
Хартія Європейських днів 
місцевої солідарності

Преамбула
Міста та регіони Європи відіграють ключову 
роль у просуванні сталого місцевого розвит-
ку як вдома, так і за кордоном. Насправді, 17 
Цілей сталого розвитку (ЦСР), встановлених 
Програмою сталого розвитку ООН до 2030 
року, безпосередньо стосуються сфер політи-
ки місцевих та регіональних органів влади.

Міста і регіони повинні інформовувати і мобі-
лізовувати своїх жителів задля більш актив-
ного і відповідального громадянства, розумі-
ючи, що глобальний розвиток починається з 
наших щоденних дій. 

У 2016 році група європейських міст та регіо-
нів та їх національні асоціації вирішила спільно 
розпочати 2-тижневу щорічну кампанію щоб 
сприяти глобальній солідарності та сталому 
розвитку, а також у підтримку європейських 
цінностей демократії, різноманітності та солі-
дарності. Так народилися Європейські дні міс-
цевої солідарності (ЄДМС).

Європейські міста та регіони готові показати світові, що зміни у світі залежать від дій 
на місцевому рівні, і вони хочуть долучити до цих змін своїх громадян!

3 цілі
    Інформовувати та мобілізовувати 

громадян та місцевих партнерів 
щодо питань глобального розвитку, 
особливо щодо 17 Цілей сталого 
розвитку, визначених Програмою 
сталого розвитку ООН до 2030 року.

    Сприяти нашій участі в підтримці 
сталого розвитку, на місцевому та 
міжнародному рівнях, як суб’єктів 
міжнародного співробітництва, та 
підвищувати статус децентралізо-
ваної співпраці.

    Зміцнювати наші зв’язки з іншими 
містами та регіонами Європи, щоб 
навчатися, ділитися досвідом та 
об’єднувати зусилля для більш по-
тужної роботи на місцевому рівні. 
Обмін знаннями та досвідом є клю-
чем до кращих місцевих дій на під-
тримку глобальної солідарності.



Підтримати Хартію
Ім’я :  .......................................................................

Прізвище :  ..........................................................

Посада :  ...............................................................

Організація/Місто/Регіон :  .........................

..................................................................................

 Місцева або регіональна влада 

 Асоціація, громадська організація

 Громадянин, ОГС 

E-mail : ..................................................................

Номер телефону :  ...........................................

Дата та підпис :  ................................................

Наше бачення
Ми, представники європейських органів міс-
цевого самоврядування, які беруть участь 
в ЄДМС, віримо в сильнішу та локальну Єв-
ропу, яка займається глобальною солідарні-
стю! 

•  Ми виступаємо за більш демократичну, ін-
клюзивну і сильнішу Європу, яка ближче до 
своїх громадян і твердо віддана світовій со-
лідарності.

•  Ми підтримуємо світову солідарність між 
місцевими органами влади як можливість 
для обміну, що обумовлений спільною від-
повідальністю, взаємною повагою, взаємні-
стю, на відміну від благодійності, та спільною 
власністю між партнерами.

•  Ми вважаємо, що поінформовані та мобілі-
зовані громадяни є ключем для досягнення 
сталого розвитку для всіх.

Наші цінності та принципи
•  Європейські цінності демократії, свободи, 

солідарності, прав людини та рівних можли-
востей.

•  Партнерство між органами державної  вла-
ди, науковими колами, приватним сектором, 
організаціями громадянського суспільства, 
культурними спільнотами тощо.

•  Демократичне, справедливе та ефективне 
місцеве самоврядування.

•  Принцип різноманітності та інклюзивності, 
надання голосу всім існуючим поглядам на 
розвиток та солідарність з усіх міст та регіо-
нів Європи.

•  Позитивний і оптимістичний дискурс про 
глобальну солідарність, без жалісних обра-
зів, який фокусується на успішних і конструк-
тивних довгострокових рішеннях.

Приєднайся до нас
Великі, малі, середні, сільські, міські, старі та 
нові, ЄДМС однаково відкриті для всіх міст та 
регіонів,  які зацікавлені у глобальній солідар-
ності та готові співпрацювати з колегами у Єв-
ропі.

ЄДМС також закликає всіх європейських гро-
мадян, організації громадянського суспіль-
ства, університети та представників приватно-
го сектора, які прагнуть подолати бідність та 
сприяти сталому розвитку, долучитися до ро-
боти разом із міською чи регіональною радою, 
та об’єднувати зусилля для більшого впливу!

Прочитайте та дотримуйтесь Хартії на 
localsolidaritydays.eu/edls-charter/

Використовуйте хештег 
#LocalSolidarityDays 

Цей проект спільно 
фінансується 
Європейським Союзом

#LocalSolidarityDays


