
מדיניות הנוער הגרמנית והאיחוד האירופי1.2.7

השרים  מהמדינות החברות , בנוסף. חברי פרלמנט מייצגים את אזרחי גרמניה בפרלמנט האירופי100כמעט . 1958-של גרמניה הצטרפה לאיחוד האירופי בהפדרליתהרפובליקה . מדינות27האיחוד האירופי מונה כיום 

נשיאות המועצה מתחלפת כל שישה . מועצת האיחוד האירופי אינה מנוהלת על ידי נציג או אדם פוליטי אחד. במטרה לפתח במשותף הסדרים חוקיים ומיזמים פוליטיים, באיחוד מתכנסים במסגרת מועצת האיחוד האירופי
.2020גרמניה כיהנה בפעם האחרונה כנשיאת המועצה במחצית השנייה של . כך שניתנת האפשרות לכל מדינה החברה באיחוד האירופי להחזיק בתפקיד, חודשים

חילופי נוער במסגרת הערים התאומות ויוזמות  , (גרמני-כגון משרד הנוער הצרפתי)שימשו משרדי הנוער הבינלאומיים 1945בתור גרעין חשוב לפתיחת שירותי הרווחה לילדים ולנוער ברמה האירופאית והבינלאומית לאחר 
.  שארגנו שירותים התנדבותיים ומפגשי נוער, (שירותים קהילתיים בינלאומיים לנוער, כמו אות הכפרה והשלום)של חברה אזרחית 

.שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה קשורים אפוא קשר הדוק למדיניות הנוער האירופית. אסטרטגיית הנוער של האיחוד האירופי קובעת את מסגרת מדיניות הנוער עבור המדינות החברות באיחוד, כיום

:התוכנית מתמקדת ב. משמשת גם כלי כדי ליזום תוכניות ורפורמות של מדיניות חינוכית+Erasmus. מעניקה תמיכה לצעירים ולארגונים במסגרת תוכניות חילופין ופעילויות חינוכיות בינלאומיות +Erasmusתוכנית

.הכשרה מקצועית והשתלמויות מקצועיות, לימודים בבית הספר ובאוניברסיטאות•

.חילופי נוער בחברה האזרחית•

.'ארגונים וכו, הקמת שותפויות בין קבוצות נוער•

.מומחים ואנשי חדשנות בתחום מדיניות הילד והנוער ובמגזר החינוך, שיח בין קובעי מדיניות-דו•

מדיניות הרווחה . השל האיחוד האירופי מעניקה לצעירים הזדמנות להשתתף בפרויקטים סוציאליים הקשורים בחברה האזרחית ובמיזמים ללא מטרות רווח ברחבי אירופ" חיל הסולידריות האירופי"התוכנית , בנוסף

.ממשיכים להשפיע באופן משמעותי על שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה" תהליך בולוניה"מסגרת ההכשרות האירופית ו, ההנחיות למתן שירותים, ומדיניות החינוך האירופית
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