Европска недеља
локалне
демократије

Конгрес локалних и регионалних власти
Савета Европе

Шта је то Европска
недеља локалне
демократије?

„Европска недеља локалне демократија»
(ЕНЛД) је свеевропска иницијатива чији
су циљеви оснаживање дијалога између
локалних власти и грађана, јачање локалне
демократије и подстицање учешћа
грађана.
Локалне и регионалне власти из 47 држава чланица
Савета Европе позване су да организују јавне
догађаје, са циљем:
 повећавањa учешћа грађана у одлучивању на
локалном нивоу;
 развијањa дијалога између грађана и њихових
изабраних представника (градоначелници,
чланови општинских већа ...);
  увођењa партиципативних механизама у наше
демократске системе.
Учесници могу планирати своју Европску
недељу локалне демократије и организовати
догађаје онако како њима одговара током целе
године. Главни догађај може се одржати око
15. октобра у знак поштовања према Европској
повељи о локалној самоуправи, која је отворена
за потписивање на тај датум 1985. године.
Општине су позване да за „глас ЕНЛД“ именују
личност са локалним утицајем чија би улога
била да промовише ову иницијативу као њен
амбасадор добре воље.
Конгрес локалних и регионалних власти Савета
Европе одговоран је за координацију ЕНЛД.

Како учествовати
у Европској
недељи локалне
демократије?

3 КОРАКА КА УЧЕШЋУ У ЕНЛД
 опуните образац за регистрацију на интернету
П
на
	
www.coe.int/demoweek-registration
и отворите сопствени ЕНЛД налог.
	Планирајте и организујте догађаје везане
за главну тему године и актуелна питања
у вашој заједници помоћу визуелног
идентитета ЕНЛД.
	Учините своје активности видљивим путем
веб-сајта ЕНЛД слањем њиховог детаљног
описа на свој налог.

Информације о регистрацији доступне
су на веб-сајту ЕНЛД:
www.coe.int/demoweek
Веб-сајт ЕНЛД садржи:

информације, тематске идеје, референтне
 опште
текстове и догађаје из претходних година, као и
комплет алатки;
логотипе, постере и летке, који се могу преузети
на неколико језика;
списак националних координатора, партнерских
удружења и податке за контакт за ЕНЛД тимом
Конгреса;
интернет платформу чија је сврха развој

независне мреже за директну интеракцију и
размену искустава међу учесницима.

Која је додата
вредност ЕНЛД за
вашу заједницу?

Више информација
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress

Савет Европе је водећа организација за људска
права на континенту. Обухвата 47 држава
чланица, укључујући све чланице Европске
уније. Конгрес локалних и регионалних власти
је институција Савета Европе одговорна за
јачање локалне и регионалне демократије у
својих 47 држава чланица. Састоји се од 648
изабраних представника, који представљају
више од 150.000 локалних и регионалних
органа власти.

Prems 059221 – SRP

 п
 одстицање
партиципативне
културе
укључивањем грађана у живот заједнице и у
локалну политику;
  повећавање квалитета и интензитета учешћа
грађана у локалним пословима, њиховог
разумевања локалне самоуправе и знања о
европским организацијама;
 унапређење дијалога између грађана и њихових
изабраних представника и међу различитим
локалним заједницама;
 овећање поверења грађана у изабране
  п
представнике и институције кроз њихово учешће
у отворенијем и транспарентнијем процесу
одлучивања;
  ј ачање осећаја заједничке мисије и узајамне
одговорности између грађана, изабраних
представника за своје заједнице;
 Давање европске димензије активностима ваше
заједнице.

