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РАДА ЄВРОПИ
Рада Європи, що нараховує 47 держав-членів і об’єднує
населення понад 800 мільйонів осіб, була заснована у 1949
р. з метою гарантії того, що події Другої світової війни ніколи
більше не повторяться. Робота Ради Європи є унікальною в
тому, що вона основана на цінностях прав людини, демократії
та верховенства права.
■

Це єдина організація у світі, в якій молодіжні лідери
приймають рішення щодо молодіжних пріоритетів, програм
і політики пліч-о-пліч з урядовими представниками.
■

ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКА
МОЛОДІЖНА ФУНДАЦІЯ?
Європейська Молодіжна Фундація (ЄМФ), що була заснована у 1972 р. відіграє важливу роль у роботі Ради Європи з
метою заохочення співпраці між молоддю Європи і сприяння
активній участі в громадянському суспільстві і політичному
прийнятті рішень.
■

■ Понад 40 років ЄМФ забезпечує підтримку та надання
фондів для молодіжної діяльності, що популяризують права
людини, демократію, толерантність і солідарність. Це надає
молоді можливість голосу в політичному та демократичному
житті, а також необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному суспільстві.

ХОЧЕТЕ ЗНАТИ НАШІ ПОКАЗНИКИ?
Щороку ЄМФ, що базується в Страсбурзькому
Європейському Молодіжному Центрі Ради Європи, виділяє
близько 3 млн. євро для молодіжних проектів .
■

ЄМФ підтримує один молодіжний захід кожного робочого дня в Європі – 300 грантів за участі понад 15 тис. молодих
людей на рік.
■

■ Більш ніж 370 тис. молодих європейців безпосередньо
отримали вигоду завдяки проектам, фінансованим ЄМФ.

ЩО НОВОГО?
Після реструктуризації в 2013 році, була посилена роль
ЄМФ у сприянні формування проектів, фінансованимх ЄМФ.
Метою cпівробітників ЄМФ є надання дружньої поради, керівництво, оцінка змісту та методології для того, щоб переконатися, чого саме заявники прагнуть досягненути, вплив і
результати проектів.
■

Oскільки бюджет ЄМФ складається з державних коштів,
усі програми докладно аналізуються і оцінюються для забезпечення прозорості, підзвітності і уникнення шахрайства.
Гранти повинні бути відшкодовані (у повному обсязі або
частково) у разі порушень або помилок, у разі шахрайства
застосовуються додаткові санкції.
■

Новий інтерактивний веб-сайт – http://eyf.coe.int
– містить цікаві та інформативні інструменти, а також ряд
навчальних матеріалів, наданих ЄМФ і зареєстрованими
організаціями.
■

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?
►► Міжнародні

молодіжні НУО, присутні не
менш ніж в 7-и державах-членах;
►► Міжнародні мережі молодіжних НУО зі
щонайменше 7-и держав-членів;
►► Регіональні мережі молодіжних
НУО з 4-6 держав-членів;
►► Національні молодіжні НУО держав-членів;
►► Місцеві молодіжні НУО держав-членів.

Організації повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і для
молоді віком 15-30 p., і виконувати свою роботу відповідно
з цінностями Ради Європи.
■

ЩО МИ ПІДТРИМУЄМО?
ЄМФ підтримує діяльність, дослідження, матеріали і
документи, що відповідають цінностям Ради Європи і її роботі.
Діяльність повинна, як правило, проводитися на базі однієї
або кількох держав-членів ЄМФ.
■

■

Проекти повинні бути спрямовані на:

►► зміцнення

миру і співробітництва;
тіснішій співпраці та
взаєморозумінню між молоддю;
►► заохочення обміну інформацією;
►► стимул взаємодопомоги.
►► сприйння

Вони повинні також відповідати поточним пріоритетам
молодіжного сектору Ради Європи (додаткова інформація
знаходиться на вебсайті).
■

... І НЕ ПІДТРИМУЄМО?
►► Комерційні

проекти;
або придбання
обладнання або будівель;
►► Туристичну діяльність;
►► Спортивні заходи;
►► Нормативні зустрічі;
►► Заходи в рамках шкільних або
університетських програм;
►► Стипендії;
►► Заходи, що обмежуються професійною освітою.
►► Kонструювання

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Існує чотири категорії грантів, доступних різним типам
організацій:
■

►► Міжнародні

проекти (доступні для
всіх, окрім місцевих НУО)
►► Структурні гранти (не доступні для
національних і місцевих НУО)
►► Пілотні проекти (недоступні для
міжнародних НУО/мереж)
►► Щорічні робочі плани (доступні лише
для міжнародних НУО/мереж, можуть
містити в собі також пілотні проекти)

ЯК УСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
Реєстрація

Апліканти спочатку повинні зареєструвати організацію
в базі організацій, що співпрацюють з ЄMФ.
■

Заявка

■ Якщо реєстрація здійснена, аплікати повинні переконатися, що їхні аплікаційні форми є заповненими.

Рішення

Рішення щодо міжнародних проектів, робочих планів і
структурних грантів приймаються у червні та грудні щороку.
Щодо пілотних проектів, рішення приймаються кожні 2-3
місяці. Всі рішення знаходяться у вільному доступі на веб-сайті.
■

Сповіщення

■ Форми щодо прийняття грантів, що включають у себе
набір умов для отримання коштів, надсилаються успішним
аплікантам. 80% від суми гранту виплачується приблизно за
10 тижнів до початку діяльності.

Оцінка

Опис діяльності і фінансовий звіт мають бути надіслані
до Європейської молодіжної фундації протягом двох місяців
після закінчення проекту. Решта 20% гранту виплачуються
після отримання ЄMФ задовільного звіту.
■

Дедлайни та детальна інформація знаходяться на
веб-сайті.
■

ЄВРОПЕЙСЬКА
МОЛОДІЖНА ФУНДАЦІЯ
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UKR
Рада Європи є провідною організацією
із захисту прав людини континенту.
Вона включає в себе 47 держав-членів,
28 з яких є членами Європейського союзу.
Усі держави-члени Ради Європи підписалися
під Європейською конвенцією з прав людини
- договір, спрямований на захист прав людини,
демократії та верховенства закону.
Європейський суд з прав людини контролює
здійснення Конвенції у державах-членах.
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