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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται τις φωνές και την ενεργό
συμμετοχή των νέων. Για να εκπληρώσουν αυτό το ρόλο, οι νέοι
άνθρωποι χρειάζονται έναν τόπο όπου να μπορούν να ορίσουν
τη δική τους ατζέντα. Ένα χώρο όπου, μαζί με τους συνομηλίκους τους να μπορούν να διερευνήσουν, να διατυπώσουν και να
αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους και τα ταλέντα τους, καθώς
επίσης και τις ιδέες τους για το μέλλον. Ένα χώρο με κίνητρα
και υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων,
των δεξιοτήτων, των στάσεων και των αξιών που χρειάζονται
για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως άτομα
και πολίτες. Το youth work είναι αυτός ο χώρος, και οι νέοι είναι
και πρέπει πάντοτε να είναι οι πρωταρχικοί ενδιαφερόμενοι.
Το youth work είναι επομένως μια διαδικασία μάθησης όχι μόνο
για τους νέους αλλά και για την κοινωνία αυτή καθαυτή. Είναι
μία win-win επένδυση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μία
κοινωνία που επιδιώκει την ένταξη και την κοινωνική συνοχή.
Οι πρωταρχικοί στόχοι του youth work έχουν δηλωθεί σε πολλά σημαντικά έγγραφα πολιτικής τόσο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτός ο χάρτης, ωστόσο, δεν είναι ένα πολιτικό ντοκουμέντο. Αντίθετα,
μετατρέπει αυτά τα ντοκουμέντα σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι χρειάζεται για τη διατήρηση της ποιότητας του Youth Work σε τοπικό επίπεδο.

Η ιδέα ενός χάρτη καταρτίστηκε για πρώτη φορά στη 2η Σύμβαση του Youth Work που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το
2015. Στη δήλωση, ορίζονταν ότι «η Σύμβαση απαιτεί μεγαλύτερη
συνειδητοποίηση της ευθύνης σε τοπικό επίπεδο και τη συμφωνία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πάνω σε έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη για το youth work σε τοπικό επίπεδο». Το κίνητρο
ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος για τo youth work.
Ξεκινώντας από τη διακήρυξη 22 Erasmus + οι Εθνικές Αντιπροσωπείες στον τομέα της νεολαίας μαζί με τους εταίρους τους, το
δίκτυο InterCity Youth, το δίκτυο POYWE, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ
Νεολαίας και την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκίνησαν τη δράση στρατηγικής συνεργασίας
Erasmus + Europe Goes Local. Ο χάρτης είναι ένα από τα κύρια
αποτελέσματα αυτής της δράσης. Έχει αναπτυχθεί μέσω μιας
ευρωπαϊκής διαδικασίας διαβούλευσης, εμπλέκοντας ένα ευρύ
φάσμα ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, δήμων, ΜΚΟ, οργανώσεων και συμβουλίων
νεολαίας, οργανώσεων «ομπρέλες» και πολλά άλλα. Ο χάρτης
λοιπόν δημιουργείται και ανήκει στην Ευρωπαϊκή κοινότητα
youth work και αφορά τους πάντες από τους υπεύθυνους για τη
χάραξη πολιτικής μέχρι τους συμβούλους νέων και τους νέους,
που ασχολούνται με τη νεολαία και θέλουν να την βελτιώσουν.

Σκοπός του χάρτη είναι να συμβάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη του youth work σε τοπικό επίπεδο. Αυτό πετυχαίνεται επισημαίνοντας ποιες αρχές θα πρέπει να το διέπουν και πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται διαφορετικές
πτυχές του, προκειμένου να τηρούνται οι αρχές αυτές.
Ως εκ τούτου, ο χάρτης αποτελεί μία κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον απαραίτητο διάλογο για τη νεολαία. Είναι ένα
ελεύθερο μεθοδολογικό εργαλείο και λειτουργεί ως check-list
γύρω από το οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συγκεντρώνονται και να συζητάνε για το ποια μέτρα χρειάζονται για
την μεγαλύτερη ανάπτυξη του youth work, εξασφαλίζοντας
ότι καμία πτυχή ή προοπτική δεν απουσιάζει και ότι η συμβολή
του youth work πραγματοποιείται με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Γι αυτό ο xάρτης θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο και ότι τα διάφορα σημαντικά σημεία δεν
μπαίνουν κατά σειρά προτεραιότητας αλλά με λογική σειρά.

Το Youth Work χαρακτηρίζεται, ωστόσο από την πλούσια
ποικιλομορφία του, όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και
στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο, διοικείται και
χρηματοδοτείται. Ακόμη και αν η συντριπτική πλειοψηφία
του youth work έχει την αφετηρία της και λαμβάνει χώρα σε
τοπικό επίπεδο, διάφοροι φορείς σε διαφορετικά επίπεδα
είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα θέματα που απαριθμούνται
στον παρόντα χάρτη. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις από μόνος του και κανένας
από αυτούς δεν μπορεί να αποποιηθεί των ευθυνών του.
Προκειμένου να συζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής
του χάρτη στις διάφορες τοπικές πραγματικότητες, αυτή η συζήτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα on-line, διαδραστικό
εργαλείο το οποίο να παρέχει διαφορετικές προοπτικές, επεξηγήσεις, έγγραφα αναφοράς και παραδείγματα καλών πρακτικών
που να σχετίζονται με διάφορους τομείς και με σημαντικά σημεία.

ΤΟ YOUTH WORK ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

να βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των νέων
που παίρνουν μέρος με τη δική τους θέληση και βούληση
να βασίζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες
και τις εμπειρίες των νέων προσφέροντας έτσι προστιθέμενη αξία και χαρά στη ζωή
να δημιουργείται, να οργανώνεται, να σχεδιάζεται, να προετοιμάζεται,
να υλοποιείται και να αποτιμάται μαζί με τους νέους
να συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των
νέων μέσω της μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης
να επιδιώκει να ενισχύει την αυτοδιάθεση, την αυτονομία και την πρόσβαση στα δικαιώματα των νέων
να έχει μια ολιστική στρατηγική για τους νέους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους,
ως ικανά άτομα και πρωταρχικούς πόρους στη ζωή τους προσωπικά αλλά και συνολικά στην κοινωνία
να προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα, καθώς επίσης και
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά
να είναι περιεκτικό και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ YOUTH WORK ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ:

να αναπτύσσεται
μέσα στα πλαίσια και σύμφωνα με τις βασικές αρχές που περιγράφηκαν παραπάνω
σε συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων
των νέων, έχοντας σαφείς ρόλους και εντολές και συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
• στη βάση της σύγχρονης γνώσης για τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τα ενδιαφέροντα
των νέων, καθώς και στη νέα έρευνα και τις διάφορες μορφές και μεθόδους του youth
work που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη σκοπών και στόχων
•
•

να βασίζεται σε σαφείς και μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες όσον αφορά
το τι πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με τη συμμετοχή, την επιρροή και την εκπαίδευση των νέων
να διαθέτει κατάλληλους πόρους σε σχέση με τους στόχους
να περιλαμβάνει σαφείς και πολιτικά εγκεκριμένους τοπικούς σκοπούς και
στόχους, σεβόμενη ταυτόχρονα την αυτονομία των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
να είναι σαφώς τοποθετημένη και να συνδέεται με την ευρύτερη πολιτική
για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ YOUTH WORK ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΦΕΙΛΕΙ:

να τεθεί σε διάλογο μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών
να μετασχηματίσει τους σκοπούς και τους στόχους σε συνεκτικές στρατηγικές και σχέδια
να καθορίσει τις προϋποθέσεις και να προσδιορίσει τις διαδικασίες
που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ποιοτικού youth work
να ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια και τις δραστηριότητες
με άλλους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες στον τομέα της νεολαίας
και να συμμετέχει ενεργά τόσο στη διατομεακή όσο και στην ενδοτομεακή συνεργασία
να παρέχει συμβουλές και να δίνει πρόσβαση στους νέους σε ένα ευρύ φάσμα
προσαρμοσμένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης και με τις
δυνατότητές τους να συμμετέχουν σε διάφορες τοπικές, εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες
να παρακινεί και να υποστηρίζει τους νέους έτσι ώστε:
• να αντιμετωπίσουν όλα τα είδη εμποδίων και συνόρων για να
κοινωνικοποιηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες, να οργανωθούν,
να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να αναλάβουν δράση
• να είναι ενεργοί πολίτες και να ασκούν επιρροή στην κοινωνία,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στη λήψη πολιτικών αποφάσεων
• να είναι ανοικτοί στον κόσμο και να συμμετέχουν ενεργά σε περιφερειακή,
εθνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα και συνεργασία
να εκπονήσει, μαζί με τους νέους, μαθησιακούς στόχους που
θεωρούνται κατάλληλοι για την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη
να τεκμηριώνει και να προβάλλει τα αποτελέσματα της μη τυπικής
και άτυπης μάθησης των νέων, δηλαδή των γνώσεων, των δεξιοτήτων,
των στάσεων και των αξιών, που επιτυγχάνονται μέσω του youth work και
να παρακινεί και να υποστηρίζει την συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
να παρέχει στους συμβούλους νέων πληροφορίες, εκπαίδευση, κατάρτιση και
υποστήριξη που να είναι σχετικές και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και
να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΕΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

να ενεργούν μέσα σε ένα σαφές ηθικό πλαίσιο, βασισμένο στις βασικές αρχές
που αναφέρονται παραπάνω, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, στη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
να καθοδηγούνται από τη βούληση στήριξης των νέων στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη
να δημιουργούν ένα δυναμικό και ασφαλές περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς,
που να ενδυναμώνει και να εντάσσει κοινωνικά τους νέους, να είναι δημιουργικό
και ασφαλές, διασκεδαστικό και σοβαρό, ευχάριστο αλλά και σχεδιασμένο
να βλέπουν την ανάγκη και να αναζητούν τρόπους για:
• να εντάσσουν τους νέους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του youth work
• να στηρίζουν τους νέους να αυτό-οργανωθούν
να έχουν τις ικανότητες, δηλαδή τη γνώση, τις δεξιότητες,
τις νοοτροπίες και τις αξίες που είναι απαραίτητες για το youth work σύμφωνα
με τις αρχές και τις δράσεις που περιγράφονται στον παρόντα Χάρτη
να βλέπουν το youth work ως μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης
και να βλέπουν την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη ικανοτήτων
να συνειδητοποιούν και να κατανοούν το ρόλο και την αποστολή
των συμβούλων νέων και να μην υλοποιούν στόχους και δραστηριότητες
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών αρχών
να προβληματιστούν κριτικά για το πώς οι δικές τους ενέργειες,
καθώς και οι τοπικοί στόχοι, οι μέθοδοι και οι τρόποι οργάνωσης των
δραστηριοτήτων συμβαδίζουν με τις βασικές αρχές

Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ YOUTH WORK ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

ένα σαφές και κατανοητό σύστημα τεκμηρίωσης και αποτίμησης των συμπερασμάτων,
των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εργασίας σε σχέση με μετρήσιμους δείκτες και στόχους
τακτική και ενημερωμένη χαρτογράφηση της τοπικής πραγματικότητας και των αναγκών
σαφείς διαδικασίες για συνεχή ανάλυση και προβληματισμό σχετικά με τα
συμπεράσματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τις προϋποθέσεις,
τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες και την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη.
σαφείς διαδικασίες για συνεχή ενημέρωση στις νέες εθνικές και διεθνείς
έρευνες, τάσεις και μεθόδους στον τομέα της νεολαίας και του youth work
κοινές προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων μερών έτσι ώστε να
συνεργαστούν για την ανάπτυξη της ποιότητας και την υιοθέτηση καινοτομιών
συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμβούλων νέων βάσει ενός
σαφούς πλαισίου ικανοτήτων σε συνδυασμό με μία ανάλυση των τοπικών
συμπερασμάτων, αναγκών, δυνατοτήτων και αδυναμιών.
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