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ევროპის საბჭო
ევროპის საბჭო, რომელშიც შედის 47 ქვეყანა 800
მილიონზე მეტი მოსახლეობით, დაარსდა 1949 წელს, იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ მეორე მსოფლიო ომის სისასტიკე
არასდროს განმეორებულიყო. მისი მუშაობა უნიკალურია,
რადგან, რასაც ევროპის საბჭო აკეთებს, ყველაფერი
დამყარებულია ძირითად ღირებულებებზე: ადამიანის
უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა.
■ ეს არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელშიც
ახალგაზრდობის პრიორიტეტებზე, პროგრამებსა და
პოლიტიკაზე მთავრობის წარმომადგენლები გადაწყვეტილებებს
ახალგაზრდების ლიდერების მხარდამხარ იღებენ.
■

რა არის ევროპის ახალგაზრდული ფონდი?
ევროპული ახალგაზრდული ფონდი დაარსდა 1972
წელს, და ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ევროპის
საბჭოს მუშაობაში რათა წაახალისოს თანამშრომლობა
ევროპის ახალგაზრდებს შორის და ხელი შეუწყოს მათ
აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოებირივი და პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
■ 40-ზე მეტი წლის განმავლობაში. EYF ხელს უწყობს და
აფინანსებს ახალგაზრდულ აქტივობებს, რომლებიც მიმართულია
ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის, ტოლერანტობისა და
სოლიდარობის იდეის მხარდასაჭერად. ის აძლევს ახალგაზრდებს
შესაძლებლობას აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ და
დემოკრატიულ ცხოვრებაში და ამარაგებს მათ მრავალფეროვან
საზოგადოებაში ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ინსტრუმენტებით.
■

გსურთ იცოდეთ ჩვენი
შესაძლებლობების შესახებ?
EYF, ლოკალიზებული სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს
ევროპის ახალგაზრდულ ცენტრში, ყოველ წელს 3 მილიონ
ევროს გამოყოფს ახალგაზრდული პროექტებისთვის.
■ ის ყოველ სამუშაო დღეს მხარს უჭერს ერთ ახალგაზრდულ
აქტივობას ევროპაში. ყოველწლიურად სამასი გრანტის
საშუალებით აქტივობებში ჩართულია 15000-ზე მეტი ახალგაზრდა
და EYF მიერ დაფინანსებული პროექტებიდან პირდაპირ
სარგებელს იღებს 370 ათასზე მეტი ევროპელი ახალგაზრდა.
■

რა არის სიახლე?
2013 წლის რესტრუქტურიზაციის შემდეგ EYF-ის როლი
აქტივობების ფორმირებასა და დაფინანსებაში მეტად გაძლიერდა.
EYF-ის თანამშრომლები მზად არიან როგორც მეგორბული რჩევისა
და რეკომენდაციების მისაცემად, ასევე პროექტების შინაარსისა და
მეთოდოლოგიის უკუკავშირისთვის. მათ სურთ იცოდნენ, რა არის
აპლიკანტის მისაღწევი მიზანი, მათი პროექტების შედეგები და გავლენა.
■ იმის გამო, რომ EYF ბიუჯეტი საზოგადოებრივი თანხისგან
არის შედგენილი, ყველა აპლიკაცია დეტალურად განიხილება
და ფასდება, რათა დარწმუნდნენ გამჭვირვალობასა და
ანგარიშვალდებულებაში და დაიზღვიონ თავი თაღლითობისაგან.
გრანტის არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში,
გრანტი (სრულად ან ნაწილობრივ) უნდა ანაზღაურდეს.
■ EYF ახალი ინტერაქციული ვებ-გვერდი – http://eyf.coe.int
– მოიცავს სახალისო და ინფორმაციულ ინსტრუმენტებს, ასევე
სასწავლო სახელმძღვანელოებს, რომლებიც მოწოდებულია
ფონდისა და რეგისტრირებული ორგანიზაციების მიერ.
■

ვის შეუძლია მონაწილეობა?
საერთაშორისო ახალგაზრდულ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს, რომლებიც წარმოდგენილია ევროპის
საბჭოს მინიმუმ შვიდ წევრ სახელმწიფოში.
►► საერთაშორისო ახალგაზრდულ არასამთავრობო
ორგანიზაციების ქსელებს რომლებიც ასევე ევროპის საბჭოს
მინიმუმ შვიდ წევრ სახელმწიფოში არიან დაფუძნებულები;
►► ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციების
რეგიონულ ქსელებს რომელბიც წარმოდგენილნი არიან
4-დან 6-მდე ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში.
►► წევრ სახელმწიფოში დაფუძნებულ ეროვნულ
ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს,
►► წევრ სახელმწიფოში დაფუძნებულ ადგილობრივ
ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
►►

ორგანიზაციები სტატუსის მიხედვით უნდა იყვნენ
არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაციები და უნდა
გააჩნდეთ საკუთარი წესდება. უნდა იყოს დაფუძნებული
15-30 წლის ახალგაზრდების მიერ ახალგაზრდებისთვის
და მათი საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს ევროპის საბჭოს
ღირებულებებს.
■

რას ვუჭერთ მხარს?
EYF მხარს უჭერს აქტივობებს, სწავლას, კვლევას,
მასალებსა და დოკუმენტაციას ევროპის საბჭოს
ღირებულებებისა და საქმიანობის განხრით. აქტივობა
ძირითადად უნდა ჩატარდეს ერთ ან მეტ EYF ის წევრ
ქვეყანაში.
■ პროექტები უნდა იგეგმებოდეს შემდეგი მიზნებით:
■

უნდა გააძლიეროს მშვიდობა და თანამშრომლობა;
ხელი შეუწყოს ახლო თანამშრომლობასა და
ახალგაზრდებს შორის ურთიერთგაგებას;
►► წაახალისოს ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა;
►► წაახალისოს ურთიერთდახმარება.
►►
►►

გარდა ამისა, ისინი აუცილებლად უნდა ერგებოდეს
ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის განყოფილების
მიმდინარე პრიორიტეტებს (დეტალები იხილეთ
ვებ-გვერდზე)
■

და მხარს არ ვუჭერთ?
კომერციულ პროექტებს,
მშენებლობას ან რაიმე დანადგარების შეძენას,
►► ტურისტულ აქტივობებს,
►► სპორტულ აქტივობებს,
►► დამფუძნებლების საერთო შეკრებებს,
►► სასკოლო ან საუნივერსიტეტო აქტივობებს,
►► სტიპენდიებს,
►► ტრეინინგებისთვის განსაზღვრულ აქტივობებს.
►►
►►

რას გთავაზობთ?
არსებობს გრანტის გაცემის 4 კატეგორია სხვადასხვა
ორგანიზაციისთვის:
■

საერთაშორისო აქტივობები (ხელმისაწვდომია ყველასთვის,
გარდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა)
►► სტრუქტურული გრანტი (არ არის ხელმისაწვდომი ეროვნული
და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის)
►► პილოტური (საცდელი) აქტივობები (არ არის
ხელმისაწვდომი ეროვნული და ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის /ქსელებისთვის)
►► ყოველწლიური სამუშაო გეგმები (ხელმისაწვდომია მხოლოდ
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის/
ქსელებისთვის, შეიძლება მოიცავდეს საპილოტე აქტივობებსაც)
►►

როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი?
რეგისტრაცია
აპლიკანტებმა პირველ რიგში უნდა დაარეგისტრირონ
თავიანთი ორგანიზაცია EYF-თან.
■

აპლიკაცია
თუ რეგისტრაცია დადასტურებულია, აპლიკანტები
უნდა დარწმუნდნენ რომ აპლიკაციის ფორმა სრულყოფილია
და მზად არის წარსადგენად.
■

გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება საერთაშორისო აქტივობების, სამუშაო
გეგმებისა და სტრუქტურული გრანტების დაფინანსების
შესახებ მიიღება ყოველი წლის ივნისისა და დეკემბრის თვეში.
პილოტურ აქტივობებზე გადაწყვეტილება მიიღება პროექტის
წარდგენიდან 2-3 თვის განმავლობაში. ყველა გადაწყვეტილება
ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.
■

შეტყობინება
ინფორმაცია გრანტის დამტკიცების ფორმაზე, რომელიც
მოიცავს პირობებს გახარჯვის შესახებ და სხვა დეტალებს,
ეგზავნებათ წარმატებულ აპლიკანტებს და აქტივობების
დაწყებამდე დაახლოებით 10 კვირით ადრე ირიცხება გრანტის 80%.
■

შეფასება
აქტივობების შინაარსობრივი და ფინანსური ანგარიში
EYF-ს უნდა გადაეგზავნოს ღონისძიების დასრულებიდან 2
თვეში. გრანტის დარჩენილი 20% გადმოიგზავნება მხოლოდ
მას შემდეგ, რაც EYF მიიღებს დამაკმაყოფილებელ ანგარიშს.
■ ინფორმაცია შესრულების ვადებზე და დამატებით
საკითხებზე შეგიძლიათ იხილოთ ვებ გვერდზე.
■

ევროპის
ახალგაზრდული ფონდი
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ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა მოწინავე
ორგანიზაცია კონტინენტზე.
იგი 47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება,
რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრიცაა.
ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ
ხელი მოაწერა ადამიანის უფლებათა ევროპულ
კონვენციას – ხელშეკრულებას, რომელიც
გამიზნულია ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა
და კანონის უზენაესობის დასაცავად.
ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო ზედამხედველობს კონვენციის
შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.
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