euroopa noorteinfo harta
Vastu võetud Bratislavas (Slovakkia Vabariik) 19. novembril 2004. aastal Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise
Agentuuri (ERYICA) 15-ndal Üldkogul.

Sissejuhatus
Juurdepääs informatsioonile ja oskus analüüsida ning kasutada informatsiooni on kasvava tähtsusega
noorte eurooplaste jaoks keerulises ühiskonnas ja integreeritud Euroopas, mis pakub palju väljakutseid ja
võimalusi. Noorte info töö võib neil aidata saavutada oma püüdlusi ning edendada nende osalemist aktiivsete
ühiskonnaliikmetena. Informatsiooni tuleb anda viisil, mis suurendab noorte valikuvõimalusi ja edendab nende
autonoomsust.
Demokraatia, inimõiguste ja põhivabadusega kaasneb kõigi noorte õigus ligipääsule täielikule, objektiivsele,
arusaadavale ja usaldusväärsele informatsioonile. See õigus informatsioonile on märgitud Ülemaailmse
Inimõiguste Deklaratsiooni, Lapse Õiguste Konventsioonis, Euroopa Inimõiguste Kaitse ja Põhivabaduse
Konventsioonis ja Euroopa Nõukogu Soovituses nr (90) 7. See õigus on aluseks Euroopa Liidu poolt korraldavas
noorte info töös.
Noorte info töö katab kõik teemad, mis huvitavad noort ja hõlmab järgmisi tegevusi: informeerimine, nõustamine,
nõu andmine, juhendamine, toetamine, sõbrunemine, treenimine, koolitamine ja suunamine spetsiaalsetele
teenustele. Neid tegevusi võib läbi viia noorte infokeskustes, teistes struktuurides noorte info teenustena või
kasutades elektroonilist meediat. Selle harta põhimõtted kavatsetakse rakendada kõigile peamistele noorte info
töö vormidele. Need moodustavad aluse miinimum standarditeks ja kvaliteedi mõõtmiseks, mis on sisse seatud
igal maal kui kõikehõlmav, sidus ja koordineeritud lähenemine noorte info tööle, mis on osa noortepoliitikast.
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Põhimõtted
Järgnevad põhimõtted moodustavad noorte infoteenuste põhisuunad, mis aitavad garanteerida noore õigusi
infole:
1. Noorte infokeskused ja -teenused peavad olema avatud kõigile noortele ilma eranditeta.
2. Noorte infokeskused ja -teenused peavad garanteerima võrdse juurdepääsu infole kõigile noortele hoolimata
nende elukohast, päritolust, soost, religioossest või sotsiaalsest kuuluvusest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata
erivajadustega noortele.
3. Noorte infokeskused ja –teenused peavad olema kergesti ligipääsetavad, eelnev aja kinni panemine ei ole
nõutav. Nad peavad olema atraktiivsed noortele inimestele ja sõraliku õhkkonnaga. Lahtioleku ajad peavad
vastama noorte inimeste vajadustele.
4. Pakutav informatsioon peab vastama noorte inimeste soovidele ja väljendatud vajadustele. See peab katma
kõiki noori huvitavaid teemasid ning see peab arenema katmaks uusi teemasid.
5. Iga teenuse kasutajat austatakse kui indiviidi ja talle antud vastus on kohandatud tema küsimusele. Seda
tuleb teha viisil, mis toetab noorte autonoomiat ning arendab nende võimet analüüsida ja kasutada
informatsiooni.
6. Noorte infoteenused on tasuta.
7. Informatsiooni antakse viisil, mis austab kasutaja konfidentsiaalsust ja anonüümsust.
8. Informatsiooni antakse professionaalsel tasemel selleks vastava väljaõppe saanud meeskonna poolt.
9. Pakutav info on täielik, ajakohane, täpne, praktiline ja kasutajasõbralik.
10. Mitmekesiste ja kinnitatud infoallikate kasutamisega tehakse kõik võimalik, et tagada info objektiivsus.
11. Jagatav informatsioon peab olema sõltumatu religioossetest, ideoloogilistest, poliitilistest või kommertslikest
mõjudest.
12. Noorte infokeskused ja –teenused peavad püüdma jõuda võimalikult suure arvu noorteni viisil, mis on
efektiivne ja sobiv erinevatele noortegruppidele ning vajadustele. Noorte infokeskused ja –teenused peavad
olema loomingulised ja innovatiivsed strateegiate, meetodite ja vahendite valimisel.
13. Noortel inimestel peab olema võimalus osaleda neile sobival viisil noorteinfo töö erinevates etappides,
kohalikul, regionaalsel, rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel. See võib hõlmata: infovajaduste
identifitseerimist, informatsiooni kokku panemist ja levitamist, infoteenuste hindamist ja noorelt noorele
infotööd.
14. Noorte infokeskused ja –teenused peavad koostööd tegema teiste noorte teenistuste ja struktuuridega,
eriti oma geograafilises piirkonnas olevatega. Samuti on vajalik koostöövõrgustik teiste asutustega, mis
tegelevad noortega.
15. Noorte infokeskused ja –teenused peaksid võimaldama noortel ligipääsu infole, mida pakutakse kaasaegse
infotehnoloogia vahendusel ja arendama noorte oskusi neid tehnoloogiaid kasutada.
16. Ükski noorteinfo töö finantseerimisallikas ei tohi takistada noorteinfo keskusel – või teenusel täitmast kõiki
harta printsiipe.
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