більш рівноправних та
інклюзивних спільнот 

 
ALDA, як партнер проекту H.E.Y.! Посилення залученості молоді,  рада представити вам 1-

й результат проекту «HEY! Що відбувається?», інноваційний посібник, розроблений
консорціумом проекту, що складається з партнерських організацій з Кіпру, Італії, Франції,

Ірландії, Іспанії та Португалії.
Посібник має на меті створити більш рівноправні та інклюзивні спільноти за допомогою

інноваційних і транснаціональних молодіжних ініціатив, визнати життєво важливу роль, яку
відіграє молодіжний сектор у допомозі молодим людям оговтатися від згубних наслідків,
подолати бідність, пом’якшити вплив пандемії та покращити успішне навчання в школі при

робочих переходах.
 

Детальніше →
SDG 8 →

ЧЛЕНИ ALDA 

Підтримка нашого члена «Муніципалітет Едреміт» у відновленні
після землетрусу

 
Муніципалітет Едреміт збирає більше необхідних речей для відправки в сейсмічні
райони. На даний момент є гостра потреба в генераторах та джерелах струму,

спальних мішках та ліхтариках та кемпінгових наметах. З понеділка муніципалітет
Едреміт надсилає вантажівки з одягом, матеріалами, медикаментами, водою та
продуктами харчування. Крім того, ми також працюємо в районах стихійного лиха з
декількома командами, що складаються з працівників нашого муніципалітету, які
дісталися міст Карахманмараш, Хатай і Антак’я, щоб взяти участь у рятувальних

операціях і безпечно поширювати надіслані матеріали.
 

Якщо ви хочете зробити пожертвування, ви можете знайти адресу муніципалітету тут

НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ

3 березня 2023 – онлайн захід PanEU презентує “Обговорення діяльності змін із місцевими
громадами в Німеччині, Італії, Данії, Угорщині та Польщі” – Проект INCLUDATE  → Інформація
& Реєстрація 
 

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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