STRATEGIE SEKTORU
PRO MLÁDEŽ 2030
Jak získat mladé pro
hodnoty Rady Evropy

Životaschopnost
každé demokratické
společnosti závisí na
tvořivosti, dynamice,
společenské
angažovanosti
a schopnostech
její mládeže

Posilování potenciálu mladých,
kteří mohou získat další
mladé (ti, kteří budou mladé
vést a pracovst s nimi)
Finanční podpora rozvoje
občanské společnosti
mezi mladými
Rozvoj kvality a stanovení
norem v oblasti politiky
zaměřené na mládež

Mezivládní spolupráce na
celoevropské úrovni při
rozvoji a uskutečňování
politiky zaměřené na
mládež na základě
standardů Rady Evropy

Naše vize
►

Cílem sektoru pro mládež je “umožnit mladým lidem
v celé Evropě aktivně prosazovat, hájit, podporovat
a těžit ze základních hodnot Rady Evropy (lidská
práva, demokracie a právní stát)”

Naše zásady
►
►
►
►
►
►
►

Pomoc členským státům,
zejména prostřednictvím
poradních misí pro
politiku zaměřenou
na mládež a dalších
multilaterálních
i bilaterálních
podpůrných opatření

►

Vzájemný respekt
důvěra
inkluzivnost
trvalý závazek
účast
rovnost
transparentnost
spolupráce
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Strategii sektoru mládeže v
Radě Evropy do roku 2030

Naše poslání
►

►

►

Zvýšení účasti mládeže
… tak, aby se mladí lidé smysluplně
podíleli na rozhodování na všech
úrovních na základě širokého
společenského a politického konsensu
směřujícího k podpoře participativní
správy a odpovědnosti.

Naše priority

Posílení přístupu mladých lidí k
právům
… aby mladí lidé a všechny formy
občanské společnosti mladých mohli
těžit z příznivého prostředí pro plné
uplatnění všech svých lidských práv
a svobod, včetně konkrétních politik,
mechanismů a zdrojů.

►

Prohlubování znalostí mládeže
… aby demokratická angažovanost
mladých lidí byla podpořena
praktickou činností v komunitách, jež
jsou zdrojem znalostí a odborných
kompetencí.

►

►
►
►

Oživení pluralitní demokracie
Přístup mladých lidí k právům
Společný život v pokojné a
inkluzivní společnosti
Práce s mládeží

Naše nástroje
►
►
►

Společně řízené statutární orgány
Evropská centra mládeže Štrasburk a
Budapešť
Evropská nadace mládeže
Partnerství s Evropskou komisí v
oblasti zaměřené na mládež

Řádná správa věcí veřejných a účast mládeže
prostřednictvím systému společného řízení, kdy
zástupci mladých a vládní představitelé při svém
rozhodování vytváří hlavní platformu pro rozvoj
celoevropského konsensu v oblasti mládeže

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Kontaktujte nás
Rada Evropy
Oddělení mládeže
F-67075 Strasbourg Cedex France

CES

www.coe.int

Rada Evropy je čelnou organizací pro lidská práva
na evropském kontinentě. Sdružuje 47 států, včetně
všech členských států Evropské unie. Všechny
členské státy Rady Evropy se přihlásily k Evropské
úmluvě pro lidská práva, dohodě uzavřené s cílem
ochrany lidských práv, demokracie a právního státu.
Nad dodržováním Úmluvy v jednotlivých členských
státech bdí Evropský soud pro lidská práva.

