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Увод 

 

Стратегија ЕУ за младе је оквир за сарадњу политике за младе ЕУ за период 2019-

2027, на основу Резолуције Савета Европске уније од 26. новембра 2018. године.  

Основни разлози за доношење Стратегије огледају се у следећем: 

 

 Млади имају посебну улогу у друштву и суочавају се с посебним изазовима: 

 

Млади желе да преузму контролу над својим животима, да комуницирају са 

другим људима и помажу им. Приликом преузимања контроле, доживљавају 

неколико уобичајених прелаза у свом личном животу и окружењу, од образовања 

до посла, самосталног живота, партнерства, односно оснивања породице. Многи 

се суочавају с неизвесностима у погледу своје будућности, због глобализације и 

климатских промена, технолошких промена, демографских и социо-економских 

трендова, популизма, дискриминације, друштвене изопштености и лажних вести, 

а још увек се не зна како ће се све то одразити на њихова радна места, вештине и 

начине функционисања наших демократија.  

 

Посебну пажњу треба посветити младима у ризику од маргинализације на 

основу потенцијалних извора дискриминације, као што су етничко порекло, пол, 

полна оријентација, инвалидитет, вера, уверење односно политички ставови.   

 

Социо-економска и демократска изопштеност уско су повезане.1 Млади у 

неповољном положају обично су мање активни грађани и имају мање поверења 

у институције. Европа не може да приушти расипање талената, друштвену 

изопштеност, односно незаинтересованост своје омладине. Млади не треба да 

буду само кројачи своје судбине, већ треба да допринесу позитивним 

променама у друштву. Да би млади у потпуности искористили предности мера 

ЕУ, оне треба да одражавају њихове тежње, креативност и таленте, те да 

                                            
1 Eurofound – одељак о незапосленим младима који се не образују нити оспособљавају 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs 
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одговоре на њихове потребе. С друге стране, млади обогаћују тежње ЕУ: према 

Извештају ЕУ о младима,2 ова генерација је најобразованија у историји и 

посебно вешта у коришћењу информационих и комуникационих технологија и 

друштвених медија.  

 

 Потребна је Стратегија Европске уније за младе за период 2019-2027   

 

Ослањајући се на искуства и одлуке настале као резултат сарадње у области 

младих у протеклим годинама, циљ Стратегије Европске уније за младе за период 

2019-2027. јесте решавање постојећих и надолазећих изазова са којима се 

суочавају млади широм Европе. Стратегија ЕУ за младе представља оквир за 

циљеве, начела, приоритете, кључне области и мере за сарадњу у области 

младих за све релевантне заинтересоване стране, имајући у виду њихове 

надлежности и начело супсидијаритета.   

 

Релевантне заинтересоване стране чине, између осталог, државе чланице ЕУ, 

релевантне институције Европске уније и друге међународне организације, 

попут Савета Европе, локални и регионални органи власти, омладински савети, 

омладинске организације, организације које раде са младима, омладински 

радници, истраживачи у области младих и актери цивилног друштва, као и 

структуре у оквиру програма Ерасмус+ и Европске снаге солидарности, те 

програми којима се они настављају.   

 

Укључивањем и оснаживањем свих младих људи, политике у области младих 

могу допринети успешном остварењу визије континента на којем млади могу 

искористити могућности и идентификовати се с европским вредностима.  

 

 Европски циљеви за младе обезбеђују визију за Европу   

 

                                            
2 Документ 9264/18 ADD 2 - SWD (2018) 169 Коначни делови: 1-7 
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Током шестог циклуса структурираног дијалога, под називом „Млади у Европи: 

Шта следи даље?“, доносиоци одлука, млади и истраживачи прикупили су 

заједно, у склопу расправе на нивоу ЕУ, теме од важности за младе и груписали 

их у 11 области. На основу наведеног партиципативног поступка, у којем су 

учествовали млади из свих делова Европе, формулисано је 11 европских циљева 

за младе. Они одражавају ставове европске омладине и представљају визију 

учесника у структурираном дијалогу.  

 

Саопштење Комисије о улагању у младе Европе (КОМ(2016)940), Закључци Савета 

о стратешкој перспективи за европску сарадњу у области младих након 2018. 

године, мај 2017. Они сведоче о снажној вољи многих младих Европљана да 

учествују у одређивању правца у којем треба да се креће европска сарадња у 

области младих. Стратегија ЕУ за младе треба да допринесе остваривању визије 

младих мобилизацијом политичких инструмената на нивоу ЕУ, као и деловањем 

свих заинтересованих страна на националном, регионалном и локалном нивоу.  

 

Као аутентичан став учесника, европски циљеви за младе представљени су у 

целости у прилогу 3, како би – уз поштовање начела супсидијаритета, државних 

надлежности и слободе удруживања – послужили као надахнуће и оријентир за 

ЕУ, њене државе чланице и њихове релевантне заинтересоване стране и органе 

власти.  

 

Стратегија ЕУ за младе се фокусира на три кључне области деловања описане 

кроз  три главна страгеијска правца:  

 ангажовати,  

 повезати, и 

 оснажити.  

Током процеса дијалога у 2017-2018. години који је укључивао младе људе из 

целе Европе, развијено је 11 европских циљева за младе. Ови циљеви 

идентификују међусекторске области које утичу на животе младих и указују на 
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изазове. Стратегија ЕУ за младе треба да допринесе остваривању ове визије 

младих. 

Стратегија ЕУ за младе заснива се на неколико инструмената, као што су 

активности заједничког учења, планови будућих националних активности, ЕУ 

дијалог младих, платформа стратегије ЕУ за младе и алати засновани на 

доказима. Координатор ЕУ за младе је контакт Европске комисије и видљива 

референтна тачка за младе. 

 

Ангажовати значи циљ који се тиче значајног грађанског, економског, 

друштвеног, културног и политичког учешћа младих људи. 

У том смислу државе чланице и Европска комисија позивају се да: 

 подстичу и промовшу инклузивно демократско учешће свих младих у 

друштву и демократским процесима; 

 активно ангажују младе, омладинске организације и друге организаторе 

омладинског рада у политикама које утичу на животе младих на свим 

нивоима; 

 подржавају представништва младих на локалном, регионалном и 

националном нивоу, признајући право младих на учешће и 

самоорганизовање; 

 подржавају ЕУ дијалог младих како би се укључили различити гласови 

младих људи у процесе доношења одлука на свим нивоима; 

 подстичу развој грађанских компетенција, кроз грађанско образовање и 

стратегије учења; 

 подржавају и развијају могућности за 'учење да учествују', подижући 

интересовање за партиципативне акције и помажући младим људима да се 

припреме за учешће; 

 истраже и промовишу употребу иновативних и алтернативних облика 

демократског учешћа, нпр. алата дигиталне демократије. 
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Млади људи у Европи се све више повезују. Везе, односи и размена искустава су 

кључна предност за солидарност и будући развој Европске уније. Ова веза се 

најбоље развија кроз различите облике мобилности. 

 

Државе чланице и Европска комисија позивају се да: 

 омогуће приступ свим младим људима и омладинским радницима 

могућностима прекограничне мобилности, укључујући волонтирање, 

уклањањем препрека и спровођењем мера подршке са посебном пажњом на 

младе људе са мањим могућностима; 

 подстичу солидарност младих, промовишу шеме подршке и траже 

комплементарност и синергију између инструмената финансирања ЕУ и 

националних, регионалних и локалних шема; 

 активно ангажују младе људе и омладинске организације у осмишљавању, 

имплементацији и евалуацији релевантних програма финансирања ЕУ; 

 деле најбоље праксе и даље раде на ефикасним системима за валидацију и 

признавање вештина и компетенција стечених кроз неформално учење, 

укључујући активности солидарности и волонтерства. 

 

Оснаживање младих значи подстицање да сами преузму одговорност за своје 

животе. Данас се млади људи широм Европе суочавају са различитим изазовима и 

омладински рад у свим својим облицима може послужити као катализатор за 

оснаживање. 

 

Државе чланице и Европска комисија позивају се да: 

 развију и имплементирају Европску агенду рада са младима за квалитет, 

иновативност и препознавање омладинског рада; 

 подрже квалитетан развој омладинског рада на свим нивоима, укључујући 

развој политике на терену, обуку за омладинске раднике, успостављање 

законских оквира и довољну алокацију ресурса; 
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 подрже активности омладинског рада, укључујући локалне, и препознају 

омладинске организације као носиоце развоја компетенција и социјалне 

инклузије кроз омладински рад и активности неформалног образовања; 

 креирају и даље развијају лако доступне контактне тачке за младе које 

пружају широк спектар услуга и/или пружају информације младима. 

 

Европски циљеви за младе 

 

Циљ 6. циклуса Дијалога младих ЕУ - Млади у Европи: Шта је следеће? који се 

одржао 2017/2018 – био је да прикупи гласове младих и заједно допринесе 

креирању Стратегије ЕУ за младе 2019-2027. Као резултат, развијено је једанаест 

европских циљева за младе. Ови циљеви одражавају ставове европске омладине 

и представљају визију оних који су активни у дијалогу младих у ЕУ: 

1. повезивање ЕУ са младима; 

2. равноправност полова; 

3. инклузивна друштва; 

4. информације и конструктивни дијалог; 

5. ментално здравље и благостање; 

6. кретање омладине из руралних средина напред; 

7. квалитетно запошљавање за све; 

8. квалитетно учење; 

9. простор и учешће за све; 

10. одржива зелена Европа; 

11. омладинске организације и европски програми. 

 

Стратегија ЕУ за младе треба да допринесе остваривању ове визије младих 

мобилишући инструменте политике на нивоу ЕУ, као и акције на националном, 

регионалном и локалном нивоу од стране свих заинтересованих страна. 

 

Групе за узајамно учење и експертске групе 
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Узајамно учење између држава чланица, Европске комисије и релевантних 

заинтересованих страна идеално је за унапређење омладинске политике у 

погледу кључних и међусекторских области. 

 

Поред стручних група, које могу да развију смернице за политику, практичне 

алате и могу да размене добре праксе, стратегија ЕУ за младе 2019-2027 такође 

нуди нове начине заједничког учења, као што су вршњачке рецензије и вршњачко 

саветовање, форуми на високом нивоу, анализе и студије. Тиме се прате 

приоритети Стратегије ЕУ за младе, као и кроз планове рада за три године. 

Планом рада ЕУ за младе 2019-2021, индикативно су планиране следеће 

активности: 

 експертска група за индикаторе; 

 експертска група за прекограничну солидарност; 

 активност вршњачког учења о међусекторским приступима у раду са 

младима; 

 студија за предлагање комплета алата о политикама за младе који би 

достигли основни ниво; 

 експертска група о приступу омладинским политикама заснованом на 

правима; 

 активности вршњачког учења о управљању и учешћу на више нивоа; 

 вежба вршњачког учења о дигиталном раду са младима; 

 активности вршњачког учења о активностима националне солидарности; 

 активност вршњачког учења о иновативним начинима финансирања 

омладинског рада. 

 

Планови будућих националних активности 

 

Планови будућих националних активности омогућавају државама чланицама да на 

добровољној основи поделе своје приоритете у складу са Стратегијом ЕУ за 

младе. Циљ планова је повећање транспарентности у спровођењу омладинских 

политика на регионалном, националном и нивоу ЕУ. 
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Омладинске политике у државама чланицама су међу најважнијим инструментима 

за спровођење Стратегије ЕУ за младе. Они су често консолидовани у националној 

стратегији за младе или еквивалентном документу за планирање политике за 

младе. Садржај таквих националних стратегија за младе може бити релевантан за 

друге државе чланице јер им омогућава да успоставе синергије, олакшају 

вршњачко учење и помогну да се идентификују и групишу различити интереси и 

специфичне потребе држава чланица у развоју омладинске политике. 

Циљ планирања будућих националних приоритета у области младих од 2019. 

године је: 

 

 створити базу знања за покретање потенцијалних билатералних или 

мултилатералних пројеката и активности у области креирања омладинске 

политике; 

 омогућити државама чланицама да се стратешки усагласе са другим 

државама чланицама у погледу националних потреба и будућих стратегија; 

 идентификују области за међусобно учење између држава чланица; 

 дати националним и регионалним активностима улогу на европској сцени. 

 

ЕУ дијалог младих 

 

Дијалог младих ЕУ је дијалог са младим људима и омладинским организацијама 

који укључује доносиоце политика и одлука, као и стручњаке, истраживаче и 

друге релевантне актере цивилног друштва, према потреби. Она служи као форум 

за континуирано заједничко размишљање и консултације о приоритетима, 

имплементацији и праћењу европске сарадње у области младих. 

 

Надовезује се на достигнућа претходних процеса дијалога, са циљем укључивања 

већег броја доносилаца одлука и младих људи, посебно оних са мање могућности 

у процесима доношења одлука и имплементацији Стратегије ЕУ за младе. 
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ЕУ дијалог младих организован је у циклусе рада од 18 месеци. Сваки циклус се 

фокусира на другачији тематски приоритет (који одређује Савет министара за 

младе).  

Успех ЕУ дијалога младих зависи од директног укључивања младих људи и 

омладинских организација. Током сваког 18-месечног радног циклуса, свака 

земља  

ЕУ спроводи националне консултације младих и омладинских организација.Процес 

учешћа у свакој земљи организују националне радне групе кроз представнике 

министарстава за младе, националних савета за младе, омладинских 

организација, омладинских радника, истраживача и младих из свих средина. 

 

Предлози Европске комисије за Стратегију ЕУ за младе 2019-2027 укључивали су 

успостављање ЕУ координатора за младе у оквиру Европске комисије, са циљем 

унапређења међусекторске сарадње, као и развоја знања и размене знања о 

питањима младих у оквиру служби Европске комисије. 

 

Координатор ЕУ за младе ради руку под руку са различитим заинтересованим 

странама како би осигурао кохерентну комуникацију са младима. 

 

Платформа стратегије ЕУ за младе 

 

Платформа стратегије ЕУ за младе олакшава партиципативно управљање и 

координацију имплементације Стратегије. 

 

Платформа такође има за циљ да изгради основу за редован грађански дијалог, да 

заинтересованим странама пружи већу улогу у координацији имплементације 

стратегије и да понуди могућности за размену информација о активностима и 

резултатима. 

 

Европска комисија ће организовати наменске састанке како би окупила, по 

потреби, представнике институција ЕУ, држава чланица, националних агенција 
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Еразмус+ и Европског корпуса солидарности, омладинских организација и других 

релевантних актера, као и локалних и регионалних власти. 
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Стратегија ЕУ 2019-2027 

 

Општи циљеви 

 

Сарадња у оквиру ЕУ у области младих омогућава максимално искоришћавање 

потенцијала политике у тој области. Њоме се унапређује учешће младих у 

демократском животу, у складу са чланом 165 Уговора о функционисању ЕУ. 

Поред тога, њоме се подржава друштвено и грађанско ангажовање и настоје 

осигурати неопходна средства за учествовање свих младих људи у друштву.  

 

У предстојећим годинама, стратегијом се настоји постићи следеће:  

 

 Омогућити младима да постану кројачи своје судбине, подржати њихов 

лични развој и пут до самосталности, помоћи им да развију отпорност и 

спремити их за живот како би се носили са сталним променама у свету;  

 Подстицати младе и пружити им ресурсе потребне да постану активни 

грађани, носиоци солидарности и позитивних промена, које су надахнуте 

вредностима ЕУ и европским идентитетом;  

 Унапредити политичке одлуке у погледу њиховог утицаја на младе људе у 

свим секторима, а посебно у погледу запошљавања, образовања, 

здравства и социјалне инклузије;  

 Допринети искорењивању сиромаштва младих и свих облика 

дискриминације, те унапређивати социјалну инклузију младих. 

 

Водећа начела 

 

Европска политика за младе и све активности које се предузимају у оквиру 

Стратегије Европске уније за младе за период 2019-2027 треба да почивају на 

међународном систему људских права. На све политике и активности које се 

односе на младе треба примењивати следеће начела:  
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А.Начело равноправности и недискриминације: сузбијати све облике 

дискриминације и унапређивати родну равноправност, имајући у виду да су 

млади изложени ризику од многобројних облика дискриминације, укључујући 

дискриминацију на основу животне доби и поштујући начела призната, између 

осталог, и у члановима 21 и 23 Повеље Европске уније о основним правима.  

 

Б.Начело инклузије: уважавајући чињеницу да млади не представљају једну 

хомогену групу и да због тога имају разнолике потребе, порекло, животни 

положај и интересе, Стратегија ЕУ за младе треба да подстиче активности и 

политике које укључују све младе, посебно оне са мање прилика и/односно оне 

чија се мишљења могу превидети.  

 

Ц.Начело партиципације: признајући да сви млади представљају друштвени 

ресурс, све политике и активности којe се на њих односе треба да подупиру 

право младих да учествују у изради, спровођењу и праћењу политика које на 

њих утичу, конструктивним учешћем младих и омладинских организација. У том 

смислу, политике треба да се ослањају на препознавање промена које доноси 

дигитална комуникација, а које утичу и на демократско и грађанско учешће. 

 

Д.Глобална, европска, национална, регионална и локална димензија: како би се 

обезбедио одрживи утицај на младе људе, важно је да се политика ЕУ у области 

младих спроведе, имајући у виду повезаност са регионалним и локалним нивоом 

и да се активности за подршку политици у области младих спроведу међу 

обичним грађанима. Истовремено, треба узети у обзир мишљења младих када 

год се решавају глобална питања.  

 

Е.Двојак приступ: Политике чија је сврха побољшање живота младих људи 

никако не могу бити ограничене само на област младих. Зато је двојаки 

приступ, договорен у склопу претходног оквира за сарадњу за период 2010-2018. 

и даље неопходан, будући да има за циљ решавање питања битних за младе, и 
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то интегрисањем иницијатива у различите политичке области, с једне стране, и 

конкретним иницијативама у сектору младих, с друге стране.   

 

Рад на ефикасном, усмереном и заједничком спровођењу унутар сектора и 

међу њима 

 

Животе младих људи обликују политике укорењене у разноликим и 

многобројним политичким областима, које се спроводе на више различитих 

нивоа. Зато се само постављањем младих као приоритета у различитим 

политичким областима може осигурати да посебне потребе младих, односно 

учинак на младе, буду узети у обзир у предвиђеним политикама, односно 

програмима. Како би се пружио добар пример, требало би и даље на нивоу ЕУ 

примењивати међусекторски приступ као темељну основу. Поред тога, 

интеграција младих може дати резултате само ако се уједно гарантује право 

гласа младим људима у свим могућим областима политике које утичу на њих.   

 

Међусекторску сарадњу треба ојачати на свим нивоима доношења одлука, 

настојећи остварити синергију, комплементарност активности и укључујући већу 

ангажованост младих људи.  

 

Решавање кључних области у сектору младих: Укључивање. Повезивање. 

Оснаживање. 

 

Укључивање 

 

Од кључне важности за функционалну демократију и друштво у целини јесте да 

се младима обезбеди могућност за ангажовање, како у свакодневном, тако и у 

демократском животу. Посебно је важно усредсређивање на учешће младих, јер 

све одлуке које се донесу данас имаће најдуготрајнији утицај на постојећу 

генерацију малдих. Поред тога, старосна група коју чине млади мање је 

заступљена у политичким органима и има мање могућности за остваривање 
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утицаја и учествовање у процесу доношења одлука од осталих старосних група. 

Стратегија ЕУ за младе има за циљ остваривање смисленог грађанског, 

економског, друштвеног, културног и политичког учешћа младих.  

 

Зато ангажовање младих мора да буде камен темељац будуће сарадње у 

области политике ЕУ за младе. То, такође, значи да млади морају да имају 

право гласа када је реч о изради, спровођењу и процени политика које се на 

њих односе, као што су Стратегија ЕУ за младе, али и националне стратегије за 

младе. Да би се обезбедила што већа инклузивности и прилагодило постојећим 

и предстојећим изазовима, од суштинске је важности истражити нове и 

алтернативне облике учешћа.  

 

Сходно томе, позивају се државе чланице и Европска комисија да, у оквирима 

својих надлежности:  

 

 Подстичу и унапређују инклузивно демократско учешће свих младих у 

друштву и демократским процесима;  

 Активноукључемладе, омладинскеорганизацијеидругеорганизаторе рада 

са младима у израду, спровођење и процену политика које утичу на живот 

младих на локалном, регионалном, националном и европском нивоу;  

 Подржеуспоставуиразвојзаступањамладихналокалном, 

регионалноминационалномнивоу, признајућимладимаправо учешћа и 

самоорганизације, уз признање представничких структура младих и 

њихово укључивање у рад локалних, регионалних, националних и 

европских органа власти;  

 ПодржеиомогућеДијалогЕУуобластимладих, како би се различити ставови 

младих укључили у процесе доношења одлука на свим нивоима и подстакао 

развој грађанских компетенција, кроз образовање грађанства и применом 

стратегија за учење;  
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 Подржеиразвијуприликеза„учењеучествовања“, 

чимесеповећаваинтересзапартиципативнеактивности и помаже младим да 

се припреме за учествовање;  

 Истражеиунапређујуприменуиновативнихиалтернативнихобликадемократс

когучешћа, нпр. алатадигиталнедемократијеиолакшајуприступ, 

какобиподржалиучешћемладихудемократскомживотуиукључилимладе на 

инклузиван начин, уз свест о томе да неки млади људи немају приступ 

интернету и дигиталним технологијама, као ни вештинама потребним за 

коришћење истих. 

 

Повезивање 

 

Све је већа повезаност међу младима у Европи. Везе, односи и размена 

искустава представљају кључни ресурс за солидарност и будући развој Европске 

уније. Та веза најбоље се подстиче различитим облицима мобилности. 

Омладинске размене и програми у склопу Ерасмус+, Европских снага 

солидарности и програма којима се они настављају, представљају изворе 

међукултурног учења и оснаживања, посебно младих са мање могућности. 

 

Наведене могућности за младе људе треба подупирати кроз сарадњу ЕУ са 

младима. Њу би требало да потпомажу програми ЕУ као што су Ерасмус+ и 

Европске снаге солидарности, као и програми којима се они настављају у циљу 

унапређења знања о младима и њиховим тежњама и јачања политичке сарадње 

и изградње заједнице.  

 

Сходно томе, позивају се државе чланице и Европска комисија да, у оквирима 

својих надлежности:  

 

 Омогуће свим младим људима и омладинским радницима приступ 

могућностима за прекограничну мобилност, укључујући волонтирање у 
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сектору цивилног друштва, уклањањем препрека и спровођењем мера 

подршке, с посебним нагласком на младе који имају мање могућности;   

 Подстичурадмладих у корист солидарности, унапређујући програме 

подршке и тежећи остварењу комплементарности и синергије између 

инструмената ЕУ за финансирање и националних, регионалних и локалних 

програма;  

 Активноукључемладеиомладинскеорганизацијеуизраду, спровођење и 

процену релевантних програма ЕУ за финансирање;  

 Размењујупримеренајбољепраксеидодатнораденаефикаснимсистемимазав

редновањеипризнавањевештинаикомпетенцијастеченихнеформалнимиин

формалнимучењем, укључујућиисолидарнеиволонтерске активности, 

чиме се наставља спровођење препоруке Савета из 2012. године о 

вредновању неформалног и информалног учења.  

 

Оснаживање 

 

Оснаживање младих значи њихово подстицање да узму свој живот у своје руке. 

То изискује неопходна средства, инструменте и окружење које је вољно да на 

прави начин посвети пажњу ставовима младих. Данас се млади широм Европе 

суочавају с различитим изазовима, као што су потешкоће у вези с приступом 

социјалним правима, друштвена изопштеност и дискриминација, као и претње 

које настају због лажних вести и пропаганде  

 

Да би се одговорило на наведене изазове и тиме омогућило истинско оснаживање 

младих, потребно је заједно радити на политикама које се односе на посебан 

положај у којем се налазе млади и на тај начин побољшати живот младих људи у 

ЕУ.  

 

У том контексту, рад са младим у свим својим облицима може послужити као 

каталзатор оснаживања: рад са младима доноси јединствене предности 

младима током преласка у зрело доба, јер им пружа безбедно окружење за 
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стицање самопоуздања и учење на неформалан начин. Познато је да рад са 

младима омогућава стицање кључних личних, професионалних и 

предузетничких компетенција и вештина, као што су тимски рад, вођство, 

међукултурне компетенције, управљање пројектима, решавање проблема и 

критичко мишљење. У неким случајевима, рад са младима води до укључивања 

у образовање, оспособљавање или рад, чиме се спречава изопштеност.  

 

Како би се искористиле предности наведеног, постоји већа потреба за 

признавањем неформалног и информалног учења кроз рад са младима, што је 

од посебне користи за оне са јако мало формалних квалификација, као начинa 

за побољшање запошљивости. Признавање се може побољшати 

систематичнијом употребом алата за унапређење квалитета.  

 

Сходно томе, позивају се државе чланице и Европска комисија да, у оквирима 

својих надлежности:  

 

 Израде и спроведу Европску агенду за рад са младима, ради 

обезбеђивања квалитета, иновативности и признавања рада са младима. 

Како би се остварио пун потенцијал, потребно је интегрисати стручно 

знање представништва младих, омладинских организација, омладинских 

радника и истраживача у области младих; 

 Треба подстицати додатну синергију са радом Савета Европе у овој 

области;  

 Подржеразвојквалитетноградасамладиманалокалном, регионалном, 

националномиевропскомнивоу, укључујућиизрадуполитикаупредметној 

области, обуку за омладинске раднике, успостављање законског оквира и 

доделу адекватних средстава. 
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Сарадња на темељу инструмената и управљања 

 

За ефикасно спровођење Стратегије ЕУ за младе у целој ЕУ и државама 

чланицама потребни су конкретни инструменти. Следеће мере примењиваће се 

ради остваривања циљева Стратегије ЕУ за младе према потреби на локалном, 

регионалном, националном, европском и светском нивоу:  

 

а.  Креирање политике и унапређење знања на основу доказа: Политика ЕУ за 

младе треба да се темељи и почива на стварним потребама младих и 

околностима у којима се налазе. То изискује стално истраживање, унапређење 

знања и рад са младима и омладинским организацијама на терену. Прикупљање 

неразврстаних података о младима од посебне је важности за подстицање 

разумевања потреба различитих група младих, посебно оних који имају мање 

могућности. Креирање политике засновано на доказима треба спровести уз 

подршку платформе „Yоутх Wики“, мрежа за истраживање у области младих, у 

сарадњи са међународним организацијама, као што су Савет Европе, ОЕЦД и 

друга тела, укључујући омладинске организације.  

 

б. Узајамно учење и ширење информација: Један од механизама за унапређење 

политике у области младих у погледу кључних и међусекторских области треба 

да буде узајамно учење, тј. државе чланице, Европска комисија и релевантне 

заинтересоване стране треба да уче једни од других. Експертске групе 

наставиће да израђују политичке смернице, практичне механизме и да 

размењују примере добре праксе; том стратегијом понудиће се нови механизми 

за узајамно учење, као што су стручна рецензија и стручно саветовање, форуми 

на високом нивоу, анализе и студије, следећи приоритете Стратегије ЕУ за 

младе у целости и у склопу трогодишњих планова рада. Примењиваће се 

систематичнији приступ квалитетним информацијама, раду на терену и ширењу 

информација у области младих, уз ослањање на постојеће мреже.  
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в.  Партиципативно управљање: Да би се препознало да су млади људи 

стручњаци за сопствене животе, од кључне је важности осигурати да они и 

њихове репрезентативне организације учествују у различитим фазама 

спровођења Стратегије ЕУ за младе. Учешће не само да повећава видљивост 

младих и проблема који их муче, него и у њиховим очима повећава видљивост 

доносилаца одлука у области политике младих. Један од циљева учешћа јесте и 

повећање легитимности и уважавања политика у области младих. Да би се 

изградила основа за редован грађански дијалог, заинтересованим странама дала 

већа улога у координацији спровођења стратегије, пружиле прилике за размену 

информација о активностима и резултатима, Платформом за стратегију ЕУ за 

младе, настојаће се да се олакша партиципативно управљање и координација 

спровођења стратегије. Позива се Комисија да организује наменске састанке и 

окупи, по потреби, представнике институција ЕУ, држава чланица, националних 

агенција за програме Ерасмус+ и Европске снаге солидарности, омладинских 

организација и осталих релевантних заинтересованих страна, као и локалних и 

регионалних органа власти.  

 

г. Мобилизација програма и финансијских средстава ЕУ: Стратегијом ће се 

унапређивати ефикасна примена програма и употреба финансијских средстава 

ЕУ, што се односи на нпр. програм Ерасмус+, Европске снаге солидарности, 

европске структурне и инвестиционе фондове, „Хоризонт 2020“, укључујући 

програме „Марија Скодовска Кири“, „Креативна Европа“ и програме којима се 

они настављају. Позивају се државе чланице да истраже начине синергије 

између извора финансирања, како на нивоу ЕУ, тако и на националном, 

регионалном и локалном нивоу.  

 

д.  Праћење финансирања од стране ЕУ: Транспарентност деловања у области 

младих у оквиру ЕУ треба да обухвата и праћење потрошње ЕУ на младе, 

служећи се постојећим механизмима према потреби.   
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ђ. Информисање о Стратегији ЕУ за младе: Имајући на уму да су различите 

заинтересоване стране укључене у креирање политике која се односи на младе, 

важно је на свеобухватан начин саопштити сврху и садржај Стратегије ЕУ за 

младе, језиком који млади разумеју. Стратегија ЕУ за младе у комбинацији са 

европским циљевима за младе може представљати оријентир особама, које су 

интензивно укључене у обликовање политике у области младих, као и актерима 

ван те области, чиме се ствара нови и позитивни наратив о политици ЕУ, у 

области младих и раду са младима у Европи.  

 

е. Календар будућих националних активности:3 Намена календара будућих 

националних активности јесте да се државама чланицама омогући да на 

добровољној основи деле своје приоритете у складу са Стратегијом ЕУ за младе. 

Циљ је повећати транспарентност спровођења политика у области младих на 

регионалном, националном и нивоу ЕУ. То би требало да придонесе утврђивању 

одговарајућих образаца за активности у вези са узајамним учењем, чиме би се 

одговорило на потребе сваке државе чланице понаособ. Како би се избегла 

додатна административна оптерећења, тај календар треба да се ослања на 

постојеће националне оквире за политику у области младих/ националне 

стратегије за младе.  

 

ж. Дијалог ЕУ у области младих4:13 Полазећи од достигнућа структурираног 

дијалога са младим и омладинским организација, успоставиће се нови Дијалог 

ЕУ у области младих са неопходним механизмима у циљу укључивања већег 

броја доносилаца одлука и младих људи, посебно оних чија се мишљења не чују 

и/односно оних са мање могућности, у поступак доношења одлука и спровођење 

Стратегије ЕУ за младе, подстичући њихово укључивање и политичко учешће у 

ЕУ и друштву у целини. Поред тога, треба омогућити редовнију комуникацију 

између националних радних група за Дијалог ЕУ у области младих и Европске 

комисије.  

                                            
3 За више појединости, видети Прилог бр. 2 о календарима будућих националних активности  
4За више појединости, видети Прилог бр. 1 о Дијалогу ЕУ у области младих 
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з. Координатор ЕУ за младе: Савет поздравља намеру да се у оквиру Европске 

комисије успостави Координатор ЕУ за младе у циљу унапређења међусекторске 

сарадње, као и знања и размене информација о проблемима младих у склопу 

служби Европске комисије. Координатор ЕУ за младе треба блиско да сарађује са 

различитим заинтересованим странама, како би се осигурала доследност у 

комуникацији с младима.  

 

и. Информисање младих и подршка младима: Адекватним пружањем 

квалитетних услуга информисања и обезбеђивањем квалитетних платформи за 

информисање младих на свим нивоима, укључујући и Европски портал за младе, 

уз подршку организација из целе Европе, може се унапредити равноправан 

приступ младих квалитетним информацијама о њиховим правима, 

могућностима, услугама намењеним младима и програмима ЕУ;  

 

ј. Планови рада ЕУ за младе: Стратегијом ЕУ за младе настављају се 

трогодишњи радни периоди који обухватају по два председничка трија. 

Приоритети и активности биће представљени за сваки радни период, у склопу 

планова рада ЕУ за младе. Веће ће одредити те планове рада ЕУ, заједно са 

Комисијом, почевши од радног плана за 2019-2021.Планови треба да се темеље 

на водећим начелима и приоритетима ове Стратегије, решавајући проблеме 

младих у другим саставима Савета и телима која их припремају у оквиру 

релевантних политичких области.  

 

к. Праћење, извештавање, процена: Треба спроводити периодично праћење 

оствареног напретка у циљу преиспитивања и олакшавања процеса координације 

политика. Треба утврдити примере добре праксе и њихове услове за преносивост, 

како би се државама чланицама омогућило да лакше уче једне од других. 

Комисија извештава о спровођењу Стратегије ЕУ за младе на сваке три године, на 

основу, између осталог, информација које доставе државе чланице и платформе 

„Youth Wiki“. Та платформа ће и даље бити извор података о развоју националних 
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политика у области младих. На нивоу ЕУ, омладинске организације и остале 

релевантне заинтересоване стране учествоваће непосредно у праћењу напретка 

преко платформе за стратегију ЕУ. Списак показатеља ЕУ за младе може се 

користити за праћење општег положаја младих у државама чланицама. Позивају 

се државе чланице и Европска комисија да ревидирају Списак показатеља у првој 

години након усвајања Стратегије ЕУ за младе. Могу се установити квантитативни 

и квалитативни показатељи и мерила, прилагођени потребама држава чланица и 

релевантних сектора, као средство за поређење најбољих пракси и праћење 

спровођења Стратегије. Преиспитивање политика које се односе на истраживачке 

пројекте финансиране од стране ЕУ треба спроводити од 2019. и надаље, ради 

добијања релевантних резултата политике у области младих.  

 

л.  Средњорочна ревизија: Савет спроводи средњорочну ревизију Стратегије ЕУ 

за младе, на основу извештаја о процени, који доставља Комисија до 31.12.2023. 

године. Спроводи ревизију ове Резолуције према потреби у току 2024. Године, 

да би се иста прилагодила евентуалним новим моментима и потребама.  
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Прилог бр. 1 о Дијалогу ЕУ у области младих 

 

1.Увод 

 

„Дијалог ЕУ у области младих“ означава дијалог са младим и омладинским 

организацијама у којем учествују креатори политике и доносиоци одлука, а 

према потреби и стручњаци, истраживачи и остали релевантни актери цивилног 

друштва. Служи као форум за непрекидно заједничко разматрање и саветовање 

о приоритетима, спровођењу и даљем поступању у вези с европском сарадњом у 

области младих.5 

 

Дијалог ЕУ у области младих развио се из процеса структурираног дијалога који 

је утемељен на основу резолуције о обновљеном оквиру за сарадњу у области 

младих (20102018) и додатно развијен у наредним годинама, у складу с 

резултатима континуираног праћења и процене.6 

 

Резолуцијом Савета о будућем развоју структурираног дијалога, усвојеном маја 

месеца 2017. године, позивају се државе чланице и Комисија „да преиспитају 

процес структурираног дијалога и његове циљеве за европску сарадњу у 

области младих након 2018. године и размотре иновативне и ефикасне 

начине за унапређење корисног и конструктивног дијалога и интеракције са 

младима из различитих средина, омладинским организацијама, 

истраживачима у области младих и креаторима политика, укључујући 

заинтересоване стране из других релевантних сектора.“ 

 

2.Циљеви дијалога ЕУ у области младих 

 
                                            
5 Документ 11865/18, Предлог уредбе Европског парламента и Савета о успостави програма 
„Ерасмус“: програм Уније за образовање, оспособљавање, омладину и спорт и стављању ван 
снаге Уредбе (ЕУ) бр. 1288/2013.  
6 Документ 9264/18 АДД 1 Радни документ служби Комисије о резултатима отворене методе 
координације у области младих за период 2010-2018 приложен саопштењу Комисије под називом 
„Укључивање, повезивање и оснаживање младих: нова Стратегија ЕУ за младе“.  



 

27 
 

Дијалог ЕУ у области младих треба да допринесе свеукупним циљевима и следи 

водећа начела Стратегије ЕУ за младе, како су утврђена у напред наведеној 

Резолуцији.  

 

3.Спровођење Дијалога ЕУ у области младих 

 

Најбоље би било ако би се Дијалог ЕУ у области младих реализовао у 

осамнаестомесечним радним циклусима, с једном приоритетном темом по 

циклусу, која је према потреби блиско повезана с приоритетима Стратегије ЕУ 

за младе и европским циљевима за младе.  

Сваки циклус треба да се ослања на знање стечено у претходном циклусу. 

Континурано праћење од кључне је важности за праћење исхода квалитета и 

општег утицаја на целокупан процес. У свим фазама процеса, сви релевантни 

партнери треба да спроводе поступке за мерење квалитативног и/или 

квантитативног утицаја на одговарајућем нивоу.   

 

Водећи се напред наведеним циљевима, дијалог у области младих треба да се 

темељи на приступима учешћу у различитим фазама:  

а) Информисање о могућностима учешћа, као и о општој теми, које се спроводи 

од локалног до европског нивоа;  

б) Саветовање, укључујући начине интеракције на интернету и ван њега, као и 

резултате истраживања који се темеље на доказима;  

ц) Непосредан дијалог између доносилаца одлука и младих, надовезујући се на 

примере најбоље праксе у методолошким приступима који су досад развијени у 

оквиру структурираног дијалога, као и на сталне иновације у том погледу;  

д) Стално партнерство у управљању процесом на националном и европском 

нивоу, укључујући према потреби партнерство са релевантним секторима у 

складу с темом циклуса.  

 

4. Управљање дијалогом ЕУ у области младих 
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Управљање Дијалогом ЕУ у области младих треба додатно да се темељи на 

искуствима из прошлости, с циљем постизања јаснијег и једноставнијег 

процеса.  

Различита партнерства на различитим нивоима, на пример с омладинским 

саветима, омладинским организацијама и осталим заинтересованим странама у 

области младих, као и с партнерима из других сектора, могу бити од користи 

када је реч о пружању подршке спровођењу Дијалога ЕУ у области младих и 

управљању њиме.  

 

Државе чланице подстичу се да омогуће учешће младих у свим фазама 

спровођења Дијалога ЕУ у области младих, између осталог, додељивањем 

водеће улоге националном омладинском савету у националној радној групи.  
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Прилог бр. 2 о Календару будућих националних активности 

 

У циљу повећања транспарентности у процесу спровођења политика у области 

младих на регионалном, националном и нивоу ЕУ, сврха календара будућих 

националних активности (календари) јесте да омогуће држава чланицама да на 

добровољној основи размењују приоритете у складу са Стратегијом ЕУ за младе.  

Политике у области младих у државама чланицама представљају неке од 

најважнијих инструмената за спровођење Стратегије ЕУ за младе. Често се 

консолидују у националну стратегију за младе или у еквивалентан документ за 

планирање политике у области младих. Садржај националних стратегија у 

области младих може бити веома битан за друге државе чланице због тога што 

им омогућава остваривање синергије, олакшава сарадничко учење и доприноси 

утврђивању и груписању различитих интереса и конкретних потреба држава 

чланица у изради политика у области младих.  

 

Сабирање будућих националних приоритета у области младих на једном месту 

има за циљ:  

 Формирање базе знања ради подстицања могућих билатералних и 

мултилатералних пројеката и активности у области креирања политика 

за младе;  

 Омогућавање државама чланицама да делују стратешки заједно с 

другим државама чланицама, у погледу националних потреба и 

будућих стратегија;  

 Утврђивање области у којима државе чланице могу да уче једне од 

других;  

 Да се националним и регионалним активностима додели улога на 

европској сцени.  

 

У својим календарима, државе чланице могу:  

 Именовати одговорне актере;  
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 Направити концепт начина на који се се европски приоритети преводе 

у национални контекст, повезујући их с конкретним активностима;  

 Утврдити како су активности садржане у плановима повезане с 

националним и програмима ЕУ за финансирање у обалсти младих, као 

што су Ерасмус+, Европске снаге солидарности, Омладинска гаранција 

и програми којима се они настављају у оквиру вишегодишњег 

финансијског оквира за период 2021-2027.  

 

У најбољем случају, приликом израда календара треба се водити начелом 

партиципације младих у процесу креирања политике. Требало би такође 

подстицати учешће националних агенција за програме Ерасмус+ и Европске 

снаге солидарности у наведеном процесу, уз сарадњу с различитим 

међусекторским актерима.  

 

Календари треба да буду доступни јавности како би се у највећој мери остварио 

потенцијал узајамног учења и синергије.  
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Прилог бр. 3 о европским циљевима за младе 

 

 

Европски циљеви за младе7 исход су шестог циклуса структурираног дијалога с 

младим, доносиоцима одлука, истраживачима и осталим заинтересованим 

странама који се спроводио под називом „Млади у Европи: Шта следи даље?“. 

Циљ тог циклуса био је да се прикупе мишљења младих и заједнички допринесе 

стварању Стратегије ЕУ за младе за период 2019-2027.  

 

Европски циљеви за младе представљају визију за Европу, која омогућава 

младима да остваре свој пуни потенцијал. Њима се утврђују међусекторске 

области које утичу на живот младих и указује се на изазове које треба 

савладати.  

У првој фази шестог циклуса структурираног дијалога, у центру пажње налазило 

се креативно промишљање и утврђивање заједничког схватања о томе шта је 

тема тог циклуса. Млади су, заједно с доносиоцима одлука, утврђивали теме 

релевантне за креирање политике у области младих, што је истраживачима 

укљученим у процес послужило као основа за осмишљавање расправе на нивоу 

целе Европе. У фази расправе која је потом уследила, учествовали су млади из 

целе Европе и из широког спектра средина преко фокусних група, анкета и 

других метода. На темељу резултата расправе, омладински делегати и 

доносиоци одлука заједно су формулисали 11 европских циљева за младе, 

наведених у наставку, које су министри у великој већини поздравили у току 

следеће расправе о политикама на састанку Савета ЕУ за младе. У последњој 

фази циклуса, у центру пажње било је планирање конкретних корака и 

испитивање начина за спровођење европских циљева за младе.  

У складу са својим надлежностима, државе чланице и Европска комисија 

позивају се да пронађу надахнуће у европским циљевима за младе и да ту 

визију, када је то прикладно, укључе у све повезане политике и агенде.   

Иконице циљева за младе дизајнирала је Миреиле ван Бремен. 

                                            
7www.youthgoals.eu 
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1. ПОВЕЗИВАЊЕ ЕУ СА МЛАДИМА 

 

Контекст: Све већи број младих нема поверење у ЕУ и сусреће се с 

потешкоћама у разумевању њених начела, вредности и функционисања. 

Уочено је такође да мањкавости демократије („демократски дефицити“) у 

процесима ЕУ представљају један од разлога за пораст евроскептицизма 

међу младима.  

 

Циљ: Подстицати осећање припадности младих европском пројекту и изградити 

мост између ЕУ и младих, како би се повратило поверење и повећало њихово 

учешће.  

 

Потциљеви: 

 Гарантовати конструктивно учешће младих и дијалог са њима у свим 

фазама доношења одлука ЕУ, унапређивањем постојећих и стварањем 

нових механизама за учешће.   

 Обезбедити равноправан приступ квалитетним и непристрасним 

информацијама, прилагођеним младима о начину рада ЕУ и учествовању у 

раду ЕУ, као и могућностима које нуди.  

 Увести и повећати образовање о Европи и ЕУ у формалном и неформалном 

окружењу.   

 Гарантовати  правично  представљање  свих  држава чланица у 

политичким  и административним телима ЕУ, у складу с начелом 

равноправног грађанства.  

 Повећ ати буџет и утицај програма ЕУ за младе.  

 Градити поверење младих у пројекат ЕУ решавањем мањкавости 

демократије, те недостатка транспарентности и видљивости.   

 Институционализовати процене политика ЕУ у погледу прилагођености 

младима, као и њихових утицаја и резултата.  
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2. ЈЕДНАКОСТ СВИХ РОДОВА 

 

Контекст: Дискриминација заснована на роду и даље погађа велики број 

младих, посебно жена. Потребно је осигурати равноправност у погледу 

могућности и приступа правима младим људима свих родова, укључујући и 

припаднике небинарне и ЛГБТQИ+8 популације младих.  

 

Циљ: Осигурати равноправност свих родова и родно осетљиве приступе, у свим  

 

Потциљеви: 

 Сузбити дискриминацију и обезбедити једнака права за све родове у 

културном, политичком и социо-економском животу.  

 Упознати целокупно друштво с постојањем родне неравноправности и 

дискриминације засноване на роду, посебно у медијима.  

 Искоренити родно засновано насиље ефикасним спречавањем и 

сузбијањем свих његових облика.  

 Уклонити стереотипне родне улоге и прихватити различите родне 

идентитете у образовним системима, породичном животу, на радном месту 

и у другим областима живота.   

 Искоренити родно засновану структуралну дискриминацију на тржишту 

рада и обезбедити равноправност у погледу права, приступа и могућности.   

 Обезбедити да сви примају једнаке плате за исти рад и једнаку поделу 

одговорности за старање.  

 Обезбедити равноправност приступа формалном и неформалном 

образовању, као и то да образовни системи буду обликовани у складу с 

родно осетљивим приступима.   

 

  

                                            
8Скраћеницом „ЛГБТQИ+“ желе се обухватити нехетеросексуални и/или небинарни 
идентитети: слова означавају лезбијке, гејеве, бисексуалне, трансродне, квир и особе које 
нису сигурне у свој род/сексуалну оријентацију, те интерсексуалне особе, док знак „+“ говори 
да тај списак није коначан  
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3. ИНКЛУЗИВНА ДРУШТВА 

 

Контекст: Једна трећина младих у Европи налази се у ризику од сиромаштва 

и друштвене изопштености. Многи немају приступ својим социјалним 

правима. Многи се и даље суочавају с многобројним облицима 

дискриминације, предрасудама и злочинима из мржње. Нове појаве у вези с 

миграцијама довеле су до неколико друштвених и инклузивних изазова. 

Дакле, од кључне је важности радити на остварењу права свих младих у 

Европи, укључујући и оне најмаргинализованије и најизопштеније. 

 

Циљ: Омогућити и осигурати укљученост свих младих у друштво.  

 

Потциљеви: 

 Обезбедити правну заштиту и спровођење међународних правних 

иструмената за борбу против свих врста дискриминације и говора мржње, 

имајући у виду да су млади изложени многобројним облицима 

дискриминације.  

 Унапредити рад на терену, који је усмерен на информисање 

маргинализоване омладине како би се млади упознали са просторима, 

могућностима и искуствима која су им на располагању.  

 Обезбедити да сви маргинализовани млади људи имају равноправан 

приступ формалном и неформалном окружењу за учење, водећи рачуна о 

свим димензијама укључености.  

 Јачати капацитете наставног особља за рад с маргинализованом 

омладином.  

 Обезбедити више простора, могућности, средстава и програма за 

подстицање дијалога и друштвене кохезије, те борбу против 

дискриминације и сегрегације.  

 Јачати друштвену подршку, спровођењем права на зараду која покрива 

егзистенцијални минимум, на правичне услове рада и приступ свих људи 
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квалитетној здравственој заштити и предвиђањем посебних мера за 

маргинализовану омладину.  

 Обезбедити учешће маргинализоване омладине у свим процесиа 

доношења одлука, као и кључне улоге младих, посебно у процесима који 

се тичу њихових права, добробити и интереса.  
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4. ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНСТРУКТИВНИ ДИЈАЛОГ 

 

Контекст: Млади се суочавају с потешкоћама када треба да провере 

тачност и поузданост информација. Требало би да буду адекватније 

припремљени за сналажење у медијском окружењу и учешће у 

конструктивном дијалогу.  

 

Циљ: Обезбедити бољи приступ младих поузданим информацијама, подржати 

њихову способност да критички вреднују информације и учествују у 

партиципативном и конструктивном дијалогу. 

 

Потциљеви: 

 Оснажити младе да постану критички настројени и одговорни корисници и 

произвођачи информација.  

 Оспособити младе за препознавање и пријављивање обмањујућих вести 

које се понављају и за проверавање тачности извора вести које користе.  

 Оспособити младе за препознавање и пријављивање говора мржње и 

дискриминације на интернету и ван њега.  

 Обезбедити могућност за учешће младих у учтивом и толерантном 

дијалогу, уз употребу ненасилне реторике на интернету и ван њега.   

 Обезбедити једноставан приступ лако разумљивим информацијама 

прилагођеним младима, које се темеље на етичким кодексима и 

стандардима квалитета.  

 Обезбедити да родитељи и старатељи, као и сви они који су укључени у 

образовање и оспособљавање младих, поседују вештине медијске и 

дигиталне писмености и да представљају поуздане изворе информација за 

младе.  
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5. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И ДОБРОБИТ 

 

Контекст: Значајан и све већи број младих широм Европе изражава 

забринутост због распрострањености међу својим вршњацима и проблема у 

вези с менталним здрављем, као што су велики стрес, анксиозност, 

депресија и друге менталне болести. Млади наводе огромне друштвене 

притиске с којима се данас суочавају и изражавају потребу за побољшањем 

услуга здравствене заштите када је реч о менталном здрављу.  

 

Циљ: Унапређење менталног здравља и искорењивање стигматизације 

менталних здравствених проблема, чиме се унапређује социјална инклузија 

свих младих.  

 

Потциљеви: 

 Подстицати развој самосвести и смањење компетитивности у менталном 

склопу младих људи, подстичући уважавање вештина и предности 

појединаца.   

 Заштитити право на рад и образовање особа с менталним здравственим 

проблемима у току болести и након ње, како би се оспособили за 

остваривање својих амбиција.  

 Развој инклузивног међусекторског приступа пружању здравствене заштите 

у области менталног здравља за све, а посебно за маргинализоване групе.  

 Обезбедити квалитетну обуку из прве помоћи у области менталног здравља 

за сва стручна лица која раде са младима, као и за њихове породице и 

пријатеље.   

 Обезбедити инклузивно, достојанствено и добро финансирано лечење, 

увођењем високо квалитетних услуга здравствене заштите у области 

менталног здравља у свим здравственим установама.  

 Усмерити пажњу на мере превенције којима се омогућава да млади стекну 

знање и вештине неопходне за унапређење менталне добробити.  
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 Борити се против стигматизације због проблема са менталним здрављем 

израдом програма за подизање свести.  
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6. КОРАК НАПРЕД ЗА МЛАДЕ У СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА 
 

Контекст: Упркос општој посвећености ЕУ руралном развоју и с обзиром на 

чињеницу да је до 2015. скоро трећина становника ЕУ живела у сеоским  

подручјима, распрострањене су разлике између живота у градском и сеоском  

подручју.9 Из тог разлога, важно је обезбедити равноправност младих из 

градских и сеоских средина.  

 

Циљ: Створити услове који омогућавају младима да остваре своје потенцијале у 

сеоским срединама.  

 

 

 

Потциљеви: 

 Обезбедити одговарајућу инфраструктуру у сеоским срединама, како би се 

осигурала правичност у погледу пружања јавних услуга, повезаности 

података и стамбених могућности за младе.  

 Обезбедити стварање одрживих, високо квалитетних радних места, 

доступних младим људима у сеоским срединама.  

 Обезбедити децентрализацију различитих активности младих, за младе и 

оних које укључују младе ради подршке њиховој инклузији и добробити 

локалних заједница.  

 Обезбедити активно учешће младих из сеоских подручја у процесима 

доношења одлука.  

 Обезбедити равноправност приступа младих из сеоских средина високо 

квалитетном образовању.  

 Формирати позитивну слику о сеоским срединама.  

 Обезбедити заштиту сеоских традиција.  

 

  
                                            
9https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU 
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7. КВАЛИТЕТНО ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА СВЕ 
 

Контекст:  Млади се суочавају с високом стопом незапослености младих, 

несигурним и израбљивачким условима рада, као и дискриминацијом на 

тржишту рада и радном месту. Због недостатка информација и 

одговарајућих вештина за будуће запослење, млади не могу да се у 

потпуности интегришу на тржишту рада. Из тог разлога, потребно је 

предузети мере за обезбеђивање квалитетног запослења за све.  

 

Циљ: Гарантовати доступно тржиште рада с могућностима које воде до 

квалитетних радних места за све младе људе.   

 

Потциљеви: 

 Створити квалитетна радна места, која гарантују правичне услове рада, 

радна права и право на зараду која покрива егзистенцијални минимум за 

све младе.  

 Очувати социјалну и здравствену заштиту за све младе раднике.  

 Гарантовати правично поступање и равноправне могућности за све младе, 

како би се окончала дискриминација на тржишту рада.  

 Обезбедити да сви млади људи имају равноправне прилике за развој 

потребних вештина и стицање практичног искуства, како би им се олакшао 

прелаз из образовања на тржиште рада.  

 Гарантовати признавање и вредновање компетенција стечених током 

приправничког стажа, обавезне стручне праксе у средњој стручној школи и 

других облика учења кроз рад, као и волонтирања и неформалног 

образовања.  

 Обезбедити укљученост младих и омладинских организација, као 

равноправних партнера у изради, спровођењу, праћењу и процени 

политика у области запошљавања на свим нивоима.  
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 Обезбедити равноправност приступа квалитетним информацијама и 

адекватне механизме подршке за припрему младих за промене на тржишту 

рада и у будућност рада.   
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8. КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ 
 

Контекст: Образовање је и даље кључни чинилац активног грађанства, 

инклузивног друштва и запошљивости. Зато је потребно проширити нашу 

визију образовања за 21. век и посветити већу пажњу преносивим вештинама, 

учењу усмереном на ученике и неформалном образовању, ради постизања 

истински равноправног и универзалног приступа квалитетном учењу.  

 

Циљ: Интегрисати и унапредити различите облике учења, у циљу припремања 

младих за изазове несталног живота у 21. веку.   

 

Потциљеви: 

 Гарантовати универзалан и равноправан приступ квалитетном образовању и 

целоживотном учењу.  

 Обезбедити да сви млади имају приступ адекватно финансираном 

неформалном образовању на свим нивоима, које је признато и вредновано.  

 Унапређивати отвореност и подржавати развој међуљудских и 

међукултурних вештина.  

 Креирати и спроводити методе усмерене на ученика, које су у већој мери 

персонализоване, партиципативне и кооперативне у свакој фази 

образовног процеса.  

 Гарантовати да образовање омогућује свим младим људима да стекну 

вештине као што су управљање новцем и здравствено образовање, 

укључујући полно и репродуктвино здравље.  

 У оквиру формалног и неформалног образовања укључити методе које 

омогућавају ученицима да развију личне вештине, укључујући критичко и 

аналитичко мишљење, креативност и учење.  

 Обезбедити да млади имају приступ грађанском васпитању, како би им се 

пренело знање о политичким системима, демократији и људским правима, 

које се такође стиче кроз искуства на нивоу заједнице, у циљу унапређења 

активног учешћа грађана.  



 

43 
 

 

9. ПРОСТОР И УЧЕШЋЕ ЗА СВЕ 
 

 

Контекст: Млади људи су недовољно заступљени у процесима доношења 

одлука које се односе на њих, упркос томе што је њихово учешће од кључне 

важности за демократију. Потребно је да имају приступ физичким 

просторима у својим заједницама, чиме би се пружила подршка њиховом 

личном, култруном и политичком развоју.  

 

Циљ: Ојачати демократско учешће и самосталност младих, те обезбедити простор 

намењен младима у свим областима друштва.  

 

Потциљеви: 

 Обезбедити да млади могу на одговарајући начин да утичу на све области 

друштва и све фазе у поступцима доношења одлука, од утврђивања 

програма до спровођења, праћења и процене применом механизама и 

структура прилагођених и доступних младима, чиме се обезбеђује да 

политике одговарају на потребе младих.  

 Обезбедити равноправан приступ свакодневном одлучивању за све младе 

из различитих средина.  

 Повећати учешће младих, а самим тим и равноправну заступљеност у 

изборном процесу, као и у изабраним органима и другим органима који 

доносе одлуке на свим нивоима друштва.  

 Обезбедити физичке објекте и инфраструктуру којима управљају млади, 

под називом простори за младе и утврдити да су ти простори самостални, 

отворени и безбедни, доступни свима и да пружају стручну помоћ за развој 

и пружају могућности за учешће младих.  

 Осигурати безбедне виртуелне просторе за младе, који су доступним свим 

младим људима и омогућавају приступ информацијама и услугама, те 

пружају могућности за учешће младих.  
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 Обезбедити одрживо финансирање, заједничко признавање и развој 

квалитетног рада са младима, у циљу јачања омладинских организација и 

њихове улоге у инклузији, учешћу и неформалном образовању.  

 Пружити релевантне, свеобухватне информације прилагођене младима, 

које су такође обликовали млади односно које су обликоване у сарадњи с 

њима, како би се омогућило учешће младих.  

 

  



 

45 
 

10. ОДРЖИВА ЗЕЛЕНА ЕВРОПА 
 

Контекст: Данас је потрошња таква да је животна средина тешко може 

поднети. Друштво мора да делује против климатских промена и растућих 

опасности по животну средину. Али, наше друштво не може да реши проблем 

који није спремно да призна. Зато свако, укључујући младе, мора почети да 

преузима одговорност за своје поступке и утицај на живот будућих генерација. 

Остварити одрживост није избор, то је обавеза.  

 

Циљ: Друштво у којем су сви млади активни и образовани у погледу заштите 

животне средине и способни да остваре промене у свакодневном животу.  

 

Потциљеви: 

 Осигурати да су сви, укључујући младе, свесни тога како њихови поступци 

утичу на животну средину.  

 Оснажити целокупно друштво, а посебно младе, да делују као покретачи 

промена у процесима унапређења животне средине и одрживог развоја.  

 Узети у обзир како политичке и животне одлуке утичу на животну средину 

и истовремено обезбедити учешће младих у креирању политике за 

одрживи развој на свим нивоима.  

 Појачати међународну сарадњу у циљу окончања производње и потрошње 

које су штетне за животну средину.  

 Подржати и повећати могућности за волонтирање младих у сектору заштите 

животне средине.   

 Обезбедити да сви, а поготово млади, имају приступ инфраструктури која 

не угрожава животну средину, како би водили одрживији начин живота.  

 Проширити истраживања и иновације у решења и технологије који су 

безбедни за животну средину.   
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11. ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕВРОПСКИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ 
 

 

 

 

 

 

Контекст: Омладинске организације и европски програми за младе укључују 

милионе младих у циљу подршке активног грађанства и развоја животних 

вештина младих. Међутим, ни омладинске организације ни европски програми 

за младе немају довољно средстава, а нису ни довољно признати нити 

приступачни. 

 

Циљ: Свим младим људима обезбедити равноправан приступ омладинским 

организацијама и европским програмима за младе, чиме се изграђује друштво 

засновано на европским вредностима и идентитету. 

 

Потциљеви: 

 Свим младим људима обезбедити видљивост и пружити квалитетне 

информације о омладинским организацијама и европским програмима за 

младе.  

 Обезбедити довољно средстава из програма ЕУ за омладинске 

организације, како би могле развијати пројекте и приступити структуралној 

помоћи, ради спровођења својих задатака и подршке раду тих 

организација.  

 Осигурати бољу повезаност омладинских организација и европских 

програма за младе с образовним системима и препознати их као актере 

којима се подстичу животне вештине и активно грађанство.   

 Повећати приступачност европских програма за младе, осигурати 

административни поступак прилагођен младима и пружати подршку и 

квалитетне информације свим учесницима и подносиоцима захтева.  
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 Радити са маргинализованом омладином на терену и пружити им подршку 

да се активирају у омладинским организацијама и групама, као и 

програмима ЕУ за младе.  

 Повећати ресурсе и проширити спектар бесповратних средстава и 

разноликост иницијатива доступних омладинским организацијама и 

групама.  

 Обезбедити учешће младих у поступцима управљања европским 

програмима за младе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


