
w
w

w
.e

ry
ic

a.
or

g

Evropska listina o informiranju mladih

Preambula
Živimo v kompleksni, digitalizirani družbi in v medsebojno povezanem svetu, ki nudi veliko izzivov in priložnosti. Dostop do informacij 
ter zmožnost analiziranja in uporabe informacij postajata vedno pomembnejša za mlade v Evropi in zunaj nje. Delo na področju infor-
miranja mladih pomaga pri doseganju njihovih želja in jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju v družbi. Informiranje mora potekati na 
načine, ki širijo izbiro, ki je na voljo mladim, ter tako, da se spodbuja njihova avtonomnost in krepitev moči.

Spoštovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin vključuje tudi pravico vseh mladih do dostopa do celovitih, objektiv-
nih, razumljivih in do zanesljivih informacij o vseh njihovih vprašanjih in potrebah. Pravica do informacij je priznana v Splošni deklaraciji  
o človekovih pravicah, Konvenciji o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter  
v Priporočilih Sveta Evrope št. (90) 7, CM/Rec(2010)8 in CM/Rec(2016)7 o informiranju in svetovanju za mlade ter dostopu mladih do pravic. 
Ta pravica je tudi podlaga za dejavnosti informiranja mladih, ki jih izvaja Evropska unija.

Splošno informiranje mladih zajema vse teme, ki zanimajo mlade in vključuje celo vrsto dejavnosti: informiranje, svetovanje, nudenje 
podpore, vodenje, usposabljanje, mreženje in napotitev na specializirane službe za namene angažiranja in opolnomočenja mladih.  
Te dejavnosti lahko opravljajo mladinski informacijski centri ali službe za informiranje mladih v drugih strukturah in okoljih. Načela te listi-
ne so namenjena vsem oblikam splošnega informiranja mladih. So podlaga za minimalne standarde in merila kakovosti, ki naj bi jih uvedli 
v vsaki državi kot sestavni del razumljivega, skladnega in usklajenega pristopa do informiranja mladih, ki je del mladinske politike.
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Sprejeta 27. aprila 2018 na 29. zasedanju Generalne skupščine Evropske agencije za informiranje in svetovanje mladih (ERYICA)  
v mestu Cascais (Portugalska) 
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Načela
1. NEODVISNOST
1. 1. Ponujene informacije so celovite; zagotavljajo pregled različnih možnosti in temeljijo na pluralističnih in preverjenih virih.
1. 2. Ponujene informacije so neodvisne od vsakršnega verskega, političnega, ideološkega ali komercialnega vpliva.
1. 3. Viri financiranja za izvajanje informiranja mladih ne smejo ogrožati uveljavljanja katerega koli načela te listine.

2. DOSTOPNOST
2. 1. Informativni servisi za  mlade zagotavljajo vsem mladim enakopraven dostop.
2. 2. Mladinski informativni centri za informiranje in storitve so dostopni, zanimivi in vidni mladim.
2. 3. Informacije za mlade so razumljive mladim.

3. VKLJUČENOST
3. 1. Informativni servisi za mlade so odprti vsem mladim in ne izvajajo nobene oblike diskriminacije.
3. 2. Storitve informativnih centrov za mlade so za mlade brezplačne.
3. 3. Informativni servisi za mlade si prizadevajo doseči vse mlade na učinkovite načine ter primerno vsem skupinam in potrebam.

4. NA PODLAGI POTREB
4. 1. Storitve informativnih servisov za mlade temeljijo na potrebah mladih.
4. 2. Razpoložljive informacije zajemajo vse teme, ki so zanimive za mlade.
4. 3. Vsakega uporabnika se spoštuje kot posameznika in vsak odgovor na vprašanje je prilagojen posamezniku na učinkovit  

in primeren način.
4. 4. Strukture informiranja za mlade imajo dovolj človeških virov, da lahko zagotavljajo podporo in storitve prilagojene posamezniku.

5. ZA KREPITEV MOČI
5. 1. Informativni servisi za mlade krepijo mlade in spodbujajo njihovo avtonomnost.
5. 2. Informativni servisi za mlade nudijo mladim sposobnosti medijske in informacijske pismenosti, da bodo delovali na varen  

in odgovoren način. 
5. 3. Službe za informiranje mladih spodbujajo aktivno državljanstvo in sodelovanje.

6. SODELOVALNO
6. 1. Mladi sodelujejo pri ustvarjanju, širjenju in pri ocenjevanju informacij za mlade na različnih ravneh in v različnih oblikah.
6. 2. Informativni servisi za mlade zagotavljajo platforme za izvajanje vrstniških dejavnosti.
6. 3. Mlade se spodbuja k posredovanju povratnih informacij kot del procesa stalnega razvoja informativnih dejavnosti za mlade.

7. ETIČNOST
7. 1. Informativni servisi za mlade spoštujejo pravico mladih do zasebnosti, zaupnosti in do anonimnosti. Informativni servisi  

za mlade zagotavljajo varno okolje za mlade. 
7. 2. Merila za izbiranje informacij so javna in razumljiva. Avtor in namen informacije morata biti jasna in vidna. 
7. 3. Vse izdelane in posredovane informacije so natančne, popolne, ažurne in preverjene.

8. STROKOVNOST
8. 1. Informacije za mlade na strokoven način posreduje za to usposobljeno osebje.
8. 2. Izvajalci informiranja za mlade  so medijsko in informacijsko pismeni.
8. 3. Informativni servisi za mlade sodelujejo s primernimi deležniki za prepoznavanje potreb, iskanje sinergij, deljenje znanja  

in zagotavljanje vidnosti informacij za mlade. 
8. 4. Izvajalci informiranja za mlade sodelujejo na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in na mednarodni ravni ter delijo dobre  

prakse in znanje.
8. 5. Izvajalci informiranja za mlade zagotavljajo, da imajo mladi znanje in sposobnosti za uporabljanje digitalnih storitev, ki so jim 

namenjene.

9. PROAKTIVNOST
9. 1. Informativni servisi za mlade so inovativni pri izbiri strategij, metod in orodij za doseganje mladih.
9. 2. Izvajalci informiranja za mlade se zavedajo novih dosežkov, relevantnih zakonov in so vedno obveščeni o trendih med mladimi.
9. 3. Izvajalci informiranja za mlade so proaktivni deležniki na medijskem in informacijskem področju za zagotovitev vidnosti  

kakovostnih mladinskih informacij. 
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