СТРАТЕГИЯ В СЕКТОР
„МЛАДЕЖ“ 2030

Приобщаване на младите хора към
ценностите на Съвета на Европа
Устойчивостта на
всяко демократично
общество се основава
на съзидателността,
динамизма,
социалната
ангажираност и
компетентностите на
неговите млади хора

Изграждане на капацитет
на младите разпространители
(младежки ръководители и
младежки възпитатели)
Финансова подкрепа за
развитието на младежкото
гражданско общество
Развитие на качеството
и определяне на
стандарти в областта на
политиката за младежта

Междуправителствено
сътрудничество
на паневропейско
ниво по въпросите на
разработването и
изпълнението на политика
за младежта, основана
на стандартите на
Съвета на Европа

Нашето вижданe
►

Нашите принципи
►
►
►
►
►
►
►

Помощ за държавите
членки, по-специално
чрез консултантски
мисии по въпросите на
политиката за младежта
и други многостранни
и двустранни мерки
за подкрепа

Целта на сектор „Младеж“ е „да насърчава младите хора в цяла Европа активно да отстояват,
защитават, насърчават (популяризират) и
използват основните ценности на Съвета на
Европа (права на човека, демокрация и върховенство на закона)“

►

взаимно зачитане
доверие
приобщаване
устойчив ангажимент
участие
равенство
прозрачност
сътрудничество

Резолюция CM/Res(2020)2

относно стратегията на
Съвета на Европа до 2030 г. за
младежта
Нашите мисии
►

►

►

Разширяване на участието на
младежта
… така че младите хора да участват
пълноценно във вземането на
решения на всички нива въз основа
на широк социален и политически
консенсус в подкрепа на
управление, основано на участието,
и отчетност.
Укрепване на достъпа на младите
хора до права
… така че младите хора и
всички форми на гражданско
общество на младежта да могат да
разчитат на благоприятна среда
за пълноценното упражняване
на всички техни човешки
права и свободи, включително
конкретни политики, механизми и
ресурси.
Задълбочаване на познанията на
младежта
… така че демократичната
ангажираност на младите хора да
бъде подкрепена от съвкупност от
практики, създаващи знания и опит.

Нашите приоритети
►
►
►
►

Обновяване на
плуралистичната демокрация
Достъп на младите хора до
права
Съвместен живот в мирни и
приобщаващи общества
Младежка работа

Нашите инструменти
►
►
►
►

Ръководни органи със съвместно
управление
Европейски младежки центрове в
Страсбург и в Будапеща
Европейска младежка фондация
Партньорство с Европейската
комисия в областта на младежта

Добро управление и участие на младежта
посредством системата за съвместно
управление, която обединява млади хора и
представители на правителства за вземането
на решения, като по този начин образува
основната платформа за развитието на
европейски консенсус по въпросите на младежта

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Cъветът на Европа е водещата организация за защита на
правата на човека на континента. Той има 47 държавичленки, сред които са и всички тези които членуват в
Европейския съюз. Всички държави- членки на Съвета
на Европа са подписали Европейската конвенция за
правата на човека, договор, предназначен да защитава
правата на човека, демокрацията и върховенството на
закона. Европейският съд по правата на човека следи
за изпълнението на Конвенцията в държавите-членки.

