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Національна молодіжна рада України вітає прийняття Європейської молодіжної        
інформаційної хартії, що була розроблена Європейською агенцією інформаційної та         
консультативної підтримки молоді ERYICA та приймає принципи інформаційної        
платформи Євродеск, щодо надання молоді інформації про мобільність. Національна         
молодіжна рада України також звертається до Міністерства молоді та спорту України           
та Міністерства інформаційної політики України з вимогою розробки механізму         
імплементації документу в Україні у процесі комунікації держави та молоді, та           
провести громадське обговорення для напрацювання плану дій по впровадженню         
даного документу усіма інституціями,  які надають соціальні послуги молоді. 
 
Згідно з положеннями Європейської молодіжної інформаційної хартії, молодь має         
отримувати повний доступ до всеосяжної, об'єктивної, зрозумілої та достовірної         
інформації. Це право на інформацію було визнано Загальною декларацією прав          
людини, Конвенцією про права дитини, Європейською конвенцією про захист прав          
людини та основних свобод, а також Рекомендаціями № 90(7), CM/Rec(2010)8 та           
CM/Rec(2016)7 Ради Європи щодо інформації та консультування молоді та доступу          
молоді до прав. Це право є також основою для інформаційної діяльності молоді, яку             
здійснює Європейський Союз. 
  
Разом з тим в документі зазначається, що надання молоді інформації може бути            
здійснене через: консультування, тренінги, спілкування та направлення до        
спеціалізованих служб для залучення молоді та розширення їхніх можливостей.  
У вересні 2016 року президенти ERYICA, Європейської асоціації молодіжних карт          
(EYCA) та Eurodesk підписали меморандум про взаєморозуміння з метою посилення їх           
співпраці у сфері молоді. Меморандум також відзначив спільність цілей та принципів           
всіх платформ у роботі з молоддю. В зв’язку з цим, на рівні імплементації             
Європейської хартії молодіжної інформації, заходи з інформування в Україні можуть          
бути здійснені інформаційною платформою Eurodesk, що дозволяє молоді        
подорожувати та брати участь у міжнародних проектах у Європі. Інформаційні          



мультиплікатори Eurodesk, можуть визначати потреби молодих людей та надавати їм          
інформацію про їхні можливості. 
 

Виходячи із вищезазначеного, Національна молодіжна рада України вбачає за         
необхідне, зробити наступні кроки на шляху до імплементації Європейської         
молодіжної інформаційної хартії: 

- провести широке громадське обговорення для напрацювання плану дій по         
реалізації заходів по впровадженню Європейської молодіжної інформаційної       
хартії усіма інституціями,  які надають соціальні послуги молоді; 

- створити при Міністерстві молоді та спорту України кросекторальну платформу         
для комунікації між структурами, які інформують молодь та надають послуги          
молодим українцям; 

- провести моніторинг дотримання Європейської молодіжної інформаційної      
хартії новоствореною платформою при Міністерстві молоді та спорту України; 

- створити єдину стратегію молодіжної інформації в Україні для структур які          
інформують молодь; 

- забезпечити надання молоді інформації через: консультування, тренінги,       
спілкування,  

- створити інформаційних пунктів Євродеск тощо на всіх рівнях: місцевий/ОТГ,         
регіональний, національний та мережу мультиплікаторів; 

- виділити фінансовий ресурс на розвиток національної мережі інформаційних        
пунктів Євродеск. 

 


