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EIROPAS PADOME
Eiropas Padome (EP) – ar tās 47 dalībvalstīm un vairāk
nekā 800 miljoniem iedzīvotāju – tika izveidota 1949. gadā,
lai nodrošinātu to, ka Otrā pasaules kara zvērības vairs nekad
neatkārtojas. Tās darbība ir unikāla, jo viss, ko šī organizācija
dara, balstās uz tās pamatvērtībām: cilvēktiesībām,
demokrātiju un tiesiskumu.
■

Tā ir vienīgā organizācija pasaulē, kurā jaunie līderi
pieņem lēmumus par jauniešu prioritātēm, programmām
un politiku kopā ar valdību pārstāvjiem.
■

KAS IR EIROPAS JAUNATNES FONDS?
Eiropas Jaunatnes fonds (EJF), kas dibināts 1972. gadā,
ieņem centrālo lomu Eiropas Padomes darbā attiecībā uz
sadarbības veicināšanu jaunu cilvēku starpā Eiropā un viņu
aktīvas līdzdalības sekmēšanu pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī
politisko lēmumu pieņemšanā.
■

Vairāk nekā 40 gadus EJF ir nodrošinājis palīdzību
un finansējumu jauniešu pasākumiem, kas veicina
cilvēktiesības, demokrātiju, iecietību un solidaritāti. Tas dod
jauniem cilvēkiem iespēju tikt sadzirdētiem politiskajā un
demokrātiskajā dzīvē, kā arī nodrošina viņiem nepieciešamos
instrumentus, lai efektīvi darbotos mūsdienu daudzveidīgajā
sabiedrībā.
■

VĒLATIES ZINĀT MŪSU SKAITĻUS?
Katru gadu EJF, kas atrodas Eiropas Padomes Eiropas
Jauniešu centrā Strasbūrā, piešķir jauniešu projektiem
3 miljonus eiro.
■

EJF atbalsta vienu jauniešu pasākumu uz katru darba
dienu Eiropā - 300 dotācijas gadā, kas iesaista 15 000 jaunus
cilvēkus. Vairāk nekā 370 000 jauno eiropiešu tiešā veidā
guvuši labumu no EJF finansētiem projektiem.
■

KAS JAUNS?
EJF tika pārstrukturizēts 2013. gadā. Fonda loma,
sniedzot palīdzību pasākumu veidošanā, kurus tas finansē,
ir kļuvusi stiprāka. EJF darbinieki ir pieejami, lai nodrošinātu
draudzīgu padomu un vadību, kā arī izvērtētu saturu un
metodoloģiju. Viņi vēlas zināt, ko pieteikuma iesniedzēji plāno
sasniegt, kā arī projekta paredzēto ietekmi un rezultātus.
■

Ņemot vēra to, ka EJF budžets ir veidots no sabiedrības
naudas, pieteikumi tiek rūpīgi analizēti un novērtēti, lai
nodrošinātu caurskatāmību un atbildību, un novērstu
krāpšanos. Pārkāpumu vai kļūdu gadījumā dotācijas ir
jāatmaksā (pilnā apmērā vai daļēji). Krāpšanās gadījumā
tiek piemērotas papildus sankcijas.
■

EJF jaunā interaktīvā mājaslapa – http://eyf.coe.int – tajā
ir gan izklaide, gan informatīvie rīki, tā kalpo arī kā mūsu un
reģistrēto organizāciju nodrošināto mācību materiālu krātuve.
■

KAS VAR PIETEIKTIES?
►► Starptautiskās

jauniešu NVO, kuras
pārstāvētas vismaz 7 dalībvalstīs.
►► Jauniešu NVO starptautiskie tīkli
no vismaz 7 dalībvalstīm.
►► Jauniešu NVO reģionālie tīkli no vismaz 4-6 dalībvalstīm.
►► Nacionālās jauniešu NVO, kas atrodas
kādā no dalībvalstīm.
►► Vietējās jauniešu NVO, kas atrodas kādā no dalībvalstīm.

Šīm organizācijām jābūt bezpeļņas nevalstiskajām
organizācijām, ar saviem statūtiem, to vadībā jābūt
pārstāvētiem un tām jābūt veltītām jauniem cilvēkiem vecumā
no 15 līdz 30 gadiem, to darbībai jāsaskan ar Eiropas Padomes
vērtībām.
■

KO MĒS ATBALSTĀM?
EJF atbalsta pasākumus, studijas, pētniecību, materiālus
un dokumentāciju - saskaņā ar Eiropas Padomes vērtībām
un darbību. Šiem pasākumiem parasti jānotiek vienā vai
vairākās EJF dalībvalstīs.
■

■

Projektiem jābūt izstrādātiem tā, lai tie:

►► stiprinātu

mieru un sadarbību;
ciešāku sadarbību un
sapratni jaunu cilvēku starpā;
►► veicinātu informācijas apmaiņu;
►► stimulētu savstarpēju palīdzību.
►► veicinātu

Tiem jāatbilst arī Eiropas Padomes jauniešu sektora
pašreizējām prioritātēm (detalizētāku informāciju skatieties
mājaslapā).
■

… UN NEATBALSTA?
►► Komerciālos

projektus
►► Iekārtu vai ēku būvniecību vai iegādi
►► Tūrisma pasākumus
►► Sporta pasākumus
►► Statūtos paredzētās sanāksmes
►► Pasākumus skolu vai universitāšu programmu ietvaros
►► Stipendijas
►► Pasākumus, kas ietver tikai arodmācības

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?
Dažāda veida organizācijām pieejamas četras
dotāciju kategorijas:
►► starptautiskie pasākumi (pieejami
visiem, izņemot vietējās NVO);
►► strukturālās dotācijas (nav pieejamas
nacionālajām un vietējām NVO);
►► pilot pasākumi (nav pieejami
starptautiskām NVO/tīkliem);
►► ikgadējie darba plāni (pieejami tikai starptautiskām
NVO/tīkliem, var ietvert pilot pasākumus).
■

KĀ TAS NOTIEK?
Reģistrācija
Pieteikuma iesniedzējiem vispirms ir jāreģistrē sava
organizācija EJF.
■

Pieteikums
Ja reģistrācija ir apstiprināta, pieteikuma iesniedzējiem
pirms iesniegšanas jāpārliecinās, vai viņu pieteikums ir pilnībā
un precīzi aizpildīts.
■

Lēmums
Lēmumus par starptautiskajiem pasākumiem, darba
plāniem un strukturālajām dotācijām pieņem katra gada
jūnijā un decembrī. Attiecībā uz pilot pasākumiem lēmumi
tiek pieņemti ik pēc 2-3 mēnešiem. Visi lēmumi ir pieejami
mājaslapā.
■

Paziņošana
Dotāciju pieņemšanas veidlapas, kurās uzskaitīts
maksājumu nosacījumu kopums, tiek nosūtītas sekmīgajiem
pieteikumu iesniedzējiem, un 80% no dotācijas summas tiek
izmaksāti aptuveni 10 nedēļas pirms pasākuma sākuma.
■

Novērtēšana
Divus mēnešus pēc pasākuma beigām EJF jānosūta
pasākuma pārskats un finanšu pārskats. Atlikušie 20% no
dotācijas summas tiek izmaksāti tikai pēc tam, kad EJF ir
saņēmis apmierinošus pārskatus.
■ Informācija par iesniegšanas termiņiem un cita
informācija ir pieejama mājaslapā.
■
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Eiropas Padome ir Eiropas vadošā cilvēktiesību
organizācija.
Tajā apvienojušās 47 valstis, tostarp 28 Eiropas
Savienības dalībvalstis.
Visas Eiropas Padomes dalībvalstis ir parakstījušas
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju - līgumu, kurš
radīts, lai aizsargātu cilvēktiesības, demokrātiju un
tiesiskumu. Eiropas Cilvēktiesību tiesa pārrauga
šīs Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs.
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