
 

 

 

 

 
 

KARTA SOCJALNA MIAST CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH 
 
Miasta są zobowiązane dbać o dobrobyt swoich mieszkańców oraz bronić swojej niezależności i 
samorządności. Tym samym ponoszą one odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń. Konferencja 
Generalna ZMB przyjęła niniejszą Kartę Socjalną, dając tym samym polityczny impuls dla polityki socjalnej, 
wspierającej rozwój integracji społecznej w miastach oraz mającej na celu osiągnięcie przez wszystkich 
mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego zbliżonych i godnych warunków życia.  
 

1. Społeczeństwo obywatelskie 

Miasta zobowiązują się wspierać aktywność mieszkańców w życiu społecznym oraz przejmowanie przez nich 
odpowiedzialności za wspólne dobro. Poprzez swoje dobrowolne zaangażowanie, obywatele mają szansę wnieść 
niezbędny wkład w proces integracji społecznej i rozwój demokracji lokalnej, identyfikując się tym samym z lokalną 
społecznością. 
Miasta zobowiązują się udoskonalić i/lub stworzyć możliwości angażowania się oraz współudziału w procesie 
decyzyjnym zarówno na poziomie instytucji miejskich, jak i poza nim, w zakresie zadań i działań społecznych. 
Wpływ państwa musi być zgodny z zasadą pomocniczości i musi być w sposób znaczący ograniczony  na korzyść 
samorządu. 
Miasta zobowiązują się dążyć do stworzenia odpowiednich warunków dla dobrowolnego angażowania się obywateli w 
działalność organizacji służących dobru powszechnemu (organizacje pozarządowe / NGO). 
 

2. Ochrona przed zagrożeniami   

Miasta zobowiązują się uczynić wszystko, co w ich mocy, zarówno na szczeblu lokalnym jak i państwowym, aby ich 
mieszkańcy nie czuli się zagrożeni z powodu chorób, starości, bezrobocia i bezdomności. 
 

3. Prawa dzieci i młodzieży 

Miasta zobowiązują się traktować pracę z dziećmi i młodzieżą oraz opiekę nad nimi jako część swojej polityki 
edukacyjnej, w celu zagwarantowania dzieciom i młodzieży swobodnego i nieskrępowanego rozwoju własnej 
osobowości. Aby to osiągnąć, konieczne jest zwiększenie możliwości wpływu młodych ludzi na proces podejmowania 
decyzji. 
 

4. Ochrona przed dyskryminacją i wykorzystywaniem 

Miasta zobowiązują się do takich działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, aby czuły 
się one pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. 
Problem handlu kobietami i dziećmi wymaga lokalnych programów prewencyjnych. 
 

5. Równouprawnienie płci 

Miasta zobowiązują się do stosowania zasady równouprawnienia płci we wszelkich swoich działaniach i strategiach. 
 

6. Zrównoważony rozwój 

Miasta zobowiązują się wspierać zrównoważony rozwój, który zaspokoi aktualne potrzeby obecnego pokolenia bez 
stwarzania zagrożeń dla przyszłych generacji. 
 

7.   Raport społeczny 

Miasta zobowiązują się do regularnego sporządzania raportów dotyczących sześciu powyższych zagadnień oraz 
przedstawiania ich odpowiednim komisjom rady miasta. Taki raport będzie również regularnie przedkładany na 
Konferencji Generalnej ZMB. 
 
 
Przyjęto podczas VI Konferencji Generalnej ZMB w Rostoku w dniu 13 października 2001 r. 


