JAUNIMO SEKTORIAUS
STRATEGIJA 2030

Jaunimo įtraukimas į Europos
Tarybos vertybių puoselėjimą
Demokratinės
visuomenės tvarumas
priklauso nuo joje
gyvenančio jaunimo
kūrybiškumo,
dinamiškumo,
socialinio
įsipareigojimo ir
kompetencijų

Jaunų idėjų skleidėjų (jaunimo
lyderių ir su jaunimu dirbančių
asmenų) gebėjimų stiprinimas
Finansinė parama
jaunimo pilietinės
visuomenės vystymuisi
Kokybės gerinimas ir
standartų nustatymas
jaunimo politikos srityje

Tarpvyriausybinis
bendradarbiavimas
visos Europos lygiu
plėtojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką,
grindžiamą Europos
Tarybos standartais

Mūsų vizija
►

Mūsų principai
►
►
►
►
►
►
►
►

Pagalba valstybėms
narėms, visų pirma
vykdant jaunimo
politikos patariamąsias
misijas ir kitas
daugiašales ir dvišales
paramos priemones

Jaunimo sektoriaus tikslas – „sudaryti sąlygas jaunimui visoje Europoje aktyviai puoselėti, ginti,
skatinti pagrindines Europos Tarybos vertybes
(žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę)
ir jomis naudotis“.

abipusė pagarba
pasitikėjimas
įtraukumas
ilgalaikis įsipareigojimas
dalyvavimas
teisingumas
skaidrumas
bendradarbiavimas

Rezoliucija CM/Res (2020) 2
dėl Europos Tarybos jaunimo
sektoriaus strategijos 2030 m.

Mūsų misijos
►

►

►

Aktyvesnis jaunimo dalyvavimas
… kad jaunimas prasmingai dalyvautų
sprendimų priėmimo procese visais
lygmenimis, remiantis plačiu socialiniu
ir politiniu sutarimu, kuriuo remiamas
dalyvaujamasis valdymas ir
atskaitomybė.
Jaunimo galimybių naudotis
teisėmis stiprinimas
… kad jaunimas ir visų formų
jaunimo pilietinė visuomenė galėtų
palankiomis sąlygomis visapusiškai
naudotis visomis žmogaus teisėmis
ir laisvėmis, įskaitant konkrečias
politikos kryptis, priemones ir
išteklius.
Jaunimo žinių gilinimas
… kad jaunimo demokratinis
dalyvavimas būtų remiamas veiklos
bendruomenių, kurios kuria žinias ir
praktinę patirtį.

Mūsų prioritetai
►
►
►
►

Pliuralistinės demokratijos
atgaivinimas
Jaunimo galimybės naudotis
savo teisėmis
Gyvenimas kartu taikioje ir
įtraukioje visuomenėje
Darbas su jaunimu

Mūsų priemonės
►
►
►
►

Bendrai valdomos įstatyminės
institucijos
Europos jaunimo centrai Strasbūre ir
Budapešte
Europos jaunimo fondas
Partnerystė su Europos Komisija
jaunimo reikalų srityje

Geras valdymas ir jaunimo dalyvavimas taikant
bendro valdymo sistemą, suburiančią jaunimą
ir vyriausybių atstovus, kad jie kartu priimtų
sprendimus, ir kuriančią visa apimančią sistemą
Europos susitarimui jaunimo reikalų srityje pasiekti.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Europos Taryba yra žemyno svarbiausia žmogaus
teisių organizacija. Į ją įeina 47 šalys narės, tarp jų –
visos Europos Sąjungos narės. Visos Europos Tarybos
šalys narės yra pasirašiusios Europos Žmogaus teisių
konvenciją, kurios tikslas – ginti žmogaus teises,
demokratiją ir teisinę valstybę. Europos Žmogaus Teisių
Teismas kontroliuoja konvencijos įdiegimą šalyse.

