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СЪВЕТ НА ЕВРОПА
■ Съветът на Европа (СЕ) – включващ 47 страни членки
с население над 800 милиона души, е основан през 1949, за
да гарантира, че зверствата от Втората Световна Война няма
да се повторят отново. Неговата работа се отличава с това,
че всичко, с което се занимава се базира на неовите основни
ценности: човешки права, демокрация и законови принципи.

Това е единствената организация в света, в която
млади лидери вземат решения засягащи приоритетите на
младежта, програми и политики заедно с представители от
правителството.
■

КАКВО ПРЕДСТАВЯЛВА ЕВРОПЕЙСКАТА
МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ?
Европейската Младежка Фондация (ЕМФ), основана през
1972г, играе основна роля в работата на Съвета на Европа, за
да насърчи сътвудничеството между младите хора в Европа
и да подпомогне тяхното активно участие в общестовото и в
процеса на вземане на решения.
■

Повече от 40 години ЕМФ предоставя помощ и
финансиране за младежки дейности, които промотират
теми като човешките права, демокрация, толерантност и
съпричастност. Също така, дава правото на глас на млади
хора в политическия и демократичен живот и средствата, от
които се нуждаят, за да фукнционират ефективно в днешното
разнообразно общество
■

ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ
НАШИТЕ ЦИФРИ?
Всяка година ЕМФ, разположена в Европейския
Младежки Център към Съвета на Европа в Страсбург, отпуска
3 милиона евро за младежки проекти.
■

Европейската Младецка Фондация подпомага една
младежка дейност за всеки работен ден в Европа – 300 помощи,
включващи повече от 15 000 младежи всяка година. Повече
от 370 хиляди млади европейски са се възползвали директно
от проекти финансирани от ЕМФ.
■

КАКВО НОВО?
Реструктурирана през 2013, ролята на ЕМФ да
помага с оформянето на дейностите, които финансира е
подсилена. Работният колектив на ЕМФ е на разположение да
предложи дружелюбен съвет и наставление както и да оцени
съдържанието и методиката на проекта. Те искат да знаят към
какво се стремят кандидатите и резултата от техните проекти.
■

Тъй като бюджета на ЕМФ се състои от публични средства,
всички апликации се анализират внимателно и се оценяват
по начин, който осигурява прозрачност и отговорност,
за да предовтрати евентуални измами. Финансирането
трябва да бъде върнато ( изцяло или частично) в случай
на неизправности или грешки, допълнителни санкции се
прилагат при установяването на измама.
■

Новият интерактивен сайт на ЕМФ – http://eyf.coe.int –
включва забавления, информативни средства, както и
множество обучителни материали предоставени от нас и
други регистрирани организации.
■

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
►► Международни

младежки НПО
представени в поне 7 страни членки
►► Международни мрежи от младежки
НПО от поне 7 страни членки
►► Регионални мрежи от младежки
НПО от 4-6 страни членки
►► Национални младежки НПО базирани в една страна
►► Местни младежки НПО базирани в една страна

■ Тези организации трябва да бъдат неправителствени
с нестопанска цел. Трябва да притежават собсвтени устави,
да бъдат управлявани от млади хора на възраст между 15-30
години и да разботят в съответствие с ценностите на Съвета
на Европа.

КАКВО ПОДКРЕПЯМЕ?
Европейската Младежка Фондация подпомага дейности,
обучения, проучвания, материали и документи в съответствие
с работата и ценностите на Съвета на Европа. Дейностите
трябва да бъдат провеждани в една или повече от страните
членки на ЕМФ.
■

■

Проектите трябва да бъдат направени с цел да:

►► Засилят

мира и сътрудничеството
по-близко сътрудничество и
разбирателство между младите хора
►► Насърчат обмена на информация
►► Стимулират взаимопомощ.
►► Промотират

Също така те трябва да се вписват в настоящите
приоритети на младежкия сектор към Съвета на Европа
(повече детайли можете да намерите на електронния сайт).
■

...И КАКВО НЕ ПОДКРЕПЯМЕ?
►► Комерисални

проекти
или закупуването
на оборудване и сгради
►► Туристически дейности
►► Спортни дейности
►► Редовни срещи
►► Дейности с училищни или университетски програми
►► Стипендии
►► Дейности ограничени до професионално обучение
►► Посторяването

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
Има четири категории финансиране, които са отворени
за различни видове организации:
►► Международни дейности ( отворена
за всички освен местни НПО)
►► Структурно финансиране ( недостъпни
за национални и местни НПО)
►► Пилотни дейности ( недостъпни за
международни НПО/общности)
►► Годишни работни планове (достъпни само
за международни НПО/общности, могат
да включват пилотни дейности)
■

АКВА Е ПРОЦЕДУРАТА?
Регистрация
Кандидатите първо трябва да регистрират тяхната
организия към Европейската Младежка Фондация
■

Кандидатстване
Ако регистрацията е потвърдена, кандидатите трябва
да се уверят, че техните апликации са пълни и включват
детайли, преди да бъдат изпратени.
■

Решение
Решенията относно медународни дейности, работни
планове и структурни помощи се взимат през Юни и Декември
всяка година. Относно пилотните дейности, решенията се
правят всеки 2-3 месеца. Всички решения могат да бъдат
намерени на електронния сайт.
■

Известяване
Формуляр за одобрение на фининасирането, включващ
набор от условия за изплащане, се изпраща на одобрените
кандидати и 80% от помощта се изпраща приблизително 10
седмици преди началото на дейността.
■

Оценяване
Дейностните и финансовите доклади трябва да бъдат
изпратени на ЕМФ два месеца след края на дейността.
Оставащите 20% от финансирането се иплащат само след
като ЕМФ получи доклади отговарящи на изискванията.
■

Всички крайни срокове и повече информация могат да
бъдат намерени на електоронния сайт.
■
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Cъветът на Европа е водещата организация за
защита на правата на човека на континента. Той
има 47 държави-членки, сред които са 28-те
членки на Европейския съюз. Всички държавичленки на Съвета на Европа са подписали
Европейската конвенция за правата на човека,
договор, предназначен да защитава правата на
човека, демокрацията и върховенството на закона.
Европейският съд по правата на човека следи за
изпълнението на Конвенцията в държавите-членки.
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