STRATÉGIA SEKTORA
MLÁDEŽE 2030

Získavať mladých ľudí pre
hodnoty Rady Európy
Udržateľnosť každej
demokratickej
spoločnosti závisí
od tvorivosti,
dynamickosti,
spoločenskej
angažovanosti
a schopností jej
mladých ľudí

Budovanie kapacít
mienkotvorcov medzi mládežou
(mládežníckych vodcov a
pracovníkov s mládežou)
Finančná podpora pre
rozvoj mládežníckej
občianskej spoločnosti
Zvyšovanie kvality a
tvorba noriem v oblasti
politiky mládeže

Medzivládna spolupráca
na celoeurópskej úrovni
v oblasti rozvoja a
uplatňovania politiky
mládeže v súlade s
normami Rady Európy

Naša vízia
►

Naše zásady
►
►
►
►
►
►
►
►

Pomoc členským štátom,
najmä prostredníctvom
poradných misií pre
politiku mládeže a
iných mnohostranných
a dvojstranných
podporných opatrení

Cieľom sektora mládeže je „umožniť mladým ľuďom
v celej Európe aktívne presadzovať, obhajovať,
propagovať a uplatňovať základné hodnoty Rady
Európy (ľudské práva, demokracia a právny štát)“.

vzájomný rešpekt
dôvera
inkluzívnosť
trvalá angažovanosť
účasť
spravodlivosť
transparentnosť
spolupráca

Rezolúcia CM/Res(2020)2 o
Stratégii sektora mládeže
Rady Európy do roku 2030

Naše poslanie
►

►

►

Rozširovať účasť mládeže
… aby sa mladí ľudia zmysluplne
podieľali na rozhodovaní na všetkých
úrovniach na základe širokého
sociálneho a politického konsenzu
podporujúceho participatívnu správu
vecí verejných a zodpovednosť.
Posilniť prístup mladých ľudí k
právam
… aby sa mladí ľudia a všetky formy
mládežníckej občianskej spoločnosti
mohli opierať o prostredie, ktoré im
umožní plnohodnotne využívať všetky
ich ľudské práva a slobody, vrátane
konkrétnych politík, mechanizmov a
zdrojov.
Prehlbovať vedomosti mládeže
… aby demokratickú angažovanosť
mladých ľudí podporovali komunity
odbornej praxe rozvíjajúce znalosti a
odbornosť.

Naše priority
►
►
►
►

Revitalizácia pluralitnej
demokracie
Prístup mladých ľudí k právam
Spoločný život v harmonickej a
inkluzívnej spoločnosti
Práca mladých ľudí

Naše nástroje
►
►
►
►

Spoluriadené štatutárne orgány
Európske centrá mládeže v Štrasburgu
a Budapešti
Európska nadácia pre mládež
Partnerstvo s Európskou komisiou v
oblasti mládeže

Dobrá správa vecí verejných a účasť mládeže
prostredníctvom systému spoluriadenia, v ktorom
rozhodnutia robia mladí ľudia spoločne so zástupcami
vlády, a ktorý tvorí hlavnú platformu pre budovanie
celoeurópskeho konsenzu v oblasti mládeže.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Rada Európy je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu
ľudských práv na európskom kontinente. Rada Európy
má 47 členských štátov, vrátane všetkých členských
štátov Európskej únie. Všetky členské štáty Rady Európy
podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný
na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a
právneho štátu. Európsky súd pre ľudské práva dohliada
na dodržiavanie dohovoru v členských štátoch.

