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AVRUPA KONSEYI
47 üye ülkeden oluşan ve toplam nüfusu 800 milyonu aşan
Avrupa Konseyi 1949 yılında, 2. Dünya savaşında meydana gelen
korkunç olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temin etmek
amacıyla kuruldu. Tüm çalışmalarının, Konseyin temel değerleri
olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı
olması açısından özel bir yere sahiptir.
■

Avrupa Konseyi, gençlerin, gençliğin öncelikleri, programları
ve politikalarıyla ilgili konularda, devlet temsilcileriyle birlikte
kararlar aldığı, dünyadaki yegane kuruluştur.
■

AVRUPA GENÇLIK
VAKFI NEDIR? ?
1972 yılında kurulan Avrupa Gençlik Vakfı (AGV); Avrupa
Konseyinin, üye devletlerde yasayan gençler arasında işbirliğini
teşvik etme ve gençlerin sivil topluma ve karar verme sürecine
aktif katılımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarında çok önemli
bir role sahiptir.
■

■ Avrupa Gençlik Vakfı, 40 yılı aşkın bir süredir insan
haklarının, demokrasinin, hoşgörünün ve dayanışmanın
yaygınlaştırılmasına yönelik gençlik faaliyetlerine yardımcı
olmakta ve fon sağlamaktadır. Vakıf, gençlerin liderlerinin siyasi
ve demokratik yaşamda sesinin duyulmasını sağlamakta. ve
günümüzün çeşitlilik içeren toplumlarında etkin bir biçimde
faaliyet göstermeleri için gerekli araçları sunmaktadır.

BAZI SAYISAL VERILERIMIZI ÖĞRENMEK
ISTER MISINIZ ?
Avrupa Konseyinin, Strasbourg da bulunan Avrupa
Gençlik Merkezinde yer alan AGV, her yıl gençlik projelerine
yaklaşık 3 milyon Euro tahsis etmektedir.
■

AGV, Avrupa’daki her bir çalışma günü için bir gençlik
faaliyetini desteklemektedir. Bu, yılda 15.000’den fazla gence
yönelik 300 hibe anlamına gelmektedir. 370.000’den fazla
genç Avrupalı, AGV fonu tarafından sağlanan projelerden
doğrudan yararlanmıştır.
■

YENI GELIŞMELER
2013 yılında yeniden yapılandırılan AGV’nIn fon sağladığı
faaliyetlerin şekillendirilmesine yardımcı olmadaki rolü
güçlendirilmiştir. AGV personeli, proje içeriği ve yöntemleri
ile ilgili dostça tavsiyelerde bulunma ve yol gösterme amacıyla
yardıma hazır bulunmaktadır. AGV personeli, başvuru
sahiplerinin neyi amaçladığını ve projelerinin yaratacağı
sonuçları ve etkileri öğrenmek istemektedir.
■

AGV fonları, kamu parasıyla oluşması nedeniyle
saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile usulsüzlüğün
önlenmesi amacıyla tüm başvurular hassasiyetle incelenip
değerlendirilir. Kurallara aykırılık veya hatalar yapılması
durumunda, verilen hibenin tamamen veya kısmen iadesi
zorunludur. Usulsüzlük durumunda ilave yaptırımlar uygulanır.
■

AGV’nin, yeni interaktif web sitesinde – http://eyf.coe.
int – eğlenceli ve bilgilendirici araçların yanı sıra, Konsey veya
kayıtlı kuruluşlar tarafından sağlanan çok miktarda öğrenim
malzemesi yer almaktadır.
■

KIMLER BAŞVURABILIR?
►► En

az 7 üye ülkede mevcut olan
uluslararası gençlik STK’ları
►► En az 7 üye ülkeden uluslararası gençlik STK ağları
►► 4-6 üye ülkeden bölgesel gençlik STK ağları
►► Herhangi bir üye ülkede kurulu ulusal gençlik STK’ları
►► Bir üye ülkede kurulu yerel gençlik STK’ları

Bu kuruluşlar, kendi tüzük ve yönetmelikleri bulunan, kar
amacı gütmeyen, devletle bağlantısı olmayan ve 15-30 yaşları
arasındaki gençler için çalışan veya bu gençler tarafından
yönetilen kuruluşlar olmalıdır. Ayrıca bahse konu kuruluşlar,
Avrupa Konseyi değerlerine bağlı olarak çalışmalıdırlar.
■

NEYI DESTEKLIYORUZ
AGV Avrupa Konseyi, değerlerine ve çalışmalarına uygun
faaliyetleri, araştırmaları, materyalleri desteklemektedir. Söz
konusu faaliyetler genellikle AGV üyesi bir veya daha fazla
ülkede gerçekleştirilmelidir.
■

■

Projeler aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır:

►► barış

ve işbirliğini güçlendirme;
arasında daha yakın işbirliği
ve anlayışı yaygınlaştırma;
►► bilgi alışverişini teşvik etme;
►► karşılıklı yardımlaşmayı teşvik etme.
►► gençler

Projeler aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin gençlik
alanlındaki mevcut önceliklerine de uygun olmalıdır.(internet
sayfamızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.)
■

… VE NEYI DESTEKLEMIYORUZ ?
►► Ticari

nitelik taşıyan projeler
yapımı veya ekipman satın alımı
►► Turizm faaliyetleri
►► Spor faaliyetleri
►► Yasal toplantılar
►► Okul veya üniversite bünyesindeki programlar
►► Burslar
►► Mesleki eğitimle sınırlı faaliyetler
►► Bina

NELER SUNUYORUZ ?
■ Farklı kuruluşlara açık dört
hibe kategorisi mevcuttur:
►► Uluslararası

faaliyetler (yerel STK’lar
hariç tüm kuruluşlara açık)
►► Yapısal hibeler (ulusal ve yerel STK’lara açık değildir)
►► Pilot faaliyetler (uluslar arası STK’lara/
ağlara açık değildir)
►► İş planları (sadece uluslararası STK’lara/ağlara
açık olup, pilot faaliyetleri de içerebilir)

NASIL BAŞVURULUR ?
Kayıt
Başvuru sahipleri, öncelikle kuruluşlarını, AGV web
sitesinde kaydettirmelidirler.
■

Başvuru
Kayıt işleminin, doğrulanması durumunda başvuru
sahipleri, başvurularını sunmadan önce başvurularının eksiksiz
ve ayrıntılı bir biçimde hazırlanmasını sağlamalıdırlar.
■

Karar
Uluslararası faaliyetler, iş planları ve yapısal hibelerle
ilgili kararlar her yıl Haziran ve Aralık aylarında alınır. Pilot
faaliyetlere ilişkin kararlar ise 2-3 ayda bir alınır. Tüm kararlara
web sitesinden ulaşılabilir.
■

Bildirim
Ödemeyle ilgili koşulları içeren hibe kabul formları,
başarılı başvuru sahiplerine gönderilir ve hibenin yaklaşık
%80’i faaliyetin başlangıcından yaklaşık 10 hafta önce ödenir.
■

Değerlendirme
■ Faaliyete ilişkin rapor ile birlikte finansal raporlar,
faaliyetin sona ermesini izleyen iki ay içinde AGV’ye
gönderilmelidir. Hibenin geri kalan %20’si ancak AGV’nin
tatminkâr raporları almasından sonra ödenir.
■ Son başvuru tarihleri ve daha fazla bilgiye internet
sitemizden ulaşabilirsiniz.
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TUR
The Council of Europe is the continent’s leading
human rights organisation. It comprises 47 member
states, 28 of which are members of the European
Union. All Council of Europe member states have
signed up to the European Convention on Human
Rights, a treaty designed to protect human rights,
democracy and the rule of law. The European Court
of Human Rights oversees the implementation
of the Convention in the member states.
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