Evropska mladinska
fundacija

Podpora mladim
v Evropi

Namenjeno
mladini

Dialogu
Priložnost
Skupnost
Partnerstvo
Odprtega srca
Interaktivno
Prilagodljivo
Izmenjava
Profesionalno

SVET EVROPE
■ Svet Evrope (CoE/SE) – s 47-imi državami članicami in
skupnim številom prebivalcev več kot 800 milijonov – je bil
ustanovljen leta 1949, da bi zagotovil, da se grozote 2. svetovne
vojne ne bi ponovile. Delo Sveta Evrope je edinstveno v tem,
da vse kar počne, temelji na njegovih temeljnih vrednotah:
človekove pravice, demokracija, pravna država.

Je edina organizacija na svetu, kjer mladinski voditelji
sprejemajo odločitve o mladinskih prednostnih nalogah,
programih in politikah skupaj z vladnimi predstavniki.
■

KAJ JE EVROPSKA
MLADINSKA FUNDACIJA?
Evropska mladinska fundacija (EYF/EMF) je bila
ustanovljena leta 1972 in ima osrednjo vlogo pri delu Sveta
Evrope na področju spodbujanja sodelovanja med mladimi
v Evropi ter podpori njihovi aktivni udeležbi v civilni družbi
in političnem odločanju.
■

EYF/EMF že več kot 40 let zagotavlja pomoč in
financiranje aktivnosti, ki promovirajo človekove pravice,
demokracijo, strpnost in solidarnost. Mladim ljudem daje
glas v političnem in demokratičnem življenju ter orodja, ki jih
potrebujejo za učinkovito delovanje v današnjih raznolikih
družbah.
■

ŽELITE SPOZNATI NAŠE PODATKE?
EYF, s sedežem v Evropskem mladinskem centru na
Svetu Evrope v Strasbourgu, vsako leto dodeli okrog 3 milijone
evrov / € za mladinske projekte.
■

EYF podpira eno mladinsko aktivnost na vsak delovni
dan v Evropi – 300 dotacij letno vključuje preko 15.000
mladih. Več kot 370.000 mladih evropejcev je doslej koristilo
neposredno financiranje projektov preko EYF.
■

KAJ JE NOVEGA?
V letu 2013 je EYF preoblikovala svojo vlogo in okrepila
pomoč pri oblikovanju aktivnosti, ki jih sofinancira. Osebje
EYF bo pomagalo z nasveti in napotki prijaviteljem ter ocenilo
vsebino in metodologijo. Spoznati želijo h katerim ciljem
težijo prijavitelji, kakšen je njihov vpliv in kaj so pričakovani
rezultati njihovih projektov.
■

Proračun EYF daje na razpolago javna sredstva, zato
so vse prijave podrobno analizirane in ocenjene tako, da se
zagotavlja transparentnost in odgovornost in preprečuje
morebitne goljufije. V primerih nepravilnosti ali napak je
potrebno sredstva vrniti (delno ali v celoti), ob ugotovljeni
goljufiji pa sledijo tudi druge sankcije.
■

Nova interaktivna spletna stran EYF – http://eyf.coe.
int – vsebuje zabavna in informativna orodja, pa tudi številne
učne materiale, ki so jih prispevale EYF in druge registrirane
organizacije.
■

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
►► ednarodni

NVO-ji s prisotnostjo v
najmanj 7-ih državah članicah
►► Mednarodne mreže mladinskih NVOjev iz najmanj 7-ih držav članic
►► Regionalne mreže mladinskih NVOjev iz 4 – 6 držav članic
►► Nacionalni NVO-ji, s sedežem v državah članicah
►► Lokalni NVO-ji, s sedežem v državah članicah

Te orgnizacije morajo biti neprofitne in nevladne, z
lastnimi statuti, vodene s strani mladih ali z delovanjem
za mlade, stare 15 – 30 let ter morajo delovati v skladu z
vrednotami Sveta Evrope.
■

KAJ PODPIRAMO?
EYF podpira aktivnosti, študije, raziskave, materiale in
dokumentiranje – skladno z vrednotami in delovanjem Sveta
Evrope. Aktivnoste se morajo običajno izvajati v eni izmed
držav članic EYF.
■

■

Projekti morajo biti oblikovani tako, da:

►► Prispeva

k miru in sodelovanju,
tesnejše sodelovanje in
razumevanje med mladimi,
►► Spodbujajo izmenjavo informacij,
►► Stimulirajo medsebojno pomoč.
►► Promovirajo

■ Prav tako morajo biti skladni s prednostnimi nalogami
mladinskega sektorja Sveta Evrope (za podrobnosti poglej
spletno stran).

... IN NE PODIRAMO?
►► Komercialnih

projektov
ali nakup opreme ali zgradb
►► Turističnih aktivnosti
►► Športnih aktivnosti
►► Statutarnih aktivnosti
►► Aktivnosti znotraj šolskih ali univerzitetnih programov
►► Štipendiranja
►► Aktivnosti omejenih na poklicno usposabljanje
►► Gradnjo

KAJ PONUJAMO?
■ Obstajajo štiri kategorije nepovratnih sredstev,
ki so na razpolago za različne tipe organizacij:
►► Mednarodne aktivnosti (odprt za
vse, razen lokalne NVO-je)
►► Strukturna sredstva (ni odprt za
nacionalne in lokalne NVO-je)
►► Pilotne aktivnosti (ni odprt za
mednarodne NVO-je/mreže)
►► Letni delovni načrti (odprt samo za mednarodne
NVO-je/mreže, lahko vključuje pilotne aktivnosti)

KAKO SE ZGODI?
Registracija
Prijavitelj mora najprej registrirati svojo organizacijo
pri EYF (EMF).
■

Prijava
Če je registracija potrjena, mora prijavitelj pred oddajo
prijave zagotoviti, da je prijavni obrazec izpolnjen popolno
in natančno.
■

Odločanje
Odločanje o mednarodnih aktivnostih, delovnih načrtih
in strukturnih sredstvih poteka vsako leto junija in decembra.
Odločanje o pilotnih projektih poteka vsake 2-3 mesece. Vse
odločitve so objavljene na spletni strani.
■

Obveščanje
Uspešni prijavitelji prejmejo obrazec za dodelitev
dotacije z nizom pogojev za izplačilo. 80% odobrenih sredstev
je izplačanih približno 10 tednov pred začetkom aktivnosti.
■

Evalvacija / ocenjevanje
Vsebinsko in finančno poročilo morata biti poslana EYF
dva (2) meseca po koncu aktivnosti. Preostalih 20% sredstev
je lahko nakazanih po tem, ko EYF prejme zadovoljiva poročila.
■ Vsi roki za oddajo in nadaljnje informacije so navedeni
na spletni strani.
■

EVROPSKA MLADINSKA
FUNDACIJA
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SLV
Svet Evrope je vodilna organizacija za varovanje
človekovih pravic v Evropi. Sestavlja
ga 47 držav članic, od tega jih je 28 članic
Evropske unije. Vse države članice Sveta
Evrope so podpisnice Evropske konvencije
o človekovih pravicah – pogodbe, ki je
namenjena varovanju človekovih pravic,
demokracije in pravne države. Evropsko
sodišče za človekove pravice nadzoruje
izvajanje Konvencije v državah članicah.
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