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Европска повеља о информацијама за младе

Предговор

Живимо у сложеним, дигитализованим заједницама и међусобно повезаном свету који нуди многе изазове и могућности. 
Приступ информацијама и способност анализе и употребе информација је све важнији за младе људе како у Европи, тако и шире. 
Омладински информативни рад помаже младим људима да остваре своје тежње и промовишe њихово учешће као активних 
чланова друштва. Информације би требало да буду пружене на начин који проширује изборе доступне младим људима, 
промовишући њихову аутономију и оснаживање.

Поштовање демократије, људских права и основних слобода подразумева право свих младих људи на приступ свеобухватним, 
објективним, разумљивим и поузданим информацијама, о свим питањима и потребама које они изразе. Ово право на 
информације је препознато у Универзалној декларацији о људским правима, Конвенцији о правима детета, Европској конвенцији 
за заштиту људских права и основних слобода и у Препоруци N° (90) 7, CM/Rec(2010)8 и CM/Rec(2016)7 Савета Европе које се тичу 
информисања и саветовања младих и њиховог приступа правима. Ово право је такође и основа активности Европске уније на 
пољу информисања младих.

Општи омладински информативни рад обухвата све теме које занимају младе људе и подразумева низ активности: информисање, 
саветовање, подршку, тренинге, обуке, умрежавање и упућивање на специјализоване услуге како би млади људи ангажовали  
и оснажили. Ове активности могу да пружају омладински информативни центри или информативне служби за младе у оквору 
других структура. Као намена принципа ове Повеље истиче се њихово примењивање на све облике општег омладинског 
информативног рада. Они представљају основу за минималне стандарде и меру квалитета који треба да се успоставе у свакој 
земљи као елемент свеобухватног, ресурсног, кохерентног и координисаног приступа омладинском информативном раду, који 
је саставни део омладинске политике.

Европска повеља  
о информацијама за младе
Усвојена у Кашкашу (Португал) 27. априла 2018. године на 29. генералној скупштини  
Европске агенције за информисање и саветовање младих (ERYICA).
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Принципи
1. НЕЗАВИСНОСТ
1.1 Понуђене информације су свеобухватне, пружају преглед различитих доступних избора, заснивајући се на плурализму  

и провереним изворима.
1.2 Понуђене информације су независне од било којег верског, политичког, идеолошког или комерцијалног утицаја.
1.3 Извори финансирања информација за младе не угрожавају примену било којег принципа ове Повеље.

2. ДОСТУПНОСТ
2.1 Услуге информисања младих гарантују једнакост у приступу информацијама свим младим људима.
2.2 Информативни центри и услуге информисања младих су лако доступне, атрактивне и видљиве.
2.3 Информације за младе треба да буду разумљиве.

3. ИНКЛУЗИВНОСТ
3.1 Услуге информисања младих су отворене за све младе људе, искључујући сваки облик дискриминације.
3.2 Услуге информисања младих су бесплатне.
3.3 Информативни центри и услуге информисања младих настоје да досегну до свих младих људи, на начине који  

су ефикасни и примерени различитим групама и потребама.

4. ЗАСНОВАНОСТ НА ПОТРЕБАМА
4.1 Услуге информисања младих се заснивају на потребама младих људи.
4.2 Доступне информације покривају све теме које су младим људима важне.
4.3 Сваки корисник се поштује као индивидуа, а одговор на свако питање је персонализован на начин који је ефикасан  

и примерен.
4.4 Информационе структуре за младе би требало да располажу са довољно људских ресурса како би гарантовале 

перосанизовану подршку и услуге.

5. ОСНАЖИВАЊЕ
5.1 Услуге информисања младих оснажују младе људе и негују њихову аутономију.
5.2 Услуге информисања младих развијају код младих људи медијске и вештине информационе писмености како би могли  

да поступају на безбедан и одговоран начин.
5.3 Услуге информисања младих промовишу активно грађанство и учешће.

6. УЧЕШЋЕ
6.1 Млади учествују у производњи, ширењу и евалуацији информација за младе, на различитим нивоима и у различитим 

облицима.
6.2 Услуге информисања младих нуде платформе за вршњачке активности.
6.3 Млади се охрабрују да дају повратне информације које чине саставни део даљег развоја услуга информисања младих.

7. ЕТИЧНОСТ
7.1 Услуге информисања младих поштују право младих на приватност, поверљивост и анонимност. Услуге информисања 

младих обезбеђују сигурну средину за младе људе.
7.2 Критеријуми за одабир информација су јавни и разумљиви. Аутор и сврха информација су јасни и видљиви.
7.3 Све произведене или дистрибуиране информације су тачне, потпуне, ажурне и проверене.

8. ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
8.1 Услуге информисања младих пружа, на професионалан начин, особље обучено за ту сврху.
8.2 Омладински инфо радници поседују вештине медијске и информационе писмености.
8.3 Службе информисања младих сарађују са релевантним заинтересованим странама у циљу идентификовања потреба 

младих, развијања сарадње, размене знања и вештина, стварајући информације за младе видљивим.
8.4 Омладински инфо радници сарађују на локалном, регионалном, националном, европском и међународном нивоу, делећи 

знања и примере добре праксе.
8.5 Омладински инфо радници осигуравају да млади развијају знања и вештине неопходне за употребу дигиталних услуга  

које су њима намењене.

9. ПРОАКТИВНОСТ
9.1 Услуге информисања младих су иновативне у питању избору стратегија, метода и средстава којима се желе досегнути млади.
9.2 Омладински инфо радници су свесни нових развојних токова, релевантних закона и информишу се о трендовима који 

постоје међу младима.
9.3 Омладински инфо радници су проактивне фигуре у медијима и на тај начин осигуравају видљивост квалитетног 

информисање младих.
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