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Kas yra
Europos vietos
demokratijos
savaitė?

„Europos vietos demokratijos savaitė“ (ELDW)

yra organizuojama kasmet spalio mėnesį
visoje Europoje
Vietos ir regionų valdžios institucijos iš 47 Europos
Tarybos valstybių narių yra skatinamos organizuoti
viešuosius renginius siekdamos:
 T elkti Europos piliečių dėmesį į vietos demokratiją,
gerinti jų žinias bei įsitraukimą į vietos politiką.
  Skatinti išrinktus atstovus gerinti ir gilinti dialogą su
piliečiais siekiant atgaivinti vietos demokratiją.
  Paremti Europos Tarybos bei jos Vietos ir regionų
valdžių kongreso vaidmenį stiprinant vietos
demokratiją bei pagarbą žmogaus teisėms visoje
Europoje.

ELDW vyksta apie spalio mėn. 15 d. paminint
Europos Vietos savivaldos chartiją, kuri buvo
pateikta pasirašyti tą dieną 1985 metais.
Tačiau dalyviai gali rengti Europos Vietos
demokratijos savaitę ir kitu panašiu bei jiems
patogiu metu.
Europos Tarybos Vietos ir regionų
valdžių kongresas yra atsakingas už ELDW
koordinavimą.

Kaip dalyvauti
Europos vietos
demokratijos
savaitėje?

Visą informaciją dėl registracijos rasite
ELDW tinklalapyje
www.coe.int/demoweek
ELDW tinklalapyje rasite
 B
 endrą informaciją, temų idėjas, nuorodas į dokumentus, apie praėjusių metų įvykius, taip pat ir
priemonių rinkinį.
L ogotipus, plakatus, skrajutes, kurias galima parsisiųsti keliomis kalbomis.
acionalinių koordinatorių sąrašą, asociacijos
N
partnerius ir kontaktinius ELDW komandos Kongrese
duomenis.

3 DALYVAVIMO ELDW ŽINGSNIAI
	
 užpildykite registracijos formą internete
www.coe.int/demoweek-registration
susikurkite savo ELDW paskyrą,
	
planuokite ir renkite renginius, susijusius
su pagrindine metų tema ir aktualiais
bendruomenės klausimais, naudodamiesi
vizualine ELDW tapatybe,
	skelbkite apie savo veiklą ELDW tinklalapyje
įkeldami informaciją į savo paskyrą.

Kokia yra pridėtinė
ELDW vertė Jūsų
bendruomene?
 S katinti dalyvavimo kultūrą įtraukiant piliečius į bendruomenės gyvenimą ir vietos politiką.
  Stiprinti piliečių dalyvavimo vietos reikaluose kokybę, įsitraukimą bei žinias apie Europos organizacijas.
 idinti piliečių pasitikėjimą išrinktais atstovais ir ins D
titucijomis skatinant jų dalyvavimą atviresniame bei
skaidresniame sprendimų priėmimo procese.
  S tiprinti abipusio pasitikėjimo jausmą tarp piliečių,
išrinktų atstovų bei jų bendruomenių.
  Skatinti piliečių mainus.

Contacto
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek/fr

www.coe.int/congress/fr

Europos Taryba yra Europos pagrindinė
žmogaus teisių organizacija. Ją sudaro
47 valstybės narės, 28 iš jų yra Europos
Sąjungos šalys narės. Vietos ir regionų
valdžių kongresas yra Europos Tarybos
institucija, atsakinga už vietos ir regioninę
demokratiją 47 valstybėse narėse. Kongresas
vienija 636 renkamus pareigūnus, kurie
atstovauja daugiau nei 200 000 vietos ir
regionų valdžios institucijoms.

Prems 070217 – LTU

 S uteikti savo bendruomenės veiklai Europos
dimensiją.

