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Co to jest
Europejski Tydzień
Demokracji
Lokalnej?
„Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej“
(ETDL) to ogólnoeuropejska inicjatywa,
która gromadzi władze lokalne i mieszkańców w celu wspierania ich dialogu i pobudzenia lokalnej demokracji oraz uczestnictwa obywateli.
Zachęca się władze lokalne i regionalne z 47 państw
członkowskich Rady Europy do organizowania wydarzeń publicznych mających na celu:
► Zwiększenie

udziału obywateli w podejmowaniu
decyzji na poziomie lokalnym.
► Rozwijanie dialogu pomiędzy obywatelami i ich
wybranymi przedstawicielami (burmistrzami, radnymi,
etc.).
► Wprowadzenie mechanizmów uczestnictwa do naszych
systemów demokratycznych.
Demokracji Lokalnej i organizować wydarzenia
w dogodnym dla siebie czasie przez cały rok.
Główne wydarzenie może się odbyć w okolicach
15 października, jako hołd dla Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego, która została otwarta do
podpisu tego dnia w 1985 roku.
Zachęca się gminy do wyznaczenia lokalnej wpływowej osobistości, jako która promowałaby tę
inicjatywę, jako ambasador dobrej woli.
Za koordynację ETDL odpowiada Kongres Władz
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

W jaki sposób można
uczestniczyć w
Europejskim Tygodniu
Demokracji Lokalnej?

3 KROKI DO UCZESTNICTWA W ETDL
Wypełnij formularz rejestracyjny online
www.coe.int/demoweek-registration
i stwórz swoje własne konto ETDL.
	
Planuj i organizuj wydarzenia związane w
głównym tematem danego roku i z aktualnymi problemami Twojej społeczności, przy
użyciu identyfikacji wizualnej ETDL.
	Uwidocznij swoje działania na stronie ETDL,
przesyłając szczegółowy opis na swoje
konto.

Informacje dotyczące rejestracji są
dostępne na stronie internetowej ETDL
http://www.congress-eldw.eu/en/
Strona internetowa ETDL zawiera
► Informacje

ogólne, pomysły tematyczne, teksty odnoszące się do tematu, wydarzenia z ubiegłych lat, a
także zestaw instrumentów.
► Logotypy, plakaty i ulotki, które można otworzyć w
kilku językach.
► Listę krajowych koordynatorów, stowarzyszeń partnerskich i dane kontaktowe Zespołu Kongresu ETDL.
► Platformę internetową mającą na celu stworzenie
niezależnej sieci umożliwiającej bezpośrednią interakcję i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Jaka jest wartość
dodana ETDL dla
Twojej społeczności?

► Promowanie kultury uczestnictwa poprzez angażowanie

Więcej informacji
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress

Rada Europy jest wiodącą organizacją praw człowieka na kontynencie. Składa się z 47 państw członkowskich, z których 27 jest członkami Unii Europejskiej.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to instytucja Rady Europy odpowiedzialna za wzmacnianie
demokracji lokalnej i regionalnej w 47 państwach
członkowskich. Składa się on z dwóch izb – Izby
Władz Lokalnych i Izby Regionów – oraz z trzech
komitetów, skupia 648 wybranych przedstawicieli
reprezentujących ponad 150 000 władz lokalnych
i regionalnych.
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obywateli w życie społeczności i politykę lokalną.
► Poprawa jakości i intensywności udziału obywateli w
sprawach lokalnych oraz ich zrozumienia samorządu
lokalnego i wiedzy o organizacjach europejskich.
► Wzmocnienie dialogu między obywatelami i wybranymi
przez nich przedstawicielami oraz pomiędzy różnymi
grupami danej społeczności
► Zwiększanie zaufania obywateli do wybranych
przedstawicieli i instytucji poprzez ich udział w bardziej
otwartym i transparentnym procesie decyzyjnym.
► Wzmacnianie poczucia wspólnej misji i wzajemnej
odpowiedzialności pomiędzy obywatelami, wybranymi
przedstawicielami ich społeczności.
► Nadawanie europejskiego wymiaru działaniom swojej
społeczności.

