NÁVRHY A ODPORÚČANIA PROJEKTOVÝCH PARTNEROV MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU
KOMUNITNEJ NADÁCIE BARDEJOV „OD AKTÍVNEHO OBČIANSTVA K EUROOBČIANSTVU“
MIESTNYM A REGIONÁLNYM SAMOSPRÁVAM

My, projektoví partneri medzinárodného projektu Komunitnej nadácie Bardejov „Od
aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ – zástupcovia tretieho sektora a miestnych
samospráv európskych miest: Bardejov - Slovensko, Krynica - Poľsko, Přerov – Česká
republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj –
Rumunsko deklarujeme svoju hrdosť na to, že sme členmi veľkej európskej rodiny, založenej
na základných civilizačných hodnotách, akými sú sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát,
rešpektovanie ľudských práv a úcta k ľudskej dôstojnosti.
Ako aktívni občania otvorených demokratických spoločností členských krajín Európskej únie
sme si vedomí svojej každodennej zodpovednosti za kvalitu života v našich mestách
a krajinách, ktorou v konečnom dôsledku ovplyvňujeme mieru kvality života v spoločnej
Európe, jej stabilitu a spoluvytvárame jej budúcnosť.
Týmto deklarujeme našu pripravenosť naďalej aktívne sa zúčastňovať na miestnom verejnom
živote v svojich mestách, zapájať do neho ďalších svojich obyvateľov a organizácie. Aby naša
činnosť, zámery a ciele mohli byť naplnené (a aktívne občianstvo mohlo prerastať do
Euroobčianstva) nezaobíde sa bez užšej komunikácie a spolupráce miestnych MVO,
neziskových organizácií s miestnymi a regionálnymi samosprávami.
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme osloviť miestne samosprávy v svojich regiónoch
a regionálnu samosprávu a požiadať o súčinnosť a spoluprácu pri skvalitňovaní života
v svojich mestách za účasti aktívnych spoluobčanov a miestnych MVO i ďalších neziskových
organizácií (a škôl).
Z tohto dôvodu (vyzývame samosprávy) privítame zo strany samospráv, ak:
a) oboznámia svojich poslancov i zamestnancov s Európskou chartou o participácii
mladých ľudí na miestnom a regionálnom živote, zároveň ju zverejnia na svojej webovej
stránke,
b) napomôžu zapojiť sa do rozhodovacích procesov miestnej samosprávy aktívnym
mladým ľuďom z neziskových organizácií, miestnych, resp. školských parlamentov
a pod., napr. účasťou v komisiách miestnych zastupiteľstiev, poradných výborov
miestnych zastupiteľstiev a pod.,
c) budú iniciovať a napomáhať riaditeľom základných a stredných škôl viesť svojich
žiakov a študentov k spoznávaniu fungovania miestnych samospráv a rozhodovacích
procesoch na lokálnej úrovni rôznymi príťažlivými/ zážitkovými formami,
d) budú podporovať neformálne i formálne vzdelávanie detí a mládeže zamerané na
presadzovanie a uplatňovanie hodnôt EÚ v každodennom živote – osobnom i verejnom,
e) budú vytvárať podmienky pre zdravý životný štýl obyvateľov a napomáhať
príležitostiam na medzigeneračné aktivity mladých ľudí a seniorov.

f) budú vytvárať dobré podnikateľské prostredie vo svojich krajinách s využitím nástrojov
samospráv – ako napríklad: miestne dane, nájmy, bližšia komunikácia s miestnymi
podnikateľmi, kontinuálne plnenie svojich strategických, ekonomických a sociálnych
plánov a pod.

V Bardejove, 19. Jún. 2014

Účastníci medzinárodnej Konferencie
“Od aktívneho občianstva k euroobčianstvu”

