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ЄС ТА УКРАЇНА:
ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МОЛОДІ
НОВИЙ ПАКЕТ ЗАХОДІВ У
ГАЛУЗІ МОЛОДІ ТА ОСВІТИ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН ДО 2020 РОКУ
Покращення перспектив для молоді знаходиться в центрі уваги в галузі співпраці Європейського Союзу з його Східними
країнами-партнерами. Спільно з Україною ЄС має на меті створювати можливості для молодих людей щодо навчання,
роботи, повноцінної участі в житті суспільства, а також реалізації їхнього потенціалу. В регіоні Східного партнерства
Європейський Союз виділяє 340 мільйонів євро для підтримки молоді.

ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА
МОБІЛЬНІСТЬ
Erasmus+: 120 мільйонів євро для регіону Східного партнерства
на період 2017–2020 рр., що дозволяє понад 80000 молодих
людей, працівників з питань молоді, студентів та викладачів
скористатися перевагами можливостей щодо обміну, в тому
числі:
• Стипендій на навчання в Європі
• Програм обміну для студентів
• Програм стажування
• Європейського корпусу солідарності
• Програм обміну для молоді
- Упродовж 2015-2017 рр. фінансування ЄС дозволило 5271
студенту та викладачу з України взяти участь у програмі з
навчання або викладання в ЄС, а також
1964 європейцям
навчатися або викладати в Україні;
122 студенти
магістерських програм з України отримали повні стипендії за
програмою Erasmus.
- Понад 9000 молодих людей та працівників з питань молоді
з України взяли участь у спільних молодіжних проектах
програми Erasmus+ (програми обміну, тренінги, політичні
дебати, волонтерська діяльність).
eTwinning Plus: 861 школа з України бере участь у програмах
обміну та професійного розвитку для викладачів. До 2020
року понад 3000 проектів, 2600 вчителів та 1000 шкіл з різних
куточків регіону Східного партнерства встановлять контакти
між собою через платформу eTwinning Plus.
Європейська школа Східного партнерства: у Тбілісі,
починаючи з вересня 2018 року – світоч високоякісної підготовки
для учнів з регіону Східного партнерства, в тому числі з України,
які отримають міжнародно визнаний ступінь.
Перерозподіл університетів: 10 мільйонів євро підтримки ЄС в
рамках спеціального заходу у 2017 році.
Професійна освіта та навчання (ПОН): «EU4Skills: Кращі
навички для кращих робочих місць у сучасній Україні» –
програма з бюджетом у розмірі 58 млн. євро, спрямована на
модернізацію навчання з метою забезпечення орієнтованості
на попит отримуваних навичок, а також їхньої відповідності
запитам нової конкурентоспроможної економіки.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВО
EU4Youth: 20 мільйонів євро для регіону Східного партнерства
для сприяння розвитку підприємницького потенціалу та навичок,
необхідних для працевлаштування, в тому числі через створення
бізнес-інкубаторів та інноваційних кластерів, менторських програм
з підприємництва, а також неформальних додаткових навчальних
програм для учнів, що покинули школу достроково. Україна
бере участь у чотирьох грантових проектах програми EU4Youth,
запущених у 2018 році з метою підтримки розвитку навичок для
працевлаштування молодих людей із соціально вразливих груп
населення, а також у 21 проекті з розвитку потенціалу.
Програма професійної мобільності: нова програма ЄС з бюджетом
у розмірі 11,6 мільйонів євро.
Європейський фонд освіти: розробка політики, що підтримує
молодь у переході від навчання до роботи, з метою визначення
пріоритетних напрямів діяльності та підтримки національних
стратегій щодо молоді.
Україна є учасником програми
«Erasmus для молодих
підприємців» - програми з міжнародного обміну, що надає новим
підприємцям або підприємцям-початківцям можливість навчатися
у досвідчених підприємців в інших країнах.

АКТИВНА УЧАСТЬ ТА
ЛІДЕРСТВО
Молодіжний форум Східного партнерства: захід, що відбувається
раз на два роки з метою посилення діалогу та співпраці – Форум
2017 року, виділення фінансування для створення дорожніх карт
щодо залучення молоді до суспільного життя. Форум 2019 року у
Вільнюсі 18-19 червня.
Стипендіальна програма для громадянського суспільства:
підтримка молодих лідерів громадянського суспільства зі Східних
країн-партнерів ЄС у розвитку лідерства та навичок – в рамках
конкурсу у 2018 році було обрано дев’ять нових стипендіатів
Стипендіальної програми для громадянського суспільства з
України.
Посли європейської молоді: близько 500 Послів європейської
молоді (YEAs), що сприяють налагодженню співпраці між молоддю
та молодіжними організаціями в ЄС та його Східних країнахпартнерах у рамках проекту «Східне сусідство ЄС» - познайомтеся
з Послами європейської молоді з України віком від 16 до 26 років.
Євроклуби: Україна має мережу Євроклубів, створених за
підтримки ЄС з метою інформування та підвищення обізнаності
молодих людей щодо ЄС та питань відносин між ЄС та Україною,
а також сприяння налагодженню відносин з Європейськими
молодіжними громадськими організаціями.

ДУМКИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ
СТИПЕНДІАТ ПРОГРАМИ ДЛЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

КАРИНА ЛІТВІНОВА

Стипендіат Стипендіальної програми
для громадянського суспільства
Східного партнерства – 2018

“Стипендіальна програма для
громадянського суспільства
Східного партнерства – це
можливість отримати підтримку
для впровадження заходів, про які
ви мріяли, та спробувати змінити на
краще місце, де ви живете”.

ВЧИТЕЛЬ ПРОГРАМИ
eTWINNING

ДАРІЯ АРЦИМЄЄВА

Вчитель, бере участь у програмі
eTwinning plus

“Як вчителю, що працює в сільській
школі, програма відкриває весь
світ для мене: eTwinning надає
мені можливість виразити себе
перед Європою. Я можу показати
українським дітям, що все
можливо - ти можеш це зробити,
лише спробуй”.

ВИПУСКНИЦЯ ПРОГРАМИ
ERASMUS+

ПОСОЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОЛОДІ

НАТАЛІЯ БОЙКО

ОЛЕКСАНДРА БІЛЯЗЕ

“Не знаю, як довго це триватиме,
але нині ти маєш шанс за коротший
час добитися значно більшого.
Тобто тим випускникам Erasmus,
хто має амбіції, точно варто
повернутися до України”.

“Для мене важливо, щоб наша
молодь розуміла, що асоціація
з ЄС – це не лише безвіз. Це також
нові можливості та відносини,
це інший рівень політичного
партнерства”.

УЧЕНИЦЯ ПРОГРАМИ
eTWINNING

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Випускниця програми Erasmus та
заступник Міністра енергетики

Посол європейської
молоді з України

АННА

ОЛЕКСАНДРА ВОВЧУК

Брала участь у проекті eTwinning plus,
який було відзначено нагородою,
разом зі своєю школою в Одесі

Долучилася до Європейської
школи Східного партнерства
у вересні 2018 року

“Тепер я відчуваю себе частиною
Європейської спільноти. Я дізналася,
що я представляю культуру своєї
країни”.

“Бути частиною Європейського
Союзу для мене – це прагнення
стати найкращою людиною
та громадянином, яким тільки
можливо бути”.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ:
ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ МОЛОДІ
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
НАЦІОНАЛЬНИЙ ERASMUS+ ОФІС В УКРАЇНІ
www.erasmusplus.org.ua
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ERASMUS+ YOUTH В УКРАЇНІ
www.facebook.com/EPlus.Ukraine
eTWINNING PLUS УКРАЇНА
www.etwinning.com.ua
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ОСВІТИ
www.etf.europa.eu
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
www.fellowships.eapcivilsociety.eu

