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Uczestniczę w rozwoju międzygminnego europejskiego projektu  
„C-City – Europa jest tuż obok”, w którym biorą udział obywatele z różnych 
środowisk i dziedzin życia z całej Unii Europejskiej. 

Organizatorzy, mieszkańcy, gminy i organizacje partnerskie, które chcą aktywnie uczestniczyć 
w projekcie „C-City” muszą przestrzegać postanowień niniejszej Karty. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do usuwania treści, które naruszają to zobowiązanie, a także do odmowy lub odebrania prawa 
do korzystania z autoryzowanej identyfikacji wizualnej projektu „C-City” osobom lub organizacjom, które 
nieprzestrzegają zasad projektu „C-City”.

Karta C-City
obywateli, przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i instytucji, 
uczestniczących w projekcie „C-City”

Jako miasto uczestniczące w projekcie „C-City” i organizujące wydarzenia programowe, zobowiązuję się:

Jako uczestnik projektu zobowiązuję się:

• Przy organizacji wydarzeń, na pierwszym miejscu stawiać 
dobro obywateli i umożliwić im swobodne wyrażanie ich 
poglądów.

• Promować treści sprzyjające integracji społecznej i 
dostępne dla wszystkich obywateli, między innymi poprzez 
publikowanie na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
informacji o wszystkich wydarzeniach organizowanych w 
ramach projektu.

• Przestrzegać powyższych zasad dotyczących uczestnictwa 
w projekcie i umożliwiać obywatelom omówienie ważnych 
dla nich tematów.

• Zapewniać różnorodność w debatach poprzez aktywne 
wspieranie udziału obywateli ze wszystkich środowisk, 
niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, statusu 
społeczno-ekonomicznego, wyznania lub poziomu 
wykształcenia.

• Zagwarantować wolność wypowiedzi poprzez stworzenie 
przestrzeni do wymiany opinii i propozycji, o ile nie są one 
nienawistne lub niezgodne z prawem.

• Szanować wartości europejskie określone w art. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej: godność osoby ludzkiej, wolność, 
demokrację, równość, praworządność i poszanowanie praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, 
które są częścią europejskiej tożsamości i traktowania siebie 
nawzajem z szacunkiem. Wartości te są wspólne wszystkim 
państwom członkowskim UE w społeczeństwie, opartym na 
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, 
solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.

• Uczestniczyć w projekcie „C-City” przedstawiając 
konstruktywne i konkretne propozycje, z szacunkiem 
podchodzić do opinii innych uczestników i wspólnie 
budować przyszłość Europy poprzez projekt 
międzyspołecznościowy „C-City”.

• W miarę możliwości i w stosownych przypadkach 
umożliwiać udział obywatelom z innych krajów a także 
ułatwiać posługiwanie się w ramach wydarzeń różnymi 
językami UE.

• Zagwarantować pełną przejrzystość; podczas udziału 
w projekcie, otwarcie relacjonować debaty i zalecenia 
sformułowane przez obywateli na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej projektu „C-City” lub jeśli to możliwe, udostępniać 
lub transmitować sesje wydarzeń.

• Zagwarantować, że informacje o tematach dyskusji (w 
formie cyfrowej, papierowej lub audiowizualnej), które 
są przekazywane uczestnikom, są dokładne, wiarygodne, 
dostępne oraz zawierają odniesienia do wiarygodnych 
źródeł.

• Zagwarantować zgodność z unijnymi przepisami w 
dziedzinie ochrony danych osobow i prywatności.

• Do informowania o wydarzeniu używać wyłącznie 
autoryzowanej identyfikacji wizualnej projektu „C-City”.

• Powstrzymywać się od wyrażania, rozpowszechniania 
lub udostępniania treści nielegalnych, nawołujących do 
nienawiści, celowo fałszywych lub wprowadzających w 
błąd. W tym kontekście, udostępniając treści  i informacje 
na poparcie moich pomysłów, będę zawsze odwoływać się 
do wiarygodnych i sprawdzonych źródeł.

• Uczestniczyć w projekcie dobrowolnie i nie wykorzystywać 
projektu „C-City” do realizacji interesów komercyjnych ani 
wyłącznie prywatnych. 
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