Proiect de implicare a tinerilor, implementat de Agenția de Democrație Locală Dnipro,
selectat pentru a fi prezentat la cea de-a 4-a Conferință pentru Tineret a Parteneriatului Estic de
la Praga
Intitulat „Proiectul de dezvoltare și advocacy al conceptului de e-democrație al orașului Dnipro
până în 2020” implementat de LDA Dnipro va fi prezentat la cea de-a 4-a Conferință a Tineretului
Parteneriatului estic – Tineretul pentru Revitalizarea Democrației, care s-a desfășurat la Praga în
perioada 11-12 iulie 2022.
Proiectul a fost susținut de Fundația INNOVABRIGE și implementat în diferite orașe din Ucraina.
Dnipro a fost primul oraș care a reușit să dezvolte conceptul proiectului și a desfășurat o campanie
de advocacy de succes pentru aprobarea acesteia de către Consiliul Orășenesc. Tinerii cu vârsta
cuprinsă între 21 și 29 de ani au constituit partea principală a echipei de Dezvoltare a Conceptului.
Dnipro a fost primul oraș care a reușit să dezvolte conceptul proiectului și a desfășurat o
campanie de advocacy de succes pentru aprobarea acesteia de către Consiliul Orășenesc
Scopul principal al proiectului a fost de a facilita diseminarea aplicațiilor e-democrație în orașul
Dnipro. Acestea au inclus petiții electronice locale, apeluri ale cetățenilor la autorități, discuții și
vot pentru proiecte, precum și consultări cu populația pe teme importante pentru comunitate.
În aceste vremuri, țările Parteneriatului estic se confruntă cu o serie de tendințe îngrijorătoare. În
mod specific, creșterea extremismului și dezinformării, precum și amenințările la adresa
jurnaliștilor, care duc la neîncrederea cetățenilor în instituțiile democratice. Prin urmare, este
important ca tinerii să fie ascultați la toate nivelurile pentru a crea societăți democratice și
favorabile incluziunii.
Cea de-a 4-a Conferință a Tineretului Parteneriatului estic – Tineretul pentru Revitalizarea
Democrației va oferi oportunitatea pentru aproximativ 100 de tineri să participe și să descopere
metode și strategii care îmbunătățesc participarea incluzivă a tinerilor la procesele democratice,
precum și să faciliteze implicarea tinerilor la toate nivelurile de luare a deciziilor politice.
ALADA îi felicită pe colegii din ADL pentru o realizare atât de importantă!
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