европска повелба на младинското информирање
Донесена во Братислава (Република Словачка) на 19 ноември 2004 година од страна на 15тото Генерално
собрание на Европската агенција за младинско информирање и советување (ERYICA).

Преамбула
Во комплексното општество и во интегрираната Европа која нуди многу предизвици и можности, пристапот
до информациите и способноста да се анализирааат и користат информациите е многу важно за младите
Европјани. Младинската Информативна работа може да им помогне да ги постигнат нивните аспирации
и да можат да го промовираат нивното учество како активни членови на општеството. Информациите
треба да бидат обезбедени на начини кои треба да го зголемуваат изборот на располагање на младите
луѓе, и преку нив да ја промовираат нивната автономија и оспособување. Почитувањето на демократијата,
човековите права и основните слободи подразбира право на сите млади луѓе да имаат пристап до целосна,
објективна, разбирлива и релевантна информација за сите нивни прашања и потреби.
Ова право до информациите е признато во Универзалната Декларација за човекови права, во Конвенцијата
за правата на детето, во Европската Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи, и во
Препорака бр (90) 7 на Советот на Европа во врска со информациите и советувањето на младите луѓе во
Европа. Ова право е, исто така, основа за младинските информативни активности преземени од страна на
Европската унија.
Вовед
Генерално Младинската Информативна работа ги опфаќа сите теми што ги интересираат младите луѓе, и
може да вклучува спектар на активности: информирање, советување, водење, поддржување, пријателство,
тренинзи и обуки, вмрежување, како и упатување на специјализирани услуги. Овие активности можат да
бидат дадени од страна на Младинските Информативни центри, или преку Младинските Информативни
услуги во други структури, или со користење на електронски и други медиуми. Принципите на оваа Повелба
се наменети да се применуваат во сите форми на генералната Младинска Информативна работа. Тие
претставуваат основа за минимум стандарди и квалитет на мерките кои треба да се утврдат во секоја земја
како елементи на еден сеопфатен, кохерентен и координиран пристап кон Младинската Информативна
работа, која е дел од младинската политика.
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Принципи
Следниве принципи претставуваат насоки за генералната Младинска Информативна работа, која има за
цел да го гарантира правото на младите луѓе до информациите:
1. Младинските Информативни центри и услуги ќе бидат отворени за сите млади луѓе, без исклучок.
2. Младинските Информативни центри и услуги бараат да се гарантира еднаквоста на пристап до
информациите за сите млади луѓе, без оглед на нивната состојба, потеклото, полот, религијата, или
социјалната категорија. Посебно внимание треба да се посвети на маргинализираните групи и на
младите лица со специфични потреби.
3. Младинските Информативни центри и услуги треба да бидат лесно достапни, без било какви
закажувања претходно. Тие треба да бидат привлечни за младите луѓе, со пријателска атмосфера.
Работните часа треба да ги задоволат потребите на младите луѓе.
4. Достапните информации, се врз основа на барањата на младите луѓе и на нивните согледани потреби
за информации. Тие треба да ги покријат сите теми кои би можеле да ги интересираат младите луѓе, и
треба да се развиваат со цел да покријат нови теми.
5. Секој корисник треба да се почитува како единка, и одговорот на секое прашање ќе се персонализира.
Ова ќе биде направено на начин кој дава право на корисниците, промовира остварување на нивната
автономија, да се развива и нивниот капацитет да ги анализираат и користат информации.
6. Младинските Информативни услуги се бесплатни.
7. Информациите се дадени на начин со кој се почитува и приватноста на корисниците и нивното право
да не го откријат својот идентитет.
8. Информациите се дадени на професионален начин од страна на персоналот обучен за оваа намена.
9. Понудената информација е завршена, навремена, точна, практична и лесна за користење.
10. Сите напори се прават за да се обезбеди објективност на информациите обезбедени преку плурализмот
и верификацијата на изворите кои се користат.
11. Понудените информации ќе биде независни од било кое верско, политичко, идеолошко или
комерцијално влијание.
12. Младинските Информативни центри и услуги ќе се стремат да стигнат до најголемиот можен број на
младите луѓе, на начини кои се ефикасни и соодветни на различните групи и потреби, и со тоа што се
креативни и иновативни во својот избор на стратегии, методи и алатки.
13. Младите луѓе ќе имаат можност да учествуваат, во соодветни начини, во различни фази на Младинската
Информативна работа, на локално, регионално, национално и меѓународно ниво. Тие можат да вклучат,
меѓу другото: идентификување на потребите за информации, подготовка и пренос на информации,
управување и оценување на сервиси за информации и проекти и врснички групни активности.
14. Младинските Информативни центри и услуги ќе соработуваат со другите младински услуги и структури,
особено во нивната географска област и ќе се поврзат со посредници и други органи кои работат со
млади луѓе.
15. Младинските Информативни центри и услуги ќе им помогнат на младите луѓе за полесен пристап до
информациите добиени преку модерните информатички и
16. Секој извор на финансирање за Младинската Информативна работа не треба да се однесува на начин, кој
ја спречува примената на сите начела на оваа Повелба на Младинските Информативни центри или услуги.
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