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Cum sa te alaturi Zilelor Europene
ale Solidaritatii Locale?
In ce consta campania

Mesaje cheie

Orasele si regiunile sunt cele care deschid drumul catre
dezvoltarea globala durabila! Cum? Datorita proiectelor
lor de cooperare internationala cu orase si regiuni de pe
intreaga planeta si a capacitatii de a rezolva provocarile
cotidiene legate de durabilitate.

Orasele si regiunile europene sporesc cunostintele cetatenilor despre aspectele legate de dezvoltarea globala
durabila.

Zilele Europene ale Solidaritatii Locale (EDLS) indeamna
orasele si regiunile europene sa atraga atentia cetatenilor
asupra provocarilor legate de dezvoltarea globala durabila si a necesitatii de a lua masuri in acest sens.
Nu rata urmatoarea editie, care se va desfasura de pe 15
pe 30 noiembrie 2021 in toata Europa.

IA ACTIUNE!
Organizeaza si promoveaza evenimente publice
menite sa informeze si sa dezbata provocarile legate de dezvoltarea globala durabila si importanta
solidaritatii care sta la baza experientelor oraselor
care se implica in proiecte de cooperare internationala.
Orasele si regiunile europene sustin si promoveaza educatia pentru dezvoltare si initiativele cetateniei active,
avand un efect local puternic.
IA ACTIUNE!
 timuleaza dialogul dintre primari si reprezenS
tatii locali din intreaga Europa si promoveaza
schimburile de informatie dintre actorii nationali si
globali despre impacturile pozitive ale solidaritatii si
cooperarii decentralizate asupra dezvoltarii durabile locale si globale.

#LocalSolidarityDays

Orasele si regiunile europene promoveaza angajamentul
politic la nivel national, european si global in favoarea
dezvoltarii durabile.
IA ACTIUNE!
Stimuleaza dialogul dintre primari si reprezentatii locali din intreaga Europa si promoveaza schimburile de informatie dintre actorii nationali si globali
despre impacturile pozitive ale solidaritatii si cooperarii decentralizate asupra dezvoltarii durabile
locale si globale.

Implica-ti orasul sau regiunea
in initiativa!

Alatura-te campaniei!

Planifica-ti activitatea EDLS intre 15 si 30 noiembrie 2021.

•F
 oloseste toolkit-ul campaniei EDLS si

O activitate EDLS este:

OSC-uri si alti actori locali sa invete, sa impartaseasca cunostinte, sa dezbata, sa sarbatoreasca impreuna

adauga logo-ul EDLS la propriul material pentru a da amploare initiativei si a
sublinia mesajele cheie. Vei fi promovat
pe site-ul EDLS (localsolidaritydays.eu)
si in cadrul campaniei Twitter (#localsolidaritydays).

• Concentrat pe contributia adusa de orasele si regiunile europene

•S
 emneaza carta EDLS pentru a oficia-

In 2021...

• Devino parte integrala a unei comunita-

• (Co-)organizata de un oras european sau o regiune europeana, sau de catre o asociatie a guvernelor locale si regionale

•O
 oportunitate pentru cetateni, functionarii locali si regionali,

la dezvoltarea globala durabila, avand o atentie sporita asupra cooperarii internationale si a parteneriatelor dintre orase

liza angajamentul orasului tau fata de
valorile comune democratice, solitaritate, co-responsabilitate si parteneriat.
Sprijinul omologilor tai europeni poate
imbunatati recunoasterea sociala si
politica a implicarii orasului tau in dezvoltarea globala durabila.
ti formata din orase si regiuni europene
care interactioneaza, invata si discuta
constant despre posibile instrumente de
constientizare, despre educatia pentru
dezvoltare si despre o dezvoltare durabila dintr-o perspectiva locala.

50

de municipalități,
regiuni și provincii
europene

105

de evenimente organizate

2

pe parcursul a

saptamani

Pentru informatii ulterioare
www.localsolidaritydays.eu
Contacteaza-ne la
platforma@ccre-cemr.org
Tweet cu
#LocalSolidarityDays

EDLS sunt organizate de PLATFORMA, coalitia paneuropeana a oraselor si regiunilor si asociatiilor lor implicate in colaborarea pentru
dezvoltarea dintre orase si regiuni. Aceasta initiative este dezvoltata in cadrul acordului de parteneriat strategic semnat intre CEMR-PLATFORMA si Comisia Europeana. Este co-finantata de Uniunea Europeana.

Acest proiect este
cofinanțat de Uniunea
Europeană

