2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ
ЖАСТАР СТРАТЕГИЯСЫ

Жастарды Еуропалық Кеңестің
құндылықтарына тарту
Кез келген
демократиялық
қоғамның
орнықтылығы
жастардың
шығармашылық
істеріне, серпінді
қимылына, әлеуметтік
жауапкершілігі мен
кәсіпқойлығына
байланысты болады

Жас көшбасылардың
(жастардың көсемдері
мен жастар істері
жөніндегі қызметкерлер)
әлеуетін нығайту
Жастардың азаматтық
қоғамын дамытуға қаржылық
қолдау көрсету
Жастарға қатысты саясат
саласын сапа жағынан дамыту
және стандарттарды белгілеу

Еуропалық Кеңестің
стандарттарының
негізінде жастарға
қатысты саясатты
әзірлеу мен жүзеге асыру
мәселелері бойынша
жалпы еуропалық
деңгейде үкіметаралық
ынтымақтасу

Біздің мақсатымыз
► Жастар секторы «бүкіл Еуропадағы жастардың

Еуропалық Кеңестің негізгі құндылықтарын (адам
құқықтары, демократия және заңның үстемдігі)
белсенді түрде қолдауына, қорғауына, ілгерілетуіне
және пайдалануына мүмкіндік беруді» көздейді.

Біздің басты қағидаларымыз
► өзара сыйластық
► сенім арту
► саяси және әлеуметтік белсенділік
► үздіксіз мүдделілік
► ат салысу
► әділдік
► көлегейсіздік
► ынтымақтастық

Мүше мемлекеттерге
әсіресе жастар
саясатының мәселелері
бойынша кеңестемелік
жұмыс, сондай-ақ басқа
да көп жақты және екі
жақты қолдау шаралары
арқылы көмек көрсету

Резолюція CM/Res(2020)2
Ради Європи щодо стратегії з розвитку
молодіжного сектору до 2030 року»

Біздің көкейкесті мұратымыз
► Жастардың саясатқа араласуын

кеңейту

– мемлекетті басқаруға халықтың
кеңінен қатысуын және биліктің
есептілігін қолдау мақсатында
ауқымды әлеуметтік және саяси
келісімнің негізінде барлық
деңгейлерде шешім қабылдауға
жастардың саналы түрде қатысуы
үшін.
► Жастардың құқықтарды пайдалану

мүмкіндіктерін күшейту

– жастар және азаматтық жастар
қоғамының барлық топтары өздерінің
барлық құқықтары мен
бостандықтарын толық жүзеге
асыратын қолайлы жағдайларға,
соның ішінде нақты стратегияларға,
тетіктер мен ресурстарға арқа сүйей
алуы үшін.
► Жастардың білімін тереңдету

– жастардың демократиялық
үдерістерге қатысуы білімі мен
тәжірибесі мол мамандар қауымы
тарапынан қолдау табуы үшін.

Біздің басымдықтарымыз
►

Плюралистік демократияны
жаңдандыру

►

Жастардың құқықтарды
пайдалана алуы

►

Бейбіт әрі кеңпейіл қауымда
өмір сүру

►

Жастар секторындағы жұмыс

Біздің құралдарымыз
► Бірлесіп басқарылатын заңды

органдар

► Страсбург пен Будапештегі

Еуропалық жастар орталықтары

► Еуропалық Жастар Қоры
► Жастар істері жөніндегі Еуропалық

Комиссиямен серіктестік

Бірлескен басқару жүйесі арқылы сапалы билікке
жету және жастардың билікке қатысуы; шешім
қабылдау үшін жастар мен билік өкілдерінің
басын қосу; жастар істері саласындағы
жалпыеуропалық бәтуаластықты дамытатын
негізгі платформаны қалыптастыру
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Еуропалық Кеңес – континенттің жетекші құқық қорғау
ұйымы. Оның құрамына 47 мүше мемлекет, соның
ішінде Еуропа Одағының барлық мүшелері кіреді.
Еуропалық Кеңеске мүше барлық мемлекеттер Адам
құқықтары жөніндегі еуропалық конвенцияға – адам
құқықтарын, демократияны және заңның үстемдігін
қорғауға арналған шартқа қол қойды. Адам құқықтары
жөніндегі еуропалық сот Конвенцияның мүше
мемлекеттерде жүзеге асырылуын қадағалайды.

