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Bevezetés

A

z ifjúságpolitika terén az Európa Tanács kormányközi együttműködésének egyik prioritása az ifjúságpolitikák fejlesztésének elősegítése és támogatása.

Ez az Európai Ifjúsági Irányítóbizottság (CDEJ) felelőssége, amely az Európai Kulturális Egyezményben
részt vevő 50 állam minisztériumainak vagy más, ifjúságpolitikáért felelős szerveinek a képviselőit fogja össze.
■

A CDEJ elősegíti kormányok közötti együttműködést az ifjúsági szektorban, és keretet biztosít a nemzeti
ifjúsági politikák összehasonlításához, a legjobb gyakorlatok cseréjéhez és a normaszövegek kidolgozásához.

■

■ Ezen a területen a CDEJ hivatalosan is elfogadta az ifjúságpolitika fejlesztésére szolgáló jelenlegi önértékelési eszközt, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy használják és terjesszék azt.

Az önértékelési eszköz háttere

A

z Európa Tanács ifjúsági szekciója munkájának nyomon követésére szolgáló felügyeleti mechanizmusok
hiányában a CDEJ úgy vélte, hogy a tagállamok kormányai egyre növekvő igényt fogalmaznak meg
„mérési” kritériumok és módszerek kidolgozására az idők során elért előrehaladás értékeléséhez.

A CDEJ ezért úgy érezte, hogy szükség van egy minőségi referenciaérték-sorozat kidolgozására az ifjúságpolitika számára, egyebek mellett a Miniszteri Bizottság által elfogadott ajánlások alapján (vagy adott esetben
az Európa Tanács egyéb illetékes szervei által elfogadott szövegek alapján).
■

Az ilyen referenciaértékekkel kapcsolatban egy önértékelő eszközt dolgoztak ki, amely szabványosított
mutatókat tartalmaz, hogy az ifjúságért felelős hatóságok azonosíthassák az idők során az ifjúságpolitikáik
fejlesztésében elért előrehaladást, és döntést hozhassanak az esetlegesen szükséges kiigazításokról vagy
módosításokról.
■

Ezt az eszközt úgy fejlesztették ki, hogy segítse a tagállamokat az Európa Tanács ifjúságpolitikai normáinak
való megfelelés önértékelésében, és alapul szolgáljon egy saját ütemben fejlődő ifjúságpolitika kialakításához.
■

►

Oldal 3

Az európai ifjúságpolitikák
alapelvei az Európa Tanács szerint

A

z évek során az Európa Tanács számos olyan elvet, célt és értéket dolgozott ki, amelyeknek alá kell
támasztaniuk az ifjúságpolitikát.

■

Az Európa Tanács szerint minden ifjúságpolitikának elő kell mozdítania az alábbi elveket1

a. Célzott befektetések szükségesek a fiatalokba, koherens és egymást kölcsönösen erősítő módon, amen�nyire megvalósítható, lehetőség-, nem pedig probléma-orientált módon, ahol szükséges, egyebek mellett
az ifjúságpolitika normáinak és eszközeinek kidolgozásával;
b. A fiatalok bevonása mind az ifjúságpolitikák stratégiai megfogalmazásába, mind pedig a szakpolitikai
végrehajtás operatív hatékonyságával kapcsolatos nézeteik kikérésébe;
c. A tanulás, a lehetőségek kihasználása és a tapasztalatok feltételeinek megteremtése, amelyek biztosítják,
hogy a fiatalok tudásukat, készségeiket és kompetenciáikat a munkaerőpiacon és a civil társadalomban
is teljes mértékben kibontakoztathassák;
d. Olyan rendszerek létrehozása az adatgyűjtéshez, amelyek az ifjúságpolitikák hatékonyságának bemutatására illetve annak a feltárására szolgálnak, hogy a „szakpolitikai hiányosságok” milyen mértékűek
a hatékony szolgáltatásnyújtásban tekintetében fiatalok számára bizonyos társadalmi csoportokban,
bizonyos területeken vagy bizonyos feltételek mellett;
e. Elkötelezettség mutatása az ilyen „szakpolitikai hiányosságok” csökkentésére, ahol bizonyíthatóan
léteznek.
Ezek az általános elvek azt írják le, hogy milyen legyen egy megfelelő szakpolitika. A tagállamokat arra
is ösztönzik, hogy kísérjék figyelemmel az általuk végrehajtott politikák hatását és eredményességét, és álljanak készen azok finomítására (vagy a teljes elhagyására), ha részben vagy teljes mértékben hatástalannak
bizonyulnának.

■

A jelenlegi önértékelési eszköz azonban nem koncentrál közvetlenül a fent leírt ifjúságpolitikák alapelveire. Minden érdekelt felet, aki a saját környezetében (helyi, regionális, nemzeti, akár európai szinten) értékelni
kívánja ezen alapelvek betartását, ösztönözzük az Európai Ifjúsági Fórum (YFJ) által kidolgozott minőségi
normák eszköztárának használatára, amelyek lefedik a fent felsorolt alapelvek többségét.2
■

■ A jelenlegi önértékelő eszköz súlypontja eltérő, mivel kifejezetten az Európa Tanács ifjúságpolitikai normáinak való megfeleléssel foglalkozik.

1. Forrás: „Az Európa Tanács és az ifjúságpolitika: támogatás, segítség és források az ifjúságpolitika fejlesztéséhez a tagállamokban”
(2016). Ezek az elvek az Európa Tanács ifjúságpolitikáról szóló kulcsfontosságú szövegeiből származnak, így az Európai Ifjúsági
Irányítóbizottság (CDEJ) és az Ifjúsági Tanácsadó Testület (CCJ), az Ifjúságpolitikai Iránymutatás (2012) anyagaiból, idézve a 2003-as
Ifjúságpolitikai Mutatókkal Foglalkozó Munkacsoport zárójelentését.
2. http://youthforum.org/8-standards.

►

Oldal 4

Az Európa Tanács alapvető
ifjúságpolitikai normái

A

CDEJ szerint az Európa Tanács ifjúságpolitikája hatáskörének és fókuszpontjának továbbra is elő kell
mozdítania szervezet alapvető értékeinek (emberi jogok, demokrácia és jogállamiság) az érvényesülését.

Az Európa Tanács ifjúságpolitikájának hat fő beavatkozási területe (lásd a diagramot) az Európa Tanács
által az ifjúságpolitika területén elfogadott normákon (elsősorban a Miniszteri Bizottság ajánlásain) alapul.
Ezeknek kell alapul szolgálniuk a szervezet mindenféle jövőbeli ifjúsági politikájának kialakításához.
■

Európa Tanács
Szaktudás / tapasztalatok
Versenyelőny
Alaptevékenység
Sajátos hozzájárulás

ET alapértékek
Emberi jogok
Demokrácia
Jogállamiság

Részvétel
Tájékoztatás
Társadalmi befogadás
Joggyakorlási
lehetőségek
Ifjúsági munka
Mobilitás

Ifjúságpolitika
(szélesebb körű,
holisztikus
meghatározás)

(Bevonásra + fejlesztésre vonatkozó) ifjúságpolitika

►

Oldal 5

Hogyan használjuk az önértékelő
eszközt az ifjúságpolitikához

A

jelenlegi eszköz célja, hogy segítse a tagállamokat, valamint a különböző (helyi, regionális, nemzeti,
nemzetközi) szintű állami érdekelteket, hogy önállóan értékeljék az Európa Tanács normáinak való
megfelelést, a hat beavatkozási terület (részvétel, tájékoztatás, befogadás, joggyakorlási lehetőségek,
ifjúsági munka és mobilitás) szerint, amelyek az Európa Tanács ifjúsági bevonási és fejlesztési politikájának
alapját képezik.

Az is rendkívül fontos, hogy a fiatalokat európai értékekkel, konkrétabban az Európa Tanács alapvető
értékeivel (emberi jogok, jogállamiság, demokrácia) kapcsolják össze. Az Európa Tanács mindig is támogatta
az ifjúságpolitika megismertetését a közös európai értékek és az Európához tartozás érzése alapján. Éppen
ezért ezt az európai dimenziót kell elősegíteni az Európa Tanács ifjúságpolitikájának hat beavatkozási területén.
■

Ezen beavatkozási területek mindegyikére az eszköz olyan konkrét és mérhető mutatókat kínál, amelyekkel a tagállamok elkezdhetik mérni az Európa Tanács alapvető normái (nevezetesen a Miniszteri Bizottság ide
vonatkozó ajánlásai) végrehajtásában elért előrehaladást.
■

■

Az önértékelési kritériumok ezután segíthetnek az egyes mutatók terén elért haladás mérésében.

Az Európa Tanácsban használt hasonló eszközökkel összhangban3 reméljük, hogy ez az eszköz képessé
teszi a tagállamokat a következőkre:
►► az ifjúságpolitika ismertségének és megértésének az előmozdítása;
►► kiindulási alapként szolgáló önértékelés elvégzése a végrehajtás jelenlegi állásáról;
►► segít a további megfelelés eléréséhez szükséges intézkedések meghatározásában;
►► a jó gyakorlatok kiemelése és megosztása;
►► az idővel elért előrehaladás mérése.

■

A tagállamokat arra ösztönzik, hogy dinamikusan használják fel az eszközt, ha szükséges, rendszeres
időközönként végezzenek önértékelést az Európa Tanács normáinak való megfelelésre vonatkozóan. Ebben a
tekintetben az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy regisztrálják a pozitív trendeket, ami lehetővé
teszik a további előrehaladást, valamint a fejlesztendő területeket és a lehetséges utánkövetést.
■

Az eszköz főleg azokra tagállamokra irányul, ahol az ifjúságpolitika nemzeti hatáskörbe tartozik. Ugyanakkor
az eszközt szövetségi államokban vagy olyan országokban is lehet használni, ahol az ifjúsági ügyeket a helyi
és regionális helyhatóságok kezelik, még akkor is, ha ez valószínűleg további koordinációt és csoportmunkát
igényel a különféle érintett illetékes hatóságok között.
■

A tagállamokat arra ösztönzik, hogy osszák meg ezt az eszközt az érdekeltekkel, akik használhatják azt
(például ifjúsági ügyekért felelős minisztériumok, más minisztériumok, ifjúsági szervezetek, ifjúsági tanácsok,
regionális és helyi hatóságok, a fiatalokkal foglalkozó érintett szakmai csoportok) az értékalapú ifjúságpolitikai
támogatás kialakítása érdekében Európában.
■

3. Lásd: „Gyermekek részvételének értékelő eszköze”: önértékelési eszköz arról, milyen előrehaladást értek el a Miniszteri Bizottság
CM/Rec (2012)2 ajánlásának a tagállamok részére a 18. év alatti gyermekek és fiatalok részvételével kapcsolatosan bevezetésében.

►

Oldal 6

Az Európa Tanács normáinak
alkalmazásában elért előrehaladás
értékelésére szolgáló főbb
mutatók összefoglalása
4

Beavatkozási
terület

Vonatkozó mutatók

Részvétel

►► Az ifjúságpolitika megkönnyíti a fiatalok aktív részvételét a döntésekben, különösen

Tájékoztatás

►► Az ifjúságpolitika megkönnyíti az idevágó ifjúságbarát tájékoztatást, illetve a hozzáférést

Bevonás

►► Az

Joggyakorlási
lehetőségek

►► Az ifjúságpolitika hatékonyabbá teszi és elősegíti a fiatalok hozzáférést a jogaikhoz,

Ifjúsági
munka

►► A

Mobilitás

►► Az ifjúságpolitika támogatja a fiatalok mobilitását, különösen azért, hogy erősítse az

azokban, amelyek rájuk vonatkoznak, és arra ösztönzi őket, hogy aktív polgárként
kapcsolódjanak be.
►► A kormány elismeri és támogatja az ifjúsági szervezeteket, az ifjúsági tanácsokat és
más ifjúsági kezdeményezéseket vagy struktúrákat.

az összes fiatal számára, akár az interneten, akár azon kívül.
►► Az ifjúságpolitika lehetőséget teremt a fiatalok számára az információkezelési tudásuk
fejlesztésére.

ifjúságpolitika elősegíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok bevonását az
élet minden területén (beleértve az oktatást és a képzést, a foglalkoztatást és a munkaviszonyt, a lakhatást, az egészségügyet, a sportot, a szabadidős tevékenységeket
és a kultúrát).
►► Az ifjúságpolitika célja a fiatalokat érő megkülönböztetés, erőszak és kirekesztés
megakadályozása, függetlenül azok okától.4
és megszünteti ennek jogi, adminisztratív és gyakorlati akadályait.
►► Az ifjúságpolitika összehangolt megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy javítsa
a fiatalok joggyakorlási lehetőségeit az összes ide vonatkozó szakpolitikai terület
együttműködésével nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten.

minőségi ifjúsági munka megteremtését vagy továbbfejlesztését biztosítják és
proaktívan támogatják a helyi, regionális vagy nemzeti ifjúságpolitikákban.
►► A fizetett és önkéntes ifjúsági munkások szaktudása garantálja a magas színvonalú
ifjúsági munkát.
Európához tartozás érzését.

►► Az ifjúságpolitika ösztönzi a minőségi mobilitási projektek kidolgozását.

4. Ahogyan az az emberi jogokról szóló európai egyezmény 14. cikke kifejezetten meghatározza, illetve az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában szereplő egyéb formában.

►

Oldal 7

RÉSZVÉTEL
5

Jogalap
►► A

Miniszteri Bizottság Rec(2006)14 számú ajánlása a tagállamoknak a fiatalok állampolgárságáról és
részvételéről a közéletben

►► A Miniszteri Bizottság Rec(2004)13 számú ajánlása a tagállamoknak a fiatalok helyi és regionális közéletben

való részvételéről

►► Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának Felülvizsgált Európai Chartája a fiatalok

helyi és regionális életben való részvételéről

►► A Miniszteri Bizottság Rec(2006)1 számú ajánlása a Tagállamoknak a nemzeti ifjúsági tanácsok szerepéről

az ifjúságpolitika kialakításában

►► Az európai emberi jogi konvenció 11. cikke (gyülekezési és egyesülési szabadság)
►► Ajánlás a 18 éven aluli gyermekek és fiatalok részvételéről és a Gyermekek Részvételének Értékelő Eszközéről

1. mutató
Az ifjúságpolitika megkönnyíti a fiatalok aktív részvételét a döntésekben, különösen azokban, amelyek
rájuk vonatkoznak, és arra ösztönzi őket, hogy aktív polgárként kapcsolódjanak be.
Önértékelési kritériumok
Az ifjúságpolitika segíti a fiatalokat abban, hogy
aktív polgárokká váljanak, különösen olyan tanulási
lehetőségekkel és tapasztalatokkal, amelyek növelik
a közéletben való részvételüket.
Megfelelő struktúrák vagy megoldások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik valamennyi fiatal,
köztük a kiszolgáltatott helyzetben lévők, részvételét
az őket érintő döntésekben és vitákban.
Ösztönzik a hatékony, innovatív részvételre vonatkozó jó gyakorlatok cseréjét és felhasználását helyi,
regionális és nemzeti szinten.

5. Vagy „folyamatban van”

►

Oldal 8

Igen

Nem
Nem
teljesen5

Példák jó gyakorlatra

2. mutató
A kormány elismeri és támogatja az ifjúsági szervezeteket, az ifjúsági tanácsokat és más ifjúsági kezdeményezéseket vagy struktúrákat
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Garantálják a fiatalok jogát arra, hogy másokkal
szövetkezve létrehozhatnak olyan testületeket, amelyekben érvényesíthetik a közös céljaikat.
Az ifjúsági szervezetek, tanácsok és kezdeményezések megkapják azokat a helyiségeket, pénzügyi
eszközöket és tárgyi feltételeket, amelyek a zökkenőmentes és hatékony működés biztosításához
szükségesek.
Helyi, regionális és nemzeti szinten független ifjúsági
szervezetek és ifjúsági tanácsok működnek, amelyek
aktív szerepet játszanak az ifjúságpolitika kialakításában és végrehajtásában.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

►

Oldal 9

TÁJÉKOZTATÁS
Jogalap
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec (2010)8 ajánlása a tagállamoknak a fiatalok tájékoztatásáról
►► A Miniszterek Bizottságának R(90)7. számú ajánlása a tagállamok számára az európai fiatalok tájékozta-

tásáról és a részükre nyújtott tanácsadásról
►► Az Európa Tanács egyéb idevágó kezdeményezései
–– Internetirányítási stratégia 2016-2019
–– A Miniszteri Bizottság R(97)20. számú ajánlás a Tagállamoknak a gyűlöletbeszédről
–– Gyűlöletbeszéd elleni mozgalmi kampányok
1. mutató

Az ifjúságpolitika megkönnyíti a releváns ifjúságbarát tájékoztatást, valamint az információk elérését minden
fiatal számára, akár az interneten, akár azon kívül
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

A fiatalok számára tájékoztatást adnak, és tanácsadási szolgáltatásokat kínálnak helyi vagy regionális
szinten.
Az ifjúsági tájékoztatást és tanácsadási szolgáltatásokat nemzeti szinten nyújtják.
Az ifjúsági tájékoztatás formái és csatornái a fiatalok
változó igényeihez és preferenciáihoz igazodnak,
beleértve az új információs technológiákat is.
A fiatalokat bevonják a fiataloknak nyújtott tájékoztatás tartalmának és csatornáinak a fejlesztésébe.
Az ifjúsági tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások
kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalok szükségleteire irányulnak.
2. mutató
Az ifjúságpolitika lehetőséget teremt a fiatalok számára az információkezelési kompetenciáik fejlesztésére
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Az információkezelési / digitális alapkészségek, beleértve a kritikus gondolkodást is, a hivatalos oktatási
rendszer részét képezik.
Az információkezelési / digitális alapkészségek, beleértve a kritikus gondolkodást is, a nem hivatalos vagy
informális oktatási rendszer részét képezik.
Az ifjúságpolitika felhívja a fiatalok figyelmét az
online információk fogyasztóit és létrehozóit fenyegető kockázatokra, beleértve a személyes adatok
védelmének a kérdéseit is.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

►

Oldal 10

6

TÁRSADALMI BEFOGADÁS
Jogalap
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec (2015)3 ajánlása a Tagállamoknak a hátrányos helyzetű lakóterületekről

származó fiatalok lehetőségeiről szociális jogaik gyakorlására (ENTER)
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2016)7 ajánlása a tagállamoknak a fiatalok joggyakorlási lehetőségeiről
1. mutató

Az ifjúságpolitika elősegíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok bevonását az élet minden területén
(beleértve az oktatást és a képzést, a foglalkoztatást és a foglalkozást, a lakhatást, az egészségügyet, a
sportot, a szabadidőt és a kultúrát).
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Az ifjúságpolitika kifejezetten figyelembe veszi a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok szükségleteit.
Konkrét intézkedéseket hoztak valamennyi fiatal bevonásának előmozdítására, különösen az ifjúsági munka,
a mobilitás, a részvétel és a tájékoztatás terén illetve
ezeken keresztül.
Az ifjúságpolitika hidat alkot az oktatáspolitikához, a
fiatalok bevonásának elősegítése érdekében.
Az ifjúságpolitika hidat alkot a foglalkoztatáspolitikához, a fiatalok bevonásának előmozdítása érdekében.
Az ifjúságpolitika hidat alkot a lakhatási és egészségügyi politikákhoz, a fiatalok bevonásának előmozdítása
érdekében.
2. mutató
Az ifjúságpolitika célja a fiatalokkal szembeni diszkrimináció, erőszak és kirekesztés megakadályozása, az
indoktól függetlenül6
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Konkrét intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy
valamennyi fiatal megkülönböztetés nélkül vállalhasson aktív szerepet a társadalomban.
Elismerik egyes fiatalok különleges sérülékenységét a
megkülönböztetéssel és megbélyegzéssel szemben, és
intézkedéseket dolgoznak ki a probléma megoldására.
Olyan intézkedéseket hoztak, amelyek célja a kohézió és
a pozitív kapcsolatok elősegítése a különböző háttérből
származó fiatalok között, melyeknek része az ifjúsági
munka is, illetve azon keresztül valósulnak meg.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

6. Ahogyan az emberi jogokról szóló európai egyezmény 14. cikke kifejezetten meghatározza, illetve az Emberi Jogok Európai
Bíróságának ítélkezési gyakorlatában szereplő egyéb formában.

►

Oldal 11

JOGGYAKORLÁSI LEHETŐSÉGEK
7

Jogalap
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec (2016)7 ajánlása a Tagállamoknak arról, hogyan élhetnek a fiatalok a jogaikkal
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec (2010)7 számú ajánlása a tagállamoknak az Európa Tanács Demokratikus

Állampolgárságra és Emberi Jogok Oktatására vonatkozó Chartájáról
1. mutató

Az ifjúságpolitika hatékonyabbá teszi és elősegíti a fiatalok joggyakorlási lehetőségeit, és eltávolítja ennek
jogi, adminisztratív és gyakorlati akadályait7
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Az ifjúságpolitika hozzájárul a minőségi oktatási és
képzési lehetőségekhez való hozzáférés akadályainak
eltávolításához minden fiatal számára.
Támogatják a fiatalokat azoknak a nehézségeknek a
kiküszöbölésében, amelyekkel stabil és értelmes állás
megszerzése során és kényes élethelyzetek negatív
következményei miatt szembesülnek.
Intézkedéseket terveznek a fiatalok szociális és egészségügyi ellátással kapcsolatos sajátos igényeinek
kielégítésére.
2. mutató
Az ifjúságpolitika összehangolt megközelítést támogat a fiatalok joggyakorlási lehetőségeinek javítása
érdekében, az összes vonatkozó szakpolitikai területre kiterjedően nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi
szinten
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Az ifjúságpolitika biztosítja, a fiatalok számára a
megfelelő oktatást az emberi jogokról és a demokratikus állampolgárságról.
Az ifjúsági kérdésekben érintett érdekelt felek minden idevágó szakpolitikai területen kommunikálnak
egymással, és együttműködnek a fiatalok joggyakorlási lehetőségeinek javítása érdekében.
Felülvizsgálják a meglévő és a tervezett jogszabályokat vagy programokat, amelyek elősegítik és
garantálják a fiatalok joggyakorlási lehetőségeit, és
kiegészítő támogató intézkedéseket vezetnek be.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

7. A CM/Rec (2016) 7 ajánlásban szereplő joggyakorlási lehetőségekkel, amelyeket már lefednek más beavatkozási területek (pl.
részvétel, bevonás), akár a mutatók, akár az értékelési kritériumok szintjéről legyen szó, itt külön nem foglalkozunk.

►

Oldal 12

IFJÚSÁGI MUNKA
Jogalap
►► A Miniszteri Bizottság CM/Rec (2017)4 ajánlása a Tagállamoknak az ifjúsági munkáról

1. mutató
A minőségi ifjúsági munka megteremtését vagy továbbfejlesztését biztosítják és proaktívan támogatják a
helyi, regionális vagy nemzeti ifjúságpolitikákban.
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Az ifjúsági munkát támogató stratégiákat, kereteket,
jogszabályokat, fenntartható struktúrákat és erőforrásokat fejlesztenek ki.
Más ágazatokkal és a kapcsolódó politikákkal való
hatékony együttműködés révén elősegítik az ifjúsági
munkához való egyenlő hozzáférést minden fiatal
számára.
Az ifjúsági munkásokat és a fiatalokat aktívan bevonják az ifjúsági munka fejlesztésébe.
2. mutató
A fizetett és önkéntes ifjúsági dolgozók szaktudása garantálja a magas színvonalú ifjúsági munkát
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

Kidolgoztak egy koherens és rugalmas kompetencia-alapú keretet a fizetett és önkéntes ifjúsági dolgozók oktatására és képzésére.
Minden ilyenfajta keret figyelembe veszi a meglévő
gyakorlatot, az új trendeket és színtereket, illetve az
ifjúsági munka sokféleségét.
Az érintetteket, köztük az ifjúsági munkásokat és a
fiatalokat bevonják a keretrendszer kialakításába.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

►

Oldal 13

MOBILITÁS
Jogalap
►► A (91) 20 Határozat, amely részleges megállapodást léptet hatályba az Ifjúsági Kártyáról, a fiatalok mobi-

litásának elősegítése és megkönnyítése céljából Európában
►► A Miniszterek Bizottságának R (95) 18. számú ajánlása a Tagállamoknak a fiatalok mobilitásáról
1. mutató

Az ifjúságpolitika támogatja a fiatalok mobilitását, különösen azért, hogy erősítse az Európához tartozás
érzését
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

A konkrét szakpolitikai rendelkezések, programok és
lehetőségek a tanulásra és felfedezésre arra ösztönzik
a fiatalokat, hogy társadalmi, kulturális, oktatási és
gazdasági szempontból mobilak legyenek.
Tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások állnak
rendelkezésre az ifjúsági mobilitási lehetőségekről.
A mobilitási projektek elősegítik az Európához tartozás érzését, különösen az Európa Tanács által vallott
interkulturális értékeken és alapelveken keresztül.
2. mutató
Az ifjúságpolitika ösztönzi a minőségi mobilitási projektek kidolgozását
Önértékelési kritériumok

Igen

Nem
Nem
teljesen

Példák jó gyakorlatra

A mobilitási projektek megfelelnek olyan minőségi
alapelveknek, mint például a „Tanulási mobilitás
minőségéről szóló Európai Charta az ifjúsági területen” című iránymutatás.
A jobb szakpolitikai megoldások támogatása érdekében létrehozzák és megosztják a megfelelő tudást
a fiatalok mobilitási kérdéseivel kapcsolatosan.
Pozitív trendek, amelyek lehetővé teszik a továbbfejlődést

Fejlesztendő területek és lehetséges nyomon követés

►

Oldal 14

Alapvető fontosságú, hogy a fiatalokat összekapcsolják az európai
értékekkel, közelebbről pedig az Európa Tanács alapértékeivel
(emberi jogok, jogállamiság, demokrácia). Az Európa Tanács
mindig is támogatta az ifjúságpolitika megismertetését a közös
európai értékek és az Európához tartozás érzése alapján.
Ebben az összefüggésben az Európai Ifjúsági Irányítóbizottság
(CDEJ) hivatalosan elfogadta ezt az önértékelési eszközt az
ifjúságpolitika fejlesztésére.
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Az eszközt azért dolgozták ki, hogy segítse a Tagállamokat
az Európa Tanács ifjúságpolitikai normáinak való megfelelés
önértékelésében, és alapul szolgáljon egy saját ütemben fejlődő
ifjúságpolitika kialakításához. Reméljük, hogy ez a gyakorlati
eszköz lehetővé teszi a Tagállamok és más érdekelt felek számára,
hogy kiemeljék és megosszák egymással a jó gyakorlatokat, és
mérjék az idők során elért előrehaladást.

HUN
Az Európa Tanács a földrész vezető emberi jogi
szervezete. 47 tagállama van, köztük az Európai Unió
mind a 28 tagországa. Az Európa Tanács valamennyi

www.coe.int

tagállama aláírta az európai emberi jogi konvenciót,
azt az egyezményt, melynek célja az emberi jogok,
a demokrácia és a jogállamiság megvédése. Az
Egyezmény végrehajtását a tagországokban az
Emberi Jogok Európai Bírósága felügyeli.

