Եվրոպական
Երիտասարդական

Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ

Աջակցելով Եվրոպայի
երիտասարդներին

■ Առկա

են չորս տիպի դրամաշնորհներ, որոնք
նախատեսված են տարբեր կազմակերպությունների
համար՝
►► Միջազգային գործողություններ (նախատեսված
են բոլոր կազմակերպությունների համար, բացի
տեղական հասարակական կազմակերպություններից)
►► Կառուցվածքային դրամաշնորհներ (նախատեսված
չեն ազգային և տեղական հասարակական
կազմակերպությունների համար)
►► Պիլոտային ծրագրեր (նախատեսված չեն միջազգային
հասարակական կազմակերպությունների/ցանցերի համար)
►► Տարվա աշխատանքային պլան (նախատեսված
է միայն միջազգային կազմակերպությունների/
ցանցերի համար, կարող է ներառել պիլոտային
գործողություններ)

կազմակերպությունը ԵԵՀ-ի կայքում։

30, rue Pierre de Coubertin
Ֆ-67000 Στρασβούργο
Հեռ.՝ +33 3 88 41 20 19
Ֆաքս՝ +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int

Դիմումը

Follow us:

ԿՉՊԻՍԻ՞Ն Է ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Գրանցում
■ Դիմորդները նախ և առաջ պետք է գրանցեն իրենց

■ Գրանցումը հաջողությամբ իրականացնելուց հետո

դիմորդները պետք է համոզվեն, որ դիմումներն ամբողջական
են ու մանրամասն այն հանձնելուց առաջ։

Ընտրություն

HYE

■ Միջազգային կազմակերպությունների, աշխատանքային

պլանների և կառուցվածքային դրամաշնորհների ընտրությունները
կատարվում են ամեն տարի՝ հունիս և դեկտեմբեր ամիսներին։
Պիլոտային ծրագրերի ընտրություններն իրականացվում
են յուրաքանչյուր 2-3 ամիսը մեկ անգամ։ Ընտրությունների
արդյունքները կարող եք գտնել կայքում։

Մի քանի նկատառում
■ Դրամաշնորհի ընտրման փաստաթուղթը ու գումարի

փոխանցման պայմաններն ուղարկվում են ընտրված
դիմորդներին։ Դրամաշնորհի 80 տոկոսը փոխանցվում է
գործողության իրականացումից 10 շաբաթ առաջ։

Ամփոփում և գնահատում
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

www.coe.int

Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն է մայրցամաքում
մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների
շարքում: Եվրոպայի խորհրդին անդամակցում են 47
պետություններ, որոնցից 28-ը միաժամանակ նաև
Եվրոպական միության անդամներ են: Եվրոպայի
խորհրդի անդամ բոլոր պետությունները միացել են
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային`
որպես մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության
և իրավունքի գերակայության պաշտպանությանը
նպատակաուղղված միջազգային համաձայնագրի: Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանը վերահսկում է
Կոնվենցիայի իրագործումն անդամ պետություններում:

■ Գործողության և ֆինանսական հաշվետվությունը պետք
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է ուղարկել ԵԵՀ՝ գործողության ավարտից երկու ամիս անց։
Դրամաշնորհի մնացյալ 20 տոկոսը փոխանցվում է միայն
գոհացնող հաշվետվություն ստանալու դեպքում։

Նվիրված
երիտասարդներին

Երկխոսություն
Հնարավորություն
Համայնք
Համագործակցություն
Սրտանց
Ինտերակտիվ
Ճկուն
Փոխանակում
Պրոֆեսիոնալ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
■ Եվրոպայի խորհուրդը (ԵԽ) իր մեջ ներառում է 47 անդամ

երկրներ և մոտ 800 միլիոն ընդհանուր բնակչություն։ Այն
հիմնադրվել է 1949 թվականին՝ Երկրորդ Համաշխարհային
պատերազմի վայրագությունների կրկնությունը կանխելու
համար։ Գործունեությունը յուրահատուկ է այն առումով,
որ հիմնված է առանցքային սկզբունքների վրա՝ մարդու
իրավունքներ, ժողովրդավարություն և օրենքի գերակայություն։
■ Միակ կազմակերպությունն է աշխարհում, որը
հնարավորություն է տալիս երիտասարդ առաջնորդներին
որոշումներ կայացնել կառավարության այն ներկայացուցիչների
հետ միասին, ովքեր զբաղվում են երիտասարդների շահերի
գերակայության, ծրագրերի ու քաղաքականության հարցերով։

Ի՞ՆՉ Է ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ
■ Եվրոպական
Երիտասարդական
հիմնադրամը
(ԵԵՀ) հիմնադրվել է 1972 թվականին, առանցքային դեր
է կատարում Եվրոպական Խորհրդի աշխատանքում՝
խրախուսելով համագործակցությունը Եվրոպայում բնակվող
երիտասարդության շրջանում և դյուրացնելով նրանց ակտիվ
մասնակցությունը քաղաքացիական հասարակության և
քաղաքական որոշումների կայացման մեջ։
■ Ավելի

քան 40 տարի ԵԵՀ-ն աջակցություն ու
ֆինանսավորում է տրամադրում երիտասարդական
նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են մարդու
իրավունքների, հանդուրժողականության և համերաշխության
ամրապնդմանը։ Այն ձայնի հնարավորություն է տալիս
երիտասարդներին քաղաքական և ժողովրդավարական
կյանքում և տրամադրում գործիքներ ներկայիս բազմազան
հասարակությունում արդյունավետ կողմնորոշվելու համար։

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
■ Ամեն տարի ԵԵՀ-ն, որը տեղակայված է Եվրոխորհրդի

Ստրասբուրգի Եվրոպական Երիտասարդական Կենտրոնում,
հատկացնում է շուրջ 3 միլիոն եվրո երիտասարդական
ծրագրերի իրականացման համար։

■ Յուրաքանչյուր եվրոպական աշխատանքային օր ԵԵՀ-ն

ֆինանսավորում է մեկ երիտասարդական գործողություն.
300 դրամաշնորհ՝ ամեն տարի ներգրավելով շուրջ 15.000
երիտասարդների։ Ավելի քան 370.000 երիտասարդ
եվրոպացիներ
ուղղակիորեն օգուտ են քաղել ԵԵՀ-ի
ֆինանսավորած ծրագրերից։

Ի՞ՆՉ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ
■ Կառուցվածքային փոփոխություններ են կատարվել 2013

թվականին։ Ամրապնդվել է ԵԵՀ-ի դերը ֆինանսավորվող
գործողությունների ձևավորման մեջ։ ԵԵՀ-ի անձնակազմը
պատրաստ է տրամադրել խորհրդատվություն, ուղղորդել և
գնահատել բովանդակությունն ու մեթոդոլոգիան։ Ցանկանում
են իմանալ ծրագրի նպատակը, ազդեցությունն ու արդյունքը։
■ Քանի

որ ԵԵՀ-ի բյուջեն հանրային է, բոլոր
դիմումները մանրամասն վերլուծվում և գնահատվում են՝
թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունն ապահովելու
ու կեղծիքներից խուսափելու համար։ Դրամաշնորհները պետք
է փոխհատուցվեն (ամբողջապես կամ մասամբ) խախտումների
կամ սխալների դեպքում։ Լրացուցիչ պատժամիջոցներ
կկիրառվեն խարդախությունների դեպքում։
■ ԵԵՀ-ի նոր ինտերակտիվ կայքում http://eyf.coe.int

կարող եք գտնել զվարճալի և տեղեկատվական գործիքներ,
ինչպես նաև ուսուցման նյութեր՝ տեղադրված մեր և գրանցված
կազմակերպությունների կողմից։

Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԵԼ
►► Միջազգային

կազմակերպություններ, որոնք
գործունեություն են ծավալում առնվազը 7 անդամ
երկրներում
►► Երիտասարդական հասարակական
կազմակերպությունների միջազգային ցանցեր՝
առնվազն 7 անդամ երկրներից
►► Երիտասարդական կազմակերպությունների
տարածաշրջանային ցանցեր 4-6 անդամ երկրներից
►► Ազգային երիտասարդական հասարակական
կազմակերպություններ տեղակայված անդամ երկրում
►► Տեղական երիտասարդական հասարակական
կազմակերպություններ տեղակայված անդամ
երկրում

■ Դրամաշնորհների համար դիմող կազմակերպությունները

պետք է լինեն ոչ շահութաբեր հասարակական
կազմակերպություններ, որոնք ղեկավարվում են 15-30
տարեկան երիտասարդների կողմից և գործունեություն
ծավալում նույն տարիքի երիտասարդների համար։ Նրանց
աշխատանքը պետք է համահունչ լինի Եվրոպայի խորհրդի
արժեքներին։

Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
■ ԵԵՀ-ն

ֆինանսավորում է գործողություններ,
ուսումնասիրություններ, նյութեր և փաստագրություններ՝
համահունչ Եվրոպայի Խորհրդի արժեքներին և
գործունեությանը։
Գործողությունները
սովորաբար
իրականացվում են մեկ կամ մի քանի ԵԵՀ անդամ երկրներում։
►► Ծրագրերը

միտված են՝
խաղաղությունն ու
համագործակցությունը,
►► խթանելու առավել սերտ համագործակցությունն
ու փոխըմբռնումը երիտասարդների շրջանում,
►► խրախուսելու տեղեկատվության փոխանակումը,
►► խթանելու փոխադարձ օգնությունը։
►► ամրապնդելու

■ Գործողությունները նաև պետք է համապատասխանեն

Եվրոպայի Խորհրդի երիտասարդական սեկտորի ընթացիկ
առաջնահերթություններին (մանրամասները՝ կայքում)։

... ԵՎ ՉԵՆՔ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
►► Առևտրային

ծրագրեր,

►► Սարքավորումների

կամ շինությունների
կառուցումն ու ձեռքբերումը,

►► Զբոսաշրջային
►► Սպորտային

գործունեություն,

գործունեություն,

►► Կանոնադրական

հանդիպումներ,

►► Գործողություններ

դպրոցում կամ համալսարանում,

►► Կրթաթոշակներ,
►► Մասնագիտական

վերապատրաստում։

