STRATEGIA DLA SEKTORA
MŁODZIEŻY 2030
Angażowanie młodych ludzi
w wartości Rady Europy

Trwałość każdego
demokratycznego
społeczeństwa zależy
od kreatywności,
dynamizmu,
zaangażowania
społecznego
i kompetencji
należących do niego
młodych ludzi

Budowanie zdolności młodych
multiplikatorów (liderów
młodzieżowych i osób
pracujących z młodzieżą)
Wsparcie finansowe na rzecz
rozwoju młodzieżowego
społeczeństwa obywatelskiego
Podnoszenie jakości i ustalanie
standardów w dziedzinie
polityki dotyczącej młodzieży

Współpraca międzyrządowa
na poziomie
ogólnoeuropejskim w
zakresie rozwoju i wdrażania
polityki dotyczącej
młodzieży w oparciu o
standardy Rady Europy

Nasza wizja
►

Nasze zasady
►
►
►
►
►
►
►

Pomoc dla państw
członkowskich,
w szczególności
poprzez misje doradcze
w zakresie polityki
dotyczącej młodzieży
oraz inne wielostronne
i dwustronne
środki wsparcia

Sektor młodzieży ma na celu „umożliwienie młodym
ludziom w całej Europie aktywnego wspierania,
obrony, promowania i korzystania z podstawowych
wartości Rady Europy (praw człowieka, demokracji
i praworządności)”

►

wzajemny szacunek
zaufanie
włączenie społeczne
trwałe zaangażowanie
uczestnictwo
słuszność
transparentność
współpraca

Rezolucja CM/Res(2020)2 w sprawie

Strategii Rady Europy
dla sektora młodzieży 2030

Nasze misje
►

►

►

Poszerzanie uczestnictwa
młodzieży
… tak, aby młodzi ludzie w znaczący
sposób uczestniczyli w podejmowaniu
decyzji na wszystkich poziomach, na
podstawie szerokiego konsensusu
społecznego i politycznego na rzecz
zarządzania partycypacyjnego
i odpowiedzialności.
Wzmocnienie dostępu młodych
ludzi do praw
… tak, aby młodzi ludzie i wszelkie
formy młodzieżowych społeczeństw
obywatelskich mogli polegać na
sprzyjającym środowisku dla pełnego
korzystania z przysługujących
im wszystkich praw człowieka i
wolności, w tym konkretnych polityk,
mechanizmów i zasobów.
Pogłębianie wiedzy młodzieży
… tak, aby zaangażowanie młodych
ludzi w demokrację było wspierane
przez wiedzę i doświadczenie
ekspertów w danych dziedzinach.

Nasze priorytety
►
►
►
►

Rewitalizacja pluralistycznej
demokracji
Dostęp młodych ludzi do praw
Wspólne życie w pokojowych i
integracyjnych społeczeństwach
Praca z młodzieżą

Nasze instrumenty
►
►
►
►

Współzarządzane organy statutowe
Europejskie Centra Młodzieży w
Strasburgu i Budapeszcie
Europejska Fundacja Młodzieży
Partnerstwo z Komisją Europejską w
sferze dotyczącej młodzieży

Dobre rządzenie i uczestnictwo młodzieży
poprzez system wspólnego zarządzania,
łączący młodych ludzi i przedstawicieli rządu
w celu podejmowania decyzji, stanowi główną
platformę dla rozwoju ogólnoeuropejskiego
konsensusu w dziedzinie młodzieży.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Skontaktuj się z nami
Rada Europy
Youth Department (Departament do spraw Młodzieży)
F-67075 Strasbourg Cedex France
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www.coe.int

Rada Europy jest wiodąca na kontynencie organizacją
broniąca praw człowieka. Ma 47 państw członkowskich
w tym wszystkie kraje Uni Europejskiej. Wszystkie
państwa członkowskie Rady Europy przystąpiły do
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, traktatu stworzonego po to, by chronić
prawa człowieka, demokrację i rządy prawa. Europejski
Trybunał Praw Człowieka nadzoruje implementację
Konwencji w państwach członkowskich.

