На сходинках

Консультативна рада
з питань молоді

через свою систему спільного управління в молодіжному секторі. Консультативна рада
у справах молоді об’єднує 30 представників міжнародних молодіжних неурядових
організацій та національних молодіжних рад, які разом з урядовцями молоді в
Європейському керівному комітеті у справах молоді вирішують пріоритети та програми, а
також виробляють рекомендації для майбутньої політики і програм. Консультативна рада
також формулює думки та пропозиції щодо будь-яких питань, що стосуються молоді в
рамках Ради Європи.

Європейський
молодіжний форум:
www.youthforum.org

Європейський молодіжний форум є незалежною, демократичною, молодіжною
платформою, яка представляє близько 100 національних молодіжних рад та міжнародних
молодіжних організацій. Європейський молодіжний форум працює, щоб дати молоді
можливість брати активну участь у житті суспільства для поліпшення своїх власних життів,
представляючи і відстоюючи їхні потреби та інтереси, а також інтереси своїх організацій
до європейської Установи, Ради Європи та Організації Об’єднаних Націй. Європейський
молодіжний форум вважає, що повинна бути створена «культура участі». Це означає, що
порядок денний молодіжної політики повинен розвиватися поряд з більш широкою участю
молоді в процесах прийняття рішень з питань, які стосуються і зачіпають їхні інтереси.

У 1992 році Роджер Харт розробив модель «Участь дітей від символізму
до громадянства» (ЮНІСЕФ Дослідницький Центр Інноченті, Флоренція):
Сходинка 8:
Спільне прийняття
рішень

Участь:
Сходинка 8: Спільне прийняття рішень
Сходинка 7: Молоді люди ініціювали та очолили процес
Сходинка 6: Ініційовані дорослими рішення спільно прийняте
Сходинка 5: Молодих людей проконсультували та
проінформували
Сходинка 4: Молодим людям поставили задачу
і повідомили

Не участь:
Сходинка 3: Молоді люди формально приймають участь
Сходинка 2: Молоді люди в якості декорації.
Сходинка 1: Молодими людьми маніпулюють

Сходинка 7:
Молоді люди ініціювали
та очолили процес
Сходинка 6:
Ініційовані дорослими
рішення спільно прийняте
Сходинка 5:
Молодих людей
проконсультували
та проінформували

Сходинка 4:
Молодим людям поставили
задачу і повідомили
Сходинка 3:
Молоді люди формально
приймають участь

Сходинка 2:
Молоді люди
в якості декорації
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