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СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
Советот на Европа (СОЕ) – вклучува 47 земји членки
икомбинирана популација од преку 800 милиони луѓе, фор-миран е во 1949 год со цел да се погрижи да не се повторат
повеќе злосторстватаод Втората Светска Војна.
■

Советот на Европа е единствената организација во
светот каде што младите лидери донесуваат еднакви одлуки
со претставниците на владите за младински приоритети,
програми и политики.
■

ШТО ПРЕТСТАВУВА ЕВРОПСКАТА
МЛАДИНСКА ФОНДАЦИЈА?
Европската Младинска Фондација (ЕМФ) е формирана во
1972, и игра значајна улога во работата на Советот на Европа,
охрабрувајќи соработка помеѓу младите луѓе во Европа,
фасилитирајќи го нивното активно учество во граѓанското
општество и во процесот на донесување на одлуки.
■

Повеќе од 40 години ЕМФ обезбедува помош и финансирање на младински активности кои промовираат човекови
права, демократија,толеранција и солидарност. Оваа фондација им овозможува на младите луѓе глас во политичкиот
и демократскиот живот како и алатки кои им се потребни
за ефективно функционирање во денешните различни
општества.
■

САКАТЕ ДА ГИ ЗНАЕТЕ
НАШИТЕ БРОЈКИ?
Врз основа на Европскиот Младински Центар на Советот
на Европа во Стразбург, секоја година ЕМФ, алоцира околу 3
милиона евра за младински проекти.
■

ЕМФ поддржува една младинска активност за секој работен ден во Европа - 300 грантови вклучувајќи преку 15,000
млади луѓе годишно. Преку 370,000 млади Европјани досега
имале придобивка директно од проекти финасирани од ЕМФ.
■

ШТО Е НОВО?
■ Со самото реструктуирање во 2013, се зајакна и улогатана ЕМФ за формирање на активностите за кои обезбедува
финансиски средства. Персоналотна ЕМФ стои секогаш на
располагање со цел да обезбеди прија-телски совет и да
ве спроведе низ процедурата на аплицирање, како и даги
оцени содржината и методологијата на вашиот проект. Тие
сакаат да знаатшто апликантите имаат за цел да постигнат,
влијанието, какои резултатите на проектите.

Поради тоа што буџетот на ЕМФ е направен од јавни
пари, сите апликации се анализирани до детали и оценети
со цел да се обезбеди транспарентност и одговорност и да
се спречи било каква измама. Во случај на нерегуларности
и грешки, грантовите треба да се вратат (во целост или во
делови), а во случај на измама следуваат дополнителни
санкции .
■

Новата интерактивна веб-страна на ЕМФ– http://eyf.
coe.int - вклучува забавни и информативни алатки, исто
како и материјали за учење обезбедени од тимот на ЕМФ и
од регистрираните организации.
■

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?
►► Меѓународни

младински НВОи присутни
во најмалку 7 земји членки.
►► Меѓународни мрежи на младински
НВОи од најмалку 7 земји членки
►► Регионални мрежи на младински
НВОи од 4-6 земји членки
►► Национални младински НВОи со
седиште во земја членка
►► Локални младински НВОи со седиште во земја членка.

Овие организации мора да бидат непрофитни и невладини, со нивни усвоени статути, да се раководени од и за
млади луѓе на возраст од 15-30 год и да реализираат активности во рамките на вредностите на Советот на Европа.
■

ШТО ЕМФ ПОДДРЖУВА?
ЕМФ поддржува активности, студии, истражувања,
материјали и документација - во рамки на вредностите и
работата на Советот на Европа. Активностите вообичаено
мора да се одржат во една или повеќе земји членки на ЕМФ.
■

■

Проектите треба да бидат дизајнирани да:

►► Го

зајкнуваат мирот и соработката
поблиска соработка и
разбирање помеѓу младите луѓе
►► Поттикнуваат размена на информации
►► Стимулираат меѓусебна помош.
►► Промовираат

Тие исто така мора да соодвествуваат со моменталните
приоритети на младинскиот сектор на Советот на Европа
(види веб-страна за детали).
■

ШТО ЕМФ НЕ ПОДДРЖУВА?
►► Комерцијални

проекти
или купување на опрема или згради
►► Туристички активности
►► Спортски активности
►► Статутарни состаноци
►► Активности кој што се дел од програмите
на училиштата и универзитетите
►► Стипендии
►► Активности кои се однесуваат специфично
на обуки за стручно усовршување.
►► Конструкција

ШТО НУДИМЕ НИЕ?
Постојат четири категории на грантови отворени за
различни видови на организации.
■

►► Меѓународни

активности (отворени
за сите освен за Локални НВОи)
►► Структурни грантови (кои не се отворени
за национални и локални НВОи)
►► Пилот активности (кои не се отворени
за меѓународни НВОи/мрежи)
►► Годишни планови за работа (отворени
само за меѓународни НВОи/мрежи, може
да вклучуваат и пилот активности).

ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ:
Регистрација

Апликантите мора прво да ја регистрираат нивната
организација во ЕМФ.
■

Апликација

Доколку регистрацијата е валидна, апликантите треба
да бидат сигурни дека нивните апликации се комплетни и
детални пред истите да бидат поднесени.
■

Одлука

Одлуките за меѓународни активности, работни планови
и структурни грантови се донесуваат во јуни и декември секоја
година. За пилот активности, одлуките се донесуваат на секои
2-3 месеци. Сите одлуки се достапни преку официјалната веб
страна на ЕМФ.
■

Известување

Формите за одобрување на грантови вклучувајќи го и
упатството со условите за исплата се испраќаат до успешните апликанти, додека 80% од вкупната сума на грантот се
исплаќа во рок од околу 10 недели пред започнувањето на
проектните активности.
■

Евалуација

Извештаите за проектните активности како и финансиските извештаи мора да бидат испратени до ЕМФ два месеца
по завршувањето на проектот. Останатите 20 % од грантот се
исплаќаат само доколку ЕМФ добие релевантни и достатни
извештаи. Сите крајни рокови и понатамошни информации
се поставени на официјалната веб-страна на EМФ.
■

ЕВРОПСКА МЛАДИНСКА
ФОНДАЦИЈА
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MKD
Советот на Европа е водечка организација
за човековите права на континентот.
Таа има 47 држави членки, од кои 28 се истовремено
и членки на Европската унија. Сите држави членки
на Советот на Европа ја потпишаа Европската
конвенција за човекови права, која претставува
меѓународен договор за заштита на човековите
права, демократијата и владеењето на правото.
Европскиот суд за човекови права ја
следи примената на оваа конвенцијата
од страна на државите членки.
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