СТРАТЕГІЯ МОЛОДІЖНОГО
СЕКТОРУ ДО 2030 РОКУ

Залучаючи молодих людей до
цінностей Ради Європи

Сталість будь-якого
демократичного
суспільства
залежить від
творчого потенціалу,
динамічності,
соціальної відданості
та компетенцій
його молоді

Розвиток потенціалу
молодих активістів
(молодіжних лідерів та осіб,
які працюють з молоддю)
Фінансова підтримка
розвитку громадянського
суспільства в
інтересах молоді
Якісний розвиток та
встановлення стандартів у
сфері молодіжної політики

Міжурядова
співпраця на
загальноєвропейському
рівні щодо розробки
та реалізації
молодіжної політики
на основі стандартів
Ради Європи

Наше бачення
►

Наші принципи
►
►
►
►
►
►
►

Надання допомоги
державам-членам,
зокрема через
консультаційні місії
з питань молодіжної
політики та інші
багатосторонні й
двосторонні заходи
з підтримки

Молодіжний департамент націлений на те, щоб
«дати можливість молодим людям по всій Європі
активно підтримувати, захищати, просувати та
отримувати користь від основних цінностей
Ради Європи (прав людини, демократії та верховенства права)».

►

взаємна повага
довіра
інклюзивність
незмінна відданість
участь
рівноправність
прозорість
співпраця

Резолюція CM/Res(2020)2
Ради Європи щодо стратегії з розвитку
молодіжного сектору до 2030 року

Наші завдання
►

►

►

Розширення участі молоді
… для того, щоб молоді люди
ефективно брали участь в ухваленні
рішень на всіх рівнях, базуючись на
широкому суспільно-політичному
консенсусі щодо підтримки
управління та підзвітності на основі
широкої участі.
Розширення доступу молоді до
прав
… для того, щоб молоді люди
та всі форми молодіжного
громадянського суспільства могли
розраховувати на сприятливі умови
для повної реалізації усіх своїх прав
і свобод, включаючи конкретні
політики, механізми і ресурси.
Поглиблення знань молоді
… для того, щоб демократична
участь молоді підтримувалася
спільнотами фахівців-практиків,
які є джерелом відповідних знань
і досвіду.

Наші пріоритети
►

Посилення плюралістичної
демократії

►

Доступ молоді до прав

►

Співіснування у мирних та
інклюзивних спільнотах

►

Молодіжна робота

Наші інструменти
►
►
►
►

Статутні органи зі спільним
управлінням
Європейські молодіжні центри у
Страсбурзі та Будапешті
Європейський молодіжний фонд
Партнерство з Європейською
Комісією у молодіжній сфері

Належне урядування та участь у ньому молоді
через систему спільного управління, що об’єднує
молодь і представників влади для прийняття
рішень, формуючи основну платформу
для напрацювання загальноєвропейського
консенсусу в молодіжній сфері.

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Зв’язатися з нами
Рада Європи
Молодіжний департамент
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Рада Європи є провідною організацією із захисту прав
людини на континенті. Вона нараховує 47 держав-членів,
включно з усіма державами-членами Європейського
Союзу. Усі держави-члени Ради Європи приєдналися
до Європейської конвенції з прав людини – договору,
спрямованому на захист прав людини, демократії та
верховенства права. Європейський суд з прав людини
здійснює нагляд за виконанням Конвенції у державах-членах.

