1. Кога е основан Съветът на Европа?

► 1949 г.

2. Колко държави членуват в Съвета на Европа?

► 47

3. Защо е създаден Съветът на Европа?

► За да съхранява мира, защитава правата на човека, демокрацията и
върховенството на закона.

4. По какъв начин може да се сравни бюджетът на
с бюджета на Европейския съюз?

Съвета на Европа

► ЕС харчи за по‐малко от един ден, това което Съветът на Европа харчи
за една година.

5. На кой текст се основават решенията на Европейския съд по правата
на човека на Съвета на Европа?

► Европейската конвенция за правата на човека.

6. Какво означава „съвместен мениджмънт” в младежкия сектор на
Съвета на Европа?

► Представители на младежки организации и правителства вземащи
решения заедно.

7. Какво можеш да получиш от младежкия сектор на
Европа?

► Обучение, публикации, информация за младежката политика,
възможности за финансиране и много други.

8. Къде се намират двете сгради
европейски младежки дейности?

на

Съвета

Съвета на
на

Европа,

► Европейските младежки центрове се намират в Страсбург и Будапеща.

9. Назовете поне три публикации на младежкия сектор на Съвета на
Европа?

► Кажете си думата; Въпроси на пола; Компас; Т‐комплекти; Готварска
книга; Образователен пакет: всички различни –всички равни.

10. Къде можете да намерите повече информация за младежките
дейности на Съвета на Европа?

► На младежка страница на Съвета на Европа: http://www.coe.int/youth

11. Каква е ролята на Европейската младежка фондация?

► Да предоставя финансова и образователна подкрепа за младежките
дейности в Европа.

12. Вашият проект отговаря на един от приоритетите на Съвета на
Европа – това достатъчно ли е за получаване на финансиране от ЕМФ?

► Не, не е достатъчно. Проектът трябва да отговаря на реални нужди, да
бъде съгласуван и да представя конкретни резултати.

13. Един идеален проект за Европейската младежка фондация
съдържа учебен процес стъпка по стъпка и...?

► Дава възможност на участниците да станат активни граждани.

14. Какви видове проекти не финансира Европейската младежка
фондация?

► Спортни турнири, езикови курсове, разглеждане на забележителности,
училищни екскурзии, стипендии, закупуване на оборудване или сгради и
др.

15. Кои са основните въпроси, на които трябва да си отговорите, когато
разработвате съгласуван младежки проект?

► Защо? Кой? Какво? За кого? Как? За какво?

16. Защо трябва да представите ясен и подробен финансов отчет?

► Защото е ваша отговорноост да обясните как харчите обществени
пари.

17. Защо Европейската младежка фондация изисква подробен отчет за
дейностите?

► Защото отчитането е част от проекта и Европейската младежка
фондация трябва да знае точно какво се е случило.

18. Каква е най‐голямата грешка, която младежките организации могат
да допуснат, когато отчитат дейностите си?

► Копирай и постави, не прави никакви усилия да бъдеш самокритичен и
да се учиш от опита.

ЗА МОДЕРАТОР

