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RADA EVROPY
Rada Evropy (CoE) – se svými 47 členskými státy a
více než 800 miliony obyvateli – byla vytvořena v roce 1949
s cílem zajistit, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy druhé
světové války. Její práce je jedinečná v tom, že vše, co dělá,
je založeno na jejích základních hodnotách: lidská práva,
demokracie a právní stát.
■

Je jedinou organizací na světě, ve které vedoucí zástupci
mládeže rozhodují společně se zástupci vlád o prioritách,
programech a politikách týkajících se mladých.
■

CO JE TO EVROPSKÁ NADACE MLÁDEŽE?
Evropská nadace mládeže (EYF), která byla založena v
roce 1972, hraje klíčovou roli v práci Rady Evropy, která se
týká podpory spolupráce mezi mladými lidmi v Evropě a
usnadnění jejich aktivní účasti v občanské společnosti a v
politickém rozhodování.
■

EYF již více než 40 let poskytuje pomoc a financování
pro aktivity mládeže, jež podporují lidská práva, demokracii,
toleranci a solidaritu. Dává mladým lidem hlas v politickém a
demokratickém životě a poskytuje jim nástroje, které potřebují
k účinnému fungování v dnešní rozmanité společnosti.
■

CHCETE ZNÁT NAŠE ČÍSLA?
Evropská federace mládeže sídlí v Evropském
mládežnickém středisku Rady Evropy ve Štrasburku a každým
rokem přiděluje na projekty mládeže přibližně 3 miliony EUR.
■

Každý pracovní den tak EYF podpoří jednu mládežnickou
aktivitu v Evropě – za rok udělí celkem 300 grantů, které se
týkají více než 15 000 mladých lidí. Projektů financovaných
EYF již přímo využilo více než 370 000 mladých Evropanů.
■

CO JE NOVÉHO?
Po změně své struktury v roce 2013 byla posílena úloha
EYF při organizování činností, které financuje. Zaměstnanci
EYF jsou připraveni poskytnout přátelské poradenství a
pomoc, a rovněž vyhodnotit obsah a metodologii projektů.
Od žadatelů potřebují vědět, čeho by chtěli svým projektem
dosáhnout, a dále jaké jsou výsledky a dopad jejich projektu.
■

Jelikož EYF hospodaří s veřejnými prostředky, žádosti
jsou podrobně analyzovány a vyhodnoceny s cílem zajistit
transparentnost a odpovědnost a zabránit podvodům. V případě
nesrovnalostí či chyb musí být finanční podpory vráceny zpět (jejich
část nebo v plné výši) a v případě podvodu se uplatní další sankce.
■

Nové interaktivní webové stránky EYF – http://eyf.coe.int
– obsahují zábavné a informativní nástroje, jakož i celou řadu
učebních materiálů, které poskytujeme my sami nebo které
zde zveřejňují registrované organizace.
■

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST?
►► Mezinárodní

nevládní organizace mládeže
působící v alespoň 7 členských státech
►► Mezinárodní sítě nevládních organizací
mládeže z alespoň 7 členských států
►► Regionální sítě nevládních organizací
mládeže ze 4 - 6 členských států
►► Národní nevládní organizace mládeže
sídlící v některém členském státě
►► Místní nevládní organizace mládeže
sídlící v některém členském státě

Tyto organizace musí být neziskové a nevládní, musí mít
své vlastní stanovy, musí je řídit mladí lidé ve věku od 15 do
30 let a jejich činnost musí být zaměřena na tutéž věkovou
kategorii, a při své práci musí dodržovat hodnoty Rady Evropy.
■

CO PODPORUJEME?
EYF finančně podporuje aktivity, studie, výzkum,
materiály a dokumentaci, které jsou v souladu s hodnotami
a prací Rady Evropy. Příslušné aktivity se obvykle musí konat
v jednom členském státě nebo ve více členských státech EYF.
■

■

Musí se jednat o projekty, které:

►► posilují

mír a spolupráci;
užší spolupráci a porozumění
mezi mladými lidmi;
►► pomáhají při výměně informací;
►► stimulují vzájemnou pomoc.
►► podporují

Projekty musí rovněž odpovídat současným prioritám
sektoru mládeže Rady Evropy (více informací je uvedeno na
webových stránkách).
■

… A NEPODPORUJEME?
►► Komerční

projekty
nebo nákup zařízení nebo budov
►► Aktivity týkající se turistického ruchu
►► Sportovní aktivity
►► Statutární schůze
►► Aktivity v rámci školních nebo univerzitních programů
►► Stipendia
►► Aktivity týkající se pouze odborné přípravy
►► Výstavbu

CO NABÍZÍME?
Existují čtyři druhy finanční podpory,
která je určena příslušným organizacím:
►► Mezinárodní aktivity (pro všechny organizace
kromě místních nevládních organizací)
►► Strukturální finanční podpory (nejsou určeny
národním a místním nevládním organizacím)
►► Pilotní aktivity (nejsou určeny mezinárodním
nevládním organizacím/sítím)
►► Roční pracovní plány (pouze pro mezinárodní nevládní
organizace/sítě, mohou zahrnovat pilotní aktivity)
■

JAK TO PROBÍHÁ?
Registrace
■

Žadatelé musí nejdříve zaregistrovat svou organizaci u EYF.

Aplikace
Pokud je registrace potvrzena, žadatelé musí před
podáním zajistit, že jejich žádost bude obsahovat úplné a
podrobné informace.
■

Rozhodnutí
Rozhodnutí o mezinárodních aktivitách, pracovních
plánech a strukturálních finančních podporách probíhají vždy
v červnu a v prosinci každého roku. O pilotních aktivitách
se rozhoduje každé 2 - 3 měsíce. Všechna rozhodnutí jsou
uvedena na webových stránkách.
■

Oznámení
Úspěšným žadatelům jsou zaslány formuláře s
odsouhlasením finanční podpory, ve kterých jsou uvedeny
příslušné podmínky pro její vyplacení, přičemž 80 % částky je
vyplaceno přibližně 10 týdnů před zahájením příslušné aktivity.
■

Vyhodnocení
Zpráva o aktivitě a finanční zpráva musí být zaslány EYF
dva měsíce po skončení příslušné aktivity. Zbývající 20% část
finanční podpory je vyplacena až poté, co EYF obdrží řádně
vypracované zprávy.
■ Veškeré lhůty a další informace jsou uvedeny na
webových stránkách.
■
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Rada Evropy je čelnou organizací pro lidská práva
na evropském kontinentě.
Sdružuje 47 států, včetně 28 členských států
Evropské unie.
Všechny členské státy Rady Evropy se přihlásily k
Evropské úmluvě pro lidská práva, dohodě uzavřené
s cílem ochrany lidských práv, demokracie a
právního státu.
Nad dodržováním Úmluvy v jednotlivých členských
státech bdí Evropský soud pro lidská práva.
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