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An Chairt Eorpach um Eolais don Óige
Glacadh an 29ú Ollchruinniú Eolas na hÓige Eorpach agus Gníomhaireacht Comhairliúcháin
an chairt i Caiscais (an Phortaingéil) ar an 27 Aibréan.

Réamhrá
Mairimid i sochaí casta agus digiteach agus i domhan idirnasctha ina bhfuil neart dúshlán agus deiseanna a thairiscint. Tá sé millteanach tábhachtach don aos óg den Eoraip a bheith ábalta an eolas a fháil, úsáid a bhaint as agus anailís a dhéanamh ar. Cuidigh seirbhís fhaisnéise na n-hóige chun a n-uaillmhianta a chomhlíonadh agus chomh maith le sin, mar bhaill gníomhach sa tsochaí, cuireann
sé béim ar rannpháirtíocht daoine óga. Caithfear an t-eolas a bheith á soláthar béim a chur ar níos mó deiseanna don aos óg agus
cumhachtú agus féinrialtas a chur chun cinn.
Cuireann meas don daonlathas, cearta daonna agus saoirse béim ar cearta na daoine óga agus chun iad a bheith in ann eolas cuimsitheach agus iontaofa a fháil. Aithnítear an ceart seo don eolas sa dearbhú uile-choiteann cearta an duine, i gCoinbhinsiún um
Chearta an Linbh agus i gCoinbhinsiún na hEorpa ar Chearta Daonna. Anuas ar sin tá an cearta seo an bonn do na gníomhaíochtaí atá
ar siúl ag an Aontas Eorpach.
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Tá eolas ar fáil uathu ar ábhair a bhaineann le hoideachas, fostaíocht, slíte beatha, cearta agus teidlíochtaí, spórt, taisteal agus deiseanna Eorpacha do dhaoine óga. Bíonn an fhoireann sna hIonaid Eolais don Óige ag comhoibriú le údaráis reachtúla agus deonacha agus
d’fhéadfadh sé go molfadh an fhoireann duit teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis sin muna féidir leo féin do cheist a fhreagairt.
Tá na gníomhaíochtaí ar siúl leis Ionaid Eolais don Óige ar fud na tíre.
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Prionsabail
1. Neamhspleách
1.1 Tá an eolas ar fáil cuimsitheach agus tá roghanna difriúla ar fáil ann.
1.2 Níl an eolas ar fáil ceangailte le thionchar polaitiúil, creidimh nó polaitiúla.
1.3 Ní chomhréiteach na foinsí maoinithe ag Eolais an Óige aon rud san Chairt seo.
2. Inaimsithe
2.1 Tá Ionaid Eolais don Óige ar fáil do gach duine óg.
2.2 Tá na seirbhisí san Ionaid Eolais don Óige le fáil ar shlí éasca, atá tarraingeach agus féiceálach don aos óg.
2.3 Tá daoine óga in ann an eolas atá ar fáil san ionaid eolais don Óige a thuigint.
3. Cuimsitheacht
3.1 Tá Ionaid Eolais don Óige ar fáil do gach duine óg agus do dhaoine atá ag obair leis an óige a chuireann cosc ar idirdhealú.
3.2 Níl aon táille le n-íoc as eolas a fháil ó Ionaid Eolais don Óige.
3.3 Tá Ionaid Eolais don Óige dírithe ar daoine óga a mhealladh.
4. Bunaithe ar riachtanas
4.1 Tá Ionaid Eolais don Óige bunaithe ar riachtanais an aosa óig.
4.2 Tá eolas ar fáil uathu ar ábhair atá ábhartha don aos óig.
4.3 Tá ardmheas ar gach úsáideoir agus glacadh gach ceist le meas, tá gach freagairt curtha le chéile go pearsanta do gach uile
úsáideoir.
4.4 Tá neart acmhainní daonna ag struchtúr na hIonaid Eolais don Óige á chur na seirbhísí agus an tacaíocht ar fáil.
5. Cumasú
5.1 Tugann Seirbhís Eolais na hÓige an chimhacht ar son féinrialach.
5.2 Cuireann Ionaid Eolais don Óige eolas agus scileanna litearthachta le fáil don aos óga ar shlí freagrach.
5.3 Cuireann Seirbhís Eolais na hÓige béim ar saoránacht ghníomhach agus rannpháirtíocht.
6. Rannpháirteach
6.1 Glacann na daoine óga páirt san measúnacht agus sa scaipeadh na seirbhísí seo.
6.2 Cuirtear gníomhaíochtaí idir piaraí chun cinn sa seirbhís seo.
6.3 Tá na daoine óga in ann aiseolas a thabhairt don seirbhís chun forbairt leanúnach a dhéanamh.
7. Eiticiúil
7.1 Tá meas ag an seirbhís don cearta príobháideachais agus tábhacht na rúndachta don aos óg. Soláthraíonn Seirbhís Eolais na hÓige
comhshaol slán ar son an aosa óig.
7.2 Tá an údar agus aidhm an eolais le féiceáil go soléir agus go heasca.
7.3 Tá an t-eolas ar fad léirithe cruinn, suas chun data agus cinnte.

9. Réamhghníomhach
9.1 Úsáideann Seirbhís Eolais na hÓige straitéisí dearfacha cruthaitheacha chun lámh a shíneadh amach chuig an aos óg.
9.2 Tá fhios ag oibrithe sa Seirbhís Eolais na hÓige faoi fhorbairtí nua agus na dlíthe nua.
9.3 Tá sé millteannach tábhachtach do na oibrithe sa Seirbhís Eolais na hÓige a bheith in ann na meáin a úsáid chun eolas na hóige
a chur chun cinn.
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8. Gairmiúil
8.1 Tá chuile bhall den fhoireann oilte agus oibríonn siad ar bhealach gairmiúil.
8.2 Tá scileanna na meáin agus scileanna litearthachta eolais ag an lucht oibre san Ionaid Eolais don Óige.
8.3 Pléann Seirbhís Eolais na hÓige leis na páirtithe leasmhara chun na riachtanas a aithint agus chun eolas don aos óg a chur ar fáil
go feicéalach.
8.4 Bíonn oibrithe sa Seirbhís Eolais na hÓige ag comhoibriú ar bhonn áitiúil, náisiúnta, Eorpach agus ar bhonn idirnaisiúnta.
8.5 Tugann oibrithe sa Seirbhís Eolais na hÓige eolas agus scileanna don aos óg chun a bheith ábalta na seirbhísí digiteacha a úsáid.

