СТРАТЭГІЯ МАЛАДЗЁЖНАГА
СЕКТАРА ДА 2030 ГОДА

Прыцягненне моладзі да каштоўнасцей,
што прапагандуюцца Саветам Еўропы

Устойлівасць любога
дэмакратычнага
грамадства залежыць
ад крэатыўнасці,
дынамізму, сацыяльнай
адказнасці і
кампетэнтнасці
яго моладзі

Умацаванне патэнцыялу
маладых мультыплікатараў
(маладзёжных лідараў
і работнікаў па
справах моладзі)
Фінансавая падтрымка
развіцця маладзёжнай
грамадзянскай супольнасці
Развіццё якасці і
нормаўтварэнне ў сферы
маладзёжнай палітыкі

Міжурадавае
супрацоўніцтва на
агульнаеўрапейскім
узроўні па распрацоўцы
і рэалізацыі
маладзёжнай палітыкі
на аснове стандартаў
Савета Еўропы

Наша бачанне
►

Нашы прынцыпы
►
►
►
►
►
►
►

Аказанне дапамогі
дзяржавам-членам, у
прыватнасці ў межах
кансультатыўных
місій па маладзёжнай
палітыцы і іншых
шматбаковых і
двухбаковых мер
падтрымкі

Маладзёжны сектар накіраваны на тое, каб “даць
маладым людзям па ўсёй Еўропе магчымасць
актыўна падтрымліваць, абараняць, прасоўваць
і здабываць карысць з асноўных каштоўнасцей,
якія прапагандуюцца Саветам Еўропы (правы
чалавека, дэмакратыя і вяршэнства закону)”

►

узаемная павага
давер
інклюзіўнасць
пастаянная адказнасць
удзел
справядлівасць
празрыстасць
супрацоўніцтва

Рэзалюцыя CM/Res(2020)2
Савета Еўропы адносна стратэгіі
развіцця маладзёжнага сектара
да 2030 года

Нашы місіі
►

►

►

Пашырэнне ўдзелу моладзі
... каб моладзь прымала значны
ўдзел у прыняцці рашэнняў на ўсіх
узроўнях на аснове шырокага
сацыяльнага і палітычнага
кансенсусу ў падтрымку
рэпрэзентатыўнага кіравання і
падсправаздачнасці.
Умацаванне доступу моладзі да
правоў
... каб моладзь і ўсе формы
маладзёжнай грамадзянскай
супольнасці маглі разлічваць на
спрыяльныя ўмовы для поўнага
ажыццяўлення ўсіх правоў
чалавека і свабод у адносінах да іх,
уключаючы канкрэтную палітыку,
механізмы і рэсурсы.
Паглыбленне ведаў моладзі
… каб прыцягненне моладзі да
дэмакратычных каштоўнасцей
падтрымлівалася супольнасцямі
практыкаў, якія ствараюць веды і
досвед.

Нашы прыярытэты
►
►
►
►

Адраджэнне плюралістычнай
дэмакратыі
Доступ моладзі да правоў
Сумеснае жыццё ў мірных і
адкрытых усім супольнасцях
Работа з моладдзю

Нашы інструменты
►
►
►
►

Устаноўчыя органы з сумесным
кіраваннем
Еўрапейскія маладзёжныя цэнтры
Страсбург і Будапешт
Еўрапейскі маладзёжны фонд
Партнёрства з Еўрапейскай камісіяй
у маладзёжнай сферы

Належнае кіраванне і ўдзел моладзі праз
сістэму сумеснага кіравання, аб’яднанне
моладзі і прадстаўнікоў урада для прыняцця
рашэнняў, фарміраванне асноўнай
платформы для развіцця агульнаеўрапейскага
кансенсусу ў справах моладзі

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Звяжыцеся з намі
Савет Еўропы
Маладзёжны сектар
F-67075 Страсбург, Cedex Францыя
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Cавет Еўропы з’яўляецца вядучай арганізацыяй
кантынента па абароне праў чалавека. У склад гэтай
арганізацыі ўваходзяць 47 дзяржаў-членаў, у тым
усе члены Еўрапейскага саюза. Усе дзяржавы-члены
Савета Еўропы падпісалі Еўрапейскую Канвенцыю па
абароне Праў чалавека і асноўных свабод - дамову,
распрацаваную для абароны праў чалавека, дэмакратыі
і вяршынства закона. Еўрапейскі суд па правах чалавека
назiрае за рэалізацыяй Канвенцыі ў дзяржавах-членах.

