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توسط شورای اروپا تاسیس شد تا از   1972( یک صندوق است که در سال  EYFبنیاد جوانان اروپا )

های جوانان در اروپا صورت بگیرد. تنها های مالی و آموزشی از فعالیتاین طریق حمایت

کشورهای عضو شورای اروپا و همچنین  جوانان درشده از تشکیلنهاد های مردمسازمان

توانند از این بنیاد استفاده )بالروس، قزاقستان و مقر پاپ( میامضاکنندگان کنوانسیون فرهنگی اروپا  

 کنند. 

این بنیاد یک قسمت از دپارتمان جوانان شورای اروپا است؛ دپارتمان جوانان اروپا در این شورا زیر 

قرار های دموکراتیک اروپا است و این اداره زیر مجموعه اداره کل دموکراسی نظر اداره مشارکت

 دارد.

 اره مشارکت دموکراتیک عبارت است از توانمندسازیهای ادها و مسئولیترسالت، نقش

ای دموکراتیک، پیچیده و متنوع از این طریق بتوانند به طور موثر در جامعهشهروندان اروپایی تا 

حس مالکیت بر  ساختن شهروندان در مشارکت و توسعةد. این امر با توانمند آفرینی کنننقش

 کند. پذیر مینهادها، تشویق به شهروندی فعال و مسئولیت سازان وهای تصمیم فعالیت



 بنیاد جوانان اروپا ابزاری است:

 سازی شنیده شود.سطح باالی تصمیم تا صدای جوانان در  ❖

شود؛ کسانی مایندگان دولت اداره میو ن  شده از جوانانیلتشکنهاد  های مردمتوسط سازمان ❖

 گیرند و بر آن نظارت دارند.با جوانان شورای اروپا تصمیم می   های مرتبطکه در مورد برنامه

 های جوان مردم نهاد اروپایی حمایت کند.ها و سازمانتا از شبکه ❖

 تا صلح، تفاهم و احترام را ارتقا دهد. ❖

های الزامی کشورهای عضو شورای میلیون یورو است که عمدتا از کمک  3،7این بنیاد  بودجه ساالنه  

اند به سال داشته  30تا    15جوان که سنی بین    300،000، بیش از  1972. از سال  آیدبه دست میاروپا 

 اند.بهره برده EYFهای حمایتی طور مستقیم از فعالیت

 کندمی  بنیاد جوانان اروپا چگونه کار 

بخش باشند ر صورتی که جمعی، آموزشی و الهامهای جوانان اروپایی دبنیاد جوانان از فعالیت

استفاده کنند این بنیاد خطاب به جوانان که قصد دارند از حمایتهای این بنیاد  ند.کحمایت می

   گوید:می

زارش گ خواهیم که روند تفکر پشت برنامه وما می کنیم.ما روی محتوا و روش تمرکز می

نیاز تشخیص داده شده است؟ ما  خواهید بکنید؟ چرا این کار شما را ببینیم. شما چه می 

دهید و چرا شما آن را انجام می رود، که پروژه شما واقعا چطور پیش می خواهیم بدانیممی

 خواهیم که شما خارج از چارچوب فکر کنید. ید. ما میاهچرا این مسیر را انتخاب کرد

 های بنیاد جوانان اولویت 

های دو ساالنه بنیاد باشند. به عنوان مثال  شوند باید طبق اولویتهایی که پذیرفته میپروژه

 به قرار زیر است: 2019-2018های های سالاولویت

های های مبتنی بر جنسیت و نابرابریابتکاراتی برای مقابله با خشونت دستیابی به حقوق: .1

های محروم زندگی جوانانی که در محلهابتکارات حمایتی جهت دستیابی به حقوق    جنسیتی.



ای نیز مربوط به این اولویت رتقای تفکر انتقادی و سواد رسانههای مرتبط با افعالیت   .کنند می

 شود. می

های حمایتی از آگاهی سیاسی جوانان، شهروندی فعالیت مشارکت جوانان و کار جوانان: .2

ای جهت همکاری گیری در سطح محلی و منطقهت مدنی، مشارکت و تصمیمال، مشارکفع

 با مقامات محلی.

ی  جوانان در گفتگوهای بین فرهنگ های نژادی و اجتماعی(:جو و فراگیر )تنوع جوامع صلح .3

جوانان و کارگران  شده از تشکیل هایگیرند و سازماندرگیر شوند و هدایت را به دست 

آمیز مبارزه کنند های خشونتگراییآمیز و افراطسازی )یا اخراج( تبعیضمحرومجوان با 

وسط خود جوانان هایی است که تاولویت با سازمان  ها ممانعت به عمل آورند.و از وقوع آن

 گردد.پناهنده اداره می

دسترس قرار دارد  شود و آنچه دررسانی نمیاطالعجوانان اروپا به طور آشکار های بنیاد طرح

است. تعدادی از آنهم به صورت جدول میزان کمک و اطالعاتی از این دست  عناوین، موضوع،

اند به صورت پوستر توسط سایت مجموعه توسط این بنیاد حمایت شده  2017ل  هایی که در ساطرح

 ترجمه شده است.پوستر دو طرح در زیر  ،ه شده است. برای نمونهعرض

 طرح همبستگی جوانان متحد

آزمایشی   یهاپروژه  که از سوی جوانان به انجام رسیده است و از   است  هاییاین پروژه یکی از طرح

های ها »فعالیتها هم وجود دارد که یکی از آنو گروه دیگر از طرحآید. د)پایلوت( به حساب می

تگی شود. جزئیات طرح »همبسی ساالنه« نامیده میهای کار المللی« است و دیگری »برنامهبین

 باشد:جوانان متحد« به قرار زیر می

فرهنگی است که مهاجران هنوز در آن به یک شهر چند »آرناس دی سان پدرو« واقعیت موجود:

های موجود در رنج هستند. این مسئله با جریان اند و از تعصبات و کلیشهطور کامل جایگیر نشده

 های اخیر تشدید شده است.مهاجرت



فرهنگی برای بهبود همزیستی در سطح محلی ا در رابطه با منافع جامعه چندهافزایش آگاهی هدف:

 و توانمندسازی جوانان برای هدایت تغییری مثبت.

ها و همچنین حدود و افزایش فعالیتدیده برای توسعه آگاهی جوان آموزش 23 کنندگان:شرکت

 ارتباط گرفته شده است. هابا آن هاطریق مناسبتنفر از  600

نفر به طور   600جوان آموزش و انگیزه داده شد تا روی چندفرهنگی کار کنند؛ با    23به    دستاوردها:

محور و یک اختتامیه؛ یک متن ابتکار جوان 4کارگاه،  17مستقیم و غیرمستقیم ارتباط گرفته شد؛ 

های سات و مقامات محلی؛ پیگیری پروژهثابت با موسهمکاری کوتاه راجع به این پروژه؛ 

 کنندگان.شده از سوی همراهان و شرکتدادهتوسعه

 های مختلف پروژه عبارتند از:بخش

ها جوان پیرامون چندفرهنگی و چگونگی توسعه و اجرای فعالیت  23  سازی.های ظرفیتکارگاه .1

ه سه موضوع ای بهفته 17های مهارت و دانش نمودند. این کارگاهجهت توسعه منافع کسب 

کنندگان؛ ابعاد مختلف های اجتماعی شرکتاناییهماهنگی و تو شدند:مختلف تقسیم می 

 .اجتماعهایی برای این سازی پروژهبودن؛ توسعه و آماده چندفرهنگی

کنندگان کارگاه سروصورت داده شد تا افزایش چهار ابتکار توسط شرکت  .مردمیهای  فعالیت .2

ای، یک برنامه ن صورت بگیرد: یک کنسرت خیریهآگاهی و ارتقای چندفرهنگی در این انجم

در رابطه   لمی کوتاهرادیویی محلی، یک کارگاه برای افزایش آگاهی و یک بخش سینمایی با فی

 با چندفرهنگی بودن.

نفر در   300یک رویداد چندفرهنگی توسط جامعه محلی ساماندهی شد.    جشنواره بین فرهنگی. .3

 های آن شد. شدن این پروژه و ارتقای ارزشکردند که باعث دیدهاین جشنواره شرکت 

 طرح شبکه جوانان اروپایی اقلیت 

المللی صورت گرفته هایی است که در سطح بینطرحطرح »شبکه جوانان اروپایی اقلیت« یکی از 

 است. جزئیاتی که از این طرح در پوستر آن آمده است به قرار زیر است.



ختلف آزادی کشور مختلف با سطوح م  12روزه، جوانان را از    6این دوره آموزشی    بعد بین المللی:

تبادل تجربیات داشته باشند و اوضاع کشورها جمعی گرد هم آورده است تا  هایبیان و استقالل رسانه

 را با هم مقایسه کنند.

ای با استفاده از اصول آموزش در زمینه سواد اینترنتی و رسانه هدف این است که جوانان هدف:

 های جمعی است.های جنسیتی در رسانه. تمرکز ویژه بر روی کلیشهغیررسمی آموزش داده شوند

تر را توسعه دادند های جمعی رویکردی انتقادینندگان نسبت به اطالعات در رسانهکشرکت  :نتیجه

 هاا و دستکاریو آموختند که چگونه اعتبار اطالعات در اینترنت را بررسی کنند و بتوانند پروپاگاند

های تولیدشده از طریق ها و دفترچه راهنمای آموزشهای خبری، کلیپمتن  را تشخیص دهند.

کنندگان پیگیری شده منتشر شدند. این شرکتدادهو سایت اختصاصی اجتماعی هاشبکه 

ای، تشکیل یک سمینار های مختلف را به بحث گذاشتند، مانند ساخت شبکه سواد رسانهفعالیت

شده و اینکه چگونه های کسبای برای جوانان، چگونگی به اشتراک گذاشتن دانش و مهارتمنطقه

 شان را تامین کنند. های آیندهسرمایه الزم برای فعالیتتوانند می

فعال جوان از کشورهای ذیل در این پروژه شرکت داشتند: ارمنستان، بالروس،   28  :کنندگانشرکت

 فنالند، آلمان، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری مولداوی، روسیه، سوئیس و اوکراین.استونی، 

ویدئو  3ساخت  (؛www.media.ngo.lvشده به پروژه )ادهدسایت اختصاص ایجاد دستاوردها:

نامه آموزش؛ تاسیس در فضای اینترنت؛ قراردادن شیوه  انگیزبطه با مدارا نکردن و سخنان نفرتدر را

 ای.المللی سواد رسانهشبکه بینیک 

 

 منبع: 

 https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation 
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