
СТРАТЕГИЈА ОМЛАДИНСКОГ 
СЕКТОРА ДО 2030. ГОДИНЕ 

Ангажовање младих на 
вредностима Савета Европе
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Одрживост сваког 
демократског 

друштва ослања се 
на стваралаштво, 

динамичност, 
друштвену 

посвећеност и 
компетенције младих 

у том друштву



Наша визија
 ► Омладински сектор има за циљ „да младим 
људима широм Европе омогући да активно 
подржавају, бране, промовишу и имају користи 
од основних вредности Савета Европе (људска 
права, демократија и владавина закона)“

Наши принципи 
 ► узајамно поштовање
 ► поверење
 ► инклузивност
 ► стална посвећеност
 ► учешће
 ► равноправност
 ► транспарентност
 ► сарадња

Изградња капацитета 
младих мултипликатора 
(омладинских лидера и 
омладинских радника)

Финансијска подршка развоју 
омладинских организација 
цивилног друштва 

Развој квалитета и 
постављање стандарда 
у области омладинске 
политике

Помоћ државама 
чланицама, посебно 

кроз саветодавне 
мисије за омладинску 

политику и друге 
мултилатералне 

и билатералне 
мере подршке

Међувладина сарадња 
на свеевропском нивоу 

у области развоја и 
примене омладинске 
политике, засноване 

на стандардима 
Савета Европе



Добро управљање и учешће младих кроз 
систем заједничког управљања, окупљање 
младих и представника влада како би доносили 
одлуке, чине главну платформу за развој 
европског консензуса у области младих

Наше мисије 

 ► Ширење учешћа младих
… тако да млади садржајно 
учествују у одлучивању на свим 
нивоима, на основу широког 
друштвеног и политичког 
консензуса као подршка 
партиципативном управљању и 
одговорности.

 ► Јачање приступа младих правима  
… тако да се млади и сви облици 
омладинског цивилног друштва 
могу ослонити на окружење које 
погодује пуном остваривању свих 
њихових људских права и слобода, 
укључујући конкретне политике, 
механизме и ресурсе.  

 ► Продубљивање знања младих
… тако да се демократски ангажман 
младих подржава добром праксом 
која доприноси знању и стручности.

Наши приоритети 
 ► Оживљавање плуралистичке 
демократије

 ► Приступ младих правима
 ► Заједнички живот у мирним и 
инклузивним друштвима

 ► Омладински рад 

Наши инструменти 
 ► Статутарна тела којима се 
заједнички управља

 ► Европски омладински центри у 
Стразбуру и Будимпешти

 ► Европска омладинска фондација
 ► Партнерство са Европском 
комисијом у области младих 

Резолуција КМ/Рез(2020)2 о 
cтратегији омладинског сектора 
Савета Европе 2030



Савет Европе је водећа организација за људска 
права на континенту. Обухвата 47 држава 
чланица, укључујући све чланице Европске 
уније. Све државе чланице Савета Европе 
потписале су Европску конвенцију о људским 
правима, споразум чији је циљ заштита 
људских права, демократије и владавине 
права. Европски суд за људска права надгледа 
примену Конвенције у државама чланицама.
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Контактирајте нас
Савет Европе
Одељење за младе
F-67075 Strasbourg Cedex France

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030 


