#strongertogether

ЕС І БЕЛАРУСЬ:
ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ МОЛАДЗІ
НОВЫ ПАКЕТ –
МОЛАДЗЬ І АДУКАЦЫЯ – ДЛЯ
КАНКРЭТНЫХ ЗМЕН ДА 2020 ГОДА
Лепшыя перспектывы для моладзі – у цэнтры ўвагі супрацоўніцтва ў рамках Усходняга партнёрства. Еўрапейскі саюз
разам з Беларуссю мае на мэце стварэнне магчымасцей для вучобы, працы, паўнацэннага ўдзелу ў жыцці грамадства і
рэалізацыі патэнцыялу маладых людзей. Еўрапейскі саюз выдзяляе 340 мільёнаў еўра на падтрымку моладзі ва ўсходніх
краінах-партнёрах.

АДУКАЦЫЯ, НАВУЧАННЕ І
МАБІЛЬНАСЦЬ
Erasmus+: 120 мільёнаў еўра на рэгіён Усходняга партнёрства
на 2017-2020 гады, што забяспечыць магчымасць удзелу
ў праграмах абмену для больш за 80 000 маладых людзей,
працаўнікоў моладзевых арганізацый, студэнтаў і выкладчыкаў:
• стыпендыі для навучання ў Еўропе
• студэнцкія абмены
• стажыроўкі
• Еўрапейскі корпус салідарнасці
• моладзевыя абмены
- З 2015-2017 гг. дзякуючы фінансаванню ЕС 1000 студэнтаў
і навуковых супрацоўнікаў з Беларусі атрымалі магчымасць
вучыцца ці выкладаць у ЕС, а 420 грамадзян краін ЕС –
вучыцца ці выкладаць у Беларусі; 12 студэнтаў з Беларусі
атрымалі поўныя стыпендыі Erasmus на магістарскія
праграмы.
- Беларускія моладзевыя арганізацыі і каля 2 300 маладых
людзей з Беларусі прынялі актыўны ўдзел у моладзевым
абмене і валанцёрскіх праграмах Erasmus+.
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт: 7 мільёнаў еўра ў
падтрымку беларускіх студэнтаў з боку ЕС з 2011 года.
Еўрапейская школа Усходняга партнёрства: дзейнічае ў
Тбілісі з верасня 2018 года – гэта цэнтр перадавога вопыту
для школьнікаў з усходніх краін-партнёраў ЕС, у тым ліку і
з Беларусі. Навучэнцы атрымаюць міжнародна прызнаны
дыплом.
Прафесійная адукацыя і навучанне (ПАН): Падтрымка ЕС
памерам у 11,5 мільёнаў еўра прадугледжваецца для 5-гадовай
праграмы “Занятасць, прафесійная адукацыя і навучанне ў
Беларусі” для забеспячэння лепшага суаднясення прапановы
з боку прафесійнай адукацыі з попытам з боку рынку
працы, удасканалення прафесійных уменняў і перспектыў
працаўладкавання для моладзі.

ЗАНЯТАСЦЬ І
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА
EU4Youth:
20
мільёнаў
еўра
для
ўмацавання
прадпрымальніцкага патэнцыялу і развіцця навыкаў для
рынку працы, у тым ліку праз стварэнне бізнес-інкубатараў
і інавацыйных кластараў, ментарскіх схем, скіраваных на
прадпрымальніцтва і нефармальныя праграмы падрыхтоўкі
для людзей з няпоўнай адукацыяй. Беларусь прымае ўдзел у
3 грантавых праектах EU4Youth, запушчаных для падтрымкі
занятасці і прадпрымальніцтва сярод моладзі з уразлівых груп,
а таксама ў 8-мі праектах нарошчвання патэнцыялу.
Прафесійная мабільнасць: праграма мабільнасці MOST
прапануе кароткачасовыя абмены для прафесіяналаў з Беларусі
– каля 300 беларусаў, зацікаўленых у стварэнні ўласнага бізнесу
ці развіцці МСП, прынялі ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных
прадпрымальніцтву і інавацыям, у краінах ЕС.
Еўрапейскі фонд адукацыі: выпрацоўка палітыкі падтрымкі
моладзі пры пераходзе да працоўнай дзейнасці з мэтай
вызначэння прыярытэтных кірункаў і падтрымкі адпаведнай
нацыянальнай моладзевай стратэгіі – гл. Даклад па Беларусі.

УДЗЕЛ І ЛІДАРСТВА
Форум моладзі Усходняга партнёрства: мерапрыемства,
што праводзіцца раз на 2 гады для паглыблення дыялогу і
супрацоўніцтва – пасля форуму 2017 года былі выдзеленыя
сродкі для стварэння дарожных карт па забеспячэнні
заангажаванасці моладзі.
Форум 2019 пройдзе ў Вільнюсе 18-19 чэрвеня.
Стыпендыяльная
праграма
для
грамадзянскай
супольнасці: падтрымка лідараў грамадзянскай супольнасці
з усходніх краін-партнёраў ЕС для развіцця лідарскіх
здольнасцей і навыкаў – па выніках конкурсу заявак у 2018
годзе выбраныя 3 новыя стыпендыяты з Беларусі.
Паслы еўрапейскай моладзі: амаль 500 “паслоў еўрапейскай
моладзі” ўмацоўваюць супрацоўніцтва паміж моладдзю і
моладзевымі арганізацыямі ЕС і яго ўсходніх краін-партнёраў у
рамках праекту “Усходняе суседства ЕС” – знаёмцеся з “пасламі
еўрапейскай моладзі” з Беларусі, ім ад 18 да 26 гадоў.

ГАЛАСЫ МОЛАДЗІ З БЕЛАРУСІ
СТЫПЕНДЫЯТКА ПРАГРАМЫ ДЛЯ
ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

ЕЎРАПЕЙСКІ ВАЛАНЦЁР

МІС СВЕТУ НА ВАЗКУ

ЛЮДМІЛА БАТУРА

АЛЕГ ШУЛЬГА

АЛЯКСАНДРА ЧЫЧЫКАВА

Стыпендыятка праграмы для
грамадзянскай супольнасці УП

Еўрапейская валанцёрская служба,
працаваў у CHANCE international у
Берліне

Атрымала фінансавую падтрымку для
ўдзелу ў “Міс свету на вазку” ў Варшаве
дзякуючы праекту “MOST”

“Пасля году валанцёрства ў Германіі,
я зразумеў, што быць трэнерам у
нефармальнай адукацыі – як раз
тое, чым я хачу займацца. Я не толькі
прыдбаў цудоўныя ўспаміны, але і
вызначыў свой курс на жыццё.”

“Гэта не проста конкурс прыгажосці.
Гэта магчымасць разбурыць
стэрэатыпы пра дзяўчат у вазках.
Дзякуючы праграме “MOST” я
адчувала, што я не адна, і што людзі
вакол хацелі дапамагчы.”

ВЫПУСКНІЦА ПРАГРАМЫ
ERASMUS

ПАСОЛ ЕЎРАПЕЙСКАЙ
МОЛАДЗІ

ЕЎРАПЕЙСКАЯ ШКОЛА
УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

ТАМАРА САКОЛЬЧЫК

АЛЕСЯ ПЕТРАВЕЦ

ЕВА ГАЙШУН

Правяла год у Більбао вывучаючы
міжнароднае права па праграме
абмену Erasmus

Пасол еўрапейскай
моладзі з Беларусі

Паступіла ў Еўрапейскую школу
Усходняга партнёрства ў верасні
2018 года

“Удзел у гэтай стыпендыяльнай
праграме – выдатная магчымасць
палепшыць свае лідарскія навыкі,
пазнаёміцца з новымі людзьмі
з шасці краін і наладзіць новыя
партнёрскія адносіны.”

“Без перабольшванняў магу
сказаць, што гэта праграма
адкрыла для мяне свет. Я
зразумела, што любы, хто
сапраўды хоча атрымаць якасную
адукацыю за мяжой, можа зрабіць
гэтую мару рэальнасцю.”

“Паслы еўрапейскай моладзі
пашыраюць каштоўнасць
разнастайнасці ў сваіх мясцовых
супольнасцях, гэта магчымасць
знайсці новыя перспектывы,
пашырыць свае гарызонты.”

“Я падала заяўку на гэту праграму,
каб атрымаць якасную адукацыю і
міжнародны досвед, каб пазнаёміцца
з цікавымі людзьмі з розных краін.”

ДАВЕДАЙЦЕСЯ БОЛЬШ:
ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ З БОКУ ЕС

www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

ERASMUS+ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ОФІС У БЕЛАРУСІ
WWW.erasmus-plus.belarus.unibel.by

ERASMUS+ YOUTH. ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЦЭНТР У БЕЛАРУСІ

www.facebook.com/EP.belarus
ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД АДУКАЦЫІ

www.etf.europa.eu

СТЫПЕНДЫІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

www.fellowships.eapcivilsociety.eu

