ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
pentru facilitatori

1. Când a fost constituit Consiliul Europei?
2. Câte state membre are Consiliul Europei?
3. De ce a fost înfiinţat Consiliul Europei?
4. Cum poate fi comparat bugetul anual al
Consiliului Europei cu cel al Uniunii Europene?
5. Pe ce text îşi bazează deciziile Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului
Europei?
6. Ce este 'co-administrarea' în sectorul de tineret
al Consiliului Europei?
7. Ce puteţi primi din partea sectorului de tineret
al Consiliului Europei?
8. Care sunt cele 2 clădiri ale Consiliului Europei
unde tinerii sunt susţinuţi pentru activităţi
europene?
9. Numiţi cel puţin 3 publicaţii ale sectorului de
tineret al Consiliului Europei.

10. Unde puteţi găsi mai multe informaţii cu privire
la munca de tineret a Consiliului Europei?
11. Care este rolul Fundaţiei Europene pentru
Tineret?
12. Proiectul tău se încadrează în priorităţile
Consiliului Europei: este de ajuns pentru a fi
finanţat de către FET?
13. Un proiect ideal pentru FET conţine un proces de
învăţare activă pas-cu-pas şi...
14. Ce fel de proiecte nu susţine de obicei FET?

15. Care sunt întrebările de bază la care trebuie să
răspundeţi când dezvoltaţi un proiect coerent de
tineret?
16. De ce trebuie să prezentaţi un raport financiar
clar şi detaliat?
17. De ce cere FET un raport detaliat al activităţii?
18. Care este cea mai mare greşeală pe care
organizaţiile de tineret o pot face când
raportează activităţile lor?
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Pentru a proteja pacea, a apăra drepturile omului,
democraţia şi statul de drept.
Uniunea Europeană cheltuieşte în mai puţin de o zi
ceea ce Consiliul Europei cheltuieşte într-un an.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret şi ai
guvernelor luând deciziile împreună.
Formare, publicaţii, posibilităţi de finanţare,
informaţii despre politicile de tineret şi multe
altele.
Centrele Europene pentru Tineret se află la
Strasbourg şi Budapesta.
"HAVE YOUR SAY"; "GENDER MATTERS";
"COMPASS"; "T-KITS"; "COOKBOOK";
"EDUCATIONAL PACK : ALL DIFFERENT - ALL
EQUAL".
Pe portalul de tineret al Consiliului Europei:
http://www.coe.int/youth
Oferă susţinere financiară şi educaţională
activităţilor de tineret în Europa.
Nu, nu este de ajuns. Un proiect trebuie să
răspundă nevoilor reale, să fie coerent şi să ofere
rezultate concrete.
...ajută participanţii să devină cetăţeni activi.
Turnee de sport, cursuri de limbi, turism, excursii
şcolare, burse, achiziţionarea de echipamente sau
clădiri etc.
De ce? Cine? Ce? Pentru cine? Cum? Pentru ce?

Este responsabilitatea dumneavoastră să explicaţi
cum aţi cheltuit banul public.
Pentru că raportarea este parte a proiectului şi FET
trebuie să ştie exact ce s-a întâmplat.
Copy/paste, niciun efort de a face autocritică şi de a
învăţa din experienţe.

