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Úvod

J

ednou z priorit mezivládní spolupráce na Radě Evropy v oblasti mládeže je podporovat a napomáhat
rozvoji koncepcí politik mládeže.

Za toto je zodpovědný Evropský řídící výbor pro mládež (CDEJ), v němž zasedají zástupci ministerstev
nebo útvarů zodpovědných za záležitosti mládeže z 50 účastnických stran Evropské úmluvy o kultuře.
■

CDEJ podporuje mezivládní spolupráci v oblasti mládeže a svojí činností vytváří rámec pro porovnávání
národních politik mládeže, výměnu příkladů dobré praxe a přípravu standardizovaných textů.
■

Právě v tomto kontextu CDEJ oficiálně přijal stávající nástroj sebehodnocení rozvoje politiky mládeže
a nabádá členské státy, aby ho používaly a popularizovaly.
■

Pozadí nástroje sebehodnocení

V

zhledem k absenci monitorujících mechanismů, které by se zabývaly prací sektoru mládeže Rady Evropy,
CDEJ cítil, že ze strany vlád členských států narůstá požadavek vypracovat “měřící” kritéria a metody
hodnocení pokroku dosaženého v průběhu času.

CDEJ se proto domníval, že je třeba vypracovat sadu kvalitativních měřítek pro politiku mládeže, založenou mezi jiným na doporučeních přijatých Radou ministrů (nebo, kde je to vhodné, na textech přijatých jinými
příslušnými orgány Rady Evropy).

■

Ve spojení s takovýmito měřítky byl vypracován nástroj sebehodnocení se standardními ukazately, aby
útvary zodpovědné za mládež mohly identifikovat pokrok dosažený v průběhu času při rozvoji svých politik
mládeže a rozhodnout se pro jakékoliv nezbytné úpravy nebo změny.
■

Tento nástroj byl vypracován k tomu, aby napomáhal členským státům sebehodnotit, jak dodržují
standardy Rady Evropy v oblasti politiky mládeže a aby sloužil jako základ pro jejich rozvoj politiky mládeže
svým vlastním tempem.
■

►
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Klíčové principy veřejné politiky
mládeže podle Rady Evropy

B

ěhem let vyvinula Rada Evropy řadu principů, cílů a hodnot, které by měly podpírat politiky mládeže.

■

Podle Rady Evropy jakákoliv veřejná politika mládeže by měla prosazovat následující principy:1

a. Investovat účelně do mladých lidí promyšleným a vzájemně se posilujícím způsobem, kdekoliv je to
možné prostřednictvím přístupu zaměřeného na poskytování příležitostí, spíše než řešení problemů,
tím že se mezi jinými věcmi rozpracovávají standardy a nástroje politiky mládeže, kde je to nezbytné;
b. Zapojovat mladé lidi jak do strategické formulace politik mládeže tak od nich získávat názory na operativní účinnost realizace politiky;
c. Vytvářet podmínky pro vzdělávání, příležitosti a zkušeností, které zabezpečí, že mladí lidé mají možnosti
rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence plně se zapojit jak na trhu práce tak v občanské společnosti;
d. Nastolit systémy pro robustní sběr dat, aby se jednak demonstrovala účinnost politik mládeže a také
vyjevil rozsah, v jakém v nich existují ´mezery v politice´ ve vztahu k účinnému poskytování služeb mladým lidem z určitých sociálních skupin, v určitých oblastech nebo v určitých podmínkách;
e. Dát najevo závazek redukovat takové ‘mezery v politice‘ tam, kde prokazatelně existují.
Tyto obecné principy popisují, jak by měla vypadat řádná politika. Také se podporuje to, aby členské
státy monitorovaly dopad a účinnost jednotlivých politik, které realizují a aby byly připraveny doladit (nebo
je dokonce opustit), pokud se prokáže, že jsou částečně nebo úplně neúčinné.
■

Současný nástroj sebehodnocení se, však, nezaměřuje přímo na klíčové principy politik mládeže, jak
jsou popsány výše. Všechny zúčastněné strany, které si přejí zhodnotit svoje dodržování těchto principů ve
vlastním kontextu (atˇ již na místní, regionální, národní nebo Evropské úrovni) by měly použít škálu standardů
kvality, kterou vypracovalo Evropské fórum mládeže (YFJ), jež zahrnuje většinu principů uvedených výše 2.
■

Střed pozornosti stávajícího nástroje sebehodnocení je odlišný, protože se specificky zaměřuje na
dodržování standardů Rady Evropy v oblasti politiky mládeže.
■

1. Zdroj: Anglické znění: “The Council of Europe and youth policy: support, assistance and resources for youth policy development in
Member States” (2016). Tyto principy byly zformulovány na základě různých textů Rady Evropy o politice mládeže, včetně odkazů
Evropského řídícího výboru pro mládež (CDEJ) a Poradního výboru pro mládež (CCJ), Kompendia politiky mládeže (2012), jež cituje
závěrečnou zprávu Pracovní skupiny o Ukazatelích politiky mládeže z roku 2003.
2. http://youthforum.org/8-standards.

►
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Zásadní standardy Rady Evropy
v oblasti politiky mládeže

P

odle CDEJ by rozsah a zaměření Rady Evropy v oblasti politiky mládeže měly i nadále podporovat zásadní
hodnoty této organizace (lidská práva, demokracie a právní stát).

Šest hlavních oblastí intervence (viz. obrázek) Rady Evropy v oblasti politiky mládeže je založeno na
standardech přijatých Radou Evropy na poli mládeže (hlavně doporučeních Výboru ministrů). Ty by měly
být základem jakéhokoliv budoucího rozvoje politiky mládeže v rámci organizace.

■

Rada Evropy
Odborné znalosti/ Zkušenosti
Konkurenční výhoda
Jádro podnikání
Osobitý příspěvek

Zásadní hodnoty RE
Lidská práva
Demokracie
Právní stát

Participace
Informace
Začlenění
Přístup
k právům
Práce s mládeží
Mobilita

Politika mládeže
(širší, holistická,
definice)

Politika (zapojení + rozvoj) mládeže

►

Page 5

Jak využívat nástroj
sebehodnocení v oblasti
politiky mládeže

S

távající nástroj má za cíl pomáhat členským státům, stejně jako jiným veřejným, zúčastněným stranám
na různých úrovních (místní, regionální, národní, mezinárodní), aby samy hodnotlly svoje dodržování
standardů Rady Evropy založených na šesti oblastech intervence (participace, informace, začlenění,
přístup k právům, práce s mládeží a mobilita), které jsou základem politiky Rady Evropy v oblasti politiky
zapojení a rozvoje mládeže.
Potřeba seznamovat a asociovat mladé lidi s Evropskými hodnotami a, mnohem konkrétněji, se zásadními
hodnotami Rady Evropy (lidská práva, právní stát, demokracie) je také stěžejní. Rada Evropy vždy rozvíjela toto
porozumění politiky mládeže založené na společně sdílených Evropských hodnotách a na pocitu přináležitosti
k Evropě. Tato Evropská dimenze by, tudíž, měla být propagována ve všech šesti oblastech intervence Rady
Evropy v oblasti politiky mládeže.
■

Pro každou z těchto oblastí intervence poskytuje tento nástroj specifické a měřitelné ukazatele, s jejichž
pomocí mohou členské státy začít měřit pokrok při zavádění zásadních standardů Rady Evropy (jmenovitě,
hlavních relevantních doporučení Výboru ministrů).
■

■

Kritéria sebehodnocení mohou, potom, pomáhat měřit pokrok v dosahování jednotlivých ukazatelů.

V souladu s podobnými nástroji používanými v rámci Rady Evropy,3 lze doufat, že tento nástroj umožní
členským státům, aby:
►► zvyšovaly povědomí o a porozumění politice mládeže;
►► podnikly základní sebehodnocení aktuálního dosažení souladu s ní;
►► pomohly identifikovat opatření potřebná k dosažení souladu;
►► zvíraznily a sdílely dobrou praxi;
►► měřily pokrok během doby.
■

Očekává se, že členské státy budou používat tento nástroj dynamickým způsobem a tudíž, pokud je to
vhodné, budou provádět sebehodnocení, jak dodržují standardy Rady Evropy v pravidelných intervalech. V
tomto ohledu tento nástroj umožňuje uživatelům, aby evidovaly pozitivní tendence, které jim umožní další
pokrok, stejně jako oblasti ke zlepšení a možná pokračování.
■

Tento nástroj je hlavně určen pro členské státy, v nichž je politika mládeže záležitostí národní kompetence.
Avšak, tento nástroj se také může používat ve federálních zemích nebo ve státech, ve kterých se mládežnickými
záležitostmi zabývají regionální a místní úřady, i když takovýto přístup si pravděpodobně vyžádá zvýšenou
koordinaci a týmovou práci ze strany různých oprávněných úřadů, jichž se to týká.
■

Očekává se, že členské státy budou sdílet tento nástroj s příslušnými, zúčastněnými stranami (například
ministerstvy zodpovědnými za problematiku mládeže, dalšími ministerstvy, radami mládeže, regionálními a
místními úřady, příslušnými profesionálními skupinami, které pracují s mladými lidmi), aby se v Evropě podporoval rozvoj politiky mládeže založené na sdílených hodnotách.
■

3. Cf. “Nástroj hodnocení spoluúčasti dětí”: nástroj sebehodnocení pokroku při zavádění Doporučení RM/Dop. (2012)2 Výboru Ministrů
členským státům o spoluúčasti dětí a mladých lidí do 18 let.

►

Page 6

Souhrn hlavních ukazatelů
k posouzení pokroku při realizaci
standardů Rady Evropy
Oblast
intervence

Odpovídající ukazatelé

Participace

►► Politika mládeže umožňuje aktivní účast všech mladých lidí při přijímání rozhodnutí

Informace

►► Politika mládeže umožňuje poskytnutí relevantní, na mládež zaměřené informace a

Začleněnost

►► Politika

Přístup k
právům

►► Politika

Práce s
mládeží

►► Zřizování nebo další rozvoj kvalitní práce s mládeží je zaručován a proaktivně pod-

zvláště těch, která se jich týkají a podporuje jejich zapojení jako aktivních občanů.
►► Vláda uznává a podporuje mládežnické organizace, rady mládeže a další mládežnické
iniciativy nebo struktury.

přístup k ní pro všechny mladé lidi, jak mimo internet tak prostřednictvím internetu.
►► Politika mládeže vytváří příležitosti pro mladé lidi k tomu, aby rozvíjeli své kompetence zvládat informace.
mládeže podporuje začlení mladých lidí nacházejících se ve zranitelných
situacích ve všech oblastech života (včetně vzdělávání a odborné výchovy, zaměstnání
a povolání, bytové situace, zdraví, sportu, volna a kultury).
►► Politika mládeže má za cíl předejít diskriminaci, násilí a vyloučení, kterým čelí mladí
lidé bez ohledu na důvody4.
mládeže podporuje a usnadňuje přístup k právům všem mladým lidem
účinněji a odstraňuje jakékoliv právní, administrativní a praktické překážky.
►► Politika mládeže rozvíjí koordinovaný přístup ke zlepšení přístupu mladých lidí k
právům na základě spolupráce ve všech relevantních oblastech politiky na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.
porován v místních, regionálních nebo národních politikách mládeže.

►► Kompetentnost placených a dobrovolných pracovníků s mládeží zaručuje posky-

tování vysoce kvalitní práce s mládeží.

Mobilita

►► Politika mládeže podporuje mobilitu mládeže zejména proto, aby se rozvíjel pocit

přináležitosti k Evropě.
►► Politika mládeže napomáhá k rozvoji kvalitních projektů mobility.

4
4. Jak je výslovně uvedeno v článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech nebo v jakýchkoliv jiných podobách založených na
precedenčním právu Evropského soudu pro lidská práva.

►
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PARTICIPACE
5

Právní základ
►► Doporučení Rec(2006)14 Výboru ministrů členským státům o občanství a účasti mladých lidí ve veřejném

životě

►► Doporučení Rec(2004)13 Výboru ministrů členským státům o účasti mladých lidí na místním a regionálním

životě

►► Revidovaná Evropská charta o účasti mladých lidí na místním a regionálním životě (Charter on the par-

ticipation of young people in local and regional life) přijatá Kongresem místních a regionálních úřadů
Rady Evropy

►► Doporučení

Rec(2006)1 Výboru ministrů členským státům o úloze národních rad mládeže v rozvoji
politiky mládeže

►► Evropská úmluva o lidských právech, článek 11, (article 11) (svoboda shromaždˇování a sdružování)
►► Doporučení

o účasti dětí a mladých lidí do 18 let (Recommendation on participation of children and
young people under the age of 18) a jeho Nástroj hodnocení dětské spoluúčasti (Child Participation
Assessment Tool)
Ukazatel 1

Mládežnická politika usnadňuje aktivní účast všech mladých lidí při přijímání rozhodnutí zvláště těch, která
se jich týkají, a napomáhá jim zapojit se jako aktivní občané
Kritéria sebehodnocení

Politika mládeže pomáhá mladým lidem, aby byli
aktivními občany zejména tím, že jim poskytuje
vzdělávací příležitosti a zkušenosti, které zvýší jejich
účast na veřejném životě.
Patřičné struktury nebo uspořádání existují, čímž se
umožní účast všech mladých lidí, včetně těch nacházejících se ve zranitelných situacích, při rozhodování a
diskusích, které na ně mají dopad
Podporuje se výměna a používání dobrých praktik při
účinné a inovační spoluúčasti na místní, regionální a
národní úrovni

5. Nebo “ve vývoji”

►
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Ano

Ne
plné5

Ne

Příklady
dobré praxe

Ukazatel 2
Vláda uznává a podporuje mládežnické organizace, rady mládeže a další mládežnické iniciativy nebo struktury
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Zaručuje se právo mladých lidí sdružovat se s jinými
při zakládání orgánů, ve kterých kolektivně sledují
společné cíle.
Mládežnickým organizacím, radám a iniciativám jsou
poskytovány prostory, finanční prostředky a materiální
podpora nezbytná v zájmu zabezpečení jejich řádného
a účinného fungování.
Nezávislé mládežnické organizace a rady mládeže
existují na místní, regionální a národní úrovni a hrají
aktivní roli v rozvoji a realizaci politiky mládeže.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

►
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INFORMACE
Právní základ
►► Doporučení CM/Rec (2010)8 Výboru ministrů členským státům o informacích pro mládež
►► Doporučení No. R (90) 7 Výboru ministrů členským státům týkající se informací a poradenství pro mladé

lidi v Evropě
►► Další relevantní iniciativy Rady Evropy:
–– Internetová strategie řízení (Internet Governance Strategy) 2016-2019
–– Doporučení R(97)20 Výboru ministrů členským státům o “nenávistné řeči”
–– Kampaň proti nenávistným řečem (No Hate Speech Movement)
Ukazatel 1

Politika mládeže usnadňuje zavést opatření pro poskytování relevantních, na mládež zaměřených informací
a přístup k nim všem mladým lidem, jak na internetu nebo mimo něj
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Informační a poradenské služby pro mládež se poskytují
na místní nebo regionální úrovni.
Informační a poradenské služby pro mládež se poskytují
na národní úrovni.
Způsoby a kanály informací pro mládež se přizpůsobují
rozvíjejícím se potřebám a tomu čemu dávají přednost
mladí lidé, včetně používání nových informačních
technologií.
Mladí lidé se zapojují do rozvíjení informačního obsahu
a kanálů pro mládež.
Informační a poradenské služby se specificky zaměřují
na potřeby znevýhodněných mladých lidí.
Ukazatel 2
Politika mládeže vytváří příležitosti pro mladé lidi, aby mohli rozvíjet své dovednosti zvládat informace
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Informace/digitální gramotnost, včetně kritického
myšlení, je součástí formálního vzdělávání.
Informace/digitální gramotnost, včetně kritického
myšlení, je součástí informálního a neformálního
vzdělávání.
Politika mládeže zvyšuje povědomí mladých lidí o
rizicích, kterým čelí jako spotřebitelé a tvůrci online
informací, také se zřetelem na ochranu jejich osobních
dat.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

►
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Ne

Příklady
dobré praxe

ZAČLENĚNÍ
6

Právní základ
►► Doporučení

CM/Rec(2015)3 Výboru ministrů členským státům týkající se přístupu mladých lidí ze
znevýhodněných čtvrtí k sociálním právům (ENTER)
►► Doporučení CM/Rec(2016)7 Výboru ministrů členským státům týkající se přístupu mladých lidí k právům
Ukazatel 1
Politika mládeaže podporuje začlenění mladých lidí nacházejících se ve zranitelných situacích ve všech
oblastech života (včetně vzdělávání a odborné výchovy, zaměstnání a povolání, bytové situace, zdraví,
sportu, volna a kultury).
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Politika mládeže bere specificky v úvahu potřeby mladých lidí ve zranitelných situacích.
Jsou k dispozici konkrétní opatření, aby se prosazovalo
začlenění všech mladých lidí, zvláště v mládežnické
práci, mobilitě, spoluúčasti, informacích a skrze ně.
Politika mládeže vytváří mosty ke vzdělávací politice s
cílem podporovat začlenění mladých lidí.
Politika mládeže vytváří mosty k zaměstnavatelské
politice s cílem podporovat začlenění mladých lidí.
Politika mládeže vytváří mosty k bytové a zdravotnické
politice s cílem podporovat začlenění mladých lidí.
Ukazatel 2
Politika mládeže má za cíl předejít diskriminaci, násilí a vyloučení, kterým čelí mladí lidé bez ohledu na
důvody6.
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Jsou k dispozici konkrétní opatření, aby se umožnillo
všem mladým lidem převzít svoji aktivní roli ve
společnosti bez diskriminace.
Bere se na vědomí existence povědomí specifické
zranitelnosti mladých lidí ve vztahu k diskriminaci a
stigmatizaci a pracuje se na vytváření opatření, která
by řešila tento problém.
Jsou k dispozici opatření podporující soudržnost a
pozitivní vztahy mezi lidmi z různých sociálních zázemí
v práci s mládeží a skrze ní.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

6. Jak je výslovně uvedeno v článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech nebo vjakýchkoliv jiných podobách založených na
precedenčním právu Evropského soudu pro lidská práva.

►
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PŘÍSTUP K PRÁVŮM
7

Právní základ
►► Doporučení CM/Rec(2016)7 Výboru ministrů členským státům týkající se přístupu mladých lidí k právům
►► Doporučení

CM/Rec(2010)7 Výboru ministrů členským státům o Chartě Rady Evropy o výchově k
demokratickému občanství a lidským právům
Ukazatel 1

Mládežnická politika podporuje a usnadňuje přístup k právům všem mladým lidem účinněji a odstraňuje
jakékoliv právní, administrativní a praktické překážky7.
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Politika mládeže přispívá k odstraňování barier
znemožňujících přístup ke kvalitnímu vzdělávání a
příležitostem odborné přípravy pro všechny mladé lidi.
Mladým lidem se poskytuje podpora, aby překonali
obtíže, se kterými se setkávají, když se snaží získat
stabilní a naplňující zaměstnání, a negativní důsledky
nejistých životních situací.
Předpokládá se zavedení opatření, která by
zabezpečovala specifické potřeby mladých lidí ve
vztahu k sociální problematice a zdravotnické péči.
Ukazatel 2
Politika mládeže rozvíjí koordinovaný přístup ke zlepšení přístupu mladých lidí k právům na základě spolupráce ve všech relevantních oblastech politiky na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Politika mládeže zabezpečuje, že výchova k lidským
právům a výchova k demokratickému občanství jsou
dostupné mladým lidem.
Účastnické strany, angažované v problematice mládeže
ve všech příslušných oblastech politiky, komunikují
jedna s druhou a spolupracují, aby zlepšily přístup
mladých lidí k právům.
Provádí se přezkoumávání stávající a plánované legislativy nebo programů, které podporují a zaručují mladým lidem přístup k právům, a zavádějí se podpůrná
opatření.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

7. Neřesí se tu specificky přístup k těm právům obsaženým v Doporučení RM/Dop(2016)7, která jsou už pokryta v dalších oblastech
intervence (např. participace, začlenění), atˇ již na úrovni ukazatelů hodnocení nebo hodnotících kritérií.

►
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ
Právní základ
►► Doporučení CM/Rec(2017)4 Výboru ministrů členským státům o práci s mládeží

Ukazatel 1
Zřizování nebo další rozvoj kvalitní práce s mládeží je zaručován a proaktivně podporován v místních,
regionálních nebo národních politikách mládeže.
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Rozvíjejí se strategie, rámcové soustavy, legislativa,
udržitelné struktury a zdroje, které podporují práci
s mládeží.
Rovný přístup pro všechny mladé lidi k práci s mládeží
je podporován prostřednictvím účinné koordinace s
ostatními sektory a souvisejícími politikami.
Pracovníci s mládeží a mladí lidé se aktivně zapojují
do vývoje práce s mládeží.
Ukazatel 2
Kompetentnost placených a dobrovolných pracovníků s mládeží zaručuje poskytování vysoce kvalitní
práce s mládeží.
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Je vyvíjen rámová soustava pro vzdělávání a odbornou přípravu placených a dobrovolných pracovníků
s mládeží, která je založena na jejich provázané a na
požadavky pružně reagující kompetenci.
Jakákoliv taková soustava bere v úvahu dosavadní
praktiky, nové tendence a oblasti, stejně jako
různorodost práce s mládeží.
Účastnické strany, včetně pracovníků s mládeží a
mladých lidí, se zapojují do rozvíjení této rámcové
soustavy.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

►
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MOBILITA
Právní základ
►► Rezoluce

(91) 20) , která zavádí částečnou dohodu o kartě mládeže za účelem podporovat a usnadnit
mobilitu mládeže v Evropě
►► Doporučení R (95) 18 Výboru ministrů členským státům o mobilitě mládeže
Ukazatel 1
Politika mládeže podporuje mobilitu mládeže zejména proto, aby se rozvíjel pocit přináležitosti k Evropě
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Ne

Příklady
dobré praxe

Ne

Příklady
dobré praxe

Specifická ustanovení politiky, programy a příležitosti
pro vzdělávání a poznávání povzbuzují mladé lid k
tomu, aby byli mobilní sociálně, kulturně, ekonomicky
a v rámci vzdělávání.
Informační a poradenské služby ohledně mobility
mládeže jsou k dispozici.
Projekty mobility podporují pocit přináležitosti k
Evropě, zvláště prostřednictvím hodnot Rady Evropy
a principů interkulturálního vzdělávání.
Ukazatel 2
Mládežnická politika napomáhá rozvoji kvalitních projektů mobility.
Kritéria sebehodnocení

Ano

Ne plné

Projekty mobility reagují na principy kvality, jako
jsou směrnice uvedené v “Evropské Chartě o kvalitě
vzdělávací mobility na poli mládeže”.
Vytvářejí se znalosti o nejlepších praktikách a vznikají
nejlepší praktiky v otázce mobility mládeže, které jsou
sdíleny s cílem podporovat lepší řešení v politice.
Pozitivní tendence, které umožní další pokrok

Oblasti pro vylepšení a možnou návaznost

►
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Potřeba seznamovat a asociovat mladé lidi s Evropskými
hodnotami a konkrétně se zásadními hodnotami Rady
Evropy (lidská práva, právní stát, demokracie) je
stěžejní. Rada Evropy vždy podporovala chápání politiky
mládeže, které je založené na společně sdílených
Evropských hodnotách a na pocitu přináležitosti k
Evropě.
V tomoto kontextu Evropský řídící výbor pro mládež
(CDEJ) officiálně přijal tento nástroj sebehodnocení
pro rozvoj politiky mládeže.

PREMS 150019

Tento nástroj byl vypracován s cílem pomáhat členským
státům, aby samy hodnotily, jak dodržují standardy
Rady Evropy v oblasti politiky mládeže a aby sloužil
jako základ pro rozvoj politiky mládeže jejich vlastním
tempem. Předpokládá se, že tento praktický nástroj
umožní členským státům a zúčastněným stranám, aby
vrhaly světlo na dobrou praxi a sdílely ji a aby měřily
dosažený pokrok v průběhu času.

CES

www.coe.int

Rada Evropy je čelnou organizací pro lidská práva
na evropském kontinentě. Sdružuje 47 států, včetně
28 členských států Evropské unie. Všechny členské
státy Rady Evropy se přihlásily k Evropské úmluvě
pro lidská práva, dohodě uzavřené s cílem ochrany
lidských práv, demokracie a právního státu. Nad
dodržováním Úmluvy v jednotlivých členských
státech bdí Evropský soud pro lidská práva.

