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EUROOPAN NEUVOSTO
Euroopan neuvosto (EN), joka koostuu 47 jäsenmaasta
ja käsittää 800 miljoonaisen väestön, perustettiin vuonna
1949 turvaamaan, etteivät toisen maailmansodan julmuudet
enää ikinä toistuisi.
■

Sen toiminnan ainutlaatuisuuden ydinarvoja ovat
ihmisoikeudet, demokratia ja laillisuusperiaate. Euroopan
neuvosto on maailman ainoa organisaatio, jossa nuoret
tekevät nuorisoprioriteetteja-, ohjelmia,- ja politiikkaohjelmia
koskevia päätöksiä yhdessä hallitusten edustajien kanssa.
■

MIKÄ ON EUROOPAN NUORISOSÄÄTIÖ?
Vuonna 1972 perustetulla Euroopan nuorisosäätiöllä
(EYF) on keskeinen rooli Euroopan neuvoston työssä
ja kannustamisessa nuorten väliseen yhteistyöhön
Euroopassa. Se edistää nuorten aktiivista osallistumista
kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon.
■

Yli 40 vuoden ajan EYF on tarjonnut tukea ja
rahoitusta ihmisoikeuksia, demokratiaa, suvaitsevaisuutta
ja solidaarisuutta kehittävään nuorisotoimintaan. Euroopan
nuorisosäätiö ilmaisee nuorten ääntä poliittisessa ja
demokraattisessa toimintaympäristössä sekä antaa tarvittavia
valmiuksia toimimaan tehokkaasti tämän päivän moninaisissa
yhteiskunnissa.
■

EYF LUKUINA
Euroopan neuvoston Euroopan nuorisokeskuksessa
Strasbourgissa sijaitseva Euroopan nuorisosäätiö EYF jakaa
vuosittain n. 3 miljoonaa euroa nuorten projekteihin.
■

EYF tukee yhtä nuorisohanketta Euroopassa jokaista
työpäivää kohden – 300 apurahaa koskettavat yli 15000 nuorta
vuodessa. Yli 370000 nuorta eurooppalaista on hyötynyt
suoraan EYF-rahoitetuista projekteista.
■

MITÄ UUTTA?
Vuonna 2013 uudelleenorganisoidun EYF:n roolia on
vahvistettu tukemaan aktiviteetteja, joita säätiö rahoittaa.
EYF:n henkilökunta on käytettävissä antamaan ystävällisiä
neuvoja ja ohjausta sekä arviomaan sisältöjä ja menetelmiä.
Henkilökunta haluaa tietää, mitä hakijat toivovat saavuttavansa
projekteillaan ja millaisia vaikutuksia ja tuloksianiillä on.
Koska EYF:n budjetti koostuu julkisesta rahoituksesta, kaikki
hakemukset analysoidaan sekä arvioidaan seikkaperäisesti
läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi
ja huijauksien estämiseksi. Epäselvyyksien tai virheiden
ilmetessä on apurahat palautetteva kokonaan tai osittain ja
lisäksi huijaustapauksissa sovelletaan lisäsanktioita. EYF:n uusi
interaktiivinen internet-sivusto http://eyf.coe.int – sisältää
hauskojen ja informatiivisten työkalujen lisäksi Euroopan
nuorisosäätiön ja rekisteröityjen organisaatioiden tarjoamia
oppimateriaaleja.
■

KUKA VOI HAKEA?
►► Kansainväliset

nuorisojärjestöt, jotka toimivat
vähintään seitsemässä jäsenmaassa;
►► Kansainvälisten nuorisojärjestöjen verkostot
vähintään seitsemästä jäsenmaasta;
►► Alueellisten nuorisojärjestöjen verkostot
vähintään 4-6 jäsenmaasta;
►► Kansalliset, jäsenmaissa toimivat nuorisojärjestöt;
►► Local youth NGOs based in a member state

Järjestöjen on oltava Euroopan neuvoston arvojen
mukaan työskenteleviä, voittoa tavoittelemattomia
kansalaisjärjestöjä, joilla on omat säännöt ja joiden
toiminnasta vastaavat 15-30-vuotiaat nuoret ja jotka toimivat
tämänikäisten nuorten kanssa.
■

MILLAISTA TOIMINTAA TUEMME?
Euroopan nuorisosäätiö tukee toimintaa, tutkielmia,
tutkimusta, materiaaleja ja dokumentointia joka vastaa EYF:n
arvoja ja työtä. Toiminta on tavallisesti järjestettävä yhdessä
tai useammassa EYF:n jäsenmaassa.
■

■

Projektien on tähdättävä:

►► Vahvistamaan

rauhaa ja yhteistyötä
tiiviimpää yhteistyötä ja
ymmärrystä nuorten kesken
►► K annustamaan tiedonvaihtoon;
►► antamaan virikkeitä keskinäiseen avunantoon.
►► Edistämään

Toiminnan on myös sovittava yhteen Euroopan
neuvoston nuorisosektorin senhetkisen prioriteettien kanssa
(lisätietoja nettisivuilta).
■

...JA MILLAISTA EMME?
►► Kaupallisia

hankkeita
►► Rakentamista tai välineiden ja varusteiden
sekä rakennusten hankkimista
►► Turismiin liittyvää toimintaa
►► Urheilutoimintaa
►► Sääntömääräisiä kokouksia
►► Koulujen ja korkeakoulujenohjelmiin
sisältyvää toimintaa
►► Stipendejä
►► Vain ammatilliseen koulutukseen rajoittuvaa toimintaa

MITÄ VOIMME TARJOTA?
■ Neljä avointa apuraha-kategoriaa
erityyppisille organisaatioille:
►► k ansainvälinen toiminta (avoin kaikille
paitsi paikallisille kansalaisjärjestöille)
►► Yleiset toiminta-avustukset (eivät avoimia
kansallisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille)
►► Pilottihankkeet (eivät avoimia
kv-järjestöille/verkostoille)
►► Vuosittaiset työsuunnitelmat (avoimia vain kvjärjestöille/ verkostoille, voivat sisältää pilottihankkeita)

MITEN TÄMÄ TOIMII?
Ilmoittautuminen
Hakijoiden täytyy ensin rekisteröidä organisaationsa
Euroopan nuorisosäätiöön (EYF).
■

Hakemus
Mikäli ilmoittautuminen vahvistetaan, on hakijoiden
varmistettava, että hakemukset ovat täydellisiä ja
yksityiskohtaisia ennen hakemusten lähettämistä.
■

Päätös
Päätökset
kansainvälisestä
toiminnasta,
työsuunnitelmista ja yleisistä toiminta-avustuksista tehdään
vuosittain kesä- ja joulukuussa. Pilottihankkeiden osalta
päätökset tehdään 2-3 kuukauden välein. Kaikki päätökset
ovat nähtävissä internet-sivustolla.
■

Hyväksymisilmoitus
Apurahojen hyväksymislomakkeet, joissa
luetellaan apurahan maksuehdot, lähetetään
hyväksytyille hakijoille. 80% apurahasta maksetaan
n. 10 viikkoa ennen toiminnan alkamista.

Arviointi
Raportti toiminnasta sekä taloudelliset raportit tulee
lähettää EYF:lle kaksi kuukautta toiminnan päättymisen
jälkeen. Loppuosa, 20% apurahasta, maksetaan kerralla vasta
kun EYF on vastaanottanut riittävät raportit. Kaikki aikarajat
ja lisätiedot löytyvät internetsivuilta.
■

EUROOPAN
NUORISOSÄÄTIÖ

Follow us:

Prems 117915

30, rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33 3 88 41 20 19
Fax : +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int

FIN
Euroopan neuvosto on maanosan johtava
ihmisoikeusjärjestö. Sillä on 47 jäsenmaata, joista
28 on Euroopan yhteisön jäseniä. Kaikki Euroopan
neuvoston jäsenvaltiot ovat myös ihmisoikeuksien,
demokratian ja oikeusvaltion suojaamiseksi tehdyn
Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajamaita.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo
yleissopimuksen täytäntöönpanoa jäsenmaissa

PREMS 158413 FRA

