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КІРІСПЕ

Сонымен қатар, мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың халықаралық тәжірибесіне 
шолу көрсеткендей, әрбір мемлекет өзінің саяси дәстүрлеріне, тарихи алғышарттарына және 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сүйене отырып, жастармен жұмыс істеу әдісін 
қалыптастырады.

4) олардың азаматтық және саяси құқықтарын іске асыру үшін жағдайларды 
қамтамасыз ету; 

«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасын әзірлеуді ғылыми-талдамалық 
сүйемелдеу мақсатында мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың халықаралық тәжірибесіне 
шолу дайындады. Атап айтқанда, посткеңестік кеңістік, Еуропа, сондай-ақ Азия-Тынық мұхиты 
экономикалық ынтымақтастық елдерінде жастар саясатын іске асырудың негізгі компоненттері 
қаралды. Бұл мемлекеттер жастардың даму мәселелерін қамтитын жаһандық рейтингтер мен 
индекстердегі көшбасшылық позицияларға сәйкес таңдалды. Ресей, Беларусь, Өзбекстан және 
Украина тәжірибесін зерттеу тарихи және мәдени байланыстардың берік болуына байланысты 
маңызды. 

Шолуда жастар саясатының жастардың жасы мен саны, мемлекеттік жастар саясатын 
дамыту заңдары мен стратегиялары, жастар саясатын іске асыруға жауапты негізгі органдар мен 
институттар, әлемдік Жастарды дамыту индексіндегі (бұдан әрі – ЖДИ) орны, сондай-ақ 
жастарды тіршілік әрекетінің түрлі салаларында қолдауға бағытталған түрлі мемлекеттік 
жобалар сияқты маңызды құрамдас бөліктері ұсынылған.

Бүгінгі таңда жастар саясаты кез-келген мемлекеттің даму стратегиясының негізгі 
компоненттерінің бірі болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының (бұдан әрі – БҰҰ) Қауіпсіздік 
Кеңесі 2015 жылғы 9 желтоқсанда қабылдаған 2250 (2015)  қарарда әлеуметтік-экономикалық 
дамуды және жергілікті экономиканы дамытуға бағытталған жобаларды қолдауды қоса 
алғанда, жастарды жұмысқа орналастыру және кәсіптік-техникалық даярлау, олардың білім 
деңгейін арттыру, жастар кәсіпкерлігін дамыту және жастардың саяси өмірге сындарлы қатысуы 
үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін, бейбітшілік орнату турасында сындарлы үлес қосуға 
ықпал ететін жастар саясатын әзірлеудің маңыздылығына баса назар аударылады.

Қазіргі уақытта бүкіл әлем бойынша жастарды дамыту және қолдау жөніндегі 
халықаралық стратегия «Жастар – 2030» бағдарламасына негізделеді, оны іске қосу туралы 2018 
жылғы қыркүйекте мәлімделген. Онда жастардың өмірін жақсартуға бағытталған бес басым 
бағыт белгіленген: 

1) оларды қазіргі заманғы проблемаларды шешуге тарту; 
2) білім беру мен денсаулық сақтауға қолжетімділікті кеңейту; 
3) олардың экономикалық жағдайын жақсартуға қол жеткізу; 

5) жанжалдар мен дағдарыстар жағдайында жастарды қолдау.

Осылайша, жастар мәселелері жиынтығын үкіметаралық және мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың күн тәртібіне енгізу соңғы онжылдықтың айқын көрінісі болып табылады. 
Осыған орай, әлемде жастар мәселелеріне жаһандық, ұлттық және өңірлік деңгейде көбірек 
көңіл бөлу байқалады.

Резолюция 2250 (2015), https://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
  
БҰҰ басшысы жастар үшін «жаңа дәуірдің» басталғанын жариялады,
 http://ru.unesco.kz/youth2030-un-chief-launches-bold-new-strategy-for-young-people-to-lead

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/youth-0/index.htmlЖастар деген не? 
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Жастар «клиенттер» рөлін атқарады, олар үшін арнайы мекемелер құрылады. Нәтижесі - 
жастарды мәселелер шешуге тартудың салыстырмалы түрде төмен деңгейі, ересек өмірге 
дайын болмау.  

Мемлекет проблемалық топтарға ғана емес, барлық жастарға «инвестиция салады».

3. Төменнен-жоғарыға бастамалармен көлденең

1. Жоғарыдан-төменге тік
2. Өтпелі

Жастар саясаты көбінесе декларатив. Мемлекеттік бағдарламалар жас ұрпақтың нақты 
қажеттіліктерін талдаусыз жазылады, жастар саясаты стратегиясын әзірлеуде ғылыми тәсіл жоқ. 
Жастармен кері байланыс арналары тиімсіз. 

Идеологияның тиімділіктен басым болуы. Мемлекет пен жастардың қарым-қатынасы 
патерналистік сипатқа ие. Мемлекет ерте жастан бастап жастардың мұраты мен құндылығын, 
дұрыс, дәстүрлі мінез-құлық нормаларын қалыптастырады.

Жастар саясатын жүзеге асыруды шартты түрде үшке бөлуге болады:

2. Жастар саясатының өтпелі түрі – жастар саясатын іске асыру үшін өңірлік және жергілікті 
деңгейлерде бейінді министрлік жанынан орталығы бар мемлекеттік желі құрылады, жастар 
мемлекеттік қызметтердің «клиенттері» ретінде әрекет етеді. Эстония жастар саясатының осы 
форматтың жарқын мысалдарының бірі болып табылады. 

Бұл модельдің негізгі сипаттамасы:

Жастар саясатын іске асыру стратегиялары бүкіл әлемде әртүрлі, бірақ олар жаһандық 
трендтердің әсерін де, жекелеген елдің өңірлік даму ерекшеліктерін де ескереді. Кез келген 
стратегияның басты белгісі - жастармен табысты өзара іс-қимылдың болуы.  Жастармен диалог 
құру және олардың өзекті мәселелерін шешу үшін арнайы органдар құрылып, бағдарламалар 
жасалады.

Мемлекет жастар бағдарламаларын жоспарлау және орындау үшін барлық 
жауапкершілікті өз мойнына алады. Нәтижесінде жастар күтумен өмір сүреді (пассив объект 
позициясы) немесе мемлекеттен өз қажеттіліктерін қанағаттандыруды талап етеді (белсенді 
объект позициясы).

1. Жоғарыдан-төменге тік – жастар саясатын мемлекеттік органдар толығымен 
қалыптастырады және жүзеге асырады, жастар көбінесе саясатты қолданудың пассив объектісі 
ретінде әрекет етеді. Бұл тәжірибе посткеңестік кеңістіктегі елдерге тән. Бұл модельдің негізгі 
сипаттамаларын айта кеткен жөн:

Ғылыми-зерттеу орталықтарының рөлі үлкен. Мемлекет үнемі «тамырды басып» тұрады, 
жағдайға мониторинг жасайды. Зерттеу нәтижелері бойынша түзетулер енгізіліп, жастар 
жұмысының жыл сайынғы жоспары жазылады. 

Жастар - жастар саясаты мен жастар бағдарламаларын жоспарлау мен бағалауда толық 
құқықты қатысушы. Жастар өздерінің әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру үшін жеке 
жауапкершілікті қабылдайды. Жастардың үлесі маңызды және құнды деп танылады. 

Әлеуметтік бағдарламалар белгілі бір жердегі сұраныстар үшін жобалық негізде жасалады. 
Бірыңғай мемлекеттік бағдарлама немесе стратегия жоқ. 

Бұл модельдің негізгі сипаттамалары:
Ересектер жастарға тікелей байланысты мәселелерді шешуді тапсырады. Жастарға таңдау 

жасауға, қателіктер жіберуге және тәжірибе жинауға мүмкіндік береді және оны қажет деп 
біледі. Мемлекет жүйелі түрде қолдау көрсетеді, жастардың жасампаздық белсенділігін 
гранттар және субсидиялармен ынталандырып отырады. 

3. Төменнен жоғарыға дейінгі бастамалары бар жастар саясатының көлденең түрі – 
мемлекеттің рөлі барынша азайтылды, жастар саясаты саласындағы мемлекет пен азаматтық 
қоғам құрылымдары тепе-тең. Мысалы, Канададағы жастар саяси партияларда волонтерлік ету 
және сайлауға қатысу сияқты саяси қатысудың дәстүрлі нұсқаларына артықшылық бермейді, 
олар әртүрлі жастар ұйымдары мен ҮЕҰ-ға мүшелікке, еріктілікке және қайырымдылыққа уақыт 
бөлуді жөн көреді. 
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ПОСТКЕҢЕСТІК МЕМЛЕКЕТТЕР 

- Беларусь Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы 
Министрлер кеңесі: Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы мемлекеттік реттеу 
мен басқаруды Беларусь Республикасының Президенті, Беларусь Республикасының 
Министрлер кеңесі, мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруға жауапты 
республикалық мемлекеттік басқару органы, депутаттардың жергілікті кеңестері, 
жергілікті атқарушы және өкімші органдар, өзге де мемлекеттік органдар өз 
құзыретіне сәйкес жүзеге асырады.

Беларусь Республикасының 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 242-З Заңы (Беларусь 
Республикасының құқықтық актілерінің ұлттық тізілімі, 2011 ж., № 8, 2/1794);

- Мемлекеттік жастар саясатының негіздері туралы:

2009 жылғы 19 қарашада Республика Кеңесі мақұлдаған 

Осы заң Беларусь Республикасының әлеуметтік, экономикалық және мәдени 
дамуы саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды элементі ретінде мемлекеттік 
жастар саясатының мақсаттарын, қағидаттарын және негізгі бағыттарын анықтауға 
бағытталған.

Өкілдер палатасы 2009 жылғы 5 қарашада қабылдады 

Беларусь Республикасының 2012 жылғы 10 шілдедегі №426-З Заңы (Беларусь 
Республикасының ұлттық құқықтық интернет-порталы, 26.07.2012, 2/1978) 

өзгерістер мен толықтырулар:

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

14-31

1,85 МЛН 

19,74 %

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

БЕЛАРУСЬ

ЖДИ YDI 2016: 101

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

«Мемлекеттік жастар саясатының негіздері туралы» Беларусь Республикасының 
2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы 
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2020 жылғы 14 ақпан мен 1 сәуір аралығында елдің Білім министрлігі Беларусь 
Республикасында Мемлекеттік жастар саясатын дамытудың 2030 жылға дейінгі 
стратегиясын талқылады. 

Қазіргі уақытта құжат жобасы әлі қабылданған жоқ.

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

- депутаттардың жергілікті кеңестері,

- өз құзыретіне сәйкес өзге де мемлекеттік органдар.
- жергілікті атқарушы және әкімші органдар, 

- мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруға жауапты республикалық 
мемлекеттік басқару органы, 

Мемлекеттік жастар саясаты саласында мемлекеттік реттеу мен басқаруды 
мыналар жүзеге асырады:

- Беларусь Республикасының Президенті, 
- Беларусь Республикасының Министрлер Кеңесі, 

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

ЖАО мыналарды қамтамасыз етеді:
- Экономикалық даму 

- Көлік
- Аймақтық даму

- Кәсіптік және жоғары білім
- Еуропалық өңірлік бағдарламалар мен жобаларды басқару

С
А

Л
А

С
Ы

Білім және ғылым 

Ұлттық білім беру жүйесінің құрылымы Конституцияға және басқа да 
нормативтік-құқықтық актілерге негізделеді. Барлық азаматтардың білім алуда 
теңдігіне, білім беру жүйелерінің бірлігіне және оқытудың барлық формаларының 
сабақтастығына кепілдік беріледі. Ғылымға ЖІӨ-нің 5,2%-ы бөлінеді.

«2021-2025 жылдарға арналған білім беру және жастар саясаты» мемлекеттік 
бағдарламасы 

Денсаулық сақтау 

Беларусь Республикасында жас ұрпақтың дене тәрбиесіне, ұлтты сауықтыруға, 
ұзақ өмір сүруді арттыруға және азаматтардың шығармашылық өмірін ұзартуға 
үлкен мән беріледі. 

Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтудың 2018-2021 жылдарға 
арналған ұлттық стратегиясы 

Мәдениет және спорт 

Қор «Беларусь Республикасы Президентінің талантты жастарды қолдау жөніндегі 
арнайы қоры туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 1996 жылғы 12 
қаңтардағы №18 Жарлығына сәйкес құрылды. 

Беларусь Республикасы Президентінің дарынды жастарды қолдау жөніндегі 
арнайы қоры 

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

5



МЖС мақсаты - жастардың өмір сүру сапасын жақсарта алатын қолайлы саяси 
және экономикалық жағдайлар, сондай-ақ құқықтық кепілдіктер жасау.

Мемлекеттік жастар саясатын Ресей Федерациясының мемлекеттік органдары 
және Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік органдары жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының, жастар мен балалардың қоғамдық бірлестіктерінің, 
консультативтік және кеңесші органдардың, жастар парламентаризм 
құрылымдарының және басқа да заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен 
қалыптастырады және жүзеге асырады.

Ресей Федерациясындағы мемлекеттік жастар саясаты - бұл жастардың 
қоғамдық өмірде әлеуметтік қалыптасуы, дамуы және өзін-өзі жүзеге асыруы, оның 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттің құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық жағдайлар мен кепілдіктер жасауға бағытталған қызметі. 

Жастар саясаты саласындағы заңдар мен нормативтік актілер мемлекеттік 
стратегияның базалық аспектілерін, жастардың негізгі құқықтары мен 
міндеттемелерін, сондай-ақ осы саладағы міндеттемелер кешенін реттейді. Ресейде 
«РФ-дағы жастар саясаты туралы» жастар саясаты саласындағы жеке, 
мамандандырылған заңнама бар.

Заң Ресей Федерациясында жастар саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру 
кезінде жастар саясаты саласындағы субъектілер арасында туындайтын 
қатынастарды реттейді, жастар саясатын іске асырудың мақсаттарын, принциптерін, 
негізгі бағыттары мен формаларын анықтайды.

«Жастар саясаты» ұғымы жас ұрпаққа қатысты іске асырылатын функциялар 
жиынтығын (мемлекеттік және қоғамдық) білдіреді.

Жастар саясаты саласындағы қатынастарды реттеудің құқықтық негізін Ресей 
Федерациясының Конституциясы, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей 
танылған принциптері мен нормалары, Ресей Федерациясының халықаралық 
шарттары, сондай-ақ басқа федералды заңдар, Ресей Федерациясының басқа 
нормативтік құқықтық актілері, Ресей Федерациясының субъектілерінің заңдары 
мен басқа да нормативтік құқықтық актілері және жастар құқықтарын жүзеге асыру 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормалары бар муниципалды құқықтық 
актілер құрайды.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

РЕСЕЙ

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

14-35

24,3 МЛН 

16,5 %

ЖДИ YDI 2016: 110
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Ресей Федерациясы жастарының 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы 
Стратегия Ресейдегі жастарды дамытудағы қиындықтар мен мүмкіндіктерге жауап 

беруге, жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың мақсаттарын, басымдықтары мен 
құралдарын анықтауға арналған. Стратегия жастар саясаты субъектілерін дамытудың 
ұзақ мерзімді бағдарларын, сондай-ақ жастар бағдарламаларына, жобаларына, 
қоғамдық жастар бірлестіктеріне және жастар саясаты инфрақұрылымына 
инвестициялар өлшемін белгілейді.

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Федералдық мемлекеттік билік органдары, Ресей Федерациясы субъектілерінің 
мемлекеттік билік органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

7) осы Федералдық заңға, басқа да федералдық заңдарға сәйкес мемлекеттік 
биліктің федералдық органдарының өкілеттіктеріне жатқызылған жастар саясаты 
саласындағы өзге де өкілеттіктер.

Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік билік органдарының жастар 
саясаты саласындағы өкілеттіктеріне мыналар жатады:

1) жастар саясатын әзірлеу және іске асыру;

4) Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік билік органдарын жастар 
саясатын іске асыру мәселелері бойынша үйлестіруді және әдістемелік басқаруды 
жүзеге асыру;

6) федералды деңгейде жастар саясатын іске асыруды бақылауды ұйымдастыру 
және жүзеге асыру, Ресей Федерациясындағы жастардың жағдайы туралы есеп 
дайындау, жастар саясатын іске асыруды бақылау тәртібін, сондай-ақ бақылауға 
жататын міндетті ақпараттың тізімін бекіту;

Жастар саясаты саласындағы федералды мемлекеттік органдардың өкілеттіктеріне 
мыналар жатады:

2) Ресей Федерациясындағы жастар саясаты саласындағы нормативтік құқықтық 
реттеу;

5) жастармен жұмыс жөніндегі мамандарды даярлауды ұйымдастыру;

2) Ресей Федерациясы субъектілерінің аймақтық әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық, демографиялық, этномәдени және басқа да ерекшеліктерін ескере 
отырып, жастар саясаты саласындағы негізгі бағыттар бойынша аймақтық және 
муниципаларалық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

1) Ресей Федерациясының тиісті субъектісінің аумағында жастар саясатын іске 
асыру;

3) Ресей Федерациясының мемлекеттік бағдарламаларын, федералдық мақсатты 
бағдарламаларды қабылдау және іске асыру, жастар саясаты саласындағы негізгі 
бағыттар бойынша халықаралық бағдарламаларды іске асыру;

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

«Ресей Федерациясындағы жастар саясаты туралы» N 489-ФЗ 
30 жылғы 2020 желтоқсандағы федералды заң,
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4) Ресей Федерациясы субъектісінің аумағында жастар саясатын іске асыру 
мониторингін ұйымдастыру және жүзеге асыру;

5) муниципалдық білім беру аумағында жастар саясатын іске асыру мониторингін 
ұйымдастыру және жүзеге асыру;

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жастар саясаты саласындағы 
өкілеттіктеріне мыналар жатады:

4) жастар саясатын іске асырудың негізгі бағыттары бойынша муниципалдық 
бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

3) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың қызметін ұйымдастыру;

2) муниципалдық білім беру аумағында жастардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау жөніндегі шараларды әзірлеу және іске 
асыру;

6) федералды заңдарда белгіленген жастардың құқықтарын іске асыру 
саласындағы басқа да өкілеттіктер.

1) жастар саясатын іске асыруға қатысу;

5) осы Федералдық заңға, басқа да федералдық заңдарға, Ресей Федерациясы 
субъектілерінің заңдарына сәйкес Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік 
билік органдарының өкілеттіктеріне жатқызылған жастар саясаты саласындағы өзге 
де өкілеттіктер (9-бап).

3) муниципалдық білім беру аумағында жастармен жұмыс жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру және өткізу;

С
А

Л
А

С
Ы

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
«Білім беруді дамыту» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 2017 жылғы 26 

желтоқсандағы №1642 қаулысымен бекітілді. 

Денсаулық сақтау 
«Денсаулық сақтауды дамыту» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 2017 жылғы 

26 желтоқсандағы №1640 қаулысымен бекітілді. 

Мәдениет және спорт 
«Дене шынықтыру мен спортты дамыту» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 

2014 жылғы 15 сәуірдегі №302 қаулысымен бекітілді.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік
«Жұмысқа орналасуға жәрдемдесу» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 2014 

жылғы 15 сәуірдегі №298 қаулысымен бекітілді.

Құқық бұзушылық және алдын алу
«Жеке адамды, қоғамды және мемлекетті қорғауды қамтамасыз ету» 

мемлекеттік бағдарламасы.  Бағдарлама әзірлену сатысында.

Қоршаған орта
«Қоршаған ортаны қорғау» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 2014 жылғы 15 

сәуірдегі № 326 қаулысымен бекітілді.
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ӨЗБЕКСТАН

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

14-30

18 МЛН 

55 %

ЖДИ YDI 2016: 53

Жастар саясаты жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуы үшін әлеуметтік-
экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепілдіктер жасау, 
бүкіл қоғам мүддесі үшін оның шығармашылық әлеуетін ашу мақсатында Өзбекстан 
Республикасы мемлекеттік қызметінің басым бағыты болып табылады.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

Өзбекстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын одан әрі дамыту 
жөніндегі қосымша шаралар бағдарламасы, 2020 жылғы 30 маусым 

«Өзбекстан Жастары – 2025» тұжырымдамасы 
Тұжырымдама жобасы әзірлену сатысында

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Өзбекстан Республикасының Жастар ісі жөніндегі агенттігі 

Сондай-ақ, елдегі жастар саясатын келесі құрылымдар жүзеге асырады:

Агенттіктің шешімдерін мемлекеттік органдар, басқа да ұйымдар және олардың 
лауазымды адамдары, сондай-ақ азаматтар орындауға міндетті. Агенттік заңды тұлға 
болып табылады және өзінің атауы мен Мемлекеттік Елтаңба бейнесі бар 
мөртабандары мен бланкілері, тәуелсіз теңгерімі, жеке қазынашылық және банктік 
шоттары бар. Агенттік жүйесіне Агенттіктің орталық аппараты, өңірлік филиалдары, 
жастар мәселелерін зерделеу және перспективалы кадрлар даярлау институты, 
«Жастар медиа-холдингі» ААҚ кіреді.

Сенат пен Олий Мажлис жанындағы Жастар парламенті, 
Инновациялық даму министрлігі жанындағы жастар академиясы, өңірлердегі 

жобалар фабрикасы.

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2016 жылғы 14 қыркүйектегі Заң  
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Жастар мәселелерін шешу үшін 
- әр ауданда 3 маманға дейін штаты бар хоким орынбасарының жеке лауазымы 

енгізілді,
-  әр облыста - 4 маман штатымен хоким орынбасары, 
 Жастар ісі жөніндегі агенттіктің аумақтық басқармаларына тиісінше 3 және 11 

штаттық бірлік бөлінген.

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

С
А

Л
А

С
Ы

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
Өзбекстан Республикасы Президентінің Гранты
2021 жылдан бастап жоғары білім беру мекемелеріне түсу емтихандарында ең 

жоғары балл жинаған 200 жас адамға арнайы гранттар бөлінетін болды.

Денсаулық сақтау 
2021 жыл Жастарды қолдау және денсаулықты нығайту жылы деп жарияланды 

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 

Осы бағдарламаны әзірлеу жүргізілуде.

Жастарға арналған тұрғын үй құрылысының 2021-2023 жылдарға арналған 
бағдарламасы 

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

«Yosh tadbirkorlar» («Жас кәсіпкерлер») коворкинг-орталықтары.

Бағдарлама 2018 жылдың маусым айында қабылданды және жастардың бизнес-
бастамаларын, стартаптарын, идеялары мен жобаларын іске асыруға жәрдемдесу 
және қолдау арқылы жастарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыспен 
қамтылмаған жастарды қажетті мамандықтар мен бизнес жүргізу дағдыларына 
оқытуға, сондай-ақ, олардың жалпы әлеуметтік-экономикалық белсенділігін 
арттыруға бағытталған.

- Жастар дәптері

- «Жастар: 1+1» бағдарламасы

Жұмыссыз жастар «жастар дәптеріне» енгізілетін болады. Осы тізімдер негізінде 
халықтың мұқтаж топтарымен атаулы жұмыс ұйымдастырылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарында үй-жайларды, офистік техника 
мен шығыс материалдарын жеңілдікпен жалға алу, интернетке қол жеткізу және 
бизнес-жоспарларды әзірлеуді, консультациялық, заң, бухгалтерлік және тағы басқа 
қызметтерді қоса алғанда, басқа да көмек түрлері, форумдар, мастер-кластар мен 
семинарлар ұйымдастыру үшін коворкинг-орталықтар салу жоспарланған.

«Жастар: 1+1» бағдарламасы аясында ұлдар мен қыздарды кәсіпкерлерге баулу, 
олардың іскерлік дағдыларын дамыту, оларға жеңілдетілген несиелер беру және өз 
ісін ашуға көмектесу ұсынылады.

- «Yoshlar — kelajagimiz» мемлекеттік бағдарламасы («Жастар – біздің 
болашағымыз»)

Құқық бұзушылық және алдын алу
«Жеке адамды, қоғамды және мемлекетті қорғауды қамтамасыз ету» 

мемлекеттік бағдарламасы.  Бағдарлама әзірлену сатысында.

Қоршаған орта
«Қоршаған ортаны қорғау» мемлекеттік бағдарламасы Үкіметтің 2014 жылғы 15 

сәуірдегі № 326 қаулысымен бекітілді.
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УКРАИНА

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

14-35

3,5 МЛН 

9,6 %

ЖДИ YDI 2016: 115

- Украина Жастар және спорт министрлігі (ЖСМ). 

Осы Заң Украинаның жас азаматтарының жеке тұлға, қоғам және мемлекет 
мүдделері үшін әлеуметтік қалыптасуы мен дамуының ұйымдастырушылық, 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық жағдайларын құрудың жалпы 
принциптерін, Украинада жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына қатысты 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың негізгі бағыттарын анықтайды.

ЖСМ атқарушы билік органдарының жүйесіне кіреді және жастар, дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске 
асыруды қамтамасыз ету бойынша орталық атқарушы органдар жүйесіндегі басты 
орган болып табылады. 

- «Украинадағы жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жәрдемдесу 
туралы» Украинаның 1993 жылғы 5 ақпандағы № 2998-XII Заңы 

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

- 1992 жылдан бастап «Украинадағы мемлекеттік жастар саясатының жалпы 
негіздері туралы» декларация.

- жастарды жұмыспен қамту

- «Украина жастары» бағдарламасы 

- бейресми білім беруді дамыту
- жастардың салауатты өмір салты

- жастарға арналған баспана

Бағдарламаның басымдықтары: 
- азаматтық позицияны қалыптастыру және ұлттық-патриоттық тәрбиелеу

- Украинаның уақытша оккупацияланған аумағында тұратын жастарға және ішкі 
қоныс аударған адамдарды серіктестік қолдау.

Бағдарламаның  басымдықтарын  іске  асыру  халықаралық  жастар 
ынтымақтастығын дамыту жөніндегі жұмысты күшейтуді, жастарды әлемдік және 
еуропалық жастар қоғамдастығына интеграциялауға жәрдемдесуді қамтиды.

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Инновациялық даму министрлігі жанындағы жастар академиясы, өңірлердегі 
жобалар фабрикасы.

Агенттіктің шешімдерін мемлекеттік органдар, басқа да ұйымдар және олардың 
лауазымды адамдары, сондай-ақ азаматтар орындауға міндетті. Агенттік заңды тұлға 
болып табылады және өзінің атауы мен Мемлекеттік Елтаңба бейнесі бар 
мөртабандары мен бланкілері, тәуелсіз теңгерімі, жеке қазынашылық және банктік 
шоттары бар. Агенттік жүйесіне Агенттіктің орталық аппараты, өңірлік филиалдары, 
жастар мәселелерін зерделеу және перспективалы кадрлар даярлау институты, 
«Жастар медиа-холдингі» ААҚ кіреді.

Сондай-ақ, елдегі жастар саясатын келесі құрылымдар жүзеге асырады:
Сенат пен Олий Мажлис жанындағы Жастар парламенті, 

Өзбекстан Республикасының Жастар ісі жөніндегі агенттігі 

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

«Украинадағы жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жәрдемдесу 
туралы» Украинаның 1993 жылғы 5 ақпандағы № 2998-XII Заңы 
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Образование и наука
Грант Президента Республики Узбекистан 
С 2021 года для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на 

вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения будут 
выделяться специальные гранты.

Здравоохранение
2021 был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

- Украина Жастар және спорт министрлігі. 

 
- Украина Президентінің жанынан Жастардың қалыптасуы мен дамуы мәселелері 
жөніндегі ұлттық кеңес құрылды. Украинаның Жоғарғы Радасында 1995 жылдан 
бастап жыл сайын жастардың жағдайы туралы тыңдаулар өткізіліп, Президентке, 
Жоғарғы Радаға, Министрлер Кабинетіне осы мәселе бойынша баяндама 
дайындалады.

Ұлттық деңгейде Украинаның Жоғарғы Радасының құрылымында Отбасы, жастар 
саясаты, спорт және туризм комитеті бар, оған парламент жастармен, сондай-ақ дене 
шынықтыру, көше балалары, спорт және отбасы сияқты жастар саясатына қатысты 
басқа да тақырыптарды бағыттайды.

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Трудоустройство и предпринимательство

Коворкинг-центры «Yosh tadbirkorlar» («Молодые предприниматели»).

Безработная молодежь будет внесена в «молодежную тетрадь». На основе этих 
списков будет организована адресная работа с нуждающимися слоями населения.

На условиях государственно-частного партнерства запланировано строительство 
коворкинг-центров для льготной аренды помещений, офисной техники и 
расходных материалов, доступа в интернет и другого содействия, включая 
разработку бизнес-планов, консультационные, юридические, бухгалтерские и 
другие услуги, организацию форумов, мастер-классов и семинаров.

- Программа «Молодежь: 1+1»
В рамках программы «Молодежь: 1+1» предлагается закрепить юношей и 

девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, предоставлять им 
льготные кредиты и помогать открытию собственного дела.

- Молодежная тетрадь

- Государственная программа «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — наше 
будущее»)

Программа была принята в июне 2018 года и нацелена на обеспечение занятости 
молодежи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-
инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи 
востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также повышение 
ее социально-экономической активности в целом.

Обеспечение жильем
Программа строительства жилья для молодежи на 2021-2023 годы
Ведется разработка данной программы

Бұл стратегия мынадай қағидаттарға негізделген: дәлелділік (жастардың жағдайы 
туралы нақты деректерге сүйену), тұтастық (мүдделі тараптардың көлденең өзара іс-
қимылы), инклюзивтілік (жастар топтарының ешқайсысы қоғамнан шеттетілмеуі үшін 
қоғамдық өмірге қатысу үшін кедергілерді жою), мүмкіндіктер теңдігі (тиесілік тобына 
қарамастан әрбір жас адамның тең қол жеткізуі), субсидиарлық (жастар туралы олар 
неғұрлым тиімді болып табылатын ең төменгі деңгейде шешім қабылдау), 
партисипация (шешімдер қабылдау жүйесін құру, бұл қаражат, кеңістік, жастардың 
қатысуын және оларға ықпал етуді қамтамасыз етеді).

- Украинадағы 2030 жылға дейінгі жастар саясатын дамыту стратегиясы.

Стратегияның негізгі бағыттары қауіпсіздік пен өмірге төзімділік, салауатты өмір 
салты, қабілетті дамыту, әлемге кірігу болып табылады.

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

· бюджет, қаржы және құны;

· халықты әлеуметтік қорғау;

ЖАО мыналарды қамтамасыз етеді:
· әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму, жоспарлау және есепке алу;

· коммуналдық меншікті басқару;
· тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, тұрмыстық, сауда қызметі, қоғамдық 

тамақтану, көлік және байланыс;
· білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, дене шынықтыру және спорт;
· жер қатынастарын реттеу және қоршаған табиғи ортаны қорғау;

· сыртқы экономикалық қызмет;
· қорғаныс жұмыстары;
· әкімшілік-аумақтық құрылым мәселелерін шешу;
заңдылықты, құқықтық тәртіпті, азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету.
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Образование и наука

· Оказывать техническую поддержку региональным Центрам содействия 
занятости и Центрам профессионального и технического образования.

· Обеспечить профессиональную подготовку 100 молодых людей.

- Программа бесплатного образования на востоке Украины (после миграции 
молодежи из-за внутрених конфликтов в стране). 

- В европейские вузы украинские студенты чаще всего поступают по программе 
«Эразмус» или при содействии коммерческих программ помощи. А также по 
программам Au-Pair в Европе и США, Work and Travel USA и Образовательные 
программы за рубежом.

Проект, реализуемый в двух регионах Грузии (Шида-Картли и Самегрело) и 
Донецкой области на востоке Украины, направлен на улучшение условий жизни 
молодых людей, перемещенных внутри страны и затронутых конфликтами, и 
развитие их значимого участия в жизни общества.

· Предоставить молодым людям, перемещенным внутри страны, 150 грантов 
для микропредприятий и стартапов в области сельского хозяйства.

ПРОГРАММА «EU4YOUTH»

Здравоохранение
- Государственная целевая социальная программа «Молодежь Украины», в 

которой определены направления работы по сохранению здоровья молодежи и 
привлечению ее к здоровому образу жизни

- Отдельного законодательства о содействии здоровому образу жизни 
молодежи в Украине нет. Соответствующие правовые нормы, касающиеся этого, 
содержатся в нормативно-правовых актах, относящихся к различным отраслям 
законодательства. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

- Программа мобильности молодежи Украины. Нацелена на повышение 
самостоятельности,  жизнестойкости,  производительности  труда.

- Согласно Закону о содействии социальному становлению и развитию молодежи 
в Украине, после окончания или прекращения учебы в общеобразовательных, 
профессиональных, учебно-воспитательных и высших учебных заведениях, 
завершения профессиональной подготовки и переподготовки, а также после 
увольнения со срочной военной или альтернативной службы предоставляется 
первое рабочее место на срок не менее двух лет.  

Обеспечение жильем

- Государственная программа «Доступная ипотека 7%»

- Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2021—2025 гг. 

По условиям программы, объектом ипотеки может быть, как квартира, так и 
частный дом, не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. 
Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки – 2 млн грн. 
Первый минимальный взнос – 15%. Ипотечная ставка – 7%.

Льготное кредитование для молодых семей, согласно которому кредит доступен 
для украинцев в возрасте до 35 лет на срок 30 лет под 3% годовых. 

Правонарушения и профилактика

Программа, в большей степени реализуется через органы внутренних дел в 
следующих направлениях:

Программа «Противодействие молодежной преступности» 
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 

Грузияның екі аймағында (Шида-Картли және Самегрело) және Украинаның 
шығысындағы Донецк облысында жүзеге асырылатын жоба ел ішінде қоныс 
аударып, қақтығыстарға ұшыраған жастардың өмір сүру жағдайларын жақсартуға 
және олардың қоғамға маңызды қатысуын дамытуға бағытталған.

· 100 жас адамды кәсіби даярлауды қамтамасыз ету.
· ел ішінде қоныс аударған жастарға ауыл шаруашылығы саласындағы шағын 

кәсіпорындар мен стартаптар үшін 150 грант беру.

- Еуропалық университеттерге украин студенттері көбінесе «Эразмус» 
бағдарламасы бойынша немесе коммерциялық көмек бағдарламаларының 
көмегімен түседі. Сондай-ақ Еуропа мен АҚШ-тағы Au-Pair, Work and Travel USA 
бағдарламалары және Шетелдегі білім беру бағдарламалары бойынша.

«EU4Youth» бағдарламасы

· Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өңірлік орталықтары мен кәсіптік және 
техникалық білім беру орталықтарына техникалық қолдау көрсету.

- Украинаның шығысындағы тегін білім беру бағдарламасы (елдегі ішкі 
қақтығыстарға байланысты жастардың көші-қонынан кейін). 

Денсаулық сақтау 
- «Украина жастары» мемлекеттік мақсатты әлеуметтік бағдарламасы, онда 

жастардың денсаулығын сақтау және оны салауатты өмір салтына тарту бойынша 
жұмыс бағыттары анықталған.

- Украинада жастардың салауатты өмір салтын насихаттау туралы жеке заңнама 
жоқ. Осыған қатысты тиісті құқықтық нормалар заңнаманың әртүрлі салаларына 
қатысты нормативтік құқықтық актілерде қамтылған.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 

Осы бағдарламаны әзірлеу жүргізілуде.

Жастарға арналған тұрғын үй құрылысының 2021-2023 жылдарға арналған 
бағдарламасы 

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік
- «Yoshlar — kelajagimiz» мемлекеттік бағдарламасы («Жастар – біздің 

болашағымыз»)

- «Жастар: 1+1» бағдарламасы

- Жастар дәптері
Жұмыссыз жастар «жастар дәптеріне» енгізілетін болады. Осы тізімдер негізінде 

халықтың мұқтаж топтарымен атаулы жұмыс ұйымдастырылады.

Бағдарлама 2018 жылдың маусым айында қабылданды және жастардың бизнес-
бастамаларын, стартаптарын, идеялары мен жобаларын іске асыруға жәрдемдесу 
және қолдау арқылы жастарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыспен 
қамтылмаған жастарды қажетті мамандықтар мен бизнес жүргізу дағдыларына 
оқытуға, сондай-ақ, олардың жалпы әлеуметтік-экономикалық белсенділігін 
арттыруға бағытталған.

«Жастар: 1+1» бағдарламасы аясында ұлдар мен қыздарды кәсіпкерлерге баулу, 
олардың іскерлік дағдыларын дамыту, оларға жеңілдетілген несиелер беру және өз 
ісін ашуға көмектесу ұсынылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарында үй-жайларды, офистік техника 
мен шығыс материалдарын жеңілдікпен жалға алу, интернетке қол жеткізу және 
бизнес-жоспарларды әзірлеуді, консультациялық, заң, бухгалтерлік және тағы басқа 
қызметтерді қоса алғанда, басқа да көмек түрлері, форумдар, мастер-кластар мен 
семинарлар ұйымдастыру үшін коворкинг-орталықтар салу жоспарланған.

«Yosh tadbirkorlar» («Жас кәсіпкерлер») коворкинг-орталықтары.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік
- Украинадағы жастардың әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жәрдемдесу 

туралы Заңға сәйкес, жалпы білім беру, кәсіптік, оқу-тәрбие және жоғары оқу 
орындарында оқуын аяқтағаннан немесе тоқтатқаннан кейін, кәсіби даярлау мен 
қайта даярлауды аяқтағаннан кейін, сондай-ақ мерзімді әскери немесе балама 
қызметтен босатылғаннан кейін кемінде екі жыл мерзімге алғашқы жұмыс орны 
беріледі.  

- Украина жастарының мобильділік бағдарламасы. 
Дербестікті, өмірге төзімділікті, еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 
- Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің 2021-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. 

- «7%-дық қолжетімді ипотека» мемлекеттік бағдарламасы 
Бағдарламаның шарттары бойынша ипотека объектісі ретінде алты жылдан 

аспаған пәтер, жеке үй қарастырылады. Несие 20 жылға дейінгі мерзімге беріледі. 
Объектінің максималды құны - 2,5 миллион грн, ал ипотека сомасы - 2 миллион грн. 
Бірінші ең төменгі жарна - 15%. Ипотекалық мөлшерлеме - 7%.

Жас отбасыларға жеңілдетілген несие беру, оған сәйкес несие 35 жасқа дейінгі 
украиндықтар үшін 30 жылға жылдық 3%-бен қолжетімді. 

13



Бағдарлама көбінесе ішкі істер органдары арқылы мынадай бағыттарда іске 
асырылады:

- тұрмысы нашар отбасыларды анықтау;

«Жастар қылмысына қарсы іс-қимыл» бағдарламасы 

- профилактикалық есепке қойылған жастармен профилактикалық әңгімелер 
мен шаралар;

- жастар қылмысы мен құқық қорғау қызметіне қарсы күресті жалпы 
ұйымдастыру арасында пәрменді өзара байланыстың болуы үшін қажетті 
ұйымдастырушылық алғышарттар жасау және сол сияқтылар. 

- алдын алу іс-әрекетінің мәнін дұрыс түсінуге әкелетін позитивті тәжірибенің 
перспективалық формаларын тарату және зерттеу;

- қоғамда тұрақтылық, үйлесімділік атмосферасын және жастардың құқыққа 
қарсы мінез-құлқына төзбеушілікті нығайтуға ықпал ету;

НИДЕРЛАНДЫ

ЕУРОПА МЕМЛЕКЕТТЕРІ

Құқық бұзушылық және алдын алу

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

15-24

4,9 МЛН 

28 %

ЖДИ YDI 2016: 6

Нидерландыдағы жастар саясатын ұлттық деңгейде Нидерланды үкіметі, 
Қауіпсіздік және әділет министрлігі, Әлеуметтік істер және жұмыспен қамту 
министрлігі, Денсаулық сақтау, әл-ауқат және спорт министрлігі, Нидерланды 
муниципалитеттер қауымдастығы (VNG) және муниципалитеттердің өздері 
жүргізеді.

Нидерланды үкіметі 2015 жылы жастар саясатының бүкіл секторын реформалап, 
муниципалитеттерге жастар саясатын жүзеге асыру бойынша міндеттемелер 
жүктеді. Балалар мен жастар туралы заңда Данияның 393 муниципалитеті елдегі 
жастар мен отбасы саясатын жүзеге асыруға назар аударатын болады.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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Жастар саясатын іске асырудың ережелері мен жолдарын анықтайтын негізгі 
құжаттар арасында мыналарды атап өту керек: 

- «Еуропа жастары үшін жаңа ынталандыру» ақ кітабы (2001), 
- Еуропалық жастар пактісі (2005), 
- Еуропалық комиссияның «Жастардың білім беру және жұмыспен қамту саласына 

толыққанды қатысуын қолдау» коммюникесі (2007).

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

 Балалар мен жастар туралы заң

- Жастардың Христиан-демократиялық ұраны, 

Нидерланды жастар институты 

Сондай-ақ, жастарға әлеуметтік қолдау көрсететін Нидерланды ұйымдары бар:

- Нидерланды муниципалитеттері қауымдастығы (VNG) және аймақтық 
муниципалитеттер.

- Коммунистік жастар қозғалысы, 
- Жас социалистер және т.б.

Жастар саясатын әзірлеу үшін барлық қажетті ғылыми-әдістемелік базаны жүзеге 
асырады.

- Жастар және отбасы орталығы (CJG), 
- Exxpose – Нидерланды жастар қозғалысы, 
- Жастар ақпараттық орталығы, 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

2015 жылдан бастап жастар саясаты саласындағы міндеттер мен тапсырмалар 
провинциядан муниципалитеттерге ауысады. Әр муниципалитетте Әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі департамент бар.

Амстердамда тікелей жерасты өткелдерінде шағын кофеханалар сияқты жұмыс 
істейтін «жастар кеңселері» бар, онда психологиялық, құқықтық және медициналық 
сипаттағы көптеген мәселелер бойынша кеңес немесе консультация алуға болады.

Әрбір муниципалитеттің танымал және қолжетімді орны бар – жастар мен 
отбасыларға арналған орталықтар, олар профилактикалық және медициналық көмек, 
ата-аналарға қолдау көрсету және жастарға, отбасылар мен құрылтайшыларға көмек 
көрсетеді. 

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

15



Правонарушения и профилактика
Программа «Противодействие молодежной преступности» 
Программа, в большей степени реализуется через органы внутренних дел в 

следующих направлениях:
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
Нидерланды ағылшын тілді ел емес, бірақ ол әлемде бірінші болып студенттерге 

ағылшын тілінде сабақ бере бастады. Нидерланды университеттері барлық 
елдерде жоғары бағаланады. Әсіресе Нидерландыда медициналық білім, 
менеджмент және бизнес, өнер және сәулет саласындағы білім бағаланады.

Нидерланды билігі студенттерге көмекке келуге тырысады. Нидерландыда 
студенттердің қарыздары жастардың білім алуына және жұмысқа орналасуына 
кедергі болатын маңызды бағытқа айналды. Нидерландыда 2019 жылы оқу қарызы 
бар адамдардың саны 1,4 миллион болды, дегенмен 2015 жылы тек 388 мың 
болды.  

Осыған байланысты Амстердам билігі шаралар қабылдауға және жастарға «жаңа 
бастама» беруге шешім қабылдады. Арнайы бағдарлама аясында билік олардың 
қарыздарын өтейтін болады. Бағдарламаға қатысатын жастар өздерінің 
мүмкіндіктеріне сәйкес қарызды өтеу үшін жаңа қарыз алады.

Денсаулық сақтау 
Нидерланды басшылығы әрдайым барлық күш-жігерді нашақорлықтың алдын-

алуға баса назар аудара отырып, заттарды теріс пайдаланудан туындаған 
проблемаларды азайтуға бағыттады. Бірқатар әлеуметтік қызметкерлер білім беру 
және емдеу мекемелерінде, жастар мен жасөспірімдер орталықтарында жұмыс 
істейді, осы ұйымдардың штаттық психологтарымен тығыз байланыста кәмелетке 
толмағандармен топтық және жеке жұмыс жүргізеді.

Нидерланды кейбір еуропалық елдермен қатар денсаулықты сақтандыру 
жүйелерін дамытуда үлкен табыстарға қол жеткізді.

Үкімет барлық балалар мен Нидерландыда қоғамдық денсаулық сақтау 
мүдделері үшін белсенді және бірдей ұсынылатын жастардың денсаулығын сақтау 
бойынша профилактикалық медициналық қызметтер пакетін ұсынады (мысалы, 
медициналық тексерулер және ұлттық вакциналау бағдарламасы), бұл пакет 
Денсаулық сақтау туралы заңға енгізіледі.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік
Институционалдық әлеуметтік көмек және жұмысқа орналастыру арнайы кіріс 

және жұмыспен қамту орталықтары (Center for Work and Income – CWI) арқылы 
жүзеге асырылады.  Барлығы 130 орталық құрылды; олар аймақтық (яғни, 
ұлтаралық) және еңбек нарығында саясатты жүзеге асыратын ұлттық орган ретінде 
Нидерланды Әлеуметтік істер және жұмыспен қамту министрлігіне есеп береді 
(өйткені еңбек нарығының мәселелері жергілікті мәселе емес, ұлттық болып 
табылады). Сонымен қатар, осы орталықтардың дерекқорларында тек Нидерланды 
ғана емес, сонымен қатар ЕО-ның басқа да елдері бойынша бос жұмыс орындары 
туралы ақпарат бар. Әлеуметтік көмекке жүгінушіге қолайлы жұмыс ұсынылуы 
мүмкін, мысалы, Франция немесе Германияда.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 
- Жастарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің 2021-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. 

Бағдарламаның шарттары бойынша ипотека объектісі ретінде алты жылдан 
аспаған пәтер, жеке үй қарастырылады. Несие 20 жылға дейінгі мерзімге беріледі. 
Объектінің максималды құны - 2,5 миллион грн, ал ипотека сомасы - 2 миллион грн. 
Бірінші ең төменгі жарна - 15%. Ипотекалық мөлшерлеме - 7%.

- «7%-дық қолжетімді ипотека» мемлекеттік бағдарламасы 

Жас отбасыларға жеңілдетілген несие беру, оған сәйкес несие 35 жасқа дейінгі 
украиндықтар үшін 30 жылға жылдық 3%-бен қолжетімді. 

Мәдениет және спорт 

Ойын спорт түрлері кең таралған, ең танымалы футбол, көгалдағы хоккей, 
волейбол. Жеке спорт түрлерінен теннис, бейсбол, конькимен сырғанау, жүзу, 
гимнастика, веложарыс бар.

Нидерланды спорты - ел тұрғындары үшін ең танымал және сұранысқа ие 
қызмет түрлерінің бірі. Елдің 16 миллион тұрғынының 4,5 миллионы 35000-нан 
астам түрлі спорт қоғамдарының мүшелері (2008 жылғы мәліметтер бойынша), 
олар негізінен жастар. 
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НОРВЕГИЯ

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

15-24

484,8 ТЫС.

12,02 %

ЖДИ YDI 2016: 16

Норвегия жастарының мүдделерін Балалар істері, теңдік және әлеуметтік 
интеграция министрлігі басқарады. Бірақ бұл ретте бастамалардың едәуір бөлігі 
мәдениет, білім және әзірлемелер, еңбек және әлеуметтік қатынастар, денсаулық 
сақтау және күтім, әділет және қоғамдық қауіпсіздік министрліктерінің құзыретіне 
кіреді.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

Жастар саясатын іске асырудың ережелері мен жолдарын анықтайтын негізгі 
құжаттар арасында мыналарды атап өту керек: 

- «Еуропа жастары үшін жаңа ынталандыру» ақ кітабы (2001), 

- Еуропалық комиссияның «Жастардың білім беру және жұмыспен қамту саласына 
толыққанды қатысуын қолдау» коммюникесі (2007).

- Еуропалық жастар пактісі (2005), 

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Жастар туралы бірыңғай заң жоқ. 

Норвегияның 2020 жылға арналған жастар саясатының бюджеті - 422,1 млн крон 
(шамамен 39,3 млн еуро). 

Жастар саясатын жүзеге асыру қатаң вертикаль бойынша құрылған, алайда, осы 
жерлерде жұмыс істейтін 356 норвегиялық муниципалитеттер әлі де ұлттық 
мақсаттарға жету үшін белгілі бір тәуелсіздікке ие. 

Норвегияның Балалар істері, теңдік және әлеуметтік интеграция министрлігі 1989 
жылы құрылды және бастапқыда Корольдік отбасы және тұтынушылар министрлігі 
деп аталды. Ол 1991 жылы Корольдік балалар және отбасы істері министрлігі деп 
аталды, ал қазіргі атауы 2006 жылы алынды. Тұтынушылардың құқықтарына, балалар 
мен жастардың мүдделеріне, отбасылардың әлеуметтік және экономикалық 
қауіпсіздігіне және гендерлік теңдікті ілгерілетуге жауап береді. Жәрдемақы берумен 
айналысады.

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Әрбір муниципалитеттің танымал және қолжетімді орны бар – жастар мен 
отбасыларға арналған орталықтар, олар профилактикалық және медициналық көмек, 
ата-аналарға қолдау көрсету және жастарға, отбасылар мен құрылтайшыларға көмек 
көрсетеді. 

Амстердамда тікелей жерасты өткелдерінде шағын кофеханалар сияқты жұмыс 
істейтін «жастар кеңселері» бар, онда психологиялық, құқықтық және медициналық 
сипаттағы көптеген мәселелер бойынша кеңес немесе консультация алуға болады.

2015 жылдан бастап жастар саясаты саласындағы міндеттер мен тапсырмалар 
провинциядан муниципалитеттерге ауысады. Әр муниципалитетте Әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі департамент бар.

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ
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ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

Бөлімдер: 

4) Жоспарлау және әкімшілік мәселелер бөлімі; 
5) Коммуникация бөлімі. 

Норвегияның Жергілікті өзін-өзі басқару және өңірлік даму министрлігі тұрғын үй-
құрылыс, өңірлік және ауылдық саясат, муниципалдық және аудандық әкімшіліктер 
мен қаржы, сондай-ақ Норвегияда сайлау өткізуге жауап береді. 

1) Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі департамент; 
2) Өңірлік даму департаменті; 
3) Тұрғын үй-құрылыс басқармасы; 

Культура и спорт

С
А

Л
А

С
Ы

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
Білім және ғылым министрлігі білім, ғылыми зерттеулер және балабақшалар 

үшін жауап береді. 
Мемлекеттік деңгейде кәсіптік бағдар беру жұмыстарымен Білім министрлігінің 

құрылымдық бөлімшесі – Өмір бойы кәсіптік бағдар беру жөніндегі Ұлттық Юнит 
(National Unit for Lifelong Guidance) айналысады. Муниципалитеттерде Кәсіптік 
бағдар бойынша серіктестік жұмыс істейді. Жұмыстың басты қағидаты - мансаптық 
жоспарлау қызметтері барлық жастағы халыққа қолжетімді болуы тиіс: егер адам 
жұмыста қиындықтарға тап болса, қызмет түрін өзгерткісі келсе, «транзит 
кезеңінде» тұрса, мысалы, белсенділігі төмендеген және зейнетке шыққан кезде, 
оған мансаптық жоспарлауда қолдау қажет.

Денсаулық сақтау 
Суицидтің алдын алу жөніндегі ұлттық бағдарлама

Сондай-ақ, елде Суицидті зерттеу және алдын-алу жөніндегі ұлттық орталық 
жұмыс істейді (Осло университетінің медицина факультеті жанында). Ол жастарды 
зерттейді және тестілеу жүргізеді, содан кейін суицидтің алдын-алу шараларын 
ұйымдастырады (психиатрлар мен психотерапевт мамандар өз-өзіне қол жұмсауға 
тырысқан адамдармен диалектикалық мінез-құлық терапиясының сессияларын 
өткізеді).

Бұл бағдарлама 1995 жылы қабылданды, содан бері ол бірнеше рет өзгертілді 
және жаңартылды. Ұлттық бағдарламада ұсынылған шаралардың бірі әр 
университетте 6-9 маманнан тұратын штатпен суицидтің алдын алу бойынша 
жастар ресурстық орталығын құру болды.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік
Жастарды жұмысқа орналастыруды реттейтін актілер 
Норвегиядағы NEET-тің басты мәселесі - ⅔ жастардың жұмыс табуға немесе 

әлеуметтенуге ұмтылмауы. Осыған байланысты, Үкімет еңбекке жарамсыздық 
бойынша жәрдемақы алудың қайталымдығына қарсы схема әзірледі, бұл 
жәрдемақы қиын кезеңдерде жұмыс істейтін жастар үшін табыс көзі болып 
табылады және оны екі рет алуға болмайды. 

Норвегияда ЭЫДҰ-да еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақы алудың 
деңгейі ең жоғары.

Құқық бұзушылық және алдын алу

Жоба аясында жастар арасындағы белсенділер полициямен ынтымақтасады. 
Бұл жоба ақпараттық науқандарды ұйымдастырып қана қоймай, сонымен қатар 

- «Жастар зорлық-зомбылыққа қарсы» жобасы 
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ФИНЛЯНДИЯ

құқық бұзушылықтардың алдын-алумен айналысады: көше бандаларына 
тартылған жастарды жеке қолдау, мектептерде инспекторларды даярлау, өзін-өзі 
қорғау сабақтары, проблемалық жасөспірімдердің ата-аналарымен жұмыс.

- «Ольвеус» буллингке қарсы бағдарлама, 
Елде 15-17 жас аралығындағы жас адам әлі де тұрақты қылмыстық мінез-

құлықты дамытпаған деп саналады.  Егер заң бірінші рет бұзылса, бұзушы, оның ата-
анасы, зардап шеккен тарап, полиция және муниципалитет арасында залалды өтеу, 
мақсатты түзету және жеке дамуды қарастыратын келісім-шарт жасалады. Келісім-
шарт сақталған жағдайда 12 айдан кейін құқық бұзушылық немесе қылмыстық 
әрекет туралы жазба жасөспірімнің жеке тарихынан өшіріледі. Шартты сақтамау істі 
сотқа беруге және заңнамаға сәйкес үкім шығаруға әкеп соғады.

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

14-29

2 МЛН

18,6 %

ЖДИ YDI 2016: 25

Бірінші орган жастар саясатын дамытуға бағытталған, ал екіншісі ұлттық жастар 
ұйымдарына мемлекеттік субсидияларды бөле отырып, жастардың белсенді 
азаматтық қатысуына ықпал етеді.

- Финляндияның Білім және мәдениет министрлігі. Министрліктің ішінде жастар 
жұмысы мен жастар саясаты Мәдениет және спорт министрінің жауапкершілік 
саласы болып табылады. 

- Жастар саясатын жүзеге асыруға тікелей тартылған басқа да ұлттық 
құрылымдар: Жастар ісі жөніндегі мемлекеттік консультативтік кеңес және жастар 
ұйымдарына арналған субсидиялар комитеті жастар саласындағы Білім және 
мәдениет министрлігіне қолдау көрсететін сараптамалық органдар болып 
табылады.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

1972 жылғы «Жастар туралы акт» Заңы, 2010 жылғы соңғы өзгерістермен.

Заңды дамытуда Үкіметтің Жастар ісі және саясат жөніндегі қаулысы қабылданды, 
онда Жастар саясатын дамыту бағдарламасын дайындау және іске асыру, жастар 
секторы ұйымдарын қолдау схемалары, ұлттық жастар орталықтарына гранттардың 
алуан түрлерін тағайындау жөніндегі, сондай-ақ Жастар істері жөніндегі 
консультативтік кеңес пен жастар ұйымдарын қаржыландыру комитетінің құрамы, 
тағайындау тәртібі және міндеттерді нақтылайтын ережелер қамтылған. 

1) жастардың қатысуы мен ықпалына, сондай-ақ олардың қоғамда жұмыс істеу 
қабілеті мен алғышарттарына ықпал ету;

2) жастардың өсуін, олардың тәуелсіздігін, қоғамдастық рухын және білім мен 
дағдыларға сәйкес оқытуды қолдау;

5) жастардың өсуі мен өмір сүру жағдайларын жақсарту.
4) жастардың теңдігіне және олардың құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу; 
3) жастардың азаматтық қоғамдағы ұмтылысы мен қызметін қолдау;

Осы Заңның мақсаттары:

«Жастар туралы акт» Заңы жастар жұмысы мен жастар саясатын ілгерілетуді, 
сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік пен муниципалитеттің тиісті жауапкершілігі мен 
ынтымақтастығын, сондай-ақ мемлекеттік қаржыландыруды көздейді. 

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ 

Финляндияның Білім және мәдениет министрлігі.

Білім және мәдениет министрлігі елдің бастауыш, орта, кәсіптік және жоғары білім 
берудің негізгі бағыттарын айқындайды, сондай-ақ өнер, ғылыми зерттеулер, спорт, 
жастар және авторлық құқық мәселелерін басқарады.

Финляндияның білім, мәдениет, ғылым және спорт саласындағы басқаруды жүзеге 
асыратын мемлекеттік билік органы. 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

Аймақтық басқару реформасына сәйкес муниципалды бірлестіктер аймақтың 
дамуына жауап береді. Одақтар халықаралық деңгейде жұмыс істейді және көбінесе 
еуропалық одақтың құрылымдық қорының бағдарламаларын жүзеге асыруға жауап 
береді. 

Финляндия 19 аймаққа бөлінеді, олардың ішінде Аланд аралдары ерекше 
мәртебеге ие. Облыстардың мүдделері мен жоспарлауына жауап беретін басты 
бөлімше облыстық одақ болып табылады. Облыстық одақ жергілікті өзін-өзі басқару 
қағидаттарына сәйкес әрекет ететін заңмен белгіленген муниципалды бірлестіктер 
болып табылады. 

Аймақтық деңгейде муниципалды өзін-өзі басқаруды облыстар жүзеге асырады. 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ
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Культура и спорт
Спорт в Нидерландах – один из наиболее популярных и востребованных 

населением страны видов деятельности. Из 16 миллионов жителей страны 4,5 
миллиона человек являются членами более 35 000 различных спортивных обществ 
(данные 2008 года), а это, в основном, молодые люди. 

Наибольшей популярностью пользуются игровые виды спорта, самые 
популярные футбол, хоккей на траве, волейбол. Из индивидуальных видов спорта 
можно выделить теннис, бейсбол, конькобежный спорт, плавание, гимнастику, 
велогонки.
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 

Талапкерлер үшін 450 бакалавриат және магистратура бағдарламалары бар. 

Фин халықаралық мобильділік орталығы (ХМО) Білім және мәдениет 
министрлігіне бағынатын сараптамалық және сервистік ұйым болып табылады. Ол 
стипендиялық бағдарламалар мен алмасу бағдарламаларын үйлестіреді және 
басқарады. Сондай-ақ, ХМО Финляндияда Еуропалық Одақтың барлық білім беру, 
мәдени және жастар бағдарламаларының іске асырылуына жауап береді.

Қазіргі уақытта Финляндияда ағылшын тілді халықаралық бағдарламаларды 
қоспағанда, білім алу тегін. Осыған қарамастан, студенттер тұру, тамақтану және оқу 
материалдарын сатып алу үшін ақы төлеуі керек. Стипендиялар тек аспирантура 
деңгейінде болады, ішіндегі ең көп таралғаны CIMO Study in Finland деп аталады. 

Денсаулық сақтау 

Орта мектеп оқушылары оқу кезінде кемінде үш тереңдетілген медициналық 
тексеруден өтеді, оның нәтижелері бойынша мектеп дәрігері мен медбике 
оқушының әл-ауқаты мен денсаулығының жеке жоспарын жасайды. Орта мектеп 
оқушыларының ата-аналарын оқу кезінде ұйымдастырылған барлық тексерулерге 
шақырады. Оқушының психикалық және жыныстық денсаулығына, сондай-ақ 
мектептегі зорлық-зомбылықтың алдын-алуға, дұрыс тамақтану мәселелеріне баса 
назар аударылады. 

Студенттердің денсаулығын сақтау жөніндегі қызметтің міндеті студенттердің әл-
ауқатын, олардың оқуға деген ынтасын қолдау және арттыру болып табылады. Оқу 
орындарында қызмет ететін медициналық қызметтер оқудың салауатты және 
қауіпсіз орнын қамтамасыз етуге және студенттерге жоғары білікті әлеуметтік және 
медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға міндетті. Жергілікті басқару 
органдары кәсіптік оқу орындары мен жоғары мектептер студенттерінің 
денсаулығын сақтау жөніндегі қызметті қамтамасыз етуге жауапты болады. 
Университеттердегі және басқа да жоғары оқу орындарындағы денсаулық сақтау 
мәселелері студенттердің Денсаулық сақтау қорының құзыретіне кіреді.

«Студенттердің денсаулығын қорғау» 

«Оқушының денсаулығын қорғау» 

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

Жұмыс іздеу және түйіндеме жасау сұрақтары бойынша көмек алу. Финляндия 
аумағында табысты жұмысқа орналасу үшін жоғары оқу орындарының түлектері 
белсенділік танытуға, мансаптық нұсқалармен және бос жұмыс орындарымен 
тұрақты танысуға, өзінің кәсіби саласындағы оқиғалардан хабардар болуға және 
жұмыс берушілермен байланысудан тартынбауға тиіс.

Бос орындар сайттары:   InfoPankki және Study in Finland

Өңірлік деңгейде жастар жұмысын және жастар саясатын Білім және мәдениет 
министрлігінің басшылығымен облыстық мемлекеттік ведомстволар жүзеге 
асырады. Олардың міндеттеріне келесі бағыттар бойынша жұмыс кіреді: жастарды 
жұмыспен қамту, кіріс, тұрғын үй, білім беру және кәсіби дайындық, денсаулық 
сақтау және бос уақыт. Олар өңірлік мониторинг, жастардың өмір сүру жағдайларын 
бағалау мен дамытуды жүргізеді. Экономикалық даму, көлік және қоршаған орта 
орталықтары жастар саясаты мәселелері бойынша жергілікті билік органдарымен 
белсенді өзара іс-қимыл жасайды. Балалар мен жастар саясаты бағдарламасы 
муниципалитеттерді жергілікті деңгейде жүзеге асыру ережелері және 
модельдерімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, көптеген муниципалитеттер 
жастар саласында өз бағдарламаларын жүзеге асырады.

«Жұмыспен қамту және экономикалық даму офисі» (Employment Economic 
Development Office) 

Құқық бұзушылық және алдын алу

Жоба аясында жастар арасындағы белсенділер полициямен ынтымақтасады. 
Бұл жоба ақпараттық науқандарды ұйымдастырып қана қоймай, сонымен қатар 

- «Жастар зорлық-зомбылыққа қарсы» жобасы 
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Жастар үйлері
Балалар мен жасөспірімдердің мәдени дамуы үшін Финляндияда «жастар 

үйлері» (nuorisotalo) бар, онда балалар мен жасөспірімдер достарымен уақыт 
өткізуге, үй тапсырмасын орындауға немесе жай демалуға келеді. «Жастар үйлері» 
ірі жастар орталықтарымен қатар жасөспірімдерге өз таланттарын ашуға және 
болашақта мамандық таңдауға көмектеседі.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 
Housing First ұлттық бағдарламасы («Алдымен баспана»): кез-келген үйсіз адам 

мемлекеттен арзан баспана ала алады, оның көп бөлігін мемлекет төлейді. 
Финляндияның үйді жалға алуға ақшасы жоқ, тіпті туыстарымен немесе 

достарымен бірге тұратын кез-келген тұрғыны үйсіздерге көмек бағдарламасына 
қатыса алады. 

Мәдениет және спорт 

Құқық бұзушылық және алдын алу
«Good Governance» бағдарламасы (жақсы басқару) алғаш рет 1997 жылы БҰҰ 

Даму бағдарламасының құжаттарында ұсынылған (ол Еуроодақ құқығында да 
акцептелген).

· 15 жастан бастап жасөспірім қылмыстық жауапкершілікке тартылады (оған 
айыппұл салынуы немесе қамауға алынуы мүмкін). 15 жасқа дейін жасалған құқық 
бұзушылықтармен полиция да, балаларды қорғау қызметі де айналысады. 

Good Governance мемлекеттік шенеуніктер де, қарапайым азаматтар да мүлтіксіз 
ұстанатын этикалық құндылықтардың дамыған жүйесін басқарады. 

Бағдарлама мынадай принциптерге негізделген:

· Финляндияда 21 жасқа дейінгі адамдарға әдетте түрме жазасы 
тағайындалмайды, тек өте күрделі жағдайларда жазалануы мүмкін. 

18 жас — кәмелеттік жас. Ата-аналар кәмелетке толған бала айтқысы келген 
дүниелер туралы ғана біле алады. Егер балалар 18 жасқа толса, бірақ ата-аналар әлі 
де қызының немесе ұлының істерімен айналысатын болса, онда олардан сенімхат 
болуы керек. Бұл банктік және мектеп істеріне қатысты.

ФРАНЦИЯ

Құқық бұзушылық және алдын алу
- «Жастар зорлық-зомбылыққа қарсы» жобасы 
Жоба аясында жастар арасындағы белсенділер полициямен ынтымақтасады. 

Бұл жоба ақпараттық науқандарды ұйымдастырып қана қоймай, сонымен қатар 

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

16-25

11,8 МЛН

18 %

ЖДИ YDI 2016: 19
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- Ұлттық білім, жастар және спорт министріне жастар саясатын әзірлеуге және іске 
асыруға Жастар ісі, халыққа білім беру және қоғамдық өмір дирекциясы (DJEPVA) 
көмектеседі.

- Ұлттық білім, жастар және спорт министрлігі.

- Жастар ісі, халыққа білім беру және қоғамдық өмір дирекциясы жастарға, халыққа 
білім беру және қоғамдық өмірге қатысты саясатты әзірлейді, үйлестіреді және 
бағалайды. 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

- Аймақтық даму

- Еуропалық жастар жөніндегі өңірлік бағдарламалар мен жобаларды басқару 
- Кәсіптік және жоғары білім

- Экономикалық даму 
ЖАО мыналарды қамтамасыз етеді:

- Көлік

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Бірыңғай заң жоқ

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

Осы құжатқа сәйкес қазіргі экономикалық дағдарыс жастарды алдыңғы қатарға 
шығарады. Еңбек жолына түсу қиындап келеді және Францияда жастар арасындағы 
жұмыссыздық қайтадан өсуде, алайда ол осыған дейін де Еуропалық Одақтағы ең 
жоғары көрсеткіштер қамтыған еді. Әрбір Үкімет жақсы болашақты уәде етеді, бірақ 
барлық жоспарлар іске асырыла бермейді. Жастар арасында алаңдаушылық пен 
қорқыныш артып келеді, оның дәлелі қазіргі уақытта әрбір оныншы жас адам өзін-өзі 
өлтіру туралы ойлаған.

Жастар саясатын дамыту жөніндегі ақ кітап. 

- Осылайша, Ұлттық білім, жастар және спорт министрлігі білім беру және спорт 
институттары арқылы жастар саясаты саласында тікелей жұмыс істейді. 

- 2014 жылғы 16 сәуірдегі №2014-402 қаулы министрліктен «әркімнің білімге қол 
жеткізуіне және мектепке дейінгі, бастауыш, орта және жоғары білім беруді дамытуға 
қатысты мемлекеттік саясатты» дайындауды және іске асыруды талап етеді.

- Спорт министрінің өкілеттіктеріне қатысты 2017 жылғы 24 мамырдағы бұйрыққа 
сәйкес спорт министрі физикалық және спорттық іс-шараларды көтермелеу мен 
ұйымдастыруға қатысты үкіметтің саясатын әзірлейді және жүзеге асырады. Шын 
мәнінде, ол тиісті министрлермен бірге спорттық тәжірибені дамытуға қатысты 
үкіметтің саясатын әзірлейді және жүзеге асырады. Ол бірнеше министрлік 
департаменттерінің қарамағында болған кезде осы салада жүзеге асырылатын 
әрекеттерді үйлестіреді. 

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 

Жастардың кәсіби интеграциясына ықпал ету және бакалавр дәрежесінің жаңа 
иелерін қарсы алу үшін жоғары оқу орындарында 2020-2021 және 2021-2022 оқу 
жылдарында 30 000 қосымша орын құрылатын болады. 

Франциядағы жоғары білім тегін. Ғылымға ЖІӨ-дан 3% бөлінеді.
- Жас елшілер бағдарламасы. 
Иль-де-Франс, Аквитания, Нор-Па-де-Кале, Роне-Альпы және Прованс-Альпы-

Көкшіл Жағалау мемлекеттік орта мектептерінің екінші және бірінші сынып 
оқушылары (15-16 жас) 2 апта ішінде тілдік дағдыларды жетілдіру және америкалық 
мәдениет пен қоғамды тану үшін АҚШ-қа бара алады.

- Денсаулық сақтау дағдарысы басталғаннан бері студенттерге қолдау көрсетуге 
арналған жаңа көмек. 

Денсаулық сақтау 
- Студенттердің психикалық денсаулығы, жаңа психологиялық қолдау. 
Бұл жүйе барлық студенттерге психологпен тегін сабақ алуға мүмкіндік береді. 

Бұл психологиялық қолдау бағдарламасы барлық студенттерге арналған. Одан 
психологиялық қолдау бағдарламасына қатысып жүрген студенттер де пайда көре 
алады.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

4) Неғұрлым қолжетімді, неғұрлым әділ және басқа да әлеуметтік құқықтарды 
қамтамасыз ету, қызметті ынталандыру.

2) Күн сайын балалардың негізгі құқықтарына кепілдік беру.
3) Барлық жастарға арналған кепілдендірілген оқыту курсы.

5) Әркімді жұмыс іздеуде қолдау үшін қаражат жұмсау.

- «1 жастар - 1 шешім» жоспары 

- Кедейліктің алдын алу және оған қарсы күрестің ұлттық стратегиясы 
(Ынтымақтастық және денсаулық министрлігінің жұмыс тобы). Кедейлікпен күрес 
стратегиясы 5 міндеттемеге негізделген:

1) Кедейліктің көбеюін тоқтатудың алғашқы қадамдарынан бастап тең 
мүмкіндіктер.

Жоба 2020 жылдың жазында іске қосылды, ол әр жас адамға шешім ұсынуға 
бағытталған. 9 миллиард еуродан астам қаражат салып, ол бірқатар тетіктерді 
жұмылдырады: барлық жағдайларға ден қою үшін қиын жағдайдағы жастарға 
жалдау бойынша көмек, оқыту, қолдау, қаржылық көмек және т.б. Мақсат – ешкімді 
қиындықта қалдырмау.

Мәдениет және спорт 
- «France Relance» спорттық жоспары. 
3 миллиард еуроға жуық жиынтық көмекпен үкімет қабылдаған төтенше 

шаралар кәсіби және әуесқой спорттың барлық салаларын қамтуға және 
дағдарыстың алғашқы салдарын жеңілдетуге мүмкіндік берді. Мемлекет спорттық 
әлемге Еуропада ерекше және бірегей түрде көмектесті, атап айтқанда, клуб немесе 
қауымдастық өз есіктерін жаппауы үшін жұмылдырылған күйде қала береді. 
Осыған байланысты ол спорттық қозғалыспен бірге жағдайдың дамуын, әсіресе 
лицензиялауға қатысты мұқият қадағалайды. Сонымен қатар, Ұлттық спорт 
агенттігінің бюджетін толықтыратын және 2 жыл ішінде 120 миллион еуро 
көлемінде спорт секторын қолдаудың 3 пакетке бөлінген нақты ынталандыру 
жоспары ұсынылды: біреуі спортта жұмыс орындарын құруға арналған, «жастар 
жоспарын» күшейтетін және қазір 40 миллион еуроны құрайтын қауымдастықтар 
секторы, қалған 50 миллион еуро спортшылар кіре алатын DSIL құралдарынан 
басқа, энергияға көшу арқылы спорттық жабдықты жылжытуға бағытталған, 
ақырында, клубтар мен спорт федерацияларына қызмет көрсету үшін 30 миллион 24



ЭСТОНИЯ

Құқық бұзушылық және алдын алу
- Маңызды тәуекелдердің алдын алу: Vigipirate жаңа жоспары. Премьер-министр 

Ішкі істер және қорғаныс министрлерінің қатысуымен 2014 жылы Vigipirate 
қырағылық, алдын-алу және қорғаудың жаңа жоспарын іске қосу туралы 
жариялады. Бұл жаңартылған жоспарға оны жүзеге асыруға тартылған барлық 
қатысушылар кіреді: мемлекет, операторлар, қауымдастықтар және барлық 
азаматтар. 

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

7-26

283,3 ТЫС.

21,54 %

ЖДИ YDI 2016: 47

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Жастар жұмысы туралы 2010 жылғы 30 маусымдағы Заң

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

Жастар саласын дамытудың 2014-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
2013 жылдың соңында «Жастар саласын дамытудың 2014-2020 жылдарға 

арналған бағдарламасы» мақұлданды.
Бұл стратегия 2001 жылы Еуропалық Комиссия бекіткен Еуропалық Одақтың 

жастар саясатының Ақ кітабына негізделген (ағылш. White Paper on Youth).

Жастар саясаты кең жастар саласының бөлігі болып табылады. Жастар саясаты іс-
әрекетінің негізгі салалары жастармен жұмыс, әлеуметтік саясат, жұмыспен қамту, 
денсаулық сақтау, мәдениет, отбасы және қылмыстың алдын алу саласындағы саясат 
болып табылады. 

Жастар саясатын дамыту білім, ғылым және тіл саласындағы саясаттан бөлек Білім 
және ғылым министрлігінің басқару саласында орын алады.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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Білім және ғылым министрлігі

2001 жылы Эстонияның Жастар жұмысы институты (эст. Eesti Noorsoo Instituut) 
құрылды, оның міндеттері мынадай: Эстониядағы жастар жұмысының жай-күйі 
туралы зерттеулер жүргізу және ақпарат жинау; жастар жұмысының мониторинг 
жүйесін әзірлеу; Эстонияның жастар жұмысы мен жастар саясатын дамыту 
мақсатында институт жүргізген зерттеулер барысында алынған ақпаратты қолдануда 
мемлекеттік құрылымдар мен қоғамдық ұйымдарды қолдау.

 

Орган жастар саясатын жоспарлайды, жастармен жұмысты ұйымдастырады және 
ведомствоға қарасты мекеме – Эстондық жастармен жұмыс орталығының жұмысын 
басқарады. Соңғысы мемлекеттік жастар саясаты шеңберінде жастармен жұмысты 
дамытады және ұйымдастырады және министрліктің жастар бөлімімен 
ынтымақтастықта жастар саласын дамыту бағдарламасының мақсаттарына қол 
жеткізуге және стратегияны енгізу жоспарының іс-қимылын іске асыруға жауап береді.

Жастар жұмысы институты

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

«Жастар жұмысы туралы» Заңға және «Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру 
туралы» Заңға сәйкес жергілікті өзін-өзі басқаруда жастар жұмысын ұйымдастыру 
жергілікті өзін-өзі басқарудың құзыреті болып табылады. Бұл ретте жергілікті өзін-өзі 
басқару коммерциялық емес сектордың көмегіне сүйенуі мүмкін.

қызығушылықтары бойынша білім беру (бос уақытында оқу бағдарламасына 
сәйкес қызмет, сондай-ақ мектептердегі жастар жұмысы), жастар туралы және 
жастарға арналған ақпарат тарату, білім беру (ресми және бейресми білім беру, қайта 
оқыту), жастарға арналған дамыту және сауықтыру демалысы (оның ішінде жастар 
лагерлерінің қызметі), жастарды еңбекке тәрбиелеу, халықаралық жастар жұмысы.

Эстонияның жастар саясаты бірнеше негізгі салаларға бөлінеді: 
жастармен арнайы жұмыс (тәуекел топтарымен жұмыс), 
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 

2002 жылдың басында Эстонияның Білім және ғылым министрлігі жанындағы 
жұмыс тобы «жастар жұмысы» мамандығының сипаттамасын әзірледі, мақсаты осы 
салада оқыту қызметін дамыту үшін жүйелік база құру болды, жоғарыда аталған 
мамандық бойынша жұмыс істеу үшін қажетті білім мен дағдылар анықталды.

«Жастар жұмысы» мамандығы бойынша қолданбалы жоғары білім

Денсаулық сақтау 
Жастар және балалар лагерлері 
Эстонияда рұқсаты бар 28 тұрақты жастар мен балалар лагері жұмыс істейді. Жыл 

сайын көптеген жобалық лагерлер жүзеге асырылады, олардың қызметі 
Еуропалық Одақ есебінен қаржыландырылады. Жыл сайын Эстонияның 30 000-ға 
жуық тұрғыны балалар мен жастар лагерлеріне тегін жолдамалар алады. 
Эстонияның жастар жұмысы орталығы тұрақты лагерлердің жұмысын үйлестіреді 
және қаржыландырады, сондай-ақ арнайы жобалар шеңберінде жұмыс істейтін 
жастар лагерлерін тіркейді.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

Бірқатар жалпы білім беретін мектептерде оқушылар фирмалары жұмыс істейді 
(эст. õpilasfirmad), кәсіпкерлік ойлау мен жастардың дамуына қолайлы жағдай 
жасауға бағытталған. Эстонияның оқушылар фирмаларын дамыту және қолдау 
бағдарламасына Эстонияның Жастар жетістігі қоры мақсатты мекемесі басшылық 
етеді (эст. SA Junior Achievement Eesti). 

Оқушылар фирмалары

Еңбек жасақтары

Эстонияның көптеген қалаларында қаланың білім беру және жастар 
мекемелерінде еңбек тәрбиесін дамыту бойынша өз бағдарламалары қабылданды.

Ең көп таралған қызмет түрі - еңбек жасақтары, негізінен жазда іске қосылатын, 
бос уақыт пен жұмысты біріктіретін жастар жобалары. 

Мәдениет және спорт 
Эстонияның Мектептік спорт одағы мектеп спорт секцияларының жұмысын 

үйлестіреді. Мектептегі спорт секциялары мен үйірмелерге 365 мектептен 23000-ға 
жуық жас қатысады.

Құқық бұзушылық және алдын алу
2016 жылдың ақпан айынан бастап Ішкі істер министрлігі 15-26 жас 

аралығындағы жастарға арналған STEP бағдарламасын бастады, олар құқық 
бұзушылықтар үшін сотталған және қазіргі уақытта еш жерде жұмыс істемейтін 
және оқымайтын жастарға арналған. Бағдарламаны іске асыру барысында оларға 
жұмыс немесе оқу үшін қолайлы мүмкіндіктер ұсынылды, қажетті кеңестер берілді.

БАҚ
Жастар ақпараты және консультация беру саласындағы маңызды мекемелер 

және жергілікті ақпараттық-консультациялық орталықтар, сондай-ақ ашық жастар 
орталықтары болып табылады. Бұл мекемелердің міндеті - жастарға Эстонияда да, 
Еуропалық Одақтың басқа елдерінде де оқу мүмкіндіктері, мансапты жоспарлау, бос 
уақытты өткізу туралы мүмкіндігінше көп ақпарат ұсыну. Бұдан басқа, 
республикалық және өңірлік деңгейде әртүрлі ақпараттық іс-шаралар тұрақты 
түрде өткізіліп отырады. Жастар үшін ақпаратты тарату саласындағы ең ірі және 
маңызды оқиға «Жолсілтеме» (эст. «Teeviit») ақпараттық жәрмеңкесі болып 
табылады.
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АУСТРАЛИЯ

АЗИЯ-ТЫНЫҚ МҰХИТЫ 
АЙМАҒЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 

Жастарға, жас жұмысшыларға арналған мерзімді басылымдар шығарылады. 
Эстония жастар ұйымдарының одағы ай сайынғы «Терезе» газетін шығарады (эст. 
„Aken“), газет ашық жастар орталықтарында, кітапханаларда және оқу 
орындарында таратылады. Oü Realister коммерциялық кәсіпорны TundRuudus 
жастар газетін шығарады, 2008 жылдың күзінде осы газеттің электронды нұсқасы 
іске қосылды.

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

15-24

3 МЛН

12,8 %

ЖДИ YDI 2016: 3

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Бірыңғай заң жоқ

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

- қиын жағдайдағы топтарға көбірек дербестігін қамтамасыз ету үшін көмек 
көрсету;

Аустралияның жастар саясаты саласындағы уәкілетті органы – Білім, жұмыспен 
қамту және еңбек қатынастары министрлігі. 

Адам құқықтары саласындағы Аустралиялық ұлттық стратегия - Ұлттық жоспарға 
сәйкес, Аустралия Үкіметінің адам құқықтары саласындағы бес басымдығының 
қатарына мынадар кіреді:

- тұрақты және еркін демократиялық қоғам құруға жәрдемдесу;
- адам құқықтары саласындағы білім беру және адам құқықтары туралы 

хабардарлықты арттыру;

-  отбасын қолдау; 
адам құқықтарын халықаралық деңгейде көтермелеу.
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- Жұмысқа орналастыру бойынша мүмкіндігі шектеулі адамдарға қызмет жасау 
және көмек көрсету 

- Мектептердегі ғылым туралы білім беру бағдарламалары 
- Білім беру саласындағы қызметтер экспортын қолдау және үйлестіру, оның 

саясаты 

- Еңбек нарығы және еңбекке қабілетті жастағы адамдар үшін ынталандыру 
бағдарламалары 

- Жергілікті халыққа білім беру 

- Жұмыспен қамту саласындағы саясат, оның ішінде жұмысқа орналастыру 
бойынша қызметтер 

- Икемді еңбек жағдайларын үйлестіру

Аустралиядағы жастар саясаты мәселелерімен Аустралия үкіметі, Білім беру, 
жұмыспен қамту және еңбек қатынастары министрлігі және Аустралия штаттары мен 
аумақтарының үкіметтері айналысады.

Білім, жұмыспен қамту және еңбек қатынастары министрлігінің міндеттеріне 
мыналар кіреді:

- Еңбек нарығын зерттеуді үйлестіру 

- Қауіпсіздік және еңбекті қорғау, оңалту және өтемақы 
- Жұмыспен қамтудың тең мүмкіндіктері 
- Жұмыс және отбасылық бағдарламалар 

Балаларды күту
- Жастар ісі жөніндегі бағдарламалар 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

Мемлекеттер мен аумақтар мультимәдениетті дамытудың өзіндік қосымша 
стратегияларын жүзеге асырады.

Штаттар мен аумақтар үкіметтері балалар мен жастарға олардың мүдделеріне әсер 
ететін стратегияларды, бағдарламалар мен қызметтерді әзірлеуге қатысуға мүмкіндік 
беретін бірқатар механизмдерді жасады.

Балалар мен отбасы орталықтарын құру, отбасылар мен қауымдастықтарды 
нығайту бағдарламасы, жергілікті балаларға арналған бағдарлама, «Waltja Tjutangku 
Palyapayi» қоғамдық ұйымы және басқалары.

- 2014 жылғы 16 сәуірдегі №2014-402 қаулы министрліктен «әркімнің білімге қол 
жеткізуіне және мектепке дейінгі, бастауыш, орта және жоғары білім беруді дамытуға 
қатысты мемлекеттік саясатты» дайындауды және іске асыруды талап етеді.

- Спорт министрінің өкілеттіктеріне қатысты 2017 жылғы 24 мамырдағы бұйрыққа 
сәйкес спорт министрі физикалық және спорттық іс-шараларды көтермелеу мен 
ұйымдастыруға қатысты үкіметтің саясатын әзірлейді және жүзеге асырады. Шын 
мәнінде, ол тиісті министрлермен бірге спорттық тәжірибені дамытуға қатысты 
үкіметтің саясатын әзірлейді және жүзеге асырады. Ол бірнеше министрлік 
департаменттерінің қарамағында болған кезде осы салада жүзеге асырылатын 
әрекеттерді үйлестіреді. 

- Осылайша, Ұлттық білім, жастар және спорт министрлігі білім беру және спорт 
институттары арқылы жастар саясаты саласында тікелей жұмыс істейді. 

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
Аустралия халықаралық білім беру нарығының көшбасшыларының қатарына 

кіреді. Аустралияның білім беру жүйесі қатаң мемлекеттік реттеумен ерекшеленеді.
Аустралияда 300-ден астам мемлекеттік колледжд бен 40 университет бар, 

олардың үшеуі жекеше.

Жастар мүддесіндегі іс-қимыл жоспары 
2001 жылдың мамырында Аустралия Үкіметі Премьер-Министрдің Мақсатты 

тобының «Болашаққа жол» жастарға арналған іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру 
туралы баяндамасын жариялады, онда мектеп қабырғасынан білім, кәсіптік 
дайындық немесе Жұмыспен қамтудың келесі кезеңдеріне көшу кезеңінде жастар 
мен олардың отбасыларына қолдау көрсету жолдары көрсетілген.

Аустралия Үкіметінің Білім, ғылым және кәсіптік білім беру департаменті 
Достастық ғылыми-өнеркәсіптік зерттеулер ұйымы және Аустралия океанология 
институты сияқты университеттер мен ірі ғылыми ұйымдарға айтарлықтай қаражат 
бөлу арқылы ғылымды қолдайды. «Аустралия әлеуетін қолдау – біздің 
болашағымызды ғылым мен инновациялық технологиялар арқылы құру» жобасы 
Аустралия Үкіметі 2004 жылдың мамыр айында жариялаған және зерттеулер, 
әзірлемелер мен инновацияларды ынталандыруға бағытталған соңғы 
бастамалардың бірі болып табылады.

Денсаулық сақтау 
Аустралияда жастарға тегін медициналық, әлеуметтік және психологиялық 

көмек көрсететін мемлекеттік ұйымдар жұмыс істейді: Жастар денсаулық сақтау 
одағы, Отбасын жоспарлау ұйымы, Алғашқы денсаулық, Аустралиялық Қоғамдық 
медициналық көмек, гепатит С консулдығы.

Аустралиядағы жасөспірімдерге, жастарға және студенттерге әлеуметтік көмек 
көрсететін ұйымдардың ішінде жүздеген қоғамдық, қауымдық ұйымдарды табуға 
болады. Олардың ішінде ең ауқымдылары: 

· «Оrygen Youth Health» 15-25 жас аралығындағы жастардың психикалық 
денсаулығына қатысты медициналық және консультациялық көмек, 
психологиялық бағдарламалар, отбасын қолдау қызметтерін ұсынады.

«Inspire Foundation» анонимдік, тәулік бойы қолдау және шалғай аудандарға қол 
жеткізу қағидаттарын сақтай отырып, жастардың психикалық денсаулығын 
жақсартуға, психикалық денсаулығы мен әл-ауқаты саласындағы білімін арттыруға 
бағытталған қызметтер көрсететін қор ұйымы 

· Жастардың құқықтарын қорғау, жастар мен студенттер бастамаларын және 
жастар саясатын дамыту бағыттары бар ірі үкіметтік емес ұйым болып табылатын 
«Жастар ісі жөніндегі Аустралиялық Коалиция;

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

-  қажеттіліктер мен бар кедергілерді зерттеу үшін жеке көзқарас және 
белсенді байланыс;

-  тиісті тұлғаның белгіленген жолмен жүріп келе жатқанына көз жеткізу үшін 
күнтізбелік жылдың соңына дейін бағдарлама қызметкерлерімен тұрақты 

Жастардың еңбек болашағы 
2006 жылғы 1 қаңтардан бастап «Жастардың еңбек болашағы» бағдарламасы 

аясында оқуды тастап кетуге бейім жастарға көмек көрсетіледі. Ол «Аустралиядағы 
кәсіби қызмет мәселелері бойынша консультациялар» атты неғұрлым ауқымды 
бастаманы толықтырады, оның шеңберінде мектеп бітіргеннен кейін олар білім 
алуды жалғастырмайды немесе мамандық алмайды, немесе жұмыс іздемейді 
деген қауіп туындаған кезде жастарға белсенді дараландырылған көмек пен қолдау 
көрсетіледі. «Жастардың еңбек перспективалары» бағдарламасына қатысатын 
әрбір жас адам келесілерге үміттене алады:

-  оның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін бағалау;
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1) 2002 жылы енгізілген серіктестік негізіндегі ағартушылық қызметтің 
эксперименттік моделі (АҚЭМ) мектепте оқытудың негізгі жүйесімен қамтылмаған 
жастарға (13 жастан 19 жасқа дейінгі) бағдарланған білім беру мен жеке тұлғаны 
дамыту бағдарламасын білдіреді. 

Барлық аустралиялықтарға, әсіресе мамандық таңдағысы келетін студенттерге 
бағытталған ұлттық онлайн-ақпараттық қызмет. Ол мамандық таңдауға қатысты 
мәселелер бойынша бірыңғай, жан-жақты және практикалық ақпарат беру 
мақсатында құрылған.

Аустралия үкіметінің басқа да бастамалары:
 байланыс.

Менің болашағым (<http://www.myfuture.edu.au>) 

2) Аустралия Үкіметінің арсеналында барлық аустралиялықтарға, әсіресе 
жастарға, мектеп барысында және одан кейін қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін бірқатар кәсіби өсу стратегиялары мен бағдарламалары бар, соның 
арқасында олар білім беру және оқыту нұсқалары туралы ойластырылған 
шешімдер қабылдай алады, мансап таңдау және жұмысқа орналасу жолдарын 
анықтайды.

Мәдениет және спорт 

Аустралиялық спорт комиссиясы ұлттық спорт ұйымдарымен жұмыс жасауда 
маңызды жетекші рөл атқарады.

Мемлекеттік спорт саясаты мақсаттарының бірі - мәдениеті, жынысы, нәсілі, 
қабілеті мен жасына қарамастан, барлық аустралиялық тұрғындар спорттық іс-
шараларға қатысу мүмкіндігіне ие болу үшін барлық жастағы адамдарды спортқа 
тарту.

Аустралия Үкіметінің мәдени әртүрлілік саласындағы саясаты барлық 
аустралиялықтарға елдің экономикалық, әлеуметтік және мәдени өміріне белсенді 
және тең құқылы қатысуға мүмкіндік береді. Көпмәдениетті даму саясаты мен 
онымен байланысты бағдарламаларға бағалау жүргізіледі. Көп мәдениетті қоғамда 
Мемлекеттік қызмет хартиясы, Әлеуметтік бірлікті, үйлесім мен қауіпсіздікті нығайту 
жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары әзірленді.

Діни қызмет 
«Alive Youth» – Аустралияның барлық штаттарында филиалдары бар христиан 

ұйымы, жастарға әлеуметтік қолдау көрсететін қызмет түрлерінің бірі болып 
табылады. 

Құқық бұзушылық және алдын алу

10-19  жас  аралығындағы  жас  құқық  бұзушылар  Аустралиядағы 
қылмыскерлердің жалпы санының 29 пайызын құрайды.

Аустралиядағы қылмысты бақылауды Ішкі істер министрлігі (Department of Home 
Affairs (Australia) және Аустралия федералды полициясы жүзеге асырады.

Аустралия үкіметтері ювеналды әділет жүйесін жетілдіруге және ұсталған 
жастардың қадір-қасиетін құрметтеуге және олардың құқықтарын сақтауға 
бағытталған бірқатар бастамалар қабылдады. Мұндай бастамаларға алдын-алу 
бағдарламалары, кәмелетке толмағандарды ұстау ережелерін өзгерту және жаңа 
үй-жайлар салу жатады.
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КАНАДА

Қоршаған орта
Аустралияда табиғатты қорғау саласында мынадай жастар табиғатты қорғау 

ұйымдары жұмыс істейді: 
Аустралия табиғатын қорғаушы еріктілер - Conservation Volunteers Australia, 

School Strike 4 Climate. Олар қоғамдық тәртіпке қарсы емес, тек ел билігін 
экологиялық мәселелерге назар аударуға, климаттың өзгеруіне байланысты 
планетаны қорғау жөніндегі міндеттерін орындауға шақырады.

Conservation Volunteers Australia – қоршаған ортаны қалпына келтіру жобаларына 
еріктілерді тартатын және үйлестіретін аустралиялық коммерциялық емес 
экологиялық ұйым. 

Аустралия Үкіметі жасыл армия, Ұлттық Жасыл жұмыс корпусы, Оңтүстік 
Австралия жастар сақтау корпусы (SAYCC) сияқты жастар бағдарламаларын жүзеге 
асырады.

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

15-29

8 МЛН

26,7 %

ЖДИ YDI 2016: 14

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Бірыңғай заң жоқ

Канаданың жастар саясаты жас канадалықтардың құндылықтарын білдіреді және 
жастардың жұмыс нәтижелерін жақсартуға және жастарды федералды деңгейде 
шешім қабылдау процесіне тартуға бағытталған ұлттық тәсіл болып табылады. 

Жастар саясаты - жастармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін және олардың 
шешім қабылдау процесіне қатысуына мүмкіндік беретін тиімді құралдар.

Канадалық жастар әртүрлі жастар ұйымдары мен ҮЕҰ-ға мүшелікке, еріктілікке 
және қайырымдылыққа уақыт бөлуді жөн көреді. 

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ

32



ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Правительства штатов и территорий также создали ряд механизмов, дающих 
детям и молодежи возможность участвовать в разработке стратегий, программ и 
услуг, затрагивающих их интересы.

Создание детских и семейных центров, программа укрепления семей и общин, 
программа для детей – аборигенов, общинная организация «Waltja Tjutangku 
Palyapayi» и другие.

Штаты и территории осуществляют свои собственные дополнительные стратегии 
мультикультурного развития.

Бірде-бір ұлттық органның жастар ісі бойынша өкілеттіктері жоқ, бірақ бірнеше 
агенттіктің сот төрелігі мен қылмысы, жұмыспен қамту және денсаулық сақтау 
бойынша нақты міндеттері бар. Провинциялық және муниципалды деңгейлерде 
жастарға қатысты департаменттер мен министрліктер бар. Мысалы, Онтарио 
провинциясында Балалар мен жастар істері жөніндегі министрлік бар. Жаңа 
Шотландияның Жастар хатшылығы сияқты басқа провинцияларда әртүрлі 
салалардағы жастар іс-шараларын үйлестіруге жауапты бір агенттік бар.

Канада он провинция (Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Жаңа Шотландия, 
Манитоба, Британдық Колумбия, Эдуард ханзада аралы, Альберта, Саскачеван, 
Ньюфаундленд және Лабрадор) және үш аймақ (Солтүстік-Батыс аймақтар, Юкон, 
Нунавут) федерациясы болып табылады.

Жастар саясатының юрисдикция құрылымдарының сипаттамасы. 

Торонто (Торонто қаласы) Торонто жастар стратегиясы
Торонтодағы жастар қызметтерінің бірнеше аспектілерін қолдайтын 

демографиялық стратегия. Келесі салалардағы нәтижелерді жақсарту үшін 12 жастан 
24 жасқа дейінгі жастарға бағытталған:

- Білім, жұмыспен қамту және табыс
- Отбасылар, қауымдастықтар және қоршаған орта
- Міндеттеме
Жастар басқа адамдармен бірге стратегияны әзірлеуге қатысты.
Басым іс-қимылдарды белгілейді және жастар іс-қимыл жоспары арқылы 

стратегияны іске асыруға жәрдемдесу үшін Жастар стратегиясы жөніндегі топты 
ұсынады.

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТЕРІ

ЖАО мыналарды қамтамасыз етеді:

- Еуропалық жастар жөніндегі өңірлік бағдарламалар мен жобаларды басқару 

- Экономикалық даму 
- Аймақтық даму
- Көлік
- Кәсіптік және жоғары білім

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

Осыны негізге ала отырып, стратегияның негізгі басымдықтары мынадай бағыттар 
болды:

- денсаулық және әл-ауқат;

- жергілікті байырғы топтармен татуласу және оларға сенім арту;

Канададағы бұл ұлттық диалогты Құпия кеңес кеңсесінің Жастар хатшылығы 
басқарды.

2018 жылы Канада Үкіметі жастар саясатының басым бағыттарын анықтау үшін 
жастармен диалогты бастады, оған 5 мыңнан астам жас канадалықтар қатысты, 10 
000-нан  астам  жеке  жауаптар  алынды  және  жастар  ұйымдарының 
көшбасшыларымен және азаматтық белсенділермен өткізілген пікірталас 
нәтижелері бойынша 68 материал дайындалды.

«Біз не естідік» есебі (What We Heard report)

Консультациялар қорытындысы бойынша Премьер-Министр Кеңсесі елдің жастар 
саясатын әзірлеуге негіз болған «Біз не естідік» (What We Heard report) есебін жасады.

Стратегияның негізгі мақсаттары:
1. Жастар үні естіліп, ескерілуі үшін нақты жағдайлар жасау,
2. Жастардың өзгермелі сұраныстары үшін қолжетімді көмек көрсету.

- көшбасшылық қабілеттер мен жастардың ықпалын дамыту;

- инновация, құзыреттілік және оқыту;
- жұмыспен қамту;

- қоршаған орта
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Ванкувер (Ванкувер қаласы) Азаматтық жастар стратегиясы 

- Қаладағы жастарды қолдау базасын нығайту

Жастар саясатының негіздері - жастар үшін демографиялық саясаттың негіздері (16-
19 жас аралығындағы). Жастар саясатының негіздері тұрақтылықты кең көлемде 
зерттеуге негізделген және сектор шеңберіндегі консультациялар барысында 
әзірленді. Онда Балалар мен отбасы істері министрлігінің жастар қызметтеріне деген 
көзқарасы, саясат пен бағдарламаларды әзірлеу бойынша басшылық, сондай-ақ 
Балалар мен отбасы істері министрлігінің жастар қызметтеріне қатысты 
басымдықтарының іске асырылуын қолдау көрсетілген:

- Жастардың негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру

- Қалада жастардың орнын қамтамасыз ету

Британдық Колумбия провинциясы (Балалар және отбасы істері министрлігі) - 
Жастар саясаты шеңбері

- Физикалық денсаулығын жақсарту

- Полиция мен жастардың қарым-қатынасы 
- Қылмыстың алдын алу және жылыстау

- Жасөспірім кезіндегі даму мәселелерін шешу

Тәуекелдердің алдын алу және тәуекел топтарынан шыққан жастардың 
тұрақтылығын арттыру (14-18 жас).

-  Жұмысқа дайын болу
- Міндеттеме
- Ақпаратқа қол жеткізу

- Жоғары дербестік пен өз-өзіне жеткіліктілік 
Жастар саясатының аясы барлық жастар жұмысының философиялық негізі болып 

табылады және провинциядағы жастармен байланысты барлық іс-шаралар үшін 
ортақ есептеу нүктесі болып табылады.

Жастарға тікелей әсер ететін (13-тен 24 жасқа дейінгі) азаматтық қызметтерді 
дамытуға, бағалауға және ұсынуға жәрдемдесуге бағытталған демографиялық 
стратегия.

- Жастардың проблемалық мінез-құлқының ауырлығының төмендеуі 

Премьер-Министр жанындағы Жастар кеңесі

- Ересек өмірге сәтті аяқ басу

Мақсаттар: маргинал жастар үшін келесі салалардағы нәтижелерді жақсарту:

- Жергілікті деңгейде шешім қабылдау кезінде жастардың күшті дауысын 
қамтамасыз ету 

Стратегия міндеттері:

- Жастарды қала үшін ресурс ретінде насихаттау 

Жастарға қатысты бағдарламалар мен қызметтерге жауапкершілік Үкіметтің үш 
деңгейі мен көптеген федералды департаменттер арасында бөлінеді.

Онтарио провинциясы (Балалар және жастар істері министрлігі), Жастардың 
мүмкіндіктер стратегиясы

Ол 2016 жылы құрыды. Бұл жас канадалықтар тобы, олар Канада Премьер-
Министрі мен Үкіметіне өздері және барлық канадалықтар үшін маңызды мәселелер 
бойынша ұсыныстар береді. Премьер-Министрдің жанындағы Жастар кеңесі жастар 
мен Канада Үкіметі арасындағы диалогты қолдау тетігі болып табылады. Қазіргі 
уақытта оның құрамына әртүрлі білімі мен тәжірибесі бар Канаданың барлық 
аймақтарынан келген 26 жас канадалық кіреді.  Жеке кездесулер мен 
телеконференциялар барысында кеңес мүшелері Премьер-Министрмен, 
министрлермен, парламент мүшелерімен және жоғары лауазымды үкімет 
шенеуніктерімен кезек күттірмейтін мәселелер мен сұрақтар бойынша ұсынымдар 
әзірлеу мақсатында пікірталастарға қатысады. Кеңес мүшелері басқа жастар 
ұйымдарымен, жастар мүддесі үшін жұмыс істейтін ұйымдармен және жергілікті 
өкілдер мен қауымдастық жетекшілерімен олардың қауымдастықтарына қатысты 
негізгі мәселелерді талқылау үшін кездеседі. Жастар ісі жөніндегі федералдық 
хатшылық Премьер-Министрдің жанындағы Жастар кеңесінің жұмысына қолдау 
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көрсетеді және саясаттың негізгі салаларына қатысу үшін мүмкіндік бере отырып, 
жастармен байланыс орнатады және тұрақты стратегиялық басшылықты, саясат 
мәселелері бойынша кеңес беруді және Канада үкіметінің барлық шеңберіндегі 
жастарға қатысты міндеттемелердің орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етеді. 

С
А

Л
А

С
Ы

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 
Канадада федералды білім министрлігі жоқ, реттеу провинциялар мен аумақтар 

деңгейінде жүзеге асырылады. Жалпы, білім беру стандарттары бүкіл ел бойынша 
бірдей.

Провинциялар мен аумақтардың үкіметтері білім берудің көптеген салаларына 
жауап береді, ал Канада үкіметі «бірінші ұлттар» резервацияларында немесе Тәж 
жерлерінде тұратын балаларды оқытуға жауап береді. Әдетте, білім беру әр 
провинция мен аумақта тиісті құқықтар мен міндеттерді белгілейтін арнайы заңдар 
және ережелермен реттеледі.

Канадалық Балалар мен жастар кеңесі - бұл бүкіл Канадалық балалар мен 
жастардың құқықтарын жүзеге асыруға ықпал ететін, балалардың мүдделерін 
қорғаушылар қауымдастығы. Өздерінің тиісті юрисдикцияларында заң шығарушы 
органдардың тәуелсіз қызметкерлері ретінде әрекет ете отырып, олар Кеңесте 
өзара қызығушылық тудыратын салаларды анықтау және мәселелерді ұлттық 
деңгейде шешу жолдарын қарастыру мақсатында жұмыс істейді. Кеңес, атап 
айтқанда, Бала құқықтары туралы конвенцияның толық жүзеге асырылуын 
қолдайды; Балалардың құқықтарын қорғау мүдделерінде ұжымдық ақпараттық-
насихаттық іс-шараларға, соның ішінде провинциялар/аумақтар арасында қоныс 
аударушы балалар мен отбасыларға ақпараттық-насихаттық қызмет көрсетуге 
қатысады; балалар мен жастарға қызмет көрсету ісінде үкіметтермен және басқа да 
субъектілермен ынтымақтастық етеді; балалардың мүддесі үшін жұмыс істейтін 
тиімді тәуелсіз ұйымдардың дамуын қолдайды; балалардың құқықтарын алға 
жылжыту үшін балалар мен жастар ұйымдарымен өзара әрекеттеседі.

Денсаулық сақтау 
Канада Денсаулық сақтау министрлігі халықтың денсаулығын сақтауға, оның 

ведомстволық бағынысты бөлімдері: өңірлер және салалық бағдарламалар 
бойынша жауап береді. Канаданың барлық тұрғындары алдын-ала төленген негізде 
және бірыңғай шарттарда сақтандырылған аурухана мен медициналық 
қызметтерге қол жеткізе алады. Канадада денсаулық сақтау бойынша 
жауапкершілік провинциялар мен аумақтардың үкіметтеріне жүктелген.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

Менің болашағым (<http://www.myfuture.edu.au>) 

Канаданың Адами ресурстар және әлеуметтік даму министрлігі әртүрлі 
әлеуметтік бағдарламалар мен қызметтерді әзірлеуге, басқаруға және ұсынуға 
жауап береді. Министрліктің міндеті - қуатты және бәсекеге қабілетті Канада құру 
және канадалықтарды өнімді және пайдалы өмір сүруге көмектесетін шешімдер 
қабылдауға қолдау көрсету, сонымен қатар канадалықтардың өмір сүру сапасын 
жақсарту.

Барлық аустралиялықтарға, әсіресе мамандық таңдағысы келетін студенттерге 
бағытталған ұлттық онлайн-ақпараттық қызмет. Ол мамандық таңдауға қатысты 
мәселелер бойынша бірыңғай, жан-жақты және практикалық ақпарат беру 
мақсатында құрылған.
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Мәдениет және спорт 
Канаданың Мұра департаменті өнер, мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары, 

байланыс желілері, ресми тілдер (соның ішінде француз тілді мемлекеттер), 
әйелдердің жағдайы, спорт және мультимәдениеттілікке қатысты саясат пен 
бағдарламаларға жауап береді.

Қоршаған орта 
Канадада жастардың белсенділігі арқасында Жастар климаттық зертханасын 

қолдау туралы жарияланды. Оның құрылысына федералды үкіметтің Климаттық іс-
қимыл қоры арқылы 200 мың АҚШ доллары бөлінетін болады. 

ЖАПОНИЯ

%

ЖАСТАРДЫҢ ЖАС МӨЛШЕРІ

САНЫ

ХАЛЫҚТАН %

15-29

20 МЛН

15,7 %

ЖДИ YDI 2016: 10

МЖС БОЙЫНША ЗАҢ

Балалар мен жастарды дамыту және қолдау туралы» 2009 жылғы Заң.
Қағидаттарға жастарға ересектермен серіктес ретінде қарау және жастарға 

қоғамның белсенді мүшелері болуға қолдау көрсету кіреді. Бақытты және белсенді 
өмірді ілгерілетуге, қиындықтарға тап болған жастарды қолдауға және жергілікті 
деңгейде шараларды іске асыру жүйесін дамытуға басымдық беріледі. Кейбір негізгі 
шаралар мыналарды қамтиды: жастардың өзін-өзі дамытуын қолдау (мысалы, 
негізгі өмірлік дағдылар); азаматтық білім беру сияқты бағдарламалар арқылы 
әлеуметтік дамуды және қатысуды қолдау; жастардың денсаулығы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін кеңес беру жүйесін жетілдіру; кәсіби тәуелсіздік пен жұмыспен 
қамтылуға ынталандыру.

Жастар өздерінің ақыл-ой және физикалық дамуына сәйкес баладан жасөспірімге 
айналатын кезеңге жатады. Осы кезеңде әртүрлі проблемалар мен эмоционалды 
қақтығыстарды бастан кешіре отырып, жасөспірімдер қоғамның туын көтеруші 
ретінде өмір сүруге негіз жасайды, мемлекеттік істерге қатысу арқылы қоғамға өз 
үлестерін қосады және өз қалауына, дағдыларына, қабілеттеріне және т.б. сәйкес ел 
ішінде де, одан тыс жерлерде де өз қызметінің аясын кеңейтеді.

ҰҒЫМДЫҚ АППАРАТ
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2008 жылғы Жастар саясатының авторы ретінде «Жастарды дамыту жөніндегі 
штаб-пәтер» бар, ал Балалар мен жастарға арналған тұжырымдама (2010) «Балалар 
мен жастарды дамыту және қолдау жөніндегі штаб-пәтер» деп жазылған.

- Министрлер кабинетінде (2013 ж. Балалар мен жастар туралы ақ кітап авторы) 
Біріккен қоғамның саясат жөніндегі Бас директоры өзінің міндеттерінің бірі ретінде 
«жастардың салауатты тәрбиесі, оның ішінде халықаралық жастар алмасуына 
жәрдемдесуді» келтіреді. 

- Үкімет құрылымында жастарды дамыту саясатын іске асыруға Білім, мәдениет, 
спорт, ғылым және технологиялар министрлігі жауап береді.

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН: МИССИЯСЫ МЕН ҚҰЗЫРЕТТЕРІ

МЖС БОЙЫНША СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТ

«Балалар мен жастарды дамыту және қолдау туралы» акт 
Жастар саясатын реттейтін заңнама 2010 жылы қабылданған «Балалар мен 

жастарды дамыту мен қолдау туралы» актіге және жастар саясатын реттейтін 
жекелеген заңнамалық актілерге сүйенеді. 
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ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАЛАР

Білім және ғылым 

- Ғылым және технологиялар туралы ақ кітап

- Жапондық қор (Japan Foundation) – Жапонияда бүкіл әлемде халықаралық 
мәдени алмасудың жан-жақты бағдарламаларын жүзеге асыратын жалғыз мекеме. 
Жапон қоры Жапония, Оңтүстік-Шығыс Азия және АҚШ халықтары арасындағы 
терең түсіністікке ықпал ету, болашақ биржа жетекшілеріне желілер құруға 
мүмкіндік беру және жастарға болашақта жаһандық деңгейде белсенді рөлді алға 
жылжытуға кең перспективаларды дамытуға көмектесу үшін жастар алмасу 
жобаларын ұйымдастырады. Жапон қоры 1972 жылдың қазан айында Сыртқы істер 
министрлігінің бақылауындағы арнайы заңды тұлға ретінде құрылды. 2003 жылдың 
қазан айында ол инкорпорацияланған әкімшілік агенттік болып қайта құрылды. 78 
миллиард иен мөлшеріндегі мемлекеттік қайырмалдыққа негізделе отырып, 
жапон  қорының  қызметі  жыл  сайынғы  мемлекеттік  субсидиялар, 
инвестициялардан түскен кірістер және жеке сектордың қайырмалдықтары 
есебінен қаржыландырылады. 

Жас  көшбасшылар  бағдарламасы  (YLP) - Жапония  Үкіметінің  (MEXT) 
стипендиялық студенттік бағдарламаларының бірі, оның мақсаты - Азия және басқа 
елдердегі болашақ ұлттық көшбасшылардың дамуына жәрдемдесу. 

- Young Leaders' Program. 

- Japanese Government（ Monbukagakusho: MEXT） Scholarship. Жапония үкіметінің 
стипендиясы Жапония елшілігінің/Бас консулдығының, университеттің немесе 
биліктің ұсынысы бойынша таңдалған жоғары оқу орындарында оқитын шетелдік 
студенттерді қолдайды.

Денсаулық сақтау 
Жастар және балалар лагерлері 
Эстонияда рұқсаты бар 28 тұрақты жастар мен балалар лагері жұмыс істейді. Жыл 

сайын көптеген жобалық лагерлер жүзеге асырылады, олардың қызметі 
Еуропалық Одақ есебінен қаржыландырылады. Жыл сайын Эстонияның 30 000-ға 
жуық тұрғыны балалар мен жастар лагерлеріне тегін жолдамалар алады. 
Эстонияның жастар жұмысы орталығы тұрақты лагерлердің жұмысын үйлестіреді 
және қаржыландырады, сондай-ақ арнайы жобалар шеңберінде жұмыс істейтін 
жастар лагерлерін тіркейді.

Жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

Басқалармен қатар, толық емес жұмыс істейтін адамдардың жұмыспен 
қамтылуын басқаруды жетілдіруге жәрдемдесу мақсатында кемсітушілік қарым-
қатынас жасауға тыйым салынуы тиіс қарапайым жұмыскерлерге («толық емес 
жұмыс істейтін жұмыскерлер кәдімгі жұмыскерлерге баламалы») барабар деп 

- Толық емес жұмыс күнін басқаруды жақсарту туралы заңды ішінара қайта қарау 
туралы заң. 

Мәдениет және спорт 
Эстонияның Мектептік спорт одағы мектеп спорт секцияларының жұмысын 

үйлестіреді. Мектептегі спорт секциялары мен үйірмелерге 365 мектептен 23000-ға 
жуық жас қатысады.

Құқық бұзушылық және алдын алу
2016 жылдың ақпан айынан бастап Ішкі істер министрлігі 15-26 жас 

аралығындағы жастарға арналған STEP бағдарламасын бастады, олар құқық 
бұзушылықтар үшін сотталған және қазіргі уақытта еш жерде жұмыс істемейтін 
және оқымайтын жастарға арналған. Бағдарламаны іске асыру барысында оларға 
жұмыс немесе оқу үшін қолайлы мүмкіндіктер ұсынылды, қажетті кеңестер берілді.

БАҚ
Жастар ақпараты және консультация беру саласындағы маңызды мекемелер 

және жергілікті ақпараттық-консультациялық орталықтар, сондай-ақ ашық жастар 
орталықтары болып табылады. Бұл мекемелердің міндеті - жастарға Эстонияда да, 
Еуропалық Одақтың басқа елдерінде де оқу мүмкіндіктері, мансапты жоспарлау, бос 
уақытты өткізу туралы мүмкіндігінше көп ақпарат ұсыну. Бұдан басқа, 
республикалық және өңірлік деңгейде әртүрлі ақпараттық іс-шаралар тұрақты 
түрде өткізіліп отырады. Жастар үшін ақпаратты тарату саласындағы ең ірі және 
маңызды оқиға «Жолсілтеме» (эст. «Teeviit») ақпараттық жәрмеңкесі болып 
табылады.
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Мәдениет және спорт 

Осы мақсатта ол суретшілерді және олармен байланысты қызметкерлерді 
көркемдік белсенділікті дамытуға шақырады. Сонымен бірге ол аймақтық 
мәдениетті, ұлттық қазыналар мен тарихи орындар, халықаралық мәдени алмасу, 
авторлық құқықты қорғау және туындыларды пайдалану, жапон тілін жетілдіру 
және тарату, шетелдіктерге жапон тілін үйрету сияқты мәдени құндылықтарды 
сақтау мен пайдалануды насихаттайды. Бұл дінге де байланысты.

- Мәдениет істері агенттігі Жапонияның «Мәдени қуатын» күшейту үшін мәдениет 
пен өнерді алға жылжытудың түрлі стратегияларын жүзеге асырады. 

Білім, мәдениет, спорт, ғылым және технологиялар министрлігі басқа 
министрліктер мен ведомстволармен бірге шетелдік студенттердің көбірек 
қабылдануын ынталандыру үшін жұмыс істейді, соның ішінде шетелдік 
студенттерге жұмыс табуға көмектесетін платформа құру қарастырылған. 

- Шетелдік студенттерге арналған жұмыс. 

 есептелетін толық емес жұмыс күні жұмыс істейтін адамдар тобын кеңейтуді 
қоса алғанда, қажетті шаралар қабылданатын болады. Осылайша, оқу 
орындарының студенттері негізгі оқудан кейін жұмыс істей алады, бұл ретте олар 
толыққанды қызметкер болып саналады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ

Посткеңестік мемлекеттерден түбегейлі айырмашылығы білім алушылардың 
құқықтарын қорғау бойынша жоспарлы жұмыс болып табылады. Бұл елдерде Жастар ісі 
жөніндегі арнайы кеңестер және жас ұрпақтың мүдделерін қорғауды көздейтін коммерциялық 
емес ұйымдар бар. Бұл ұйымдардың болуы демократиялық құндылықтардың терең 
тамырлануының нәтижесі екені даусыз.

Ұқсас жағдай Аустралия мен Канадада байқалады. Жастарға өмірде орын табуға 
көмектесуге де көптеп көңіл бөлінеді: кәсіптік бағдар беру жұмысы, оқуды жалғастыру туралы 
шешім қабылдауға көмектесу және т.б. Мұнда инклюзия мен жеке көзқарастың тұрақты 
құндылықтарын байқауға болады.

Еуропа елдері терең интеграцияның пайдасын барынша арттыруға тырысуда. Мәселен, 
Нидерланды билігі жұмыс іздеуге көмектесу кезінде Нидерландыда ғана емес, сонымен қатар 
Еуропалық Одақтың басқа мемлекеттерінде де бос жұмыс орындарын қарастырады. Әкімшілік 
жүйенің өзінде де ерекшеліктер бар. Жұмыспен қамту саласында жастармен жұмыс істеу 
кезінде барлық мемлекеттік бағдарламаларға емес, жергілікті билікке баса назар аударылады. 
Сондай-ақ, бұл еуропалық мемлекеттерді посткеңестік мемлекеттерден қатты 
ерекшелендіреді.

Жұмыспен қамту. Түлектерді жұмысқа орналастыру мемлекет үшін басты міндеттердің 
бірі болып табылады. Біріншіден, жұмысқа орналасу адамды әлеуметтендіруге және оның 
маргиналдануын болдырмауға көмектеседі. Екіншіден, мемлекет, әдетте, адамның біліміне 
және оны пайдалы дағдыларға үйретуге қаражат салады, сондықтан ол орындалған жұмыстан 
пайда алуға мүдделі. Үшіншіден, экономиканың тұрақты жұмысы үшін жұмыс орындарындағы 
ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету қажет, бұл үшін жас түлектер тезірек жұмыс 
тәжірибесін ала бастауы қажет. 

Посткеңестік кеңістік елдерінде мемлекеттер көбінесе жастар стартаптары мен бизнес-
жобаларға көмек көрсету үшін гранттық жүйеге бағдарланады. Украинада оқу орындарының 
түлектеріне және мерзімді әскери қызметтен кеткендерге кемінде екі жыл жұмыс орнына 
кепілдік беріледі.

Сондай-ақ, дамыған мемлекеттерге шетелден жастарды оқыту бойынша арнайы 
бағдарламалардың болуы тән. Осылайша, мемлекеттер халықаралық ғылыми-технологиялық 
жарыста көшбасшылық позицияны сақтап қалу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен жас таланттарды 
тартады.

Әрбір ел жастарды қолдаудың мемлекеттік саясатын құру кезінде әртүрлі салаларға баса 
назар аударатынына қарамастан, әдетте, шешілетін мәселелер жиі ұқсас келетінін көруге 
болады. Олардың ішінде көптеген қиындықтардың түпкі себебі болып табылатын әлеуметтік-
экономикалық теңсіздікті ерекше атап өткен жөн.

Білім беру. Жоғары білім көбінесе қомақты қаражатты қажет етеді. Посткеңестік 
мемлекеттерде (Ресей, Беларусь, Өзбекстан, Украина) бірінші кезекте гранттық жүйеге баса 
назар аударылады, соның арқасында арнайы емтихандарды жақсы тапсырған түлектер жоғары 
оқу орнында мемлекет есебінен білім алуға үміткер бола алады. 

Канада, Аустралия және Еуропада жоғары білім аса қымбат. Көбінесе студенттер оны 
өздері төлейді, тіпті Финляндия сияқты әлеуметтік бағдарланған мемлекеттерде студенттер 
тұру, тамақтану үшін ақы төлейді және оқу материалдарын сатып алады. Сондықтан аталған 
елдерде жоғары оқу орындары түлектерінің қарыздарын азайтуға баса назар аударылады. 
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Студенттер үшін мұндай опциялар жұмыс пен оқуды біріктіру кезінде уақыттың 
болмауына байланысты қолжетімді емес. Сондықтан жергілікті үкімет «жұмыс күні толық емес 
жұмысшыларды қалыпты жұмысшыларға тең» деп ресми түрде мойындады.

Мәдениет және өнер. Батыс елдерінде спорттың қолжетімді болуына көп көңіл бөлінеді. 
Мысалы, Францияда коронадағдарысы кезеңінде Үкімет карантиндік шаралар мен әлемдік 
экономикалық құлдырау салдарынан қатты зардап шеккен кәсіби ғана емес, сонымен қатар 
әуесқой спорт клубтарына да қолдау көрсетеді. 

Жапония өзінің бірегей жұмыс мәдениетімен танымал, оған сәйкес қызметкер жұмыс 
уақытында да, жұмыстан тыс мезгілде де компания өміріне белсенді қатысады деп күтіледі. Бұл 
үстеме жұмыс немесе корпоративті іс-шараларға қатысу сияқты көрінуі мүмкін. 

Тұрғын үй мәселесінде барлық елдердің саясаты барынша ұқсас. Әдетте, көмектің екі түрі 
болады: қолжетімді ипотекалық несие бағдарламасы және жалға берілетін тұрғын үй, онда 
жалдау ақысының бір бөлігін немесе толығымен Үкімет төлейді.

Батыс елдерінің ерекшелігі - жастардың психологиялық денсаулығына жоғары көңіл бөлу. 
Францияда студенттер психологтан тегін сабақ алуға құқылы, Нидерланды психоактивті 
заттарға тәуелділікпен күресуге бағдарланған.

Денсаулық сақтау. Барлық мемлекеттер бағдарламаларының негізі жастарға қолжетімді 
медициналық қызметтер көрсету болып табылады.

Батыс елдерінде экологиялық білімге де көп көңіл бөлінеді. Мысалы, Канадада арнайы 
Жастар климаттық зертханасы жұмыс істейді. Сондай-ақ, батыс елдеріндегі жастардың өзі 
климаттың өзгеруімен күресуге бағытталған ҮЕҰ құрады.

Қазіргі уақытта елдер арасындағы әлемдік жарысты тек экономика, ғылыми-техникалық 
прогресс пен милитаризациялау деңгейінде ғана емес, мәдени-құндылық сегментінде де 
байқауға болады. Бұл үшін негізгі тетік көбінесе жас ұрпаққа бағытталған «жұмсақ күш» саясаты 
болып табылады. Біріншіден, ұзақ мерзімді перспективада дәл осы жас ұрпақ болашақта өздері 
тұратын елдің негізгі стратасына айналады. Екіншіден, ересек, көбінесе консервативті адамдарға 
қарағанда жастарға ықпал ету әлдеқайда оңай.

Осы саладағы жапон саясаты ең танымал «ұлттық брендтерге» негізделген: атақты жапон 
мультипликациясы және көркем мәдениеті (аниме және манга), жапон тілі, дін. Мәдениет істері 
агенттігі жергілікті суретшілердің қызметін қолдайды, олардың жеке әлеуеті мен шеберлігін 
дамытуға жан-жақты көмектеседі.

Тиісінше, егер ел демократиялық құндылықтарды нығайтуға ұмтылса, онда жастар 
саясаты жастарға өз пікірін еркін білдіруге және өз мүдделерін қорғауға құқық беруі керек. Егер 
мемлекет мәдени жаңғыру мен «жұмсақ күшке» баса назар аударғысы келсе, онда «ұлттық 
брендтерді» дамытуға көбірек көңіл бөлуге тиіс.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде әр елдің жастар бағдарламалары екі негізгі 
параметрге негізделген деп қорытындылауға болады: мәдени-құндылық менталитеті және 
мемлекеттің экономикалық мүмкіндіктері. 

Басқа проблемалардың көпшілігі (жұмысқа орналасу, медицина, қылмыс, тұрғын үй 
мәселесі) әлеуметтік-экономикалық жіктелуден туындайды. Бұл жағдайда мемлекеттің міндеті - 
жастардың маргиналдануын болдырмау үшін барынша қаржылық көмек көрсету. Бұл ретте 
материалдық көмек масылдық пиғылды дамытуға емес, жастардың қоғамға кірігуін 
ынталандыруды ғана қамтуы керек.
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ВВЕДЕНИЕ

2) расширять доступ к образованию и здравоохранению;

В настоящее время международная стратегия по развитию и поддержке молодых людей по 
всему миру базируется на программе «Молодежь - 2030», о запуске которой было заявлено в 
сентябре 2018 года. В ней обозначены пять приоритетных направлений, призванных улучшить 
жизнь молодых людей:

Научно-исследовательский центр «Молодежь» в целях научно-аналитического сопровождения 
разработки проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
молодежной политики» подготовил обзор международного опыта реализации 
государственной молодежной политики. В частности, были рассмотрены основные 
компоненты реализации молодежной политики в странах постсоветского пространства, 
Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Выбор данных 
государств был осуществлен согласно лидерским позициям в глобальных рейтингах и индексах, 
охватывающих вопросы развития молодежи. Изучение опыта России, Беларуси, Узбекистана и 
Украины имеет важное значение в силу прочных исторических и культурных связей.

5) поддерживать молодых людей в условиях конфликтов и кризисов.

Таким образом включение молодежной проблематики в повестку дня межправительственного 
и межгосударственного сотрудничества является ярко выраженной тенденцией последнего 
десятилетия3. Как следствие, в мире наблюдается повышение внимания к молодежным 
проблемам, на глобальном, национальном и региональном уровне.

3) добиваться улучшения их экономического положения;

Сегодня молодежная политика является одной из главных составляющих стратегии развития 
любого государства. В Резолюции 2250 (2015), принятой Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН) 9 декабря 2015 года, особо подчеркивается важность 
разработки молодежной политики, которая способствовала бы внесению конструктивного 
вклада в усилия по миростроительству, включая социально-экономическое развитие, и 
поддержку проектов, направленных на развитие местной экономики, а также обеспечивала бы 
возможности для трудоустройства и профессионально-технической подготовки молодежи, 
повышения уровня ее образования, развития молодежного предпринимательства и 
конструктивного участия молодежи в политической жизни.

1) привлекать их к решению современных проблем;

В обзоре представлены такие важные составляющие молодежной политики как возраст и 
численность молодежи, законы и стратегии развития государственной молодежной политики, 
ключевые органы и институты, отвечающие за реализацию молодежной политики, место в 
мировом Индексе развития молодежи (далее - ИРМ), а также различные государственные 
проекты, направленные на поддержку молодежи в различных сферах ее жизнедеятельности.

4) обеспечивать условия для реализации их гражданских и политических прав;

Резолюция 2250 (2015), https://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
  
Глава ООН объявил о начале «новой эры» для молодых людей, 
http://ru.unesco.kz/youth2030-un-chief-launches-bold-new-strategy-for-young-people-to-lead 3 Что такое молодежь? 
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/youth-0/index.html
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3. Горизонтальный с инициативами снизу-вверх

Вместе с тем, как показал обзор международного опыта реализации государственной 
молодежной политики и каждое государство, опираясь на свои политические традиции, 
исторические предпосылки и социально-экономические условия, формирует свое видение 
работы с молодежью.

1. Вертикальный сверху-вниз
Условно реализацию молодежной политики можно разделить на три типа:

2. Переходный

2. Переходный тип молодежной политики – для реализации молодежной политики 
создается государственная сеть на региональном и локальном уровнях с центром при 
профильном министерстве, молодежь выступает в качестве «клиентов» государственных услуг. 
Эстония являет одним из ярких примеров данного формата молодежной политики. 

Преобладание идеологии над практичностью. Отношения государства и молодежи носит 
патерналистский характер. Государство закладывает идеалы и ценности, нормы правильного, 
традиционного поведения у молодежи с раннего детства.

Государство «инвестирует» во всю молодежь, а не только в ее проблемные группы.

Молодежная политика зачастую носит декларативный характер. Государственные 
программы пишутся без анализа действительных потребностей молодого поколения, 
отсутствует научный подход в разработке стратегии молодежной политики. Каналы обратной 
связи с молодежью неэффективны. 

Большая роль научно-исследовательских центров. Государство постоянно «держит руку на 
пульсе», осуществляет мониторинг ситуации. По результатам исследований вносятся 
корректировки и пишется ежегодный план по молодежной работе. 

3. Горизонтальный тип молодежной политики с инициативами снизу-вверх – роль 
государства сведена к минимуму, паритет государства и структур гражданского общества в 
сфере молодежной политики. К примеру, молодежь в Канаде не отдает предпочтения 
традиционным вариантам политического участия, как волонтерству в политических партиях и 
участие в выборах Канадская молодежь предпочитает уделять время членству в различных 
молодежных организациях и НПО, волонтерству и благотворительности. 

Взрослые делегируют молодежи решение задач, имеющих к ней непосредственное 
отношение. Молодежи предоставлена возможность и необходимость самим делать выбор, 
совершать ошибки и приобретать опыт. Государство оказывает системную поддержку, 
поощряет грантами и субсидиями созидательную активность молодежи. 

Основные характеристики данной модели:

Государство берет на себя всю ответственность за планирование и выполнение 
молодежных программ. В результате молодежь живет ожиданием (пассивная объектная 
позиция) или требует (активная объектная позиция) от государства удовлетворения своих 
потребностей.

Основные характеристики данной модели:

Молодые люди выступают в роли «клиентов», для которых создаются специальные 
учреждения. Как следствие – относительно низкое вовлечение молодежи в поиск решений 
проблем, неготовность ко взрослой жизни.  

1. Вертикальный сверху-вниз – молодежная политика полностью формируется и 
реализуется государственными органами, молодежь чаще всего выступает как пассивный 
объект приложения политики. Данный опыт больше всего характерен для стран постсоветского 
пространства. Следует отметить, основные характеристики данной модели:

3



Молодежь – полноправный участник в планировании и оценке молодежной политики и 
молодежных программ. Молодежь принимает личную ответственность за собственное 
благополучие и повышение качества жизни. Вклад молодежи признается значимым и ценным. 

Стратегии реализации молодежной политики во всем мире различны, но в них 
учитываются как влияние глобальных трендов, так и особенности регионального развития 
отдельно взятой страны. Главным атрибутом любой стратегии является наличие успешного 
взаимодействия с молодыми людьми.  Для построения диалога с молодежью и решения их 
насущных вопросов создаются специальные органы, программы.

Социальные программы создаются на проектной основе под запросы в определенной 
местности. Единая государственная программа или стратегия отсутствуют. 
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ПОСТСОВЕТСКИЕ СТРАНЫ

- Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственной молодежной 
политики: Государственное регулирование и управление в сфере государственной 
молодежной политики осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 
Министров Республики Беларусь, республиканский орган государственного 
управления, ответственный за осуществление государственной молодежной 
политики,  местные Советы депутатов,  местные исполнительные и 
распорядительные органы, иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

- Об основах государственной молодежной политики: Принят Палатой 
представителей 5 ноября 2009 года Одобрен Советом Республики 19 ноября 2009 
года Изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 
242-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 8, 
2/1794); Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 426-З (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1978) Настоящий 
Закон направлен на определение целей, принципов и основных направлений 
государственной молодежной политики как важного элемента государственной 
политики в области социального, экономического и культурного развития 
Республики Беларусь. 

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

14-31

1,85 МЛН 

19,74 %

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

БЕЛАРУСЬ

ИРМ YDI 2016: 101

ЗАКОН ПО ГМП

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики» от 7 декабря 2009 года
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С 14 февраля по 1 апреля 2020 года министерство образования страны проводило 
обсуждение Стратегии развития государственной молодежной политики в 
Республике Беларусь до 2030 года. 

На текущий момент проект документа еще не принят.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

- Совет Министров Республики Беларусь, 
- республиканский орган государственного управления, ответственный за 

осуществление государственной молодежной политики, 

- Президент Республики Беларусь, 

-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

- местные Советы депутатов,

Государственное регулирование и управление в сфере государственной 
молодежной политики осуществляют:

- местные исполнительные и распорядительные органы, 

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

- Территориальное развитие

МИО обеспечивают:

- Транспорт

- Экономическое развитие 

- Профессиональное и высшее образование
- Управление европейскими региональными программами и проектами

С
Ф

Е
Р

Ы

Образование и наука

Структура национальной системы образования основывается на Конституции и 
других нормативно-правовых актах. Гарантируется равенство всех граждан в 
получении образования, единство образовательных систем и преемственность 
всех форм обучения. В науку выделяется 5,2 % ВВП.

Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021-2025 
годы»

Здравоохранение

В Республике Беларусь огромное значение придается физическому воспитанию 
подрастающего поколения, оздоровлению нации, повышению долголетия и 
продлению творческой жизни граждан. 

Национальная стратегия укрепления здоровья детей и подростков на 2018-2021 
годы 

Культура и спорт
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи 
Фонд создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 

января 1996 г. № 18 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ
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Закон  регулирует  отношения,  возникающие  между  субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при 
формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, 
определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 
молодежной политики.

Правовую основу регулирования отношений в сфере молодежной политики 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие  отношения  в  сфере  реализации  прав  молодежи.

Понятие «молодежная политика» обозначает набор функций (государственных и 
общественных), реализуемых в отношении молодого поколения.

Цель ГМП – создание благоприятных политических и экономических условий, а 
также правовых гарантий, которые смогут улучшить качество жизни молодежи.

Государственная молодежная политика в Российской Федерации является 
деятельностью государства, направленной на создание правовых, социально-
экономических условий и гарантий для социального становления, развития и 
самореализации молодежи в общественной жизни, для защиты ее прав и законных 
интересов.

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации при участии органов местного 
самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, 
консультативных и совещательных органов,  структур молодежного 
парламентаризма, иных юридических и физических лиц.

Законы и нормативные акты в сфере молодежной политики регулируют 
базовые аспекты государственной стратегии, ключевые права и обязательства 
молодежи, а также комплекс обязательств в этой сфере. В России действует 
отдельное, специализированное законодательство в области молодежной 
политики «Закон о молодежной политике в РФ».

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

14-35

24,3 МЛН 

16,5%

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

РОССИЯ

ИРМ YDI 2016: 110
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Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и возможности в 
развитии молодежи, определить цели, приоритеты и инструменты государственной 
политики в отношении молодежи. Стратегия задает долгосрочные ориентиры 
развития субъектам молодежной политики, а также параметры инвестиций в 
молодежные программы, проекты, общественные молодежные объединения и в 
инфраструктуру молодежной политики.

Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 года  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

2) нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики в 
Российской Федерации;

5) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;
6) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики 

на федеральном уровне, подготовка доклада о положении молодежи в Российской 
Федерации, утверждение порядка осуществления мониторинга реализации 
молодежной политики, а также перечней обязательной информации, подлежащей 
мониторингу;

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 
молодежной политики относятся:

4) осуществление координации и методического руководства органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 
молодежной политики;

3) принятие и реализация государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, реализация международных программ по 
основным направлениям в сфере молодежной политики;

1) разработка и реализация молодежной политики;

1) реализация молодежной политики на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

7) иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами к 
полномочиям федеральных органов государственной власти.

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ по 
основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных 
социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и 
других особенностей субъектов Российской Федерации;

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере молодежной политики относятся:

ЗАКОН ПО ГМП

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г., N 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации»
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3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;

5) иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Статья 9).

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере молодежной политики 
относятся:

1) участие в реализации молодежной политики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных 

интересов молодежи на территории муниципального образования;
3) организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на территории 

муниципального образования;
4) разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям 

реализации молодежной политики;
5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики 

на территории муниципального образования;
6) иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные 

федеральными законам.

4) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики 
на территории субъекта Российской Федерации;

С
Ф

Е
Р

Ы

Образование и наука
Государственная программа «Развитие образования» утверждена 

постановлением Правительства № 1642 от 26 декабря 2017 г. 

Здравоохранение
Государственная программа «Развитие здравоохранения» утверждена 

постановлением Правительства № 1640 от 26 декабря 2017 г. 

Трудоустройство и предпринимательство
Государственная программа «Содействие занятости» утверждена 

постановлением Правительства № 298 от 15 апреля 2014 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Культура и спорт
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

утверждена постановлением Правительства №302 от 15 апреля 2014 г. 

Правонарушения и профилактика
Государственная программа «Обеспечение защиты личности, общества и 

государства».  Программа находится в стадии разработки

Окружающая среда
Государственная программа «Охрана окружающей среды» утверждена 

постановлением Правительства № 326 от 15 апреля 2014 г. 
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%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

14-30

Более 18 МЛН 

55%

УЗБЕКИСТАН

ИРМ YDI 2016: 53

Молодежная политика является приоритетным направлением государственной 
деятельности Республики Узбекистан в целях создания социально-экономических, 
правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и 
развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего 
общества.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

ЗАКОН ПО ГМП

Закон «О государственной молодежной политике», от 14 сентября 2016 года

Ведется разработка проекта концепции

от 30 июня 2020 года
Концепция «Молодежь Узбекистана – 2025» 

Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию государственной 
молодежной политики в Республике Узбекистан, 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

Молодежный парламент при Сенате и Олий Мажлисе, 
Молодежная академия при Министерстве инновационного развития, Фабрика 

проектов в регионах.

Решения Агентства обязательны для исполнения государственными органами, 
другими организациями и их должностными лицами, а также гражданами. Агентство 
является юридическим лицом и имеет штампы и бланки со своим наименованием и 
изображением Государственного герба, независимый баланс, личные казначейские и 
банковские счета. В систему агентства входят центральный аппарат агентства, 
региональные филиалы, Институт изучения проблем молодежи и подготовки 
перспективных кадров, ОАО «Молодежный медиа-холдинг».

Также молодежную политику в стране осуществляют следующие структуры:

Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
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С
Ф

Е
Р

Ы

Образование и наука
Грант Президента Республики Узбекистан 
С 2021 года для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на 

вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения будут 
выделяться специальные гранты.

Здравоохранение
2021 был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

- в каждом районе введена отдельная должность заместителя хокима со штатом до 
3 специалистов,

Для решения вопросов молодежи 

- в каждой области – заместителя хокима со штатом численностью 4 специалиста, 
- территориальным управлениям Агентства по делам молодежи выделены 3 и 11 

штатных единиц соответственно.

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Трудоустройство и предпринимательство

Безработная молодежь будет внесена в «молодежную тетрадь». На основе этих 
списков будет организована адресная работа с нуждающимися слоями населения.

Коворкинг-центры «Yosh tadbirkorlar» («Молодые предприниматели»).

В рамках программы «Молодежь: 1+1» предлагается закрепить юношей и 
девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, предоставлять им 
льготные кредиты и помогать открытию собственного дела.

На условиях государственно-частного партнерства запланировано строительство 
коворкинг-центров для льготной аренды помещений, офисной техники и 
расходных материалов, доступа в интернет и другого содействия, включая 
разработку бизнес-планов, консультационные, юридические, бухгалтерские и 
другие услуги, организацию форумов, мастер-классов и семинаров.

- Молодежная тетрадь

- Программа «Молодежь: 1+1»

- Государственная программа «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — наше 
будущее»)

Программа была принята в июне 2018 года и нацелена на обеспечение занятости 
молодежи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-
инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи 
востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также повышение 
ее социально-экономической активности в целом.

Обеспечение жильем

Ведется разработка данной программы
Программа строительства жилья для молодежи на 2021-2023 годы
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%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

14-35

3,5 МЛН 

9,6%

УКРАИНА

ИРМ YDI 2016: 115

О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине
- Закон Украины от 5 февраля 1993 года № 2998-XII

Настоящий Закон определяет общие принципы создания организационных, 
социально-экономических, политико-правовых условий социального становления и 
развития молодых граждан Украины в интересах личности, общества и государства, 
основные направления реализации государственной молодежной политики в 
Украине относительно социального становления и развития молодежи.

- Министерство молодежи и спорта Украины (ММС). 
ММС входит в систему органов исполнительной власти и является главным 

органом в системе центральных органов исполнительной власти по 
формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере 
молодежи, физической культуры и спорта. 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

ЗАКОН ПО ГМП

Закон Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи 
в Украине», от 5 февраля 1993 года № 2998-XII

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

- Декларация «Об общих началах государственной молодежной политики в 
Украине» с 1992 года.

- Программа «Молодежь Украины» 
Приоритеты программы: 
- формирование гражданской позиции и национально-патриотическое 

воспитание

- развитие неформального образования

- партнерская поддержка молодежи, проживающей на временно 
оккупированной территории Украины, и внутренне перемещенных лиц.

- жилье для молодежи

- здоровый образ жизни молодежи

- занятость молодежи

12
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Образование и наука

С 2021 года для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на 
вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения будут 
выделяться специальные гранты.

Грант Президента Республики Узбекистан 

Здравоохранение
2021 был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

- Министерство молодежи и спорта Украины. 
На национальном уровне в структуре Верховной Рады Украины существует также 

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, к которому 
парламент направляет вопросы, связанные с молодежью, а также другими темами, 
связанными с молодежной политикой, такими как физическая подготовка, 
беспризорные дети, спорт и семья. 

 
- При Президенте Украины образован Национальный совет по вопросам становления 
и развития молодежи. В Верховной Раде Украины с 1995 г. ежегодно проводятся 
слушания о положении молодежи, готовится доклад по этому вопросу Президенту, 
Верховной Раде, Кабинету Министров

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Трудоустройство и предпринимательство
- Государственная программа «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — наше 

будущее»)

Коворкинг-центры «Yosh tadbirkorlar» («Молодые предприниматели»).

Программа была принята в июне 2018 года и нацелена на обеспечение занятости 
молодежи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-
инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи 
востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также повышение 
ее социально-экономической активности в целом.

- Молодежная тетрадь
Безработная молодежь будет внесена в «молодежную тетрадь». На основе этих 

списков будет организована адресная работа с нуждающимися слоями населения.
- Программа «Молодежь: 1+1»
В рамках программы «Молодежь: 1+1» предлагается закрепить юношей и 

девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, предоставлять им 
льготные кредиты и помогать открытию собственного дела.

На условиях государственно-частного партнерства запланировано строительство 
коворкинг-центров для льготной аренды помещений, офисной техники и 
расходных материалов, доступа в интернет и другого содействия, включая 
разработку бизнес-планов, консультационные, юридические, бухгалтерские и 
другие услуги, организацию форумов, мастер-классов и семинаров.

Обеспечение жильем

Ведется разработка данной программы
Программа строительства жилья для молодежи на 2021-2023 годы

-Стратегия развития молодежной политики в Украине до 2030 года.

Основными направлениями стратегии являются безопасность и жизнестойкость, 
здоровый образ жизни, развитие способности, интегрированность в мире

Эта стратегия построена на следующих принципах: доказательности (опираться на 
точные данные о положении молодежи), целостности (горизонтального 
взаимодействия заинтересованных сторон), инклюзивности (устранения барьеров 
для участия в общественной жизни, чтобы ни одна из групп молодых людей не была 
исключена из общества), равенства возможностей (равного доступа каждого 
молодого человека независимо от группы принадлежности), субсидиарности 
(принятия решения о молодежи на самом низком уровне, где они являются наиболее 
эффективными), партисипации (создания системы принятия решений, что 
обеспечивает средства, пространство, возможности для участия и влияния 
молодежи).

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

· внешнеэкономической деятельности;

· образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;
· регулирования земельных отношений и охраны окружающей природной 

среды;

· управления коммунальной собственностью;

· социальной защиты населения;

· решения вопросов административно-территориального устройства;
· обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных 

· строительства;

МИО обеспечивают:

интересов граждан

· бюджета, финансов и цен;
· социально-экономического и культурного развития, планирования и учета;

· жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, 
общественного питания, транспорта и связи;

· оборонной работы;
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· Предоставить молодым людям, перемещенным внутри страны, 150 грантов 
для микропредприятий и стартапов в области сельского хозяйства.

- В европейские вузы украинские студенты чаще всего поступают по программе 
«Эразмус» или при содействии коммерческих программ помощи. А также по 
программам Au-Pair в Европе и США, Work and Travel USA и Образовательные 
программы за рубежом.

· Оказывать техническую поддержку региональным Центрам содействия 
занятости и Центрам профессионального и технического образования.

- Программа бесплатного образования на востоке Украины (после миграции 
молодежи из-за внутрених конфликтов в стране). 

ПРОГРАММА «EU4YOUTH»
Проект, реализуемый в двух регионах Грузии (Шида-Картли и Самегрело) и 

Донецкой области на востоке Украины, направлен на улучшение условий жизни 
молодых людей, перемещенных внутри страны и затронутых конфликтами, и 
развитие их значимого участия в жизни общества.

· Обеспечить профессиональную подготовку 100 молодых людей.

Здравоохранение

- Отдельного законодательства о содействии здоровому образу жизни 
молодежи в Украине нет. Соответствующие правовые нормы, касающиеся этого, 
содержатся в нормативно-правовых актах, относящихся к различным отраслям 
законодательства. 

- Государственная целевая социальная программа «Молодежь Украины», в 
которой определены направления работы по сохранению здоровья молодежи и 
привлечению ее к здоровому образу жизни

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство
- Согласно Закону о содействии социальному становлению и развитию молодежи 

в Украине, после окончания или прекращения учебы в общеобразовательных, 
профессиональных, учебно-воспитательных и высших учебных заведениях, 
завершения профессиональной подготовки и переподготовки, а также после 
увольнения со срочной военной или альтернативной службы предоставляется 
первое рабочее место на срок не менее двух лет.  

- Программа мобильности молодежи Украины. Нацелена на повышение 
самостоятельности,  жизнестойкости,  производительности  труда.

Обеспечение жильем

По условиям программы, объектом ипотеки может быть, как квартира, так и 
частный дом, не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. 
Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки – 2 млн грн. 
Первый минимальный взнос – 15%. Ипотечная ставка – 7%.

- Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2021—2025 гг. 

- Государственная программа «Доступная ипотека 7%»

Льготное кредитование для молодых семей, согласно которому кредит доступен 
для украинцев в возрасте до 35 лет на срок 30 лет под 3% годовых. 

Правонарушения и профилактика

Программа, в большей степени реализуется через органы внутренних дел в 
следующих направлениях:

Программа «Противодействие молодежной преступности» 
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-распространение и изучение перспективных форм позитивного опыта, что 
приводит к правильному пониманию сущности профилактической деятельности;

- профилактические беседы и меры с молодыми людьми, которые были 
поставлены на профилактический учет;

- создание необходимых организационных предпосылок для существования 
действенной взаимосвязи между общей организации борьбы с молодежной 
преступностью и правоохранительной деятельностью и так далее. 

- содействие укреплению в обществе атмосферы стабильности, слаженности и 
нетерпимости к противоправному поседению молодежи;

- выявление неблагополучных семей;

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

15-24

4,9 МЛН 

28%

НИДЕРЛАНДЫ

ИРМ YDI 2016: 6

Правительство Нидерландов в 2015 году реформировало весь сектор 
молодежной политики и делегировало обязательства по реализации молодежной 
политики в муниципалитеты. Закон о детях и молодежи предусматривает, что 393 
датских муниципалитета будут фокусироваться на реализации политики молодежи 
и семьи в стране.

На национальном уровне молодежной политикой в Нидерландах занимается 
правительство Нидерландов, Министерство безопасности и правосудия, 
Министерство социальных дел и занятости, Министерство здравоохранения, 
благосостояния и спорта, Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) и сами 
муниципалитеты.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

СТРАНЫ ЕВРОПЫ
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 -  Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) и региональные 
муниципалитеты.

Нидерландский институт молодежи
Осуществляет всю необходимую научно-методологическую базу для разработки 

молодежной политики.

- Молодежный информационный центр, 
- Exxpose – нидерландское молодежное движение, 
- Центр молодежи и семьи (CJG), 

- Молодые социалисты и др. 
- Коммунистическое движение молодежи,

Также существуют организации Нидерландов, оказывающие социальную 
поддержку молодежи:

- Христианско-демократический призыв молодежи, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

С 2015 года обязанности и задачи в сфере молодежной политики переходят от 
провинции к муниципалитетам. В каждом муниципалитете есть Департамент по 
социальным вопросам.

В Амстердаме прямо в подземных переходах находятся «молодежные конторы», 
которые работают как небольшие кофейни и где одновременно можно получить 
совет или консультацию по самому широкому кругу проблем психологического, 
юридического, медицинского характера.

Каждый муниципалитет имеет узнаваемое и доступное место – Центры для 
молодежи и семьи, который в полном объеме предоставляет профилактическую и 
медицинская помощь, поддержку родителям и помощь молодым людям, семьям и 
соучредителям. 

ЗАКОН ПО ГМП

Закон о детях и молодежи

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

- Коммюнике Европейской Комиссии «Поддержка полноценного участия 
молодых людей в сфере образования занятости и обществе» (2007).

Среди базовых документов, определяющих положения и пути реализации 
молодежной политики следует выделить такие, как: 

- Европейский молодежный пакт (2005), 
- Белая книга «Новые стимулы для молодежи Европы» (2001), 
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Нидерланды не являются англоязычной страной, но она первой в мире начала 
обучать студентов на английском языке. Университеты Нидерландов высоко 
ценятся во всех странах. Особенно в Нидерландах ценится медицинское 
образование, обучение менеджменту и бизнесу, искусству и архитектуре.

В связи с этим власти Амстердама решили принять меры и дать молодежи 
«новый старт». В рамках специальной программы власти будут выкупать их долги. 
Молодые люди, участвующие в программе, получат новый заем для погашения 
долга в соответствии с их возможностями.

Власти Нидерландов стараются идти навстречу студентам. В Нидерландах 
студенческие долги стали заметной тенденцией, которая препятствует тому, чтобы 
молодые люди заканчивали образование и получали работу. Число лиц, у которых 
есть долги за учебу в 2019 году в Нидерландах составляло 1,4 миллиона, хотя в 2015 
году было только 388 тысяч.  

Здравоохранение

Правительством предлагается пакет профилактических медицинских услуг по 
охране здоровья молодежи, который активно и одинаково предлагается всем 
детям и в Нидерландах в интересах общественного здравоохранения (например, 
медицинские осмотры и национальная программа вакцинации), пакет будет 
включен в Закон о здравоохранении.

Нидерланды наряду с некоторыми европейскими странами добилась 
наибольших успехов в развитии систем страхования здоровья.

Руководство Нидерландов всегда сосредотачивало все силы на сокращении 
проблем, вызванных злоупотреблением психоактивными веществами, делая 
основной упор на профилактику наркомании. Ряд социальных работников работает 
в образовательных и лечебных учреждениях, молодежных и подростковых 
центрах, проводя групповую и индивидуальную работу с несовершеннолетними в 
тесном контакте со штатными психологами этих организаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство
Институционально социальная помощь и трудоустройство осуществляются 

посредством специальных центров дохода и занятости (Center for Work and Income – 
CWI).  Всего создано 130 центров; они региональные (т.е. межмуниципальные) и 
подотчетны Министерству социальных дел и занятости Нидерландов как 
национальному органу, осуществляющему политику на рынке труда (поскольку 
вопросы рынка труда являются национальной, а не локальной проблемой). Более 
того, базы данных этих центров содержат информацию о вакансиях не только по 
Нидерландам, но и по другим странам ЕС. Обратившемуся за социальной помощью 
могут предложить подходящую работу, например, во Франции или Германии.

Культура и спорт
Спорт в Нидерландах – один из наиболее популярных и востребованных 

населением страны видов деятельности. Из 16 миллионов жителей страны 4,5 
миллиона человек являются членами более 35 000 различных спортивных обществ 
(данные 2008 года), а это, в основном, молодые люди. 

Наибольшей популярностью пользуются игровые виды спорта, самые 
популярные футбол, хоккей на траве, волейбол. Из индивидуальных видов спорта 
можно выделить теннис, бейсбол, конькобежный спорт, плавание, гимнастику, 
велогонки.

Правонарушения и профилактика
Программа «Противодействие молодежной преступности» 
Программа, в большей степени реализуется через органы внутренних дел в 

следующих направлениях:
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%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

15-24

454,8 ТЫС. 

12,02%

НОРВЕГИЯ

ИРМ YDI 2016: 16

Интересы молодежи Норвегии находятся в ведении Министерства по делам 
детей, равноправия и социальной интеграции. Но при этом значительная часть 
инициатив входит в компетенцию министерств культуры, образования и 
разработок, труда и социальных отношений, здравоохранения и ухода, юстиции и 
общественной безопасности.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Министерство по делам детей, равноправия и социальной интеграции Норвегии 
создано в 1989 году и изначально называлось Королевским Министерством по делам 
семьи и потребителей. Было переименовано в Королевское Министерство по делам 
детей и семьи в 1991 году, а своё нынешнее название получило в 2006 году. Отвечает 
за права потребителей, интересы детей и молодежи, социальную и экономическую 
безопасности семей и продвижение гендерного равенства. Занимается выдачей 
пособий.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ЗАКОН ПО ГМП

Единого закона о молодежи нет. 
Проведение молодежной политики в жизнь выстроено по строгой вертикали, 

однако 356 норвежских муниципалитетов, занимающихся этим на местах, все же 
обладают определенной независимостью в средствах достижения поставленных 
национальных целей. 

Бюджет молодежной политики Норвегии на 2020 год - 422,1 млн крон 
(примерно 39,3 млн евро). 
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ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Министерство местного самоуправления и регионального развития Норвегии 
отвечает за жилищно-строительную, региональную и сельскую политику, 
муниципальные и районные администрации и финансы, и проведение выборов в 
Норвегии. 

4) Отдел планирования и по административным вопросам; 
3) Жилищно-строительное управление; 
2) Департамент регионального развития; 

Отделы: 

5) Отдел коммуникации. 

1) Департамент по вопросам местного самоуправления; 
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На государственном уровне профориентационной работой занимается 
структурное подразделение Министерства образования – Национальный Юнит по 
профориентации в течение всей жизни (National Unit for Lifelong Guidance). В 
муниципалитетах действуют Партнерства по профориентации. Главный принцип 
работы – услуги карьерного планирования должны быть доступны населению всех 
возрастов: если человек испытывает трудности в работе, хочет поменять вид 
деятельности, находится в «фазе транзита», например, при снижении активности и 
выходе на пенсию, ему необходима поддержка в карьерном планировании.

Министерство образования и исследований отвечает за образование, научные 
исследования и детские сады. 

Здравоохранение
Национальная программа по предотвращению суицида 
Данная программа была принята в 1995 году, с тех пор ее изменяли и обновляли 

несколько раз. Одной из мер, предложенных в Национальной программе, было 
создать при каждом университете молодежный ресурсный центр по 
предотвращению суицида со штатом в 6-9 специалистов.

В стране также работает Национальный центр по изучению и профилактике 
суицида (при медицинском факультете Университета Осло). Он проводит 
исследования и тестирования молодежи и затем организует профилактические 
мероприятия по предотвращению суицида (сессии по диалектической 
бихевиоральной терапии проводят психиатры и психотерапевты с людьми, 
совершившими попытку суицида).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

Норвегия имеет самый высокий уровень получения пособий по 
нетрудоспособности в ОЭСР.

Акты, регулирующие трудоустройство молодежи 
Основной проблемой NEET в Норвегии являлось то, что ⅔ молодежи не 

стремилось найти работу или социализироваться. В связи с чем, правительство 
разработало антициклическую схему получения пособий по нетрудоспособности, 
которая указывает на то, что пособие служит источником дохода для 
трудоустроенной молодежи в трудные времена и не может быть получено дважды. 

Культура и спорт

Правонарушения и профилактика
- Проект «Молодежь против насилия»
В рамках проекта активисты среди молодежи сотрудничают с полицией. Данный 

проект не только организует информационные кампании, но и занимается 
практической профилактикой правонарушений: индивидуальная поддержка 19



- Программа против буллинга «Ольвеус», 

 молодых людей, которые оказались втянутыми в уличные банды, подготовка 
инспекторов в школах, уроки самообороны, работа с родителями проблемных 
подростков.

В стране считается, что молодой человек в возрасте 15-17 лет еще не выработал 
устойчивое криминальное поведение.  Если закон нарушен первый раз, между 
нарушителем, его родителями, пострадавшей стороной, полицией и 
муниципалитетом заключается контракт, который оговаривает возмещение 
ущерба, целевое исправление и личное развитие. При соблюдении контракта через 
12 месяцев запись о правонарушении или преступном деянии стирается из личной 
истории подростка. Несоблюдение договора ведет к передаче дела в суд и 
вынесению приговора согласно законодательству.

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

14-29

2 МЛН 

18,6%

ФИНЛЯНДИЯ

ИРМ YDI 2016: 25

Первый орган сосредоточен на выработке молодежной политики, а второй 
содействует активному гражданскому участию молодежи, распределяя 
государственные субсидии национальным молодежным организациям.

- Министерство образования и культуры Финляндии. Внутри министерства 
молодежная работа и молодежная политика являются сферой ответственности 
министра культуры и спорта. 

- Другие национальные структуры, напрямую вовлеченные в осуществление 
молодежной политики: Государственный консультативный совет по делам 
молодежи и Комитет по субсидиям для молодежных организаций являются 
экспертными органами, оказывающими поддержку Министерству образования и 
культуры в молодежной сфере.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
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- Министерство образования и культуры Финляндии.

- Министерство образования и культуры определяет основные направления 
начального, среднего, профессионального и высшего образования страны, а также 
ведает вопросами искусства, научных исследований, спорта, молодёжи и авторского 
права.

- Орган государственной власти Финляндии, осуществляющий управление в сфере 
образования, культуры, науки и спорта. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Финляндия делится на 19 областей, из которых Аландские острова имеют особый 
статус. Главным подразделением, отвечающим за интересы и планирование областей, 
является областной союз. Областной союз представляет собой установленные 
законом муниципальные объединения, которые действуют согласно принципам 
местного самоуправления. 

Согласно реформе регионального управления, муниципальные объединения 
отвечают за развитие региона. Союзы действуют на международном уровне и 
отвечают по большей части за реализацию программ структурного фонда 
Европейского союза. 

Муниципальное самоуправление на региональном уровне осуществляется 
областями. 

ЗАКОН ПО ГМП

Закон «Акт о молодежи» от 1972 г. с последними изменениями от 2010 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

В развитии Закона принято постановление Правительства по молодежной 
работе и политике, которое содержит конкретизирующие положения по 
подготовке и реализации Программы развития молодежной политики, схемам 
поддержки организаций молодежного сектора, назначению различных видов 
грантов национальным молодежным центрам, а также по составу, порядку 
назначения и обязанностям Консультативного совета по делам молодежи и 
Комитета по финансированию молодежных организаций. 

Целью настоящего Закона является:
1) способствовать вовлечению и влиянию молодых людей, а также их 

способности и предпосылкам функционировать в обществе;
2) поддерживать рост молодых людей, их независимость, дух общности и 

соответствующее обучение знаниям и навыкам;
3) поддерживать стремление и деятельность молодежи в гражданском 

обществе;
4) содействие равенству молодежи и реализации их прав; 

Закон «Акт о молодежи» предусматривает продвижение молодежной работы и 
молодежной политики, а также соответствующую ответственность и 
сотрудничество государственной администрации и муниципалитета, а также 
государственное финансирование. 

5) улучшить рост и условия жизни молодежи.
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Финский центр международной мобильности (ЦММ) 
является экспертной и сервисной организацией, подчиняющейся Министерству 

образования и культуры. Он координирует и управляет стипендиальными 
программами и программами обменов. ЦММ также отвечает за реализацию в 
Финляндии практически всех образовательных, культурных и молодежных 
программ Европейского союза.

Для абитуриентов существуют 450 программ бакалавриата и магистратуры. 

Образование в Финляндии на данный момент бесплатное, кроме нескольких 
англоязычных международных программ. Несмотря на это, студентам необходимо 
оплачивать своё проживание, питание и покупку учебных материалов. Стипендии 
существуют только на аспирантском уровне, самая распространённая из них 
называется CIMO Study in Finland. 

Здравоохранение

Учащиеся средней школы проходят за время учебы не менее трех углубленных 
медицинских обследований, по результатам которых школьный врач и медсестра 
составляют личный план благополучия и здоровья школьника. Родителей учащихся 
средней школы приглашают на все обследования, организованные во время учебы. 
Все большее внимание уделяется психическому и сексуальному здоровью 
школьника, а также просвещению и предупреждению насилия в школе, вопросам 
правильного питания. 

«Охрана здоровья школьника» 

«Охрана здоровья студентов» 
Задачей деятельности по охране здоровья студентов является поддержание и 

улучшение благосостояния студентов, их мотиваций к учебе. Действующие в 
учебных заведениях медицинские службы обязаны обеспечивать здоровое и 
безопасное место учебы и организовать высококвалифицированное социальное и 
медицинское обслуживание студентов. Органы местного управления несут 
ответственность за обеспечение деятельности по охране здоровья студентов 
профессиональных учебных заведений и высших школ. Вопросы здравоохранения 
в университетах и других высших учебных заведениях входят в компетенцию 
Фонда здравоохранения студентов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

Сайты вакансий:   InfoPankki и Study in Finland

Получение помощи по вопросам поиска работы и составления резюме. Для 
успешного трудоустройства на территории Финляндии выпускникам ВУЗов стоит 
проявлять активность, регулярно знакомиться с карьерными опциями и 
вакансиями, оставаться в курсе событий своей профессиональной сферы и не 
стесняться связываться с работодателями.

«Офис трудоустройства и экономического развития» (Employment Economic 
Development Office) 

Молодежная работа и молодежная политика на региональном уровне 
осуществляется областными государственными ведомствами под руководством 
Министерства образования и культуры. В их обязанности входит работа по 
следующим направлениям: молодежная занятость, доходы, жилье, образование и 
профессиональная подготовка, здравоохранение и досуг. Они проводят 
региональный мониторинг, оценку и развитие условий жизни молодых людей. 
Центры экономического развития, транспорта и окружающей среды активно 
взаимодействуют с местными властями по вопросам молодежной политики. 
Программа детской и молодежной политики обеспечивает муниципалитеты 
правилами и моделями по ее реализации на местном уровне. Кроме того, многие 
муниципалитеты реализуют собственные программы в молодежной сфере.

Культура и спорт
Спорт в Нидерландах – один из наиболее популярных и востребованных 

населением страны видов деятельности. Из 16 миллионов жителей страны 4,5 
миллиона человек являются членами более 35 000 различных спортивных обществ 
(данные 2008 года), а это, в основном, молодые люди. 

Наибольшей популярностью пользуются игровые виды спорта, самые 
популярные футбол, хоккей на траве, волейбол. Из индивидуальных видов спорта 
можно выделить теннис, бейсбол, конькобежный спорт, плавание, гимнастику, 
велогонки.
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Молодежные дома
С целью культурного развития детей и подростков в Финляндии существуют так 

называемые «молодежные дома» (nuorisotalo), куда дети и подростки могут 
приходить, чтобы провести время с друзьями, сделать домашнюю работу или 
чтобы просто отдохнуть. «Молодежные дома», наряду с более крупными 
молодежными центрами, помогают подросткам раскрыть свои таланты и даже 
определиться с выбором профессии в будущем.

Обеспечение жильем 
Национальная программа Housing First ("Сначала – жильё"): любой бездомный 

может получить от государства недорогое жилье, большую часть которого будет 
оплачивать государство. 

В программу помощи бездомным может попасть практически любой житель 
Финляндии, у кого нет денег на то, чтобы снимать собственное жилье, даже 
человек, который живет у родственников или друзей. 

Культура и спорт

Правонарушения и профилактика

18 лет — возраст совершеннолетия. Родители могут знать только о тех вещах, о 
которых совершеннолетний сам захочет им поведать. Если детям исполнилось 18 
лет, но родители по-прежнему занимаются делами дочери или сына, то им 
необходимо иметь от них доверенность. Это касается и банковских, и школьных 
дел. 

Good Governance возглавляет развитую систему этических ценностей, которой 
следуют неукоснительно как государственные чиновники, так и обычные граждане. 

В основе программы стоят принципы:

· В Финляндии лицам до 21 года обычно не назначают тюремного 
заключения, только в исключительно сложных ситуациях. 

Программа «Good Governance» (хорошее управление) впервые было 
предложено в 1997 г. в документах Программы развития ООН (акцептировано оно и 
в праве Евросоюза).

· С 15 лет подросток несёт уголовную ответственность (ему могут назначить 
штраф или заключить под стражу). До 15 лет совершёнными правонарушениями 
занимается как полиция, так и служба защиты детей. 

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

16-25

11,8 МЛН 

18%

ФРАНЦИЯ

ИРМ YDI 2016: 19
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- Министерство национального образования, молодежи и спорта.

- Дирекция по делам молодежи, народного образования и общественной жизни 
разрабатывает, координирует и оценивает политику в интересах молодежи, 
народного образования и общественной жизни. 

- В разработке и реализации молодежной политики министру национального 
образования, молодежи и спорта помогает Дирекция по делам молодежи, народного 
образования и общественной жизни (DJEPVA).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МИО обеспечивают:
- Экономическое развитие 
- Территориальное развитие
- Транспорт
- Профессиональное и высшее образование
- Управление европейскими региональными программами и проектами по 

молодежи 

ЗАКОН ПО ГМП

Единый закон отсутствует

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

Белая книга по развитию молодежной политики. 
Согласно данному документу нынешний экономический кризис ставит молодых 

людей на передний план. Вступить в трудовую жизнь становится все труднее, и 
безработица среди молодежи снова растет во Франции, хотя она уже была одной из 
самых высоких в Европейском союзе. Каждое правительство обещает лучшее 
будущее, однако не все планы реализовываются. Тревога и страх растет среди 
молодежи, доказательством этого является то, что в настоящее время каждый 
десятый молодой человек думал о самоубийстве.

- Постановление № 2014-402 от 16 апреля 2014 г. требует от Министерства 
подготовки и реализации «государственной политики, касающейся доступа каждого 
к знаниям и развития дошкольного, начального, среднего и высшего образования».

- Таким образом, Министерство национального образования, молодежи и спорта 
работает непосредственно в сфере молодежной политики через образовательные и 
спортивные институты. 

- В соответствии с приказом от 24 мая 2017 года, касающимся полномочий 
министра спорта, министр спорта разрабатывает и реализует политику 
правительства, касающуюся поощрения и организации физических и спортивных 
мероприятий. По сути, он разрабатывает и реализует совместно с соответствующими 
министрами политику правительства в отношении развития спортивной практики. 
Он координирует действия, осуществляемые в этой области, когда они находятся в 
ведении нескольких министерских ведомств. 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
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- Новая помощь для поддержки студентов с начала кризиса здравоохранения. 

Высшее образования во Франции бесплатное. В науку выделяется 3% ВВП.

Ученики второго и первого классов (15-16 лет) в государственной средней школе 
в Иль-де-Франс, Аквитании, Нор-Па-де-Кале, Роне-Альпах и Прованс-Альпы-
Лазурный Берег могут поехать США с целью улучшения языковых навыков и 
открытия американской культуры и общества в течение 2-ух недель.

- Программа молодых послов. 

Чтобы способствовать профессиональной интеграции молодежи и 
приветствовать новых обладателей степени бакалавра, в высших учебных 
заведениях в 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы будет создано 30 000 
дополнительных мест. 

Здравоохранение
Психическое здоровье студентов, новая психологическая поддержка. 
Эта система позволяет всем студентам получать бесплатные занятия с 

психологом. Эта программа психологической поддержки предназначена для всех 
желающих студентов. Студенты, уже участвующие в программе психологического 
сопровождения, также могут извлечь из этого пользу.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

3) Гарантированный курс обучения для всех молодых людей.
4) Обеспечение более доступных, более справедливых и других социальных 

прав, стимулы к деятельности.

2) Ежедневно гарантировать основные права детей.

5)  Вкладывать средства в  поддержку каждого в  поиске работы.

Проект был запущен летом 2020 года, направлен на то, чтобы предложить 
решение каждому молодому человеку. Инвестировав более 9 миллиардов евро, он 
мобилизует ряд рычагов: помощь в найме, обучение, поддержка, финансовая 
помощь молодым людям, находящимся в затруднительном положении, и т.д. 
чтобы реагировать на все ситуации. Цель состоит в том, чтобы никого не оставить на 
обочине дороги.

1) Равные возможности с первых шагов для прерывания воспроизводства 
бедности.

- Национальная стратегия предотвращения бедности и борьбы с ней (Рабочая 
группа Министерства солидарности и здоровья). Стратегия борьбы с бедностью 
основана на 5 обязательствах:

- План «1 молодежь – 1 решение»

Культура и спорт

При совокупной помощи почти в 3 миллиарда евро чрезвычайные меры, 
принятые правительством, позволили охватить все области спорта, как 
профессиональные, так и любительские, и смягчить первые последствия кризиса. 
Государство помогло спортивному миру исключительным и уникальным образом в 
Европе и остается мобилизованным, в частности, для того, чтобы ни один клуб или 
ассоциация не закрыл свои двери. В связи с этим он вместе со спортивным 
движением будет внимательно следить за развитием ситуации, особенно в том, что 
касается лицензирования. Кроме того, был предложен конкретный план 
стимулирования для поддержки спортивного сектора на сумму 120 миллионов 
евро в течение 2 лет, дополняющий бюджет Национального агентства спорта, и 
разделенный на 3 пакета: один предназначен для создания рабочих мест в спорте, 
сектор ассоциаций, который усиливает «молодежный план» и сейчас составляет 40 
миллионов евро, остальные 50 миллионов евро направлены на продвижение 
спортивного оборудования с переходом на энергию, в дополнение к средствам из 
DSIL, в которые смогут попасть спортсмены, и, наконец, 30 миллионов евро на 
обслуживание клубов и спортивных федераций, в том числе 9 миллионов евро на 
поддержку их цифрового развития. 

- Спортивный план «France Relance». 
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Правонарушения и профилактика
- Предотвращение серьезных рисков: новый план Vigipirate. Премьер-министр в 

присутствии министров внутренних дел и обороны объявил в 2014 году о запуске 
нового плана бдительности, предотвращения и защиты Vigipirate. Этот 
обновленный план включает в себя всех участников, вовлеченных в его 
реализацию: государство, операторов, сообщества и всех граждан. 

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

7-26

283,3 ТЫС. 

21,54%

ЭСТОНИЯ

ИРМ YDI 2016: 47

Молодежная политика является частью более широкой молодежной сферы. 
Основными сферами действия молодежной политики являются работа с 
молодежью,  социальная политика,  политика в  области занятости, 
здравоохранения, культуры, семьи и предупреждения преступности. 

Развитие молодежной политики находится в сфере управления Министерства 
образования и науки помимо политики в сфере образования, науки и языка.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

В конце 2013 года была одобрена «Программа развития молодёжной сферы на 
2014-2020 гг.».

Программа развития молодежной сферы на 2014-2020 гг.

Данная стратегия опирается на Белую книгу молодежной политики Европейского 
союза (англ. White Paper on Youth), утверждённую Европейской комиссией в 2001 
году.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

ЗАКОН ПО ГМП

Закон о молодежной работе, от 30 июня 2010 года
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Институт молодежной работы

Министерство образования и науки
Орган планирует молодежную политику, организует работу с молодежью и 

управляет работой подведомственного учреждения – Эстонского центра работы с 
молодёжью. Последний развивает и организует работу с молодежью в рамках 
государственной молодёжной политики и в сотрудничестве с молодёжным отделом 
министерства отвечает за достижение целей программы развития молодёжной 
сферы и реализацию действий плана внедрения стратегии.

В 2001 году был основан Институт молодежной работы Эстонии (эст. Eesti Noorsoo 
Instituut), в задачи которого входит: проведение исследований и сбор информации о 
состоянии молодежной работы в Эстонии; разработка системы мониторинга 
молодежной работы; поддержка государственных структур и также общественных 
организаций в применении информации, полученной в ходе проведенных 
Институтом исследований, с целью развития молодежной работы и молодежной 
политики Эстонии.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Молодежная политика Эстонии подразделяется на несколько основных сфер: 

развивающий и оздоровительный отдых для молодежи (в том числе деятельность 
молодёжных лагерей), 

образование по интересам (деятельность в свободное время в соответствие с 
учебной программой, также молодежная работа в школах), 

трудовое воспитание молодёжи, международная молодёжная работа.

специальная работа с молодежью (работа с группами риска), 

Согласно «Закону о молодежной работе» и «Закону об организации местного 
самоуправления» организация молодежной работы в местных самоуправлениях 
является прерогативой местного самоуправления. При этом, местное самоуправление 
может опираться на помощь некоммерческого сектора.

распространение информации о молодежи и для молодёжи, образование 
(формальное и неформальное образование, переобучение), 
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Прикладное высшее образование по специальности «молодежная работа» 
В начале 2002 года рабочая группа при министерстве образования и науки 

Эстонской разработала описание специальности «молодежная работа», целью 
являлось создание системной базы для развития деятельности по обучению в 
данной области, были определены необходимые знания и навыки работы для 
работа по вышеуказанной специальности.

Здравоохранение

В Эстонии работают 28 имеющих разрешение, постоянных молодежных и 
детских лагерей. Ежегодно реализуется также множество проектных лагерей, чья 
деятельность финансируется из средств Европейского Союза. Около 30000 
молодых жителей Эстонии ежегодно получают бесплатные путевки в детские и 
молодёжные лагеря. Центр молодежной работы Эстонии координирует и 
финансирует работы постоянных лагерей, а также регистрирует молодёжные 
лагеря, работающие в рамках специальных проектов.

Молодежные и детские лагеря

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

Наиболее распространенный вид деятельности — трудовые отряды, в основном 
запускаемые летом молодежные проекты, соединяющие в себе проведение 
свободного времени и работу. 

Ученические фирмы

Во многих городах Эстонии приняты свои собственные программы по развитию 
трудового воспитания в образовательных и молодежных учреждениях города.

Трудовые отряды 

В ряде общеобразовательных школ действуют ученические фирмы (эст. 
õpi lasfirmad),  которые  призваны  благоприятс твовать  развитию 
предпринимательского мышления и молодежи. Программу развития и поддержки 
ученических фирм Эстонии администрирует Целевое Учреждение Фонд 
Достижения Молодых Эстонии (эст. SA Junior Achievement Eesti).

Культура и спорт
Союз школьного спорта Эстонии координирует работу школьных спортивных 

секций. В школьных спортивных секциях и кружках занимаются в около 23000 
молодых людей из 365 школ.

Правонарушения и профилактика
C февраля 2016 Министерство внутренних дел инициировала программу STEP, 

которая адресована молодым людям в возрасте от 15 до 26 лет, которые были 
осуждены за правонарушения и на данный момент нигде не работают и не учатся. В 
ходе реализации программы им были предложены подходящие возможности для 
работы или учебы, предоставлены необходимые консультации.

СМИ
Важными учреждениями в  области молодежной информации и 

консультирования  являются  уездные  и  местные  информационно-
консультационные центры, а также открытые молодежные центры. Задача данных 
учреждений — предложить молодым как можно больше информации о 
возможностях обучения, планировании карьеры, проведения свободного времени 
как в Эстонии, так и в других странах Европейского союза. Кроме того, регулярно 
проводятся различные информационные мероприятия, как на республиканском, 
так и на региональном уровне. Наиболее крупным и значимым событием в области 
распространения информации для молодежи является инфоярмарка 
«Путеводитель» (эс «Teeviit»).
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Издается и периодика, предназначенная как для молодежи, так и для 
молодежных работников. Союз молодежных организаций Эстонии выпускает 
ежемесячную газету «Окно» ( газета распространяется в открытых эст. „Aken“), 
молодёжных центрах, библиотеках и учебных заведениях. Коммерческое 
предприятие OÜ Realister издает молодёжную газету TundRuudus, осенью 2008 года 
запущена и электронная версия этой газеты.

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

15-24

3 МЛН 

12,8%

АВСТРАЛИЯ

ИРМ YDI 2016: 3

СТРАНЫ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА

- оказание помощи группам, находящимся в неблагоприятном положении, для 
обеспечения их большей самостоятельности;

Уполномоченный орган в сфере молодежной политики Австралии – Министерство 
образования, занятости и трудовых отношений. 

- содействие созданию стабильного и свободного демократического общества;
- образование в области прав человека и повышение информированности о 

правах человека;

К числу пяти приоритетов австралийского правительства в области прав человека, 
согласно Австралийской национальной стратегии в области прав человека - 
Национальному плану действий относятся:

- поддержка семьи; 
поощрение прав человека на международном уровне

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

ЗАКОН ПО ГМП

Единый закон отсутствует 
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Вопросами молодежной политики в Австралии занимаются правительство 
Австралии, Министерство образования, занятости и трудовых отношений, и 
правительства штатов и территорий Австралии.

- Рынок труда и поощрительные программы для людей трудоспособного 
возраста

- Координация исследований рынка труда

- Политика, координация и поддержка экспорта услуг в сфере образования

- Координация гибких условий труда
- Безопасность и охрана труда, реабилитация и компенсация

В круг обязанностей Министерства образования, занятости и трудовых отношений 
входит:

- Образование для коренного населения

- Политика в области занятости, в том числе услуги по трудоустройству

- Равные возможности занятости
-       Работа и семейные программы

- Просветительские программы о науке в школах

- Услуги и помощь для людей с ограниченными возможностями по 
трудоустройству

- Программы по делам молодежи
-       Уход за детьми 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Правительства штатов и территорий также создали ряд механизмов, дающих 
детям и молодежи возможность участвовать в разработке стратегий, программ и 
услуг, затрагивающих их интересы.

Создание детских и семейных центров, программа укрепления семей и общин, 
программа для детей – аборигенов, общинная организация «Waltja Tjutangku 
Palyapayi» и другие.

Штаты и территории осуществляют свои собственные дополнительные стратегии 
мультикультурного развития.
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Австралия входит в число лидеров международного образовательного рынка. 
Система образования Австралии отличается жестким государственным 
регулированием.

В Австралии насчитывается более 300 государственных колледжей и 40 
университетов, 3 из которых частные.

План действий в интересах молодежи 

Департамент образования, науки и профессиональной подготовки в рамках 
австралийского правительства поддерживает науку, выделяя значительные 
средства университетам и крупным исследовательским организациям, таким, как 
Организация научно-промышленных исследований Содружества и Австралийский 
институт океанологии. Проект «Поддержка потенциала Австралии – строим наше 
будущее с помощью науки и инновационных технологий» является одним из 
последних в серии инициатив, о которых австралийское правительство заявило в 
мае 2004 года и которые направлены на поощрение исследований, разработок и 
инноваций.

В мае 2001 года австралийское правительство обнародовало доклад под 
названием «Путь в будущее» Целевой группы Премьер-министра по 
осуществлению Плана действий в интересах молодежи, в котором излагаются 
способы оказания поддержки молодым людям и их семьям в период перехода со 
школьной скамьи к следующим ступеням образования, профессиональной 
подготовки или занятости.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство

С 1 января 2006 года В рамках программы «Трудовые перспективы молодежи» 
осуществляется помощь молодым людям, склонным бросить учебу. Она дополняет 
более масштабную инициативу под названием «Консультации по вопросам 
профессиональной деятельности в Австралии», в рамках которой оказывается 
активная индивидуализированная помощь и поддержка молодым людям при 
возникновении опасности того, что после окончания школы они не будут 
продолжать образование или получать специальность, или искать работу. Каждый 
молодой человек, участвующий в программе «Трудовые перспективы молодежи», 
может рассчитывать на следующее:

Трудовые перспективы молодежи 

Здравоохранение
Среди государственных организаций, обеспечивающих бесплатную 

медицинскую, социальную и психологическую помощь молодежи, в Австралии 
функционируют: Союз Молодежного Здравоохранения, Организация 
планирования семьи, Первое Здоровье, Австралийская Общественная 
Медицинская Помощь, Консульство Гепатита С.

В числе организаций, предоставляющих социальную помощь подросткам, 
молодым людям и студентам в Австралии, можно найти сотни общественных, 
общинных организаций. Среди них наиболее масштабными являются:

· «Австралийская Коалиция по делам молодежи», представляющая собой 
крупную неправительственную организацию с направлениями деятельности по 
защите прав молодых людей, развития молодежных и студенческих инициатив и 
молодежной политики;

· «Оrygen Youth Health» предоставляет медицинскую и консультативную 
помощь, психологические программы, поддержку семьи в вопросах психического 
здоровья молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.

«Inspire Foundation» фондовая организация, предоставляющая услуги, 
направленные на улучшение психического здоровья, знаний в области 
психического здоровья и благополучия молодых людей, с соблюдением 
принципов анонимности, круглосуточной поддержки и доступа к отдаленным 
районам
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Трудовые перспективы молодежи 

-  регулярные контакты с сотрудниками программы до конца календарного 
года, чтобы удостовериться в том, что соответствующее лицо продолжает идти по 
намеченному пути.

-  индивидуальный подход и активный контакт для изучения потребностей и 
существующих препятствий;

Другие инициативы австралийского правительства:
1) Экспериментальная модель просветительской деятельности на основе 

партнерства (ПОЭМ), введенная в 2002 году, представляет собой программу 
образования и развития личности, ориентированную на молодых людей (в 
возрасте от 13 до 19 лет), не охваченных основной системой школьного обучения. 

2) В арсенале австралийского правительства имеется ряд стратегий и 
программ профессионального роста, позволяющих обеспечить всем австралийцам, 
в особенности молодым людям, доступ на протяжении и по окончании школьного 
обучения к услугам, благодаря которым они смогут принимать продуманные 
решения относительно вариантов образования и профессиональной подготовки, 
выбора карьеры и определения путей трудоустройства.

Мое будущее (<http://www.myfuture.edu.au>) 

С 1 января 2006 года В рамках программы «Трудовые перспективы молодежи» 
осуществляется помощь молодым людям, склонным бросить учебу. Она дополняет 
более масштабную инициативу под названием «Консультации по вопросам 
профессиональной деятельности в Австралии», в рамках которой оказывается 
активная индивидуализированная помощь и поддержка молодым людям при 
возникновении опасности того, что после окончания школы они не будут 
продолжать образование или получать специальность, или искать работу. Каждый 
молодой человек, участвующий в программе «Трудовые перспективы молодежи», 
может рассчитывать на следующее:

-  оценку его потребностей и возможностей;

Национальная онлайн информационная служба, ориентированная на всех 
австралийцев, в особенности на учащихся, желающих определиться с выбором 
профессии. Она была создана в целях предоставления единой, всеобъемлющей и 
практической информации по вопросам, касающимся выбора профессии

Культура и спорт

Австралийская комиссия по делам спорта играет важную руководящую роль в 
работе с национальными спортивными организациями.

Одной из целей правительственной политики в области спорта является 
привлечение к занятию спортом людей всех возрастов, с тем чтобы все 
австралийские жители, независимо от культуры, пола, расы, способностей и 
возраста, имели возможность принимать участие в спортивных мероприятиях.

Политика австралийского правительства в области культурного многообразия 
предоставляет всем австралийцам возможность принимать активное и 
равноправное участие в экономической, социальной и культурной жизни страны. 
Проводится оценка политики многокультурного развития и связанных с ней 
программ. Разработаны Хартия государственной службы в многокультурном 
обществе, Национальный план действий по укреплению социального единства, 
гармонии и безопасности.

Религиозная деятельность
«Alive Youth» – христианская организация, имеющая филиалы во всех 

австралийских штатах, одним из видов деятельности, которой, является социальная 
поддержка молодежи
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Правонарушения и профилактика

Австралийские правительства предприняли ряд инициатив, направленных на 
совершенствование системы ювенальной юстиции и обеспечение уважения 
достоинства задержанных молодых людей и соблюдения их прав. К числу таких 
инициатив относятся программы профилактики, изменение правил содержания 
несовершеннолетних и строительство новых помещений.

Контроль над преступностью в Австралии осуществляет Министерство 
внутренних дел (Department of Home Affairs (Australia) и Австралийская 
федеральная полиция.

Молодые правонарушители в возрасте от 10 до 19 лет составляют около 29 
п р о ц е н т о в  о т  о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  п р е с т у п н и ко в  в  А в с т р а л и и .

Окружающая среда

Правительство Австралии осуществляет такие молодежные программы, как 
Зеленая армия, Национальный корпус зеленых рабочих мест, Южно-Австралийский 
Молодежный Корпус Сохранения (SAYCC).

В Австралии в природоохранной сфере работают следующие молодежные 
природоохранные организации: 

Conservation Volunteers Australia – австралийская некоммерческая 
природоохранная организация, которая привлекает и координирует волонтеров 
для проектов восстановления окружающей среды. 

Добровольцы по охране природы Австралии - Conservation Volunteers Australia, 
School Strike 4 Climate. Они не выступают против общественного порядка, а лишь 
призывают власти страны обратить внимание на проблемы экологии, выполнять 
свои обязанности по защите планеты в виду изменений климата.

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

15-29

8 МЛН 

26,7%

КАНАДА

ИРМ YDI 2016: 14

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Канадская молодежь предпочитает уделять время членству в различных 
молодежных организациях и НПО, волонтерству и благотворительности. 

Молодежная политика – эффективные инструменты, которые обеспечивают 
взаимодействие с молодежью и позволяют им участвовать в процессе принятия 
решения.

Молодежная политика Канады отражает ценности молодых канадцев и 
представляет собой общегосударственный подход, направленный на улучшение 
результатов работы молодежи и вовлечение молодых людей в процесс принятия 
решений на федеральном уровне. 
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Канада является федерацией десяти провинций (Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, 
Новая Шотландия, Манитоба, Британская Колумбия, Остров принца Эдуарда, 
Альберта, Саскачеван, Ньюфаундленд и Лабрадор) и трех территорий (Северо-
Западные территории, Юкон, Нунавут). Описание структур молодежной политики по 
юрисдикции

Ни один национальный орган не имеет полномочий по делам молодежи, но 
несколько агентств имеют четко определенные обязанности, касающиеся правосудия 
и преступности, занятости и здравоохранения. Департаменты и министерства, 
касающиеся конкретно молодежи, существуют на провинциальном и муниципальном 
уровнях. Например, в провинции Онтарио есть Министерство по делам детей и 
молодежи. В других провинциях, таких как Молодежный секретариат Новой 
Шотландии, есть одно агентство, отвечающее за координацию молодежных 
мероприятий в различных секторах.

- Семьи, сообщества и окрестности
- Обязательство

- Образование, занятость и доход

Торонто (город Торонто) Молодежная стратегия Торонто
Демографическая стратегия, поддерживающая несколько аспектов молодежных 

услуг в Торонто. Нацелена на молодежь в возрасте от 12 до 24 лет для улучшения 
результатов в следующих областях:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Правительства штатов и территорий также создали ряд механизмов, дающих 
детям и молодежи возможность участвовать в разработке стратегий, программ и 
услуг, затрагивающих их интересы.

Штаты и территории осуществляют свои собственные дополнительные стратегии 
мультикультурного развития.

Создание детских и семейных центров, программа укрепления семей и общин, 
программа для детей – аборигенов, общинная организация «Waltja Tjutangku 
Palyapayi» и другие.

По итогам консультаций канцелярия премьер-министра составила отчет «Что мы 
услышали» (What We Heard report), который заложил основу для разработки 
молодежной политики страны.

Исходя из этого ключевыми приоритетами стратегии стали следующие 
направления:

Отчет «Что мы услышали» (What We Heard report)
В 2018 году правительство Канады запустило диалог с молодежью для 

определения приоритетных направлений молодежной политики, в котором приняли 
участие более 5 тыс. молодых канадцев, получены более 10 000 индивидуальных 
ответов и подготовлены 68 материалов по результатам дискуссий с лидерами 
молодежных организаций и гражданскими активистами.

В качестве основных целей стратегии выделены:
1. Создание реальных условий для того, чтобы голоса молодежи были услышаны 

и учтены,
2. Предоставление доступной помощи для меняющихся запросов молодежи.

- здоровье и благополучие;
- инновации, компетенции и обучение;
- трудоустройство;

- развитие лидерских способностей и влияние молодежи;

- доверие и примирение с местными аборигенными группами;
- окружающая среда
Этот национальный диалог в Канаде был возглавлен Молодежным секретариатом 

Офиса Конфиденциального совета.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП

ЗАКОН ПО ГМП

Единый закон отсутствует 
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Провинция Онтарио (Министерство по делам детей и молодежи), Стратегия 
возможностей молодежи

- Удовлетворение основных потребностей молодежи

- Отношения полиции и молодежи

- Повышенная самостоятельность и самодостаточность

Ответственность за программы и услуги, затрагивающие молодых людей, 
распределена между тремя уровнями правительства и многими федеральными 
ведомствами

Молодежь была вовлечена в разработку стратегии вместе с другими людьми.

Основы молодежной политики - это основы демографической политики для 
молодежи (в возрасте 16-19 лет). Основы молодежной политики основаны на 
обширных исследованиях устойчивости и были разработаны в ходе консультаций в 
рамках сектора. В нем изложен подход Министерства по делам детей и семьи к 
молодежным услугам, руководство по разработке политики и программ, а также 
поддержка реализации приоритетов Министерства по делам детей и семьи в 
отношении молодежных услуг, которые включают:

- Готовность к работе

- Обеспечить молодежи место в городе

- Продвигайте молодежь как ресурс для города

- Обязательство

Совет молодежи при премьер-министре 

Устанавливает приоритетные действия и предлагает Группу по молодежной 
стратегии для содействия реализации стратегии посредством Молодежного плана 
действий.

Демографическая стратегия, направленная на содействие развитию, оценке и 
предоставлению гражданских услуг, оказывающих непосредственное влияние на 
молодежь (в возрасте от 13 до 24 лет).

Стратегия обязуется:

Ванкувер (город Ванкувер) Гражданская молодежная стратегия

- Обеспечение сильного голоса молодежи при принятии решений на местном 
уровне

- Укрепить базу поддержки молодежи в городе

Подход к предотвращению рисков и повышению устойчивости молодежи из групп 
риска (возраст 14-18 лет).

- Предупреждение преступности и утечка

Цели: улучшение результатов для маргинальной молодежи в следующих областях:

- Доступ к информации

Провинция Британская Колумбия (Министерство по делам детей и семьи) - Рамки 
молодежной политики

- Снижение выраженности проблемного поведения у молодежи
- Улучшение физического здоровья
- Решение проблем развития в подростковом возрасте
- Успешный переход во взрослую жизнь

Рамки молодежной политики служат философской основой для всей молодежной 
работы и являются общей точкой отсчета для всей деятельности, связанной с 
молодежью в провинции.

Он был создан в 2016 году. Это группа молодых канадцев, которые предоставляют 
рекомендации премьер-министру и правительству Канады по проблемам, имеющим 
важное значение для них и всех канадцев. Совет молодежи при премьер-министре 
является механизмом для поддержания диалога между молодежью и 
правительством Канады. В настоящее время в его состав входят 26 молодых канадцев 
из различных общин из всех районов Канады, обладающих различными знаниями и 
опытом. В ходе личных встреч и телеконференций члены Совета участвуют в 
дискуссиях с премьер-министром, министрами, членами парламента и 35



высокопоставленными правительственными чиновниками с целью выработки 
рекомендаций по неотложным проблемам и вопросам. Члены Совета также 
встречаются с другими молодежными организациями, организациями, работающими 
в интересах молодежи, и местными представителями и лидерами общин для 
обсуждения ключевых вопросов, имеющих отношение к их общинам. Федеральный 
Секретариат по делам молодежи оказывает поддержку работе Совета молодежи при 
премьер-министре и устанавливает контакты с молодежью, предоставляя ей 
возможности для участия в ключевых областях политики, и обеспечивает постоянное 
стратегическое руководство, консультирование по вопросам политики и координацию 
выполнения обязательств в отношении молодежи в рамках всего правительства 
Канады. 
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Образование и наука

Канадский совет по делам детей и молодежи является ассоциацией защитников 
интересов детей из всей Канады, обладающих полномочиями содействовать 
осуществлению прав детей и молодежи. Выступая в качестве независимых 
сотрудников законодательных органов в своих соответствующих юрисдикциях, они 
работают в Совете с целью выявлять области, представляющих взаимный интерес, 
и выработать пути решения вопросов на национальном уровне. Совет, в частности, 
поддерживает полное осуществление Конвенции о правах ребенка; участвует в 
коллективной информационно-пропагандистской деятельности в интересах 
защиты прав детей, в том числе в предоставлении информационно-
пропагандистских  услуг  детям  и  семьям,  переезжающим  между 
провинциями/территориями;  сотрудничает с правительствами и другими 
субъектами в деле оказания услуг детям и молодежи; поощряет разработку 
эффективных независимых организаций, работающих в интересах детей; и 
взаимодействует с детскими и молодежными организациями, чтобы 
способствовать продвижению прав детей.

В Канаде нет федерального министерства образования, регулирование 
осуществляется на уровне провинций и территорий. В целом образовательные 
стандарты примерно одинаковые по всей стране.

Правительства провинций и территорий отвечают за большинство областей 
образования, а правительство Канады – за обучение детей, проживающих в 
резервациях «первых наций» или на землях Короны. Как правило, образование 
регулируется специальным законодательством и нормативными актами в каждой 
провинции и территории, которые устанавливают соответствующие права и 
обязанности.

Здравоохранение
Министерство здравоохранения Канады отвечает за здравоохранение 

населения, подведомственные отделы: по регионам и отраслевым программам. 
Все жители Канады имеют разумный доступ к застрахованным больничным и 
врачебным услугам на предоплаченной основе и на единых условиях. 
Ответственность за здравоохранение в Канаде возложена на правительства 
провинций и территорий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство
Министерство людских ресурсов и социального развития Канады отвечает за 

разработку, управление и предоставление различных социальных программ и 
услуг. Задача министерства заключается в создании сильной и более 
конкурентоспособной Канады и поддержке канадцев в принятии решений, которые 
помогают им жить продуктивной и полезной жизнью, а также в улучшении качества 
жизни канадцев.
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Культура и спорт
Министерство наследия Канады отвечает за политику и программы, касающиеся 

искусства, культуры, средств массовой информации, коммуникационных сетей, 
официальные языки (в том числе франкоязычных стран), положения женщин, 
спорта и мультикультурализма.

Окружающая среда
В Канаде, благодаря активности молодежи, объявили о поддержке Молодежной 

климатической лаборатории. На ее строительство будет выделено 200 тысяч 
долларов США через Фонд действий по климату федерального правительства. 

%

ВОЗРАСТ МОЛОДЕЖИ

ЧИСЛЕННОСТЬ

% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

15-29

20 МЛН 

15,7%

ЯПОНИЯ

ИРМ YDI 2016: 10

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Молодежь относится к периоду, когда в соответствии со своим умственным и 
физическим развитием подростки превращаются из детей в подростков. В этот 
период, переживая различные проблемы и эмоциональные конфликты, подростки 
создают основу для получения средств к существованию в качестве знаменосцев 
общества, вносят свой вклад в общество, участвуя в государственных делах, и 
расширяют сферу своей деятельности как внутри страны, так и за ее пределами в 
соответствии с их собственными предпочтениями, навыками, способностями и так 
далее.

ЗАКОН ПО ГМП

Закон «О содействии развитию и поддержке детей и молодежи» от 2009 года.
Принципы включают отношение к молодежи как к партнеру со взрослыми и 

оказание поддержки молодежи в становлении активными членами общества. 
Приоритет отдается продвижению счастливой и активной жизни, поддержке 
молодежи, сталкивающейся с трудностями, и развитию систем для реализации мер 
на местном уровне. Некоторые основные меры включают: поддержку 
саморазвития молодежи (например, основные жизненные навыки); поддержка 
социального развития и участия посредством таких программ, как гражданское 
образование; совершенствование систем консультирования для обеспечения 
здоровья и безопасности молодежи; поощрение профессиональной независимости 
и занятости.
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Молодежная политика 2008 года имеет «Штаб-квартиру по развитию молодежи» в 
качестве ее автора, а Концепция для детей и молодежи (2010 г.) написана «Штаб-
квартирой по содействию развитию и поддержке детей и молодежи».

- В структуре Правительства за реализацию политики молодежного развития 
отвечает Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий.

- В Кабинете министров (который является автором Белой книги о детях и 
молодежи 2013 г.) Генеральный директор по политике сплоченного общества 
перечисляет  «здоровое воспитание молодежи,  включая содействие 
международному молодежному обмену» как одно из своих обязанностей. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: МИССИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Акт «О содействии развитию и поддержке детей и молодежи
Законодательство, регулирующее молодежную политику, опирается на Акт «О 

содействии развитию и поддержке детей и молодежи», принятый в 2010 году, и 
отдельные законодательные акты, регламентирующие молодежную политику. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ ПО ГМП
С

Ф
Е

Р
Ы

Образование и наука

- Young Leaders' Program. 

- Japanese Government（ Monbukagakusho: MEXT） Scholarship. Стипендия 
правительства Японии поддерживает иностранных студентов, обучающихся в 
в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х ,  в ы б р а н н ы х  п о  р е к о м е н д а ц и и 
посольства/генерального консульства Японии, университета или властей.

- Японский фонд (Japan Foundation) – единственное в Японии учреждение, 
занимающееся осуществлением всеобъемлющих программ международного 
культурного обмена во всем мире. Японский фонд организует проекты 
молодежных обменов, чтобы способствовать более глубокому взаимопониманию 
между народами Японии, Юго-Восточной Азии и США, дать возможность будущим 
лидерам обменов создавать сети и помочь молодым людям развить более 
широкие перспективы для поощрения активной роли на глобальном уровне в 
будущее. Японский фонд был основан в октябре 1972 года как специальное 
юридическое лицо, находящееся под надзором Министерства иностранных дел. В 
октябре 2003 года оно было реорганизовано в инкорпорированное 
административное агентство. Основываясь на государственном пожертвовании в 
размере 78 миллиардов иен, деятельность Японского фонда финансируется за счет 
ежегодных государственных субсидий, доходов от инвестиций и пожертвований 
частного сектора. 

Программа молодых лидеров (YLP) - одна из стипендиальных студенческих 
программ правительства Японии (MEXT), цель которой - способствовать развитию 
будущих национальных лидеров в азиатских и других странах. 

- Белая книга по науке и технологиям

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Трудоустройство и предпринимательство
- Закон о частичном пересмотре Закона об улучшении управления занятостью 

лиц, работающих неполный рабочий день. 
В целях содействия, среди прочего, совершенствованию управления занятостью 

лиц, занятых неполный рабочий день, будут приняты необходимые меры, включая 
расширение круга лиц, работающих неполный рабочий день, которые 
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считаются эквивалентными обычным работникам («работники, работающие 
неполный  рабочий  день,  эквивалентны  обычным  работникам»), 
дискриминационное обращение с которыми должно быть запрещено. Таким 
образом, учащиеся учебных заведений могут работать после основной учебы, при 
этом считаться полноценным работником. 

- Работа для иностранных студентов. 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий работает с 

другими министерствами и ведомствами, чтобы стимулировать прием большего 
числа иностранных студентов, включая создание платформы, чтобы помочь 
иностранным студентам найти работу. 

Трудоустройство и предпринимательство
- Агентство по делам культуры реализует различные стратегии по продвижению 

культуры и искусства, чтобы усилить «Мощь культуры» Японии. 
С этой целью он помогает поощрять художников и связанный с ними персонал 

развивать художественную деятельность. В то же время он продвигает 
региональную культуру, сохранение и использование культурных ценностей, таких 
как национальные сокровища и исторические места, международный культурный 
обмен, защиту авторских прав и использование произведений, улучшение и 
распространение японского языка, а также уроки японского языка для иностранцев. 
Это также связано с религией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образование. Высшее образование зачастую стоит больших средств. В постсоветских 
странах (Россия, Беларусь, Узбекистан, Украина) делается акцент в первую очередь на грантовую 
систему, благодаря которой выпускники, отлично сдавшие специальные экзамены, могут 
претендовать на оплачиваемое государством обучение в вузе. 

Также для развитых государств свойственно наличие особых программ по обучению 
молодежи из-за рубежа. Таким образом, страны привлекают к себе молодые таланты со всего 
мира, чтобы сохранять лидирующие позиции в международной научно-технологической гонке.

В странах постсоветского пространства государства зачастую ориентируются на грантовую 
систему для помощи молодежным стартапам и бизнес-проектам. В Украине выпускникам 
учебных учреждений и уволившимся со срочной военной службы гарантируется рабочее место 
на срок не менее двух лет.

Трудоустройство. Трудоустройство выпускников является одной из главнейших задач для 
государства. Во-первых, трудоустройство помогает социализировать человека и избежать его 
маргинализации. Во-вторых, государство, как правило, вкладывает деньги в образование 
человека и обучение его полезным навыкам, поэтому оно заинтересованно получении выгоды 
для себя из проделанной работы. В-третьих, для стабильной работы экономики необходимо 
обеспечить преемственность поколений на рабочих местах, а для этого нужно, чтобы молодые 
выпускники как можно скорее начали получать рабочий опыт.

Принципиальным отличием от постсоветских государств является планомерная работа по 
защите прав учащихся. В данных странах существуют специальные советы по делам молодежи 
и некоммерческие организации, целью которых является отстаивание интересов молодого 
поколения. Без сомнения наличие данных организаций является результатом глубокого 
укоренения демократических ценностей.

Несмотря на то, что каждая страна при выстраивании государственной политики 
поддержки молодежи делает упор на разные сферы, можно обратить внимание, что, как 
правило, решаемые проблемы зачастую схожи. Среди них стоит особенно выделить социально-
экономическое неравенство, являющееся первопричиной большинства трудностей.

В Канаде, Австралии и странах Европы высшее образование стоит больших денег. Чаще 
всего оно оплачивается студентами самостоятельно, и даже в таких социально 
ориентированных государствах как Финляндия обучающиеся платят за проживание, питание и 
покупку учебных материалов. Поэтому в данных странах делается упор на снижение долгов 
выпускников вузов. 

Европейские страны пытаются максимизировать пользу от глубокой интеграции. Так, 
власти Нидерландов при помощи с поиском работы ищут вакансии не только в самих 
Нидерландах, но и в других государствах Европейского союза. Также есть особенности и в самой 
административной системе. При работе с молодежью в сфере трудоустройства делается акцент 
не на всегосударственные программы, а на местные власти. Это, кстати, сильно отличает 
европейские государства от постсоветских.

Похожая ситуация наблюдается и в Австралии с Канадой. Также делается большой упор 
на помощь молодежи с поиском места в жизни: профориентационная работа, помощь в 
принятии решения о продолжении обучения и так далее. Здесь можно наблюдать устойчивые 
ценности инклюзии и индивидуального подхода.
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Япония известна уникальной рабочей культурой, согласно которой от работника всегда 
ожидается самое активное участие в жизни компании как в рабочее, так и нерабочее время. Это 
может выглядеть как сверхурочная работа или посещение корпоративных мероприятий. 

Большинство же других проблем (трудоустройство, медицина, преступность, жилищный 
вопрос) исходит из социально-экономического расслоения. И задачей государства в данном 
случае является максимально возможная финансовая помощь для избегания маргинализации 
молодежи. При этом материальная помощь должна лишь стимулировать интеграции молодых 
людей в общество, а не способствовать развитию иждивенческих настроений.

Студентам же такие опции недоступны из-за нехватки времени при совмещении работы и 
учебы. Поэтому местное правительство официально признало «работников, работающих 
неполный рабочий день, эквивалентным обычным работникам».

В жилищном вопросе политика всех стран наиболее похожа. Как правило, видов помощи 
всего два: программа доступных ипотечных займов и предоставление арендного жилья, где 
полностью или часть арендной платы берет на себя правительство.

Здравоохранение. Основой программ всех государств является предоставление 
доступных медицинских услуг для молодежи.

На данный момент можно наблюдать мировую гонку между странами не только в 
экономике, научно-техническом прогрессе и уровню милитаризованности, но и в культурно-
ценностном сегменте. Основным рычагом для этого является политика «мягкой силы», которая 
чаще всего направлена именно на молодое поколение. Во-первых, в долгосрочной перспективе 
именно молодое поколение в будущем станет основной стратой страны своего проживания. Во-
вторых, на молодежь гораздо проще влиять, чем на взрослое зачастую консервативное 
население

Японская политика в этой сфере основана на самых узнаваемых «национальных брендах»: 
знаменитая японская мультипликация и художественная культура (аниме и манга), японский 
язык, религия. Агенство по делам культуры поощряет деятельность местных художников, 
всецело помогает им развивать свой собственный потенциал и мастерство.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что молодежные программы каждой 
страны основаны на двух основополагающих параметрах: культурно-ценностном менталитете и 
экономических возможностях государства. 

В странах Запада также большое внимание уделяется экологическому образованию. 
Например, в Канаде функционирует специальная Молодежная климатическая лаборатория. 
Также сама молодежь в западных странах зачастую создает НКО, направленные на борьбу с 
изменением климата.

Соответственно, если страна стремится к закреплению демократических ценностей, то и 
молодежная политика должна давать молодежи права на свободное выражение собственного 
мнения и защиты своих интересов. Если государство хочет сделать акцент на культурном 
возрождении и «мягкой силе», то необходим акцент на развитии «национальных брендов».

Культура и искусство. Большое внимание в западных странах уделяется доступности 
спорта. Например, во Франции правительство в период коронакризиса оказывает поддержку не 
только профессиональным, но и любительским спортивным клубам, которые сильнее всего 
пострадали из-за карантинных мер и мирового экономического коллапса. 

Особенностью западных стран является большой акцент на психологическое здоровье 
молодежи. Во Франции студенты имеют право на бесплатные занятия с психологом, 
Нидерланды сосредотачивают силы на борьбе с зависимостью от психоактивных веществ.
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