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Czym jest polityka młodzieżowa
• Polityka młodzieżowa powinna poszukiwać
rozwoju potencjału, który drzemie w młodych
ludziach, a nie traktować ich jako problem.
Traktując to w ten sposób, polityka
młodzieżowa jest inwestycją, zarówno w
okresie krótko‐ jak i długoterminowym, z
prawdziwą korzyścią nie tylko dla osób
młodych, ale dla całego społeczeństwa.

Młodzież w dokumentach
europejskich
• Biała księga. Nowe Impulsy dla młodzieży
europejskiej – 21 listopad 2001
• Znowelizowana Karta Uczestnictwa młodych ludzi
w życiu lokalnym i regionalnym – Strasburg
2003/Kongres Europejskich władz lokalnych i
regionalnych/
• Europejski Pakt na rzecz młodzieży – szefowie
rządów 22 – 23 marca 2005
• Rezolucja Rady Europy z 27.11.2009 w sprawie
odnowionych ram europejskiej współpracy na
rzecz młodzieży 2010 – 2018.

Zasady i fundamenty nowoczesnej polityki
młodzieżowej – Komisja Europejska
•

Otwartość: dostarczanie informacji młodym ludziom w ich ojczystych językach,
aby mogli zrozumieć działania Europy i polityki, które ich dotyczą.

•

Uczestnictwo: zapewnienie udziału młodym ludziom w konsultacjach i w
podejmowaniu decyzji ich dotyczących.

•

Odpowiedzialność: rozwój nowej i strukturalnej formy współpracy pomiędzy
państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi w celu wyjścia naprzeciw
aspiracjom młodych ludzi.

•

Skuteczność: efektywne wykorzystanie tego, co młodzi mają do zaoferowania, tak,
aby mogli oni sprostać wymaganiom społeczeństwa, przyczynić się do sukcesu
różnych dotyczących ich polityk oraz tworzyć Europę przyszłości.

•

Spójność: przegląd różnych polityk dotyczących młodzieży na różnych poziomych,
na których pomoc jest potrzebna.

Wnioski z Rezolucji Rady Europy z 27.11.2009 ‐
podejście dwutorowe wdrażania polityki młodzieżowej
1. Konkretne inicjatywy w dziedzinie polityki młodzieżowej
w tym realizowanej na obszarach wiejskich – czyli
strategii i działań ukierunkowanych na młodzież w takich
obszarach, jak uczenie się pozaformalne, zaangażowanie,
wolontariat, praca z młodzieżą, mobilność i
informowanie;
2. Konkretne inicjatywy włączające problematykę
młodzieżową do innych obszarów polityki – czyli
inicjatyw stymulujących podejście przekrojowe, tzn.
należyte uwzględnianie kwestii młodzieżowych podczas
formułowania, wdrażania i oceniania strategii i działań w
innych obszarach mających duży wpływ na życie
młodzieży, w tym zamieszkującej na obszarach wiejskich.

Rekomendacje Znowelizowanej Karty Uczestnictwa
Młodych w życiu lokalnym i regionalnym
•

Polityki sektorowe
– Sport, zatrudnienie i bezrobocie, polityka szkoleniowa i edukacyjna promująca
uczestnictwo młodych, polityka dla regionów wiejskich, polityka zdrowotna,
polityka dotycząca pożycia seksualnego itp.,

•

Sposoby uczestnictwa młodych
– Szkolenia w zakresie uczestnictwa młodych, zachęcanie młodych do
podejmowania pracy ochotniczej oraz angażowanie się na rzecz społeczności,
NGO

•

Uczestnictwo instytucjonalne młodzieży w życiu lokalnym i regionalnym
– Rady młodzieży, pomoc dla struktur uczestnictwa młodych, samorządowy
mentor/opiekun grup nieformalnych

