STRATEGIA SECTORULUI
TINERET 2030

Asimilarea valorilor
Consiliului Europei de către tineri
Sustenabilitatea
oricărei societăți
democratice
se bazează pe
creativitatea,
dinamismul,
participarea socială
și competențele
tinerilor săi

Creșterea capacității tinerilor
multiplicatori (lideri și
lucrători de tineret)
Sprijin financiar pentru
dezvoltarea societății civile tinere
Creșterea calității și dezvoltarea
de standarde în domeniul
politicilor pentru tineret

Cooperarea
interguvernamentală
la nivel pan-european
privind dezvoltarea
și implementarea de
politici pentru tineret,
pe baza standardelor
Consiliului Europei

Viziunea noastră
►

Principiile noastre
►
►
►
►
►
►
►

Asistență pentru statele
membre, în special prin
intermediul misiunilor de
consultanță în domeniul
politicilor pentru tineret
și alte măsuri de asistență
multilaterală și bilaterală

Sectorul pentru tineret are ca obiectiv „să îi capaciteze pe tinerii din întreaga Europă să susțină, să
apere, să promoveze și să beneficieze de valorile
fundamentale ale Consiliului Europei (drepturile
omului, democrația și statul de drept).”

►

respect reciproc
încredere
incluziune
angajament susținut
participare
echitate
transparență
colaborare

Rezoluția CM/Res(2002)2 privind

Strategia sectorului de tineret a
Consiliului Europei 2030

Obiectivele noastre
►

►

►

O participare amplă a tinerilor
… astfel încât tinerii să aibă o
implicare semnificativă în procesul de
luare a deciziilor la toate nivelurile, pe
baza unui consens social și politic
extins, în sprijinul guvernării
participative și responsabile.

Prioritățile noastre

Consolidarea accesului tinerilor la
drepturi
… astfel încât tinerii și societatea
civilă tânără în toate formele sale să
se poată baza pe un mediu propice
pentru exercitarea deplină a tuturor
drepturilor și libertăților omului, care
include politici, mecanisme și resurse
concrete.

►

Aprofundarea cunoștințelor în
domeniul tineretului
… astfel încât participarea
democratică a tinerilor să fie sprijinită
de comunități de practici care oferă
cunoștințe și expertiză.

►

►
►
►

Revitalizarea democrației
pluralistice
Accesul tinerilor la drepturi
Conviețuirea în societăți pașnice
și incluzive
Lucrul cu tinerii

Instrumentele noastre
►
►
►

Organisme statutare co-gestionate
Centrele europene pentru tineret de la
Strasbourg și Budapesta
Fundația Europeană pentru Tineret
Parteneriatul cu Comisia Europeană în
domeniul tineretului

Bună guvernare și participare a tineretului prin
sistemul de co-management care reunește
tineri și reprezentanți guvernamentali în
procesul de luare a deciziilor și reprezintă
platforma principală pentru dezvoltarea
consensului european în domeniul tineretului.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Contactați-ne
Consiliul Europei
Departamentul pentru Tineret
F-67075 Strasbourg, Cedex, Franța

RON

www.coe.int

Consiliul Europei este organizaţia lider în domeniul
drepturilor omului pe continentul european. Aceasta
include 47 de state membre, inclusiv toate statele
membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre
ale Consiliului Europei au semnat Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, un tratat conceput să protejeze
drepturile omului, democraţia și preeminenţa dreptului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează
punerea în aplicare a Convenţiei în statele membre.

