Еуропалық
жастар қоры

Еуропадағы жастарға
қолдау көрсету

Жастарға
арналған

Сұхбат
Мүмкіндік
Қоғамдастық
Серіктестік
Шын жүректен
Көзбе-көз
Икемді
Өзара алмасу
Кәсіпқой

ЕУРОПАЛЫҚ КЕҢЕС
47 мүше мемлекетті жә не 800 миллион халықты
біріктіретін Еуропалық Кеңес (ЕК) – 1949 жылы, ІІ
Дүниежүзілік соғыстың айуандығының қайталанбауын
қамтамасыз ету үшін құрылған болатын. Оның атқаратын
ісінің барлығы адам құқықтары, демократия жә не
заңның үстемдігі сияқты оның өзекті құндылықтарына:
негізделетіндіктен, оның жұмысы бірегей.
■

Ол – жастардың көшбасылары үкімет өкілдерімен
иықтаса
отырып,
жастардың
басымдықтары,
бағдарламалары мен саясаттары бойынша шешімдер
қабылдайтын ә лемдегі бірден бір ұйым.
■

ЕУРОПАЛЫҚ ЖАСТАР ҚОРЫ ДЕГЕН НЕ?
1972 жылы құрылған Еуропалық жастар қоры (ЕЖҚ)
Еуропадағы жастардың арасындағы ынтымақтастықты
дамытып, олардың азаматтық қоғамға жә не саяси шешімдер
қабылдауға қатысуын ынталандыру жолындағы Еуропалық
Кеңестің жұмысында өзекті рөл атқарады.
■

40 жылдам астам уақыт бойы ЕЖҚ адам құқықтарын,
демократияны, басқаларға төзімділік пен тілектестікті
ілгерілететін жастар қызметіне көмек көрсетумен жә не
қаржы бөлумен айналысып келеді. Ол жас адамдарға
саяси жә не демократиялық дауыс беру құқығын жә не
қазіргі кездің сан алуан қоғамдарында табысты болуы
үшін керекті құралдарды береді.
■

БІЗДІҢ САНДЫҚ ДЕРЕКТЕРІМІЗДІ
БІЛГІҢІЗ КЕЛЕ МЕ?
Еуропалық Кеңестің Страсбургтағы Жастар
орталығында орналасқан ЕЖҚ жастар жобаларына жыл
сайын шамамен 3 миллион еуро бөледі.
■

ЕЖҚ Еуропадағы әр жұмыс күнінде жастардың бір
қызметіне қолдау жасайды, бұл – жылына 15 000-нан астам жас
адамдар қатысатын 300 грант. 370 000-нан астам жас еуропалық
ЕЖҚ қаржыландыратын жобалардың пайдасын көрді.
■

ЖАҢАЛЫҚТАР
2013 жылы құрылымы өзгертілгеннен кейін ЕЖҚ
қаржыландыратын қызметке дұрыс пішін берудегі оның
рөлі күшейе түсті. ЕЖҚ қызметкерлері доспейіл ақылкеңес пен бағыт беріп, контент пен ә дістемені бағалауға
көмектесуге ә рқашан дайын. Олар өтінім берушілердің
қандай мақсатқа жеткісі келетінін жә не олардың
жобаларының ықпалы мен нә тижесін білгісі келеді.
■

ЕЖҚ бюджеті қоғамның ақшасынан қалыптасты
рылатындықтан, көлегейсіздік пен есептілікті қамтамасыз
ету үшін, сондай-ақ алаяқтыққа жол бермеу үшін, өтінімдер
егжай-тегжейлі сарапталып, бағаланады. Ережелер
бұзылған немесе қателік кеткен жағдайда, гранттардың
сомасы (толық немесе ішінара) қайтарылуға тиіс жә не
алаяқтық жағдайында қосымша санкциялар қолданылады.
■

– http://eyf.coe.int – ЕЖҚ-ның жаңа интерактивті вебсайтында қызықты ә рі танымдық құралдар, сондай-ақ Қор
мен тіркелген ұйымдар беретін оқу материалдары бар.
■

КІМ ӨТІНІМ БЕРЕ АЛАДЫ?
дегенде 7 мүше мемлекетте өкілі бар
Жастардың халықаралық ҮЕҰ құрылымдары
►► Кем дегенде 7 мүше мемлекеттен келген
Жастардың халықаралық ҮЕҰ құрылымдары
►► 4-6 мүше мемлекеттен келген Жастардың
аймақтық ҮЕҰ құрылымдары
►► Мүше мемлекетте орналасқан Жастардың
Ұлттық ҮЕҰ құрылымдары
►► Мүше мемлекетте орналасқан Жастардың
жергілікті ҮЕҰ құрылымдары
►► Кем

Бұл ұйымдар коммерциялық емес жә не үкіметтік
емес болы керек, өз жарғысы болуға тиіс, оларды 15-30 жас
аралығындағы жастар жүргізуге жә не Еуропалық Кеңестің
құндылықтарына сә йкес жұмыс істеуге тиіс.
■

БІЗ НЕНІ ҚОЛДАЙМЫЗ?
ЕЖҚ өзінің жұмысын, оқып-үйренуін, ғылыми
зерттеулерін, материалдары мен құжаттамасын Еуропалық
Кеңестің құндылықтары мен жұмысына сүйеніп жүргізеді.
Жұмыстар ә детте ЕЖҚ мүше мемлекеттерінің біреуінде
немесе бірнешеуінде жүргізілуге тиіс.
■

■

Жобалар:

пен ынтымақтастықты нығайтуға;
адамдардың арасындағы тығыз
ынтымақтастық пен түсіністікті насихаттауға;
►► ақпарат алмасуға ынталандыруға;
►► өзара көмекті жандандыруға
септесетін етіп ә зірленуге тиіс.

►► бейбітшілік
►► жас

Олар сондай-ақ Еуропалық Кеңестің жастар
орталығының қазіргі басымдықтарына сә йкес келуге тиіс
(толық ақпаратты веб-сайттан қараңыз).
■

… АЛ НЕНІ ҚОЛДАМАЙДЫ?
►► Коомерциялық

жобалар
пен ғимараттарды тұрғызу немесе сатып алу
►► Туристік қызмет
►► Спорт
►► Құрылтай жиналыстары
►► Мектеп немесе университет бағдарламаларының
шеңберіндегі жұмыстар
►► Стипендиялар
►► Кә сіби дайындықпен шектелетін жұмыстар
►► Жабдық

БІЗ НЕНІ ҰСЫНАМЫЗ?
Гранттардың ә р түрлі ұйымдар үшін ашық төрт
санаты бар:
►► Халықаралық жұмыстар (жергілікті үкіметтік емес
ұйымдардан (ҮЕҰ) басқа барлығы үшін ашық)
►► Құрылымдық гранттар (ұлттық жә не
жергілікті ҮЕҰ үшін ашық емес)
►► Эксперименттік жұмыс
►► Жылдық жұмыс жоспарлары (тек
халықаралық ҮЕҰ/құрылымдар үшін ашық,
эксперименттік қызметті қамтуы мүмкін)
■

БҰЛ ҚАЛАЙ ОРЫН АЛАДЫ?
Тіркелу
Өтінім берушілер ә уелі өздерінің ұйымын Еуропалық
жастар қорында (ЕЖҚ) тіркеуге тиіс.
■

Қолдану
Егер тіркеу расталса, өтінім берушілер өтінімдерін
жіберерден бұрын оларды толық ә рі мұқият толтыруға тиіс.
■

Шешім
Халықаралық қызмет, жұмыс жоспарлары мен
құрылымдық гранттар бойынша шешімдер ә р жылдың
маусым жә не желтоқсан айларында қабылданады.
Эксперименттік жұмыстар бойынша шешімдер 2-3 ай
сайын қабылданады. Барлық шешімдер веб-сайтта
■

орналастырылады.

Құлақтандыру
Төлем шарттарының тізімі берілген грант туралы
өтінім пішіндері жеңіп шыққан өтінім берушілерге
жіберіледі де, гранттың 80%-ы жұмыс басталардан
шамамен 10 аптадай бұрын беріледі.
■

Баға беру
Жұмыс туралы есепхат пен қаржылық есепхат
Еуропалық жастар қорына жұмыс аяқталғаннан кейін екі
ай өткенде жіберілуге тиіс. Гранттың қалған 20%-ы тек ЕЖҚ
қанағаттанарлық есепхаттарды алғаннан кейін ғана төленеді.
■ Барлық мерзімдер мен қосымша ақпарат веб-сайтта
беріледі.
■

ЕУРОПАЛЫҚ
ЖАСТАР ҚОРЫ
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