STRATEGJIA E SEKTORIT
TË RINISË 2030

Angazhimi i të rinjve
me vlerat e Këshillit të Evropës
Qëndrueshmëria
e çdo shoqërie
demokratike
mbështetet në
krijimtarinë,
dinamizmin,
angazhimin shoqëror
dhe kompetencat
e të rinjve të saj

Ndërtimi i kapaciteteve të
shumëzuesve të rinj (drejtuesit e të
rinjve dhe punonjësit e të rinjve)
Mbështetje financiare
për zhvillimin e shoqërisë
civile të të rinjve
Zhvillimi i cilësisë dhe
vendosja standarde në
fushën e politikës rinore

Bashkëpunimi ndërqeveritar
në nivelin pan-evropian
për zhvillimin dhe
zbatimin e politikës rinore,
bazuar në standardet
e Këshillit të Evropës

Vizioni ynë
►

Sektori i të rinjve synon të “aftësojë të rinjtë në të
gjithë Evropën që në mënyrë aktive të mbështesin,
mbrojnë, promovojnë dhe përfitojnë nga vlerat
thelbësore të Këshillit të Evropës (të drejtat e njeriut,
demokracia dhe sundimi i ligjit)”.

Parimet tona
►
►
►
►
►
►
►

Ndihmë për shtetet
anëtare, veçanërisht
përmes misioneve
këshilluese të politikave
rinore dhe masave
të tjera mbështetëse
shumëpalëshe
dhe bilaterale

►

respekt i ndërsjellë
besim
gjithëpërfshirje
angazhim i qëndrueshëm
pjesëmarrje
paanësi
transparencë
bashkëpunim
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Strategjinë e sektorit rinor të
Këshillit të Evropës 2030

Misionet tona
►

►

►

Zgjerimi i pjesëmarrjes së të rinjve
… në mënyrë që të rinjtë të marrin
pjesë në mënyrë domethënëse në
vendimmarrje në të gjitha nivelet, në
bazë të një konsensusi të gjerë
shoqëror dhe politik në mbështetje të
qeverisjes dhe llogaridhënies me
pjesëmarrje.
Forcimi i aksesit të të rinjve në të
drejta
… në mënyrë që të rinjtë dhe të
gjitha format e shoqërisë civile
rinore të mund të mbështeten në një
mjedis të mundshëm për ushtrimin
e plotë të të gjitha të drejtave dhe
lirive të tyre të njeriut, përfshirë
politikat, mekanizmat dhe burimet
konkrete.
Thellimi i njohurive të të rinjve
… në mënyrë që angazhimi
demokratik i të rinjve të mbështetet
nga komunitetet e praktikës që
prodhojnë njohuri dhe ekspertizë.

Përparësitë tona
►
►
►
►

Rivitalizimi i demokracisë
pluraliste
Qasja e të rinjve në të drejta
Të jetojmë së bashku në shoqëri
paqësore dhe gjithëpërfshirëse
Puna e të rinjve

Instrumentet tona
►
►
►
►

Organet statutore të
bashkë-menaxhuara
Qendrat Evropiane të Rinisë në
Strasburg dhe Budapest
Fondacioni Rinor Evropian
Partneriteti me Komisionin Evropian
në fushën e të rinjve

Qeverisja e mirë dhe pjesëmarrja e të rinjve
përmes sistemit të bashkë-menaxhimit, duke
bashkuar të rinjtë dhe përfaqësuesit e qeverisë
së bashku për të marrë vendime, duke formuar
platformën kryesore për zhvillimin e konsensusit
në mbarë Evropën në fushën e të rinjve.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Na kontaktoni
Këshilli i Evropës
Departamenti i Rinisë
F-67075 Strasbourg Cedex France

SQI

www.coe.int

Këshilli i Evropës është organizata kryesore e kontinentit
për të drejtat e njeriut. Në të bëjnë pjesë 47 shtete
anëtare, duke përfshirë të gjitha shtetet anëtare të
Bashkimit Evropian. Të gjithë shtetet anëtare të Këshillit
të Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane
për të Drejtat e Njeriut, dokument i cili është hartuar
për të mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë
dhe shtetin e së drejtës. Gjykata Evropiane mbikëqyr
zbatimin e Konventës nga shtetet anëtare.

