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EUROPEJSKA KARTA INFORMACJI M!ODZIE"OWEJ

Przyj!ta w Bratys"awie (S"owacja) 19 listopada 2004r.
podczas 15-tego Walnego Zgromadzenia Europejskiego
Stowarzyszenia Informacji i Doradztwa dla M"odzie#y (ERYICA).

Preambu#a
W z!o"onych strukturach wspó!czesnych spo!ecze#stw i w zjednoczonej
Europie, stwarzaj$cych wiele wyzwa# i oferuj$cych ró"ne mo"liwo%ci, dost&p
do informacji a tak"e umiej&tno%' analizowania i korzystania z informacji
nabieraj$ coraz wi&kszego znaczenia dla m!odych ludzi. Funkcjonowanie
informacji m!odzie"owej ma pomaga' m!odym ludziom w realizowaniu ich
aspiracji oraz we w!$czaniu si& w aktywne uczestnictwo w "yciu spo!ecznym.
Informacja powinna poszerza' mo"liwo%ci dokonywania wyborów w
obszarach dost&pnych dla m!odzie"y, promowa' niezale"no%' postaw i
udziela' wszechstronnego wsparcia.
Z poszanowania dla demokracji, praw cz!owieka i podstawowych wolno%ci
wynika dla m!odych ludzi prawo dost&pu do informacji kompletnej,
obiektywnej, zrozumia!ej i rzetelnej, odpowiadaj$cej na wszystkie pytania i
potrzeby. To prawo do informacji zosta!o przyznane w Powszechnej
Deklaracji Praw Cz!owieka, w Konwencji Praw Dziecka, w Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz!owieka i Podstawowych Wolno%ci oraz w
Zaleceniu Nr (90) 7 Rady Europy odnosz$cym si& do informacji i doradztwa
dla m!odych ludzi w Europie. To prawo jest tak"e podstaw$ dla dzia!a# w
zakresie informacji m!odzie"owej podejmowanych przez Uni& Europejsk$.
Wprowadzenie
Ogólna informacja m!odzie"owa obejmuje wszystkie zagadnienia interesuj$ce
m!odych ludzi i powinna zawiera' ca!y przekrój dzia!a#: informowanie,
poradnictwo, doradztwo, konsultacje, udzielanie wsparcia, pomoc
przyjacielsk$, douczanie i treningi, funkcjonowanie w ramach sieci o%rodków,
a tak"e kierowanie do specjalistycznych poradni. Powy"sza dzia!alno%' mo"e
by' prowadzona przez samodzielne centra informacji m!odzie"owej lub
o%rodki informacji m!odzie"owej dzia!aj$ce w ramach innych struktur,
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jak te" poprzez media elektroniczne b$d( inne %rodki przekazu. Podstawowe
zasady, które zawarte s$ w Karcie, opracowane zosta!y z my%l$ o stosowaniu
ich we wszystkich formach organizacyjnych ogólnej informacji m!odzie"owej.
Wyznaczaj$ one minimum standardów i poziomu jako%ci, które powinny by'
ustanowione w poszczególnych krajach jako elementy wszechstronnego,
spójnego i skoordynowanego widzenia informacji m!odzie"owej, b&d$cej
cz&%ci$ polityki m!odzie"owej.
Podstawowe zasady
Poni"sze zasady, gwarantuj$ce realizacj& prawa m!odych ludzi do informacji,
stanowi$ wytyczne dla o%rodków ogólnej informacji m!odzie"owej:
1. Us!ugi o%rodków informacji m!odzie"owej powinny by' dost&pne dla
wszystkich bez wyj$tku m!odych ludzi.
2. O%rodki informacji m!odzie"owej powinny d$"y' do zapewnienia m!odym
ludziom równego dost&pu do informacji, bez wzgl&du na ich sytuacj&,
pochodzenie, p!e', religi& i status spo!eczny. Nale"y zwraca' szczególn$
uwag& na kategorie m!odzie"y z ograniczonymi mo"liwo%ciami oraz na
m!odych ludzi maj$cych specjalne potrzeby.
3. Dost&p do o%rodków informacji m!odzie"owej i ich us!ug powinien by'
!atwy, bez konieczno%ci wcze%niejszego umawiania terminów. O%rodki
powinny prowadzi' dzia!alno%' w formach atrakcyjnych dla m!odzie"y, w
przyjaznej atmosferze. Godziny, w których prowadzona jest dzia!alno%',
powinny by' dostosowane do potrzeb m!odych ludzi.
4. Oferta informacyjna powinna odpowiada' na pytania stawiane przez
m!odzie", a tak"e odnosi' si& do rozpoznanych potrzeb informacyjnych.
Powinna zawiera' wszystkie zagadnienia, które mog$ interesowa' m!odych
ludzi oraz powinna by' otwarta na poszukiwanie nowych tematów.
5. Ka"dy korzystaj$cy z informacji powinien by' traktowany indywidualnie, a
odpowied( na ka"de zadane pytanie powinna zaspokaja' jego konkretne
potrzeby. Informacja powinna by' przekazana w takiej formie, by zach&ca' do
samodzielno%ci dzia!ania i niezale"no%ci s$dów, a tak"e rozwija' umiej&tno%'
analizowania i pos!ugiwania si& informacj$.
6. Us!ugi %wiadczone w ramach informacji m!odzie"owej powinny by'
bezp!atne.
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7. Informacje powinny by' przekazywane z poszanowaniem zarówno
prywatno%ci osoby, jak te" jej prawa do pozostania anonimowym.
8. Informacja powinna by' %wiadczona w profesjonalny sposób, przez
pracowników wyszkolonych w tej dziedzinie.
9. Oferowane informacje powinny by' kompletne, aktualne, dok!adne,
praktyczne oraz podane w sposób przyjazny.
10. Du"y nacisk musi by' po!o"ony na obiektywizm informacji, co osi$ga si&
przez ró"norodno%' i weryfikowanie wykorzystywanych (róde!.
11. Oferowane informacje powinny by' niezale"ne od jakichkolwiek wp!ywów
religijnych, politycznych, ideologicznych czy komercyjnych.
12. O%rodki informacji m!odzie"owej powinny stara' si& dociera' do mo"liwie
jak najwi&kszej liczby m!odzie"y, metodami efektywnymi i dostosowanymi do
ró"nych grup m!odzie"y i do ich ró"nych potrzeb, b&d$c kreatywnymi i
innowacyjnymi przy wyborze strategii, stosowanych metod i narz&dzi.
13. M!odzi ludzie powinni mie' mo"liwo%' uczestniczenia w odpowiedni
sposób w ró"nych dzia!aniach informacji m!odzie"owej, zarówno w pracy na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i mi&dzynarodowym. Mo"e to
obejmowa' mi&dzy innymi: identyfikowanie potrzeb informacyjnych,
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji, zarz$dzanie projektami i
analizowanie us!ug informacyjnych, a tak"e dzia!ania grup rówie%niczych.
14. O%rodki informacji m!odzie"owej powinny wspó!pracowa' z innymi
organizacjami i strukturami dzia!aj$cymi na rzecz m!odzie"y, szczególnie w
tym samym regionie geograficznym, jak te" tworzy' sie' wspó!pracy z
wszystkimi instytucjami, które pracuj$ z m!odzie"$.
15. O%rodki informacji m!odzie"owej powinny pomaga' m!odym ludziom
równie" w dost&pie do informacji rozpowszechnianej poprzez nowoczesne
technologie informatyczne, jak te" rozwija' umiej&tno%ci pos!ugiwania si&
nimi.
16. Zasady zawarte w niniejszej Karcie obowi$zuj$ w dzia!alno%ci ka"dego
o%rodka informacji m!odzie"owej, niezale"nie od (róde! jego finansowania.
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