
Participarea tinerilor și digitalizarea: promovarea democrației la Zilele

CivSocDays 2023

Între 1 și 3 martie, ALDA va organiza două workshop-uri în cadrul Zilelor Societății Civile 2023

(#CivSocDays) de la Bruxelles!

Dintr-o perspectivă generală, acest eveniment anual, organizat de Comitetul Economic și

Social European (CESE) începând din 2016, simbolizează cooperarea dintre CESE și Grupul

de legătură, avându-l pe acesta din urmă ca reprezentant al OSC și al rețelelor europene.

Prin urmare, CESE profită de această ocazie pentru a evidenția activitatea desfășurată până

în prezent de organizațiile societății civile și, în același timp, pentru a vedea ce drumuri

deschid acestea și pentru a deschide ușa dialogului și a participării.

Evenimentul reunește cetățeni, organizații ale societății civile și instituții europene și reprezintă,

astfel, un exemplu de primă mână al modului în care CESE pune în practică prevederile

articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Intitulată: "Organizațiile societății civile:

un pilon al democrației și un actor-cheie pentru a depăși provocările actuale", #CivSocDay

abordează un subiect intrigant și actual, fără îndoială.

CivSocDays 2023 - "Organizațiile societății civile: un pilon al democrației și un actor

cheie pentru a depăși provocările actuale

Două ateliere de lucru captivante vor fi prezentate de către ALDA, dintre care unul împreună

cu Inițiativa Europeană pentru Drepturile Digitale (EDRi), pe tema angajamentului civic, a
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participării tinerilor și a digitalizării: subiecte mereu relevante în societatea noastră în continuă

schimbare!

Înscrierile pentru acest eveniment se vor deschide în luna februarie. Nu puteți participa în

persoană? Nici o problemă! Zilele societății civile oferă posibilitatea de a participa prin

intermediul transmisiunilor web. Cu toate acestea, va fi necesară înregistrarea. 

În general, acest eveniment de trei zile va avea loc la sediul CESE din Bruxelles (Belgia) și va fi

plin de discuții și ateliere de lucru interesante susținute de experți din domeniu. Este o ocazie

excelentă de a întâlni organizații similare, de a stimula crearea de rețele și de a participa la

dialoguri și schimburi de idei. ALDA ar fi încântată să vadă unele fețe cunoscute la această

conferință emblematică a societății civile și să cunoască altele noi. Ne vedem la #CivSocDays!


