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Uvod

J

edan od prioriteta međuvladine suradnje u Vijeću Europe u području mladih promicanje je i potpora
razvoju politika za mlade.

Za to je nadležan Europski upravljački odbor za mlade (CDEJ), koji okuplja predstavnike ministarstava ili
tijela nadležnih za pitanja mladih iz 50 država stranaka Europske kulturne konvencije.

■

CDEJ njeguje suradnju između vlada u području mladih i osigurava okvir za usporedbu nacionalnih
politika za mlade, razmjenu najboljih praksi i izradu tekstova kojima se postavljaju standardi.
■

U tom je kontekstu CDEJ službeno usvojio sadašnji alat za samoocjenjivanje za razvoj politika za mlade,
te potaknuo države članice da ga rabe i šire.

■

Pozadina alata za samoocjenjivanje

S

obzirom na to da nema mehanizama za praćenje rada sektora za mlade Vijeća Europe, CDEJ je primijetio
kako sve više vlada država članica iskazuje potrebu za izradu mjerila i metoda "za mjerenje" kako bi se
procijenio napredak koji je postignut tijekom određenog vremena.

CDEJ je stoga smatrao kako je potrebno izraditi skup mjerila kvalitete za politike za mlade na temelju,
inter alia, preporuka koje je usvojio Odbor ministara (ili, kad je to prikladno, na temelju tekstova koje su usvojila
druga mjerodavna tijela Vijeća Europe).
■

U vezi s takvim mjerilima, izrađen je alat za samoocjenu sa standardnim pokazateljima, tako da tijela
nadležna za mlade mogu prepoznati napredak ostvaren u razvoju svojih politika za mlade tijekom određenog
razdoblja te se odlučiti za potrebne prilagodbe ili izmjene.
■

Taj je alat izrađen kako bi pomogao državama članicama samoocijeniti poštuju li standarde Vijeća Europe
za politike za mlade i poslužio je kao temelj za razvoj politika za mlade koje slijede vlastiti tempo.
■

►

Stranica 3

Ključna načela javnih politika
za mlade prema Vijeću Europe

T

ijekom godina, Vijeće Europe izradilo je raznovrsna načela, ciljeve i vrijednosti koje bi trebale biti u podlozi
politika za mlade.

■

Prema Vijeću Europe, sve javne politike za mlade trebaju promicati sljedeća načela :1

a. Svrhovito ulagati u mlade ljude na koherentan i međusobno osnažujuć način, gdje god je moguće,
pristupom koji je usmjeren prema prilikama a ne problemima, razradom, između ostaloga, standarda i
instrumenata politika za mlade kad je to potrebno;
b. Uključiti mlade ljude i u strateško oblikovanje politika za mlade i u prikupljanje njihovih stajališta o
operativnoj djelotvornosti provedbe politika;
c. Stvarati uvjete za učenje, prilike i iskustvo koje će osigurati da mladi ljudi budu osposobljeni za razvijanje
znanja, vještina i kompetencija za puno sudjelovanje i na tržištu rada i u civilnom društvu.
d. Uspostaviti sustave za snažno prikupljanje podataka i kako bi se pokazala djelotvornost politika za mlade i
kako bi se otkrila mjera do koje postoje "praznine u politikama" u odnosu na djelotvorno pružanje usluga
mladim ljudima iz određenih socijalnih skupina, u određenim područjima ili u određenim uvjetima;
e. Pokazati opredijeljenost za smanjenje takvih "jazova politika" gdje je dokazano da postoje.
Ta opća načela opisuju kako bi trebale izgledati zdrave politike. Države članice također se potiču na
praćenje učinka i djelotvornosti politika koje provode te na spremnost da ih usklade (ili čak i napuste) ako se
pokaže kako su djelomično ili u cijelosti nedjelotvorne.
■

Međutim, sadašnji alat za samoocjenu nije izravno usmjeren na gore opisana ključna načela politika
za mlade. Svi dionici koji žele ocijeniti koliko poštuju ta načela u svojem kontekstu (na lokalnoj, područnoj,
nacionalnoj ili europskoj razini) potiču se da rabe alat za standarde kvalitete koji je izradio Europski forum za
mlade (YFJ), koji obuhvaća većinu naprijed popisanih načela.2
■

Usmjerenje sadašnjeg alata za samoocjenu različito je, jer se konkretno bavi poštovanjem standarda
Vijeća Europe za politiku za mlade.
■

1. Izvor: "Vijeće Europe i politike za mlade: potpora, pomoć i resursi za razvoj politike za mlade u državama članicama" “The Council
of Europe and youth policy: support, assistance and resources for youth policy development in Member States” (2016). Ta se načela
nadovezuju na različite ključne tekstove Vijeća Europe o politikama za mlade, uključujući i opis nadležnosti Europskog upravljačkog
odbora za mlade (CDEJ) i Savjetodavnog vijeća za mlade (CCJ), Pregled politika za mlade (2012.) u kojemu se citira završno izvješće
Radne skupine o pokazateljima Politika za mlade iz 2003.
2. http://tools.youthforum.org/8-standards/.

►
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Središnji standardi Vijeća
Europe za politiku za mlade

P

rema CDEJ-u, obuhvat i usmjerenje politike za mlade Vijeća Europe treba biti promicanje središnjih vrijednosti Organizacije (ljudska prava, demokracija i vladavinu prava).

Šest glavnih područja intervencije (vidi tabelu) politike za mlade Vijeća Europe temelji se na standardima
koje je Vijeće Europe usvojilo u području mladih (uglavnom preporuke Odbora ministara). One bi trebale
osigurati temelj za svaki budući razvoj politike za mlade u sklopu Organizacije.
■

Vijeće Europe
Stručnost / Iskustvo
Poredbena prednost
Središnja djelatnost
Osobit doprinos

Vrijednosti VE-a
Ljudska prava
Demokracija
Vladavina prava

Sudjelovanje
Informiranje
Uključenost
Pristup pravima
Rad mladih
Mobilnost

Politike za mlade
(šire, holističke,
definicija)

Politika za mlade (sudjelovanje + razvoj)

►
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Kako rabiti alat za
samoocjenjivanje za
politiku za mlade

C

ilj sadašnjeg alata pružanje je pomoći državama članicama, kao i ostalim javnim dionicima na različitim
razinama (lokalnoj, područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj) da samoocijene svoje poštovanje standarda
Vijeća Europe, na temelju šest područja intervencije (sudjelovanje, informiranje, uključenost, pristup
pravima, rad mladih i mobilnost) koja tvore temelj politika Vijeća Europe o sudjelovanju mladih i razvoju.
Presudna je i potreba povezivanja mladih ljudi s europskim vrijednostima i, konkretnije, sa središnjim
vrijednostima Vijeća Europe (ljudska prava, vladavina prava, demokracija). Vijeće Europe uvijek je njegovalo
razumijevanje politika za mlade na temelju zajedničkih europskih vrijednosti i osjećaja pripadnosti Europi. Ta
europska dimenzija stoga bi trebala biti promicana preko šest područja intervencije politike za mlade Vijeća
Europe.

■

Za svako od ovih područja intervencije, alat predviđa konkretne i mjerljive pokazatelje kojima države
članice mogu početi postupak mjerenja rezultata provedbi središnjih standarda Vijeća Europe (poglavito
relevantnih preporuka Odbora ministara).
■

■

Mjerila za samoocjenjivanje mogu tada pomoći izmjeriti napredak prema svakom pokazatelju.

U skladu sa sličnim alatima koje rabi Vijeće Europe,3 nadamo se da će taj alat omogućiti državama članicama:
►► povećanu svijest o politikama za mlade i njihovo razumijevanje;
►► temeljno samoocjenjivanje sadašnje provedbe;
►► pomoć u prepoznavanju mjera potrebnih za ostvarenje daljnjeg poštovanja standarda;
►► usmjeravanje na dobre prakse i dijeljenje tih praksi s drugima;
►► mjerenje napretka tijekom određenog razdoblja.

■

Države se članice potiče da rabe taj alat na dinamičan način preko, kad je to prikladno, samoocjenjivanja
svojeg poštovanja standarda Vijeća Europe u redovitim razmacima. U tom pogledu alat korisnicima daje priliku
da zabilježe pozitivne trendove što će omogućiti daljnji napredak, kao i područja za poboljšanje i moguće
daljnje radnje.
■

Glavni su cilj tog alata države članice u kojima su politike za mlade predmet nacionalne nadležnosti.
Međutim, taj je alat moguće rabiti i u saveznim državama ili u zemljama gdje pitanja mladih rješavaju regionalne
i lokalne vlasti, iako će to vjerojatno zahtijevati dodatnu koordinaciju i timski rad između mnogih nadležnih
vlasti kojih se to tiče.
■

Države članice potiče se da podijele taj alat s mjerodavnim dionicima (na primjer, s ministarstvima
nadležnima za pitanja mladih, drugim ministarstvima, organizacijama mladih, vijećima mladih, područnim i
lokalnim vlastima, mjerodavnim strukovnim skupinama koje rade s mladim ljudima) kako bi njegovale razvoj
politika za mlade u Europi koji se temelji na vrijednostima.
■

3. Cf. "Alat za procjenu sudjelovanja djece": alat za samoocjenjivanje za mjerenje napretka u provedbi Preporuke CM/Rec(2012)2
Odbora ministara državama članicama o sudjelovanju djece i mladih do 18 godina.

►
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Sažetak glavnih pokazatelja s
kojima treba izmjeriti napredak u
provedbi standarda Vijeća Europe
Područje
intervencije

Odgovarajući pokazatelji

Sudjelovanje

►► Politike sudjelovanja za mlade olakšavaju aktivno sudjelovanje svih mladih ljudi u

Informiranje

►► Politike

Uključenost

►► Politike

Pristup
pravima

►► Politike

Rad mladih

►► Rad

Mobilnost

►► Politike mobilnosti mladih podržavaju mobilnost mladih, poglavito radi promicanja

odlukama, osobito onima koje ih se tiču, te ih potiču na sudjelovanje kao aktivnih
građana.
►► Vlada priznaje i podupire organizacije mladih, vijeća mladih i ostale inicijative ili
strukture mladih.

informiranja mladih olakšavaju pružanje bitnih informacija na mladima
pristupačan način, te pristup svih mladih ljudi njima, i u offline i online okruženju.
►► Politike za mlade stvaraju prilike mladim ljudima za razvoj kompetencija u upravljanju informacijama.
uključivanja mladih promiču uključivanje mladih ljudi u ranjivim situacijama u svim područjima života (uključujući obrazovanje i stručno usavršavanje,
zapošljavanje i zanimanje, stanovanje, zdravlje, sport, slobodno vrijeme i kulturu).
►► Cilj politika za mlade sprečavanje je diskriminacije, nasilja i isključenosti s kojima
su suočeni mladi ljudi, bez obzira na kojem temelju4.
pristupa pravima za mlade promiču i olakšavaju pristup svih mladih ljudi
pravima te uklanjaju sve pravne, administrativne i praktične prepreke.
►► Politike za mlade njeguju koordinirani pristup poboljšanju pristupa mladih ljudi
pravima uz suradnju u svim bitnim područjima politika na međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini.
mladih Ustanovljenje ili daljnji razvoj kvalitetnog rada mladih zaštićeno je i
proaktivno poduprijeto u lokalnim, regionalnim ili nacionalnim politikama za mlade.
►► Kompetencije plaćenih mladih ljudi ili mladih ljudi volontera jamče osiguranje
visokokvalitetnog rada mladih.
osjećaja pripadnosti Europi.
►► Politike za mlade potiču razvoj kvalitetnih projekata mobilnosti.

4
4. Kao što je izričito naglašeno u članku 14. Europske konvencije o ljudskim pravima ili u bilo kojem drugom obliku ustanovljenom
u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava.

►
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SUDJELOVANJE
5

Pravni temelj
►► Preporuka Rec(2006)14 Odbora ministara državama članicama o građanstvu i sudjelovanju mladih ljudi

u javnom životu

►► Preporuka Rec(2004)13 Odbora ministara državama članicama o sudjelovanju mladih ljudi u lokalnom

i regionalom životu

►► Revidirana

Europska povelja o sudjelovanju mladih ljudi u lokalnom i regionalnom životu Kongresa
lokalnih i područnih vlasti Vijeća Europe

►► Preporuka

Rec(2006)1 Odbora ministara državama članicama o ulozi nacionalnih vijeća za mlade u
razvoju politika za mlade

►► Europska konvencija o ljudskim pravima, članak 11. (sloboda okupljanja i udruživanja)
►► Preporuka o sudjelovanju djece i mladih ljudi do 18 godina i njezin Alat za procjenu sudjelovanja djece

Pokazatelj 1
Politike za mlade olakšavaju aktivno sudjelovanje svih mladih ljudi u odlukama, poglavito onima koje ih se
tiču, te ih potiču na sudjelovanje kao aktivni građani.
Mjerila za samoocjenjivanje
Politike za mlade pomažu mladim ljudima
da budu aktivni građani, poglavito pružajući
im prilike za učenje i iskustvo, što će povećati
njihovo sudjelovanje u javnom životu.
Postavljene su odgovarajuće strukture ili
rješenja čime se omogućuje sudjelovanje
svih mladih ljudi, uključujući i one u ranjivim
situacijama, u odlukama i raspravama koje ih
pogađaju.
Potiču se razmjena i rabljenje dobre prakse o
djelotvornom i inovativnom sudjelovanju na
lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini.

5. ili "napreduje"

►
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Da

Ne u
cijelosti5

Ne

Primjeri dobre prakse

Pokazatelj 2
Vlada priznaje i podupire organizacije mladih, vijeća mladih i ostale inicijative ili strukture mladih.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Jamči se pravo mladih ljudi na udruživanje
s drugima radi stvaranja tijela u kojima će
skupno ostvarivati zajedničke ciljeve.
Organizacijama, vijećima i inicijativama mladih
osigurani su prostor, novčana sredstva i materijalna potpora potrebni u svrhu osiguranja
njihovog neometanog i djelotvornog rada.
Na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini
postoje neovisne organizacije mladih i vijeća
mladih koji imaju aktivnu ulogu u razvoju i
provedbi politika za mlade.
Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće daljnje radnje

►
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INFORMIRANJE
Pravni temelj
►► RPreporuka CM/Rec(2010)8 Odbora ministara državama članicama o informiranju mladih
►► Preporuka br. R(90) 7 Odbora ministara državama članicama koja se odnosi na informiranje i savjetovanje

za mlade ljude u Europi

►► Ostale relevantne inicijative Vijeća Europe:

–– Strategija upravljanja internetom 2016.-2019.
–– Preporuka R(97)20 Odbora ministara državama članicama o "govoru mržnje"
–– Kapanja pokreta Ne govoru mržnje
Pokazatelj 1
Politike za mlade olakšavaju pružanje bitnih informacija pristupačnih mladima, te pristup svih mladih ljudi
njima, i u offline i online okruženju.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre
prakse

Na lokalnoj i područnoj razini osigurane su službe
informiranja i savjetovanja mladih.
Na nacionalnoj razini osigurane su službe informiranja
i savjetovanja mladih.
Oblici i kanali informiranja mladih prilagođeni su
potrebama mladih ljudi koje se mijenjaju, kao i onome
što je više u njihovom području interesa, uključujući
nove informacijske tehnologije.
Mladi ljudi sudjeluju u razvoju informacijskih sadržaja
i kanala.
Službe za informiranje i savjetovanje mladih rješavaju
potrebe mladih ljudi u nepovoljnijem položaju.
Pokazatelj 2
Politike za mlade stvaraju prilike za mlade ljude za razvoj kompetencija za upravljanje informacijama.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Informacijska/digitalna pismenost, uključujući
kritičko promišljanje, dio je formalnog obrazovanja.
Informacijska/digitalna pismenost, uključujući
kritičko promišljanje, dio je neformalog
obrazovanja.
Politike za mlade povećavaju svijest mladih ljudi
o rizicima s kojima su suočeni kao potrošači i stvaratelji online informacija, uključujući i prema zaštiti
svojih osobnih podataka.

Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće daljnje radnje

►
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Primjeri dobre prakse

6

UKLJUČENOST
Pravni temelj
►► Preporuka

CM/Rec(2015)3 Odbora ministara državama članicama o pristupu mladih ljudi iz ugroženih
naselja socijalnim pravima (ENTER)
►► Preporuka CM/Rec(2016)7 Odbora ministara državama članicama o pristupu mladih ljudi pravima
Indicateur 1
Pokazatelj 1 Politike za mlade promiču uključivanje mladih ljudi u ranjivim situacijama u sva područja života
(uključujući obrazovanje i stručno usavršavanje, zapošljavanje i zanimanje, stanovanje, zdravlje, sport, slobodno vrijeme i kulturu).
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre
prakse

Politike za mlade vode računa o potrebama mladih
ljudi u ranjivim situacijama.
Predviđene su konkretne mjere za promicanje
uključenosti svih mladih ljudi, osobito u i preko
rada, mobilnosti, sudjelovanja i informiranja mladih.
Politike za mlade stvaraju mostove prema politikama
obrazovanja, kako bi promicale uključenost mladih
ljudi.
Politike za mlade stvaraju mostove prema politikama
zapošljavanja, kako bi promicale uključenost mladih ljudi.
Politike za mlade stvaraju mostove prema politikama
stanovanja i zdravstva, kako bi promicale uključenost
mladih ljudi.
Pokazatelj 2
Cilj politika za mlade sprečavanje je diskriminacije, nasilja i isključenosti s kojima su suočeni mladi ljudi,
bez obzira na kojem temelju6.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre
prakse

Postoje konkretne mjere za omogućavanje svim
mladim ljudima preuzimanje aktivne uloge u društvu
bez diskriminacije.
Konkretna ranjivost nekih mladih ljudi u odnosu na
diskriminaciju i stigmatizaciju prepoznata je te su
izrađene mjere za rješavanje tog problema.
Postoje mjere koje promiču koheziju i pozitivne
odnose između ljudi različitih pozadina, uključujući
i u radu mladih ljudi i preko njega.
Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće daljnje radnje

6. Kao što je izričito naglašeno u članku 14. Europske konvencije o ljudskim pravima ili u bilo kojem drugom obliku ustanovljenom
u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava.
►
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PRISTUP PRAVIMA
7

Pravni temelj
►► Preporuka CM/Rec(2016)7 Odbora ministara državama članicama o pristupu mladih ljudi pravima
►► Preporuka CM/Rec(2010)7 Odbora ministara državama članicama o Povelji Vijeća Europe o obrazovanju

za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Pokazatelj 1
Politike za mlade djelotvornije promiču i olakšavaju pristup svih mladih ljudi pravima te uklanjaju sve pravne,
administrativne i praktične prepreke7.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Politike za mlade pridonose uklanjanju prepreka
pristupu kvalitetnom obrazovanju i prilikama za
stručno usavršavanje za sve mlade ljude.
Mladi ljudi imaju potporu za prevladavanje
poteškoća s kojima se susreću u osiguranju
stabilnog i smislenog zaposlenja te negativnih
posljedica neizvjesnih životnih situacija.
Predviđene su mjere za brigu o konkretnim potrebama mladih ljudi povezanim sa socijalnom i
zdravstvenom skrbi.
Pokazatelj 2
Politike za mlade njeguju koordinirani pristup poboljšanju pristupa mladih ljudi pravima uz suradnju u svim
bitnim područjima politika na međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Politike za mlade osiguravaju dostupnost obrazovanja o ljudskim pravima i obrazovanja za
demokratsko građanstvo mladim ljudima.
Dionici koji se bave pitanjima mladih u svim bitnim područjima politika međusobno komuniciraju i surađuju kako bi poboljšali pristup mladih
ljudi pravima.
Preispituje se postojeće i planirano zakonodavstvo ili programi koji promiču i jamče pristup
mladih ljudi pravima, te se uvode nadopunjujuće
mjere potpore.
Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće daljnje radnje

7. Ovdje se konkretno ne govori o pristupu pravima uključenima u Preporuku CM/Rec(2016)7 koja su već pokrivena drugim područjima
intervencije (npr. sudjelovanje, uključenost), bilo na razini pokazatelja ili mjerila za procjenu.

►

Stranica 12

RAD MLADIH
Pravni temelj
►► Preporuka CM/Rec(2017)4 Odbora ministara državama članicama o radu mladih

Pokazatelj 1
Ustanovljenje ili daljnji razvoj kvalitetnog rada mladih zaštićeno je i proaktivno poduprijeto u lokalnim,
regionalnim ili nacionalnim politikama za mlade.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Izrađuju se strategije, okviri, zakonodavstvo,
održive strukture i resursi koji podupiru rad
mladih.
Jednaki pristup radu mladih za sve mlade ljude
promiče se preko djelotvornog usklađivanja s
ostalim sektorima i s povezanim politikama.
Mladi radnici i mladi ljudi aktivno sudjeluju u
razvoju rada mladih.
Pokazatelj 2
Kompetencije plaćenih mladih ljudi ili mladih ljudi volontera jamče osiguranje visokokvalitetnog rada mladih.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Izrađen je koherentan i fleksibilan okvir koji se
temelji na kompetencijama za obrazovanje i
stručno usavršavanje plaćenih mladih radnika
i mladih radnika volotera.
Svaki takav okvir vodi računa o postojećoj praksi,
novim trendovima i područjima, kao i o raznolikosti rada mladih.
Dionici, uključujući mlade radnike i mlade ljude
sudjeluju u izradi tog okvira.
Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće nastavne radnje

►

Stranica 13

MOBILNOST
Pravni temelj
►► Rezolucija

(91)20 kojom se uspostavlja djelomičan sporazum o Europskoj iskaznici za mlade u svrhu
promicanja i olakšavanja mobilnosti mladih u Europi
►► Preporuka R(95)18 Odbora ministara državama članicama o mobilnosti mladih
Pokazatelj 1
Politike za mlade podržavaju mobilnost mladih, poglavito radi promicanja osjećaja pripadnosti Europi.
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Ne

Primjeri dobre prakse

Ne

Primjeri dobre prakse

Konkretne odredbe politika, programi i prilike za
učenje i otkrivanje potiču mlade ljude da budu
društveno, kulturno, obrazovno i gospodarski
pokretljivi.
Na raspolaganju su službe za informiranje i savjetovanje o prilikama za mobilnost mladih.
Projekti mobilnosti promiču osjećaj pripadnosti
Europi, poglavito preko vrijednosti i načela interkulturnog učenja Vijeća Europe.
Pokazatelj 2
Politike za mlade potiču razvoj kvalitetnih projekata mobilnosti
Mjerila za samoocjenjivanje

Da

Ne u cijelosti

Projekti mobilnosti odgovaraju na načela
kvalitete, kao što su smjernice dane u "Europskoj
povelji o kvaliteti u učenju mobilnosti u području
mladih".
Znanje i najbolje prakse iz područja mobilnosti
mladih stvaraju se i dijele kako bi se podržala
bolja rješenja politika.
Pozitivni trendovi koji će omogućiti daljnji napredak

Područja za poboljšanje i moguće daljnje radnje

►

Stranica 14

Presudna je i potreba povezivanja mladih ljudi s
europskim vrijednostima i, konkretnije, sa središnjim
vrijednostima Vijeća Europe (ljudska prava, vladavina
prava, demokracija). Vijeće Europe uvijek je njegovalo
razumijevanje politika za mlade na temelju zajedničkih
europskih vrijednosti i osjećaja pripadnosti Europi.
U tom je kontekstu Europski odbor za mlade (CDEJ)
službeno usvojio taj alat za samoocjenjivanje za razvoj
politika za mlade.
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Taj je alat izrađen kako bi pomogao državama članicama
samoocijeniti poštuju li standarde Vijeća Europe za
politike za mlade i poslužio je kao temelj za razvoj
politika za mlade koje slijede vlastiti tempo. Nadamo se
da će taj praktičan alat omogućiti državama članicama
i ostalim dionicima naglasiti i podijeliti dobre prakse te
izmjeriti napredak tijekom određenog razdoblja.

HRV
Vijeće Europe vodeća je organizacija za
zaštitu ljudskih prava na našem kontinentu.
Ima 47 država članica od kojih su 28 članice

www.coe.int

Europske unije. Sve države članice Vijeća Europe
potpisale su Europsku konvenciju o ljudskim
pravima, međunarodni ugovor kojemu je cilj
zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine
prava. Europski sud za ljudska prava nadgleda
provedbu Konvencije u državama članicama.

