Інформаційна довідка про
співробітництво між Україною та Радою Європи
у сфері молодіжної політики
Рада Європи – авторитетна міжнародна організація, програми діяльності якої
охоплюють такі сфери суспільного життя, як права людини, правове
співробітництво, соціальні та економічні питання, охорона здоров`я, культура,
освіта, культурна спадщина, спорт, молодь, місцева демократія. Одним із важливих
напрямків діяльності цієї організації є також розвиток поглибленого партнерства у
молодіжній сфері з країнами Центральної та Східної Європи. Україна має
двосторонні відносини з Радою Європи на міжвідомчому та громадському рівнях.
Одним із важливих заходів, що організовується та підтримується Радою
Європи на міжвідомчому рівні є Конференція європейських міністрів,
відповідальних за питання молоді.
Конференції профільних міністрів є важливим інструментом міжурядового
співробітництва серед країн-членів Ради Європи, адже такі зустрічі забезпечують
міністрів можливістю зустрічатися на регулярній основі з метою обговорення
актуальних питань та розробляти орієнтири для подальшої роботи Ради Європи.
Конференції організовуються кожні три або чотири роки, в них беруть
участь міністри у справах молоді з 50 держав-учасниць Європейської культурної
конвенції, а також делегати різних організацій, що займаються питаннями молоді.
Особливість Конференцій міністрів, відповідальних за питання молоді,
полягає в тому, що в їх проведення активно долучаються молодіжні організації, як
в процес підготовки, так і в процес обговорення під час роботи Конференцій.
Кожній Конференції передує Молодіжний захід, що об'єднує представників
молодіжних громадських організацій, представників молоді, які беруть участь у
роботі Конференції в складі національних делегацій.
Протягом останніх років співробітництво між Радою Європи та
українськими партнерськими організаціями/установами, до компетенції яких
відносяться питання молоді, значно активізувалось, особливо після проведення в
Києві у 2008 році 8-ї Конференції європейських міністрів, відповідальних за
молодіжну політику. Основними завданнями 8-ї Конференції було підготовка її
ключового документу «Майбутнє молодіжної політики Ради Європи: ПОРЯДОК
ДЕННИЙ 2020». Основним положенням цього документу є стратегічне визначення
пріоритетів у сфері молодіжної політики країн – учасниць Культурної Конвенції
Ради Європи на період 2009-2020 рр. та, відповідно до них, стратегій у сфері
молодіжної політики на національному рівні.
Окрім участі у Конференціях міністрів, міжурядове співробітництво у сфері
молоді відбувається шляхом проведення на постійній основі засідань Керівного
комітету з питань молоді Ради Європи (CDEJ) та Спільної ради з питань
молоді (CMJ).
Європейський керівний комітет з питань молоді Ради Європи об'єднує
представників міністерств або органів, відповідальних за молодіжні справи, країнчленів Ради Європи та учасників Європейської культурної конвенції. Керівний
комітет з питань молоді Ради Європи сприяє співпраці між урядами в молодіжному
секторі та служить основою для того, щоб порівняти національну молодіжну
політику, обмінюючись кращим методами з іншими країнами. Участь
представників України у засіданнях Європейського керівного комітету з питань
молоді Ради Європи та Спільної ради з питань молоді сприяє розширенню

співробітництва у сфері молодіжної політики між Україною та країнами Ради
Європи та використовується для подальшого підвищення міжнародного авторитету
України, забезпечення її національних інтересів, інформування європейського
співтовариства про хід та результати соціально-економічних реформ в Україні,
практичну роботу, що здійснюється Урядом України в інтересах молоді.
Під час проведення Генеральної асамблеї Європейського Молодіжного
Форуму в листопаді 2010 року в м. Київ з метою розвитку співпраці у сфері
молодіжної політики з Радою Європи українською стороною було запропоновано
розробити та укласти Рамкову програму співробітництва у сфері молодіжної
політики. Мета Рамкової програми – сприяння розвитку молодіжної політики в
Європі і Україні, особливо у сфері розвитку мобільності молоді, її участі в житті
суспільства, затвердженню здорового способу життя серед дітей і молоді, визнанні
культурного різноманіття, боротьби зі всіма формами дискримінації. Укладання
Рамкової програми дозволяє отримати додаткове фінансування програм в сфері
молоді для України з програмного бюджету Директорату демократичного
громадянства та участі Ради Європи, а також з бюджету програми Партнерства між
РЄ та ЄС, а також через Європейський молодіжний фонд.
Першу Рамкову програму співробітництва у сфері молодіжної політики між
Державною службою молоді та спорту України та Департаментом Ради Європи з
питань молоді було укладено на 2012-2013 роки. Другу Рамкову програму
співробітництва у сфері молодіжної політики між Міністерством молоді та спорту
України і Радою Європи на 2014-2015 роки, яка включає в себе низку спільних
заходів (семінари, тренінги, круглі столи і т.д.), було укладено у червні 2015 року.
На виконання Рамкової програми співробітництва у сфері молодіжної
політики на 2014-2015 роки між Департаментом молоді Ради Європи та
Міністерством молоді та спорту України відбулися такі заходи у 2014 році:
 Здійснено переклад на українську мову та друк 500 екземплярів посібника Ради
Європи з прав людини «Компас»;
 9-10 вересня у м. Київ проведено Всеукраїнський форум "Компас": пошук
орієнтирів у правозахисній освіті". У Форумі взяли участь понад 80
представників громадських та державних правозахисних установ. Під час
заходу відбулась презентація україномовного видання посібника "Компас",
ознайомлення з просвітницькою діяльністю Ради Європи в питанні прав
людини, обговорення пріоритетів неформальної освіти та різноманітних дій у
галузі прав людини та демократії. В рамках проведення форуму відбулась низка
зустрічей керівництва Міністерства з делегацією Ради Європи;
 2-7 листопада в м. Львів відбувся Тренінг щодо використання посібника
"Компас" як інструменту постконфліктного врегулювання в молодіжному
середовищі України;
 4-9 грудня відбувся ознайомчий візит делегації української молоді до Ради
Європи.
03 березня 2016 року в ході візиту представників Ради Європи до
Міністерства молоді та спорту було підписано Рамкову програму
співробітництва між Міністерством молоді та спорту України і Радою Європи
у сфері молодіжної політики на 2016-2020 роки, в рамках якої відбувається
активна співпраця шляхом проведення семінарів, тренінгів, обмінів та інших
заходів для молоді.














Заходи, проведені у 2015 році:
4 березня в Міністерстві молоді та спорту України відбулася оціночна зустріч
керівництва Міністерства з делегацією Ради Європи на чолі з директором
Директорату демократичного громадянства та участі Ради Європи Ж.-К. Ба з
питань співробітництва між Радою Європи та Україною в сфері молодіжної
політики;
17 березня в Міністерстві молоді та спорту України відбулася зустріч Міністра
І. Жданова та представників українських молодіжних організацій з Генеральним
Секретарем Ради Європи Т. Ягландом. За результатами зустрічей досягнуто
домовленостей про розширення співпраці відповідно до діючої Рамкової
програми між Радою Європи та Мінмолодьспортом про співробітництво в
молодіжній сфері на 2014-2015 рр. та розробку проекту Рамкової програми
співробітництва між Міністерством та Департаментом молоді РЄ на наступний
п'ятирічний період;
31 березня - 2 квітня директор Європейського молодіжного центру Олаф
Кьондгер в якості міжнародного експерта взяв участь національному у семінарі
з питань розвитку мережі молодіжних центрів в Україні;
19-26 липня у м. Будапешт, Угорщина, на базі Європейського молодіжного
центру відбувся Тренінг з питань переходу молодих людей до трудового життя
та доступу молоді до соціальних прав. В тренінгу взяли участь 30 молодих
людей з України, міжнародні експерти та тренери. В ході заходу відбулась
презентація та обговорення Дорожньої карти реформування молодіжної сфери
України;
здійснено переклад та публікацію 1000 посібників Ради Європи «Скажи своє
слово» (посібник містить вправи, інструменти та механізми залучення молоді до
процесу прийняття рішень); електронну версію посібника можна завантажити за
посиланням http://dsmsu.gov.ua/media/2016/04/27/12/Skaji_svoe_slovo.pdf;
21-22 вересня у м. Львів та 23 вересня у м. Київ відбувся візит делегації Ради
Європи в Україну з метою ознайомлення з ситуацією у молодіжних неурядових
громадських організаціях в Україні та основними проблемами, з якими
стикається молодь в Україні; інформування українських молодіжних
організацій про можливості та проекти, що пропонуються Радою Європи щодо
розвитку молодіжної політики;
26-31 жовтня у м. Черкаси відбувся тренінг з питань участі молоді та
презентації посібника «Скажи своє слово». В тренінгу взяли участь 30
представників управлінь по роботі з молоддю ОДА з різних регіонів України,
лідери молодіжних організацій, молодіжні активісти та тренери.

03 березня 2016 року в ході візиту представників Ради Європи до
Міністерства молоді та спорту було підписано Рамкову програму
співробітництва між Міністерством молоді та спорту України і Радою Європи
у сфері молодіжної політики на 2016-2020 роки, в рамках якої відбуватиметься
активна співпраця шляхом проведення семінарів, тренінгів, обмінів та інших
заходів для молоді.
Заходи, що відбулися на виконання Програми заходів між Міністерством
молоді та спорту України і Радою Європи у сфері молодіжної політики у 20162017 роках:
 семінар з написання пілотних проектів в Європейський молодіжний фонд,
співорганізаторами якого виступили ГС «Національна молодіжна рада України»















разом з Європейським молодіжним фондом за підтримки Міністерства молоді
та спорту України та Директорату у справах громадянства і демократичної
участі Ради Європи (21-22 травня 2016 року);
тренінговий курс з демократичного громадянства та участі молоді для
представників національних, регіональних і місцевих органів влади, які
працюють з молоддю та молодіжних громадських організацій України (тренінг
за системою “50/50”) (5-11 вересня 2016 року, м. Косів, Івано-Франківська
область);
здійснено переклад з англійської на українську мову посібника РЄ з протидії
мові ненависті онлайн «Закладинки» (електронну версію посібника можна
завантажити
за
посиланням
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2016/02/08/20/BookmarksEN2016_Book_ua.pdf)
2 семінари з питань поширення Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи та
визнання молодіжної роботи в Україні (20-22 жовтня 2016 року, м. Одеса; 10-14
листопада 2016 року, м. Луцьк);
ознайомчий візит української делегації молодіжних експертів з України до
Ради Європи, під час якого відбулись у тому числі зустрічі, присвячені
молодіжній роботі та подальшій реалізації програми "Молодіжний працівник" у
частині підготовки тренерів (26 листопада – 1 грудня 2016 року, м. Страсбург);
візит делегації Мінмолодьспорту до м. Страсбург, Французька Республіка, з
метою участі у засіданні Керівного комітету з питань реалізації Рамкової
програми співробітництва між Міністерством молоді та спорту України і Радою
Європи у сфері молодіжної політики на 2016-2020 роки (16 лютого 2017 року);
національний тренінговий курс для працівників молодіжних центрів з
використання «Компаса» і впровадження освіти з прав людини в молодіжних
центрах України (15-19 травня 2017 року, село Куцеволівка Кіровоградської
області);
тренінговий курс "Доступність соціальних прав для молодих людей" (12-17
червня, м. Кам'янець-Подільський);
здійснено переклад з англійської на українську мову Портфоліо Ради Європи
для молодіжних працівників.

Відділ міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
грудень 2017 року

