
Który status 
wybrać?

 ► Partnerzy to władze lokalne i regionalne, które wdrażają 
działania w ramach ETDL.

 ► Stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, jak 
również organizacji pozarządowych i innych organizacji euro-
pejskich i międzynarodowych są zapraszane do uczestnictwa 
w ETDL i wpierania inicjatyw, które mają być wdrażane w ich 
społecznościach.

 ► Oznaczenie „12 GWIAZD“ jest przyznawane uczest-
nikom, którzy w czasie rejestracji zobowiązali się do spełnienia 
następujących kryteriów :

  Przyznanie specjalnego budżetu na działalność ETDL.

  Wszczęcie kampanii promocyjnej wykorzystującej wize-
runki graficzne dostarczane przez Kongres.

  Organizowanie licznych działań związanych z bieżącym 
głównym tematem roku.

  Zaangażowanie w inicjatywy różnych grup obywateli, w 
szczególności młodych ludzi.

  Zorganizowanie wydarzenia o wymiarze europejskim 
aby uwydatnić rolę władz lokalnych w budowaniu demo-
kratycznej Europy. Pr
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Jaka jest wartość 
dodana ETDL dla
Twojej społeczności? 

Kontakt

 ► Promowanie kultury uczestnictwa poprzez angażowa-
nie obywateli w życie społeczności i politykę lokalną.

 ► Poprawa jakości i intensywności udziału obywateli w 
sprawach lokalnych oraz ich wiedzy o organizacjach europej-
skich.

 ► Zwiększanie zaufania obywateli do wybieranych przed-
stawicieli i instytucji poprzez zachęcanie ich do udziału w bar-
dziej otwartym i transparentnym procesie decyzyjnym. 

 ► Wzmacnianie poczucia wzajemnej odpowiedzialności 
pomiędzy obywatelami, wybranymi przedstawicielami i ich 
społecznościami.

 ► Rozwijanie wymiany między obywatelami.

 ► Nadawanie europejskiego wymiaru działaniom swojej 
społeczności.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Rada Europy jest wiodącą organizacją praw 
człowieka na kontynencie. Obejmuje
47 państw członkowskich, z których 28 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 z 636 wybranych przedstawicieli 
reprezentujących ponad 200.000 władz 
lokalnych i regionalnych.

3 KROKI DO UCZESTNICTWA W ETDL
    wypełnij formularz rejestracyjny online  

www.coe.int/demoweek-registration   
i stwórz swoje własne konto ETDL,

   zaplanuj i zorganizuj wydarzenia związane z głównym 
tematem roku oraz z najważniejszymi sprawami w 
Twojej społeczności wykorzystując wizualną identyfika-
cję ETDL,

   uwidocznij swoje działania na stronie internetowej 
ETDL, przesyłając je na swoje konto.  



 ►  Skupianie uwagi europejskich obywateli na 
lokalnej demokracji, w celu zwiększenia ich wiedzy i zaan-
gażowania w politykę lokalną.

 ►  Zachęcanie urzędników wyłonionych w 
wyborach (demokratycznie wybranych 
urzędników) do zwiększania i pogłębiania ich dialogu 
z obywatelami w celu zrewitalizowania lokalnej demo-
kracji.

 ►  Promowanie  roli Rady Europy i Kongresu Władz 
Lokalnych i Regionalnych we wzmacnianiu demokracji 
lokalnej i respektowaniu praw człowieka w  Europie.

„Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej“ 
(ETDL) to wydarzenie paneuropejskie, które 
odbywa się co roku w październiku.

Władze lokalne i regionalne z 47 państw członkowskich Rady  
Europy są zapraszane do organizowania wydarzeń publiczny-
ch mających na celu:

Co to jest 
Europejski Tydzień 
Demokracji 
Lokalnej?

Jakie są konkretne 
przykłady inicjatyw 
ETDL ?

ETDL odbywa się około 15 października dla uczczenia 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, pod którą 
w tym dniu w 1985 r. można było składać podpisy. 
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 
odpowiada za koordynację ETDL.

W jaki sposób 
można uczestniczyć 
w Europejskim 
Tygodniu Demokracji 
Lokalnej?

Strona internetowa ETDL zawiera

ETDL jest otwarty dla lokalnych i 
regionalnych władz, stowarzyszeń, 
organizacji pozarządowych i innych 
krajowych organizacji w Europie i poza nią. 

ETDL oficjalnie odbywa się co roku w tygodniu około               
15 października. Jednakże uczestnicy mogą zaplanować 
swój Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej w innej, 
bardziej pasującej im dacie około tego terminu.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji są dostępne 
na stronie internetowej ETDL.
www.coe.int/demoweek

 ► Informacje ogólne, pomysły tematyczne, teksty 
odnoszące się do tematu, wydarzenia z ubiegłych 
lat, a także zestaw instrumentów.

 ► Logo, plakaty i broszury do pobrania w kilku 
językach.

 ► Listę krajowych koordynatorów, stowarzyszeń 
partnerskich i dane kontaktowe dla Zespołu 
Kongresu ETDL. 

Jakie są konkretne przykłady już wdrożo-
nych inicjatyw ETDL?

 ► Publiczna dyskusja o projektach budżetu partycypacyjne-
go – Metz, Francja;

 ► Publiczne debaty o demokracji uczestniczącej z wybrany-
mi przedstawicielami miast regionu Andaluzji, zorganizowane 
przez Junta de Andalucía – Hiszpania;

 ► Konkursy szkolne, warsztaty i wystawy w celu edukowania 
młodych ludzi o prawach człowieka i demokracji – Tbilisi, 
Gruzja;

 ► Ankieta obywatelska o poprawie demokracji lokalnej – 
Katowice, Polska;

 ► Spotkania sąsiedzkie łączące 13 miast pod przewodnic-
twem stowarzyszenia ‘Polignano R-Evolution’ – Włochy;

 ► Warsztaty teatralne o prawach dzieci – Büyükçekmece, 
Turcja;

 ► Wybory szkolnych organów samorządowych – Uljanowsk, 
Rosja;

 ► Dni otwarte służb administracji publicznej – Kairouan, 
Tunezja.


