СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИНСКИ
СЕКТОР 2030 ГОДИНА

Ангажирање на младите околу
вредностите на Советот на Европа
Одржливоста на
секое демократско
општество зависи
од креативноста,
динамизмот,
социјалната
посветеност и
способностите на
неговите млади

Градење на капацитети на
млади мултипликатори
(младински лидери и
младински работници1)
Финансиска поддршка за
развивање на младинското
граѓанско општество
Развој на квалитет
и поставување на
стандарди во областа на
младинската политика
1. Младински работници – стручни лица кои
работа со и за млади (прим. прев.)

Меѓувладина соработка
на паневропско ниво
за развој и примена на
младинската политика,
заснована на стандардите
на Советот на Европа

Нашата визија
►

Младинскиот сектор има за цел „да им овозможи на
младите луѓе низ цела Европа активно да внимаваат
на, да ги одржуваат, бранат, промовираат и да ги
користат основните вредности на Советот на
Европа (човекови права, демократија и владеење
на правото)“

Нашите принципи
►
►
►
►
►
►
►

Помош за земјитечленки, особено
преку советодавни
мисии за младинска
политика и други
мултилатерални
и билатерални
мерки за поддршка

►

взаемно почитување
доверба
инклузивност
постојана посветеност
учество
еднаквост
транспарентност
соработка

Резолуција CM/Res (2020)2 на

Советот на Европа за Стратегијата
за младински сектор 2030 година

Нашите мисии
►

►

►

Зголемување на учеството на
младите
… со цел младите луѓе да имаат
значајно учество во донесувањето
одлуки на сите нивоа, врз основа на
широк социјален и политички
консензус за поддршка на
партиципативното управување и
одговорност.

Нашите приоритети
►

Ревитализирање на
плуралистичка демократија

►

Подобрување на пристапот на
младите до правата

Подобрување на пристапот на
младите до правата
… за младите и сите форми на
младинско граѓанско општество
да можат да добијат опкружување
кое дава можности за целосно
остварување на сите нивни
човекови права и слободи,
вклучително и конкретни политики,
механизми и ресурси.

►

Заеднички живот во инклузивни
општества во кои владее мир

►

Младинска работа2

Продлабочување на знаењата на
младите
… за демократскиот ангажман
на младите да биде поддржан од
заедници во кои се практикува
создавање знаења и експертиза.

►

Нашите инструменти
►
►

►

Ко-управувани законски утврдени
тела
Европски младински центри во
Стразбург и Будимпешта
Европска младинска фондација
Партнерство со Европската
комисија во областа на темите
поврзани со младината

2. Младинска работа – работа со млади и во корист
на младите (прим. прев.)

Добро управување и учество на младите преку
системот на ко-управување, младите луѓе и
владини претставници заеднички донесуваат
одлуки, на тој начин ја сочинуваат главната
платформа за развој на консензус ширум Европа
во областа на темите поврзани со младината
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Советот на Европа е водечка организација за
човековите права на континентот. Таа има 47 држави
членки, вклучувајќи ги сите членки на Европската
унија. Сите држави членки на Советот на Европа ја
потпишаа Европската конвенција за човекови права,
која претставува меѓународен договор за заштита на
човековите права, демократијата и владеењето на правото.
Европскиот суд за човекови права ја следи примената
на оваа конвенцијата од страна на државите членки.

