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EUROPOS TARYBA
■ Europos Taryba (ET) – kartu su 47 valstybėmis narėmis
ir daugiau kaip 800 milijonų gyventojų – buvo įkurta 1949
m., siekiant užtikrinti, kad Antrojo pasaulinio karo žiaurumai
daugiau nepasikartotų. Jos darbas yra unikalus tuo, kad
visa jos atliekama veikla grindžiama esminėmis vertybėmis:
žmogaus teisėmis, demokratija ir teise.

Tai vienintelė organizacija pasaulyje, kurioje jaunimo
lyderiai kartu su vyriausybės atstovais priima sprendimus
susijusius su jaunimo prioritetais, programomis ir politika.
■

KAS YRA EUROPOS JAUNIMO FONDAS?
■ Europos Jaunimo Fonas (EJF), įkurtas 1972 metais,
atlieka pagrindinį vaidmenį Europos Tarybos veikloje,
skatinant bendradarbiavimą tarp jaunų žmonių Europoje ir
palengvinant aktyvų jų dalyvavimą pilietinėje visuomenėje
ir politikos sprendimų priėmime.

Daugiau kaip 40 metų EJF teikia pagalbą ir finansavimą
jaunimo veikloms, kurios skatina žmogaus teises, demokratiją,
toleranciją ir solidarumą. Jis suteikia jauniems žmonėms balsą
politiniame ir demokratiniame gyvenime ir priemones, kurių
jiems reikia efektyviai funkcionuoti šių dienų skirtingose
visuomenėse.
■

NORITE SUŽINOTI MŪSŲ STATISTIKĄ?
Kiekvienais metai EJF, įsikūręs Europos Tarybos Europos
Jaunimo Centre Strasbūre, jaunimo projektams skiria apie 3
milijonus eurų.
■

Kiekvieną darbo dieną EJF remia vieną jaunimo veiklą
Europoje – 300 dotacijų, apimančių daugiau kaip 15,000 jaunų
žmonių per metus. Daugiau kaip 370,000 jaunų europiečių
gavo tiesioginės naudos iš EJF finansuotų projektų.
■

KAS NAUJO?
Pertvarkius 2013 metais, buvo sustiprintas EJF vaidmuo
padedant formuoti jo finansuojamas veiklas. EJF personalas
yra pasiruošęs suteikti draugiškus patarimus ir konsultacijas,
įvertinti paraiškų turinį bei metodologiją. Jie nori žinoti, ką
pareiškėjai nori pasiekti, projekto poveikį bei rezultatus.
■

Kadangi EJF biudžetas susideda iš viešųjų lėšų, visos
paraiškos yra detaliai analizuojamos ir įvertinamos, kad
būtų užtikrintas skaidrumas ir atskaitingumas bei išvengta
sukčiavimo. Dotacijos turi būti kompensuotos (pilnai ar iš
dalies) dėl taisyklių nesilaikymo ar klaidų, sukčiavimo atvejais
yra taikomos papildomos sankcijos.
■

EJF nauja interaktyvi svetainė - http://eyf.coe.int – apima
linksmas ir informatyvias priemones, taip pat daug mokymosi
medžiagos, pateiktos mūsų ir registruotų organizacijų.
■

KAS GALI KREIPTIS?
►► Tarptautinės

jaunimo NVO, veikiančios
bent 7 valstybėse narėse.

►► Regioniniai

jaunimo NVO tinklai iš 4-6 valstybių narių

►► Nacionalinės
►► Vietinės
►► Local

jaunimo NVO, įkurtos valstybėje narėje

jaunimo NVO, įkurtos valstybėje narėje

youth NGOs based in a member state

Šios organizacijos privalo būti ne pelno siekiančios
ir nevyriausybinės, turinčios savo įstatus, valdomos 15-30
metų jaunų žmonių, skirtos 15-30 metų jauniems žmonėms
ir dirbančios išvien su Europos Tarybos vertybėmis.
■

KĄ MES REMIAME?
■ EJF remia veiklas, studijas, tyrimus, medžiagą ir
dokumentaciją – einančias išvien su Europos Tarybos
vertybėmis ir darbu. Veiklos dažniausiai turi vykti vienoje ar
keliose EJF valstybėse narėse.
■

Projektai turi būti skirti:

►► sustiprinti

taiką ir bendradarbiavimą;

►► skatinti

artimesnį bendradarbiavimą ir
supratimą tarp jaunų žmonių;

►► skatinti

informacijos apsikeitimą;

►► sužadinti

bendrą pagalbą.

Jie taip pat privalo derėti su dabartiniais Europos Tarybos
prioritetais jaunimo sektoriuje (detaliau žiūrėkite internetinėje
svetainėje).
■

… IR NEREMIA?
►► Komercinių
►► Įrangos

►► Turistinių
►► Sporto

projektų

ar pastatų statymo ar pirkimo
veiklų

veiklų

►► Įstatyminių
►► Mokyklų

susitikimų

ar universitetų programų veiklų

►► Stipendijų
►► Veiklų

skirtų profesiniam mokymui

KĄ MES SIŪLOME?
■ Yra keturios dotacijų kategorijos,
prieinamos skirtingoms organizacijų rūšims:
►► Tarptautinė veikla (prieinama visiems
išskyrus vietines NVO)
►► Struktūrinės dotacijos (neprieinamos
nacionalinėms ir vietinėms NVO)
►► Bandomosios veiklos (neprieinamos
tarptautinėms NVO/tinklams)
►► Kasmetiniai darbų planavimai (prieinamos tik tarptautinėms
NVO/tinklams, gali apimti ir bandomąsias veiklas)

KAIP TAI VYKSTA?
Registracija
Pareiškėjai pirmiausia privalo užregistruoti savo
organizaciją EJF.
■

Paraiška
Jei registracija yra patvirtinta, pareiškėjai privalo
užtikrinti, kad jų paraiškos prieš pateikimą yra pilnai užpildytos.
■

Sprendimas
Sprendimai dėl tarptautinių veiklų, darbo planų ir
struktūrinių dotacijų atliekami kiekvienų metų birželio ir
gruodžio mėnesiais. Dėl bandomųjų veiklų sprendimai
priimami kas 2-3 mėnesius. Visi sprendimai pasiekiami
internetinėje svetainėje.
■

Pranešimas
Dotacijos patvirtinimo formos, numatančios mokėjimo
sąlygų sąrašą išsiunčiamos laimėjusiems pareiškėjams ir 80%
dotacijos yra išmokama maždaug 10 savaičių iki veiklos
pradžios.
■

Įvertinimas
Veiklos ir finansinės ataskaitos turi būti išsiųstos EJF
praėjus dviems mėnesiams nuo veiklos pabaigos. Likę 20%
dotacijos sumos yra sumokami tik tuomet, kai EJF gauna
reikiamas ataskaitas.
■ Visi terminai ir tolesnė informacija yra pateikiama
internetinėje svetainėje.
■
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LIT
Europos Taryba yra žemyno svarbiausia žmogaus
teisių organizacija. Į ją įeina 47 šalys narės,
tarp jų – 28 Europos Sąjungos narės. Visos
Europos Tarybos šalys narės yra pasirašiusios
Europos Žmogaus teisių konvenciją, kurios tikslas
– ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę
valstybę. Europos Žmogaus Teisių Teismas
kontroliuoja konvencijos įdiegimą šalyse.
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