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Як приєднатися до Європейських
днів місцевої солідарності?
З чого складається ініціатива

Саме міста та регіони прокладають шлях до сталого
розвитку! Як? Завдяки своїм проектам міжнародного співробітництва з містами та регіонами по
всій планеті та їх здатності вирішувати повсякденні
проблеми сталого розвитку.
Європейські дні місцевої солідарності (ЄДМС) закликають європейські міста та регіони привернути
увагу громадян до викликів сталого розвитку та
необхідності вжиття заходів у цьому напрямку.

Не пропустіть наступну кампанію, яка відбудеться
з 15 листопада по 30 листопада 2021 року по всій
Європі.

Ключові повідомлення

Європейські міста та регіони зміцнюють знання
громадян з питань сталого розвитку.
Дій!

Організуй та просувай публічні заходи, з метою
проінформувати та обговорити проблеми,
пов’язані зі сталим розвитком та важливість
солідарності, яка лежить в основі досвіду
міст, які беруть участь у проектах міжнародного співробітництва.
Європейські міста та регіони підтримують і сприяють розвитку освіти та ініціатив активних громадян, які мають великий вплив на місцевому рівні.
Дій!

 півпрацюй з місцевими організаціями громаС
дянського суспільства, групами активних громадян або освітніми центрами з метою організувати та підтримати інформаційні кампанії,
громадські заходи або тренінгові ініціативи,
які сприяють залученню громадян та просувають почуття солідарності.
Європейські міста та регіони сприяють політичним зобов’язанням на національному, європейському та глобальному рівнях на користь сталого
розвитку.
Дій!

Розвивай діалог про позитивний вплив солідарності та децентралізованої співпраці
на сталий розвиток між міськими головами та
місцевими жителями по всій Європі. Сприяй
обміну поглядами між особами, які приймають
рішення на національному та міжнародних рівнях.

#LocalSolidarityDays

Залучай своє місто чи регіон до
ініціативи!

Заплануй ініціативу/захід у період з 15 по 30 листопада
2021 року.
Чим є ініціатива/захід у рамках ЄДМС:
• Спів/Організований європейським містом або європейським регіоном, або асоціацією місцевих та регіональних органів влади
• Можливість для громадян, місцевих та регіональних політиків і чиновників, представників громадських організацій та інших місцевих акторів навчатися, обмінюватися
знаннями, обговорювати, і святкувати разом
• Основна увага приділяється внеску європейських міст
та регіонів у сталий розвиток, з підвищеною увагою до
міжнародного співробітництва та партнерства між містами

У 2020 році.
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•В
 икористовуйте інструментарій
кампанії і додайте логотип
ЄДМС до власних матеріалів,
щоб підсилити вашу ініціативу та
зміцнити її ключові повідомлення.
Вона буде також представлена на
веб-сайті ЄДМС (localsolidaritydays.
eu) і в рамках кампанії Twitter
(#localsolidaritydays).
• Підпишіть Хартію ЄДМС, щоб
засвідчити прихильність вашого
міста до спільних демократичних
цінностей, солідарності, спільної
відповідальності та партнерства.
Підтримка ваших європейських
колег може покращити політичне
та суспільне визнання участі
вашого міста у сталому розвитку.
• Станьте невід’ємною частиною
спільноти європейських міст і
регіонів, які постійно взаємодіють,
вивчають і обговорюють можливі
інструменти, освіту та сталий
розвиток з місцевої точки зору.
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Приєднуйтесь до
кампанії!
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Для отримання додаткової інформації
www.localsolidaritydays.eu
Зв’яжіться з нами за адресою
platforma@ccre-cemr.org
Twitter
#LocalSolidarityDays

ЄДМС організовані ПЛАТФОРМОЮ, загальноєвропейською коаліцією міст та регіонів та їх асоціаціями, які беруть участь
у спільній роботі задля розвитку. Ця ініціатива розроблена в рамках Угоди про стратегічне партнерство, підписаної між
Європейською радою муніципалітетів та регіонів – ПЛАТФОРМОЮ та Європейською Комісією. Вона співфінансується
Європейським Союзом.
Цей проект спільно
фінансується
Європейським Союзом

