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EUROOPA NÕUKOGU
Euroopa Nõukogu (EN) – 47 liikmesriigi ja kogurahvastikuga üle 800 miljoni inimese – loodi 1949.a selleks,
et II maailmasõda enam ei korduks. Kõik EN tegevused
baseeruvad EN põhiväärtustele: inimõigused, demokraatia
ja õigusriigi põhimõte.
■

EN on ainuke organisatsioon maailmas, kus noorte
esindajad teevad noori puudutavates küsimustes, programmides ja prioriteetides külg-külje kõrval koostööd valitsuste
esindajatega.
■

MIS ON EUROOPA NÕUKOGU
NOORTEFOND?
Euroopa Nõukogu Noortefond asutati 1972. a. ja see
mängib keskset rolli EN töös, et soodustada noorte koostööd
Euroopas ja võimaldada nende aktiivset osavõttu kodanikuühiskonnas ja poliitiliste otsuste tegemisel.
■

Üle 40 aasta on Euroopa Nõukogu Noortefond võimaldanud abi ja tuge noorte tegevustele, mis propageerivad
inimõigusi, demokraatiat, tolerantsust ja solidaarsust. See
annab noortele hääle poliitilises elus ja vahendid efektiivseks
toimimiseks tänapäeva üha mitmekesisemaks muutuvas
ühiskonnas.
■

MISSUGUSED ON MEIE TULEMUSED?
■ Igal aastal eraldab Euroopa Nõukogu Noortefond (mis
asub EN Strasbourgi Euroopa Noortekeskuses) u. 3 miljonit
eurot erinevatele noorteprojektidele.

Euroopa Nõukogu Noortefond toetab Euroopas ühte
noorteprojekti igal tööpäeval ehk aasta jooksul u 300 erinevat
tegevust, mis kaasavad kokku üle 15 000 noore. Euroopa
Nõukogu Noortefondi rahastatud projektidest on saanud
otsest kasu rohkem kui 370 000 noort eurooplast.
■

MIDAGI UUT?
Pärast ümberstruktureerimist 2013. a. on Euroopa
Nõukogu Noortefondi roll rahastatavate tegevuste kujundamisel tugevnenud. Euroopa Nõukogu Noortefondi personal
annab sõbralikku nõu ja abi ning hindab sisu ja meetodeid.
Nad tahavad teada, mida taotlejad plaanivad oma tegevusega
saavutada ja milline on nende projektide mõju.
■

Kuna Euroopa Nõukogu Noortefondi eelarve koosneb
avalikest vahenditest, hinnatakse ja analüüsitakse kõiki taotlusi põhjalikult, et tagada projektide läbipaistvus ja ennetada
võimalikke pettusi. Pettuse kahtluse korral tuleb toetused
osaliselt või täielikult tagasi maksta, lisaks võivad kohalduda
täiendavad sanktsioonid.
■

Euroopa Nõukogu Noortefondi uus veebileht
http://eyf.coe.int sisaldab lõbusaid ja informatiivseid töövahendeid ning õppematerjale, mis on koostatud meie ja meil
registreeritud organisatsioonide poolt.
■

KES SAAVAD TAOTLEDA?
►► Rahvusvahelised

noorteorganisatsioonid,
mis on esindatud vähemalt 7-s liikmesriigis
►► Rahvusvahelised noorteorganisatsioonide
võrgustikud vähemalt 7-st liikmesriigist
►► Noorteorganisatsioonide regionaalsed
võrgustikud 4-6-st liikmesriigist
►► Üleriigilised noorteorganisatsioonid,
mis baseeruvad ühes liikmesriikidest
►► Kohalikud noorteorganisatsioonid,
mis baseeruvad ühes liikmesriikidest

Organisatsioonid peavad olema mittetulunduslikud
ja mitteriiklikud, omama põhikirja, juhitud 15-30-aastaste
noorte poolt ja suunatud tegevustes sama vanade noorte
jaoks ning põhinema EN väärtustel.
■

MIS TEGEVUSI ME TOETAME?
Euroopa Nõukogu Noortefond toetab selliseid tegevusi,
õpinguid, uurimusi, materjalide ja dokumentide väljaandmist,
mis on kooskõlas EN väärtuste ja tööga. Tegevused peavad
reeglina aset leidma ühes või mitmes Euroopa Nõukogu
Noortefondi liikmesriigis.
■

■

Projektid peavad olema suunatud:

►► Rahu

ja koostöö tugevdamisele;
parema koostöö ja mõistmise edendamisele;
►► Infovahetuse julgustamisele;
►► vastastikuse toe ergutamisele.
►► Noorte

Lisaks peavad projektid sobima kehtivate EN noortevaldkonna prioriteetidega (vaata täpsemalt veebilehelt)
■

... JA EI TOETA?
►► Äriprojekte
►► Ehitust

või hoonete või varustuse ostu
seotud tegevusi
►► Sporditegevusi
►► Korralisi/põhikirjalisi kokkusaamisi
►► Kooli või ülikooli programmidega seotud tegevusi
►► Stipendiume
►► Kutsekoolitustega seotud tegevusi
►► Turismiga

MIDA ME PAKUME?
■ Pakume nelja toetuseliiki erinevat
tüüpi organisatsioonidele:
►► Rahvusvahelised tegevused (avatud
kõigile, va. kohalikud MTÜ-d)
►► Struktuuritoetused (ei ole mõeldud
üleriigilistele ega kohalikele MTÜ-dele)
►► Piloottegevused (ei ole mõeldud
rahvusvahelistele MTÜ-dele/võrgustikele)
►► Aastased tööplaanid (avatud vaid
rahvusvahelistele MTÜ-dele/võrgustikele,
võivad sisaldada piloottegevusi)

KUIDAS SEE KÄIB?
Registreerimine
■ Taotlejad peavad esmalt registreerima oma organisatsiooni Euroopa Nõukogu Noortefondis.

Taotlemine
Kui registreerimine on heaks kiidetud, tuleb taotlejatel
veenduda, et taotlus on täielik ja esitamiseks valmis.
■

Otsuste tegemine
Otsused rahvusvaheliste tegevuste, tööplaanide ja
struktuuritoetuste osas tehakse iga aasta juunis ja detsembris.
Piloottegevuste osas tehakse otsuseid iga 2-3 kuu järel. Kõik
otsused on kättesaadavad veebilehel.
■

Teatamine
Heakskiidu saanud taotluste esitajatele saadetakse
toetuse aktsepteerimise vorm koos makse tingimustega ja
80% toetusest makstakse välja orienteeruvalt 10 nädalat
enne tegevuste algust.
■

Hindamine
Tegevuskava ja finantsaruanne tuleb Euroopa Nõukogu
Noortefondile saata hiljemalt 2 kuud pärast tegevuste lõppu.
Ülejäänud 20% toetusest makstakse välja vaid juhul, kui
Euroopa Nõukogu Noortefond on aruande heaks kiitnud.
■ Kõik tähtajad ja lisainformatsioon on kättesaadav
veebilehelt.
■

EUROOPA NÕUKOGU
NOORTEFOND
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EST
Euroopa Nõukogu on mandri juhtiv
inimõiguste organisatsioon.
Nõukogul on 47 osalisriiki, kellest 28 on Euroopa
Liidu liikmesriigid. Kõik Euroopa Nõukogu
liikmesriigid on alla kirjutanud Euroopa Inimõiguste
Konventsioonile, mis on inimõiguste, demokraatia ja
õigusriigi kaitseks koostatud rahvusvaheline lepe.
Euroopa Inimõiguste Kohus teostab järelevalvet, kuidas
osalisriigid Konventsiooni tegelikkuses rakendavad.
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