
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə əməkdaşlığın ana xəttini gənclər üçün gələcək planların yaxşılaşdırılması təşkil edir. Altı tərəfdaş ölkə ilə birgə 
Avropa İttifaqının məqsədi gənclərə təhsil, iş, cəmiyyətin bütün sahələrində tam olaraq iştirak etmələri və potensiallarını həyata keçirmələri  
üçün əlavə imkanlar yaratmaqdır.
Avropa İttifaqı 2017-2020-ci illəri əhatə edən Gənclər və Təhsil Paketi çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin gənclərinə dəstək məqsədilə 
330 milyon avroya yaxın maliyyə vəsaiti ayırıb.
2020-ci ildən sonrakı dövrdə Şərq Tərəfdaşlığı siyasətinin bir hissəsi olaraq 2020-ci ilin martında Avropa Komissiyası tərəfindən irəli sürülən 
“Gənclər üçün yeni təklif” sayəsində sözügedən dövrdə gənclər sahəsinə investisiya qoyuluşunun artırılması gözlənilir.

MÜXTƏLIF SEKTORLARDA GƏNCLƏRƏ DƏSTƏK
EU4Business, EU4Innovation və EU4Digital təşəbbüsləri sahibkarlıq, innovasiyalar və rəqəmsal texnologiyalar sahələrində digərləri ilə 
yanaşı, gənclərə də dəstək verir.  
Tezliklə: EU4Culture vasitəsilə mədəniyyət sektorunda yaradıcı və istedadlı gənclərə dəstək veriləcək.

TƏHSIL, TƏLIM VƏ 
YERDƏYİŞMƏ

İŞTIRAK VƏ 
LIDERLIK

MƏŞĞULLUQ VƏ 
SAHIBKARLIQ

Erasmus+: 2014-2020-ci illər üçün ŞT regionuna 
210 milyon avro ayrılıb və bununla da aşağıdakılar 
daxil olmaqla, 80 000 gəncə, gənclər təşkilatlarının 
işçilərinə, tələbə və müəllim heyətinə mübadilə 
proqramlarından  faydalanmaq imkanı vermişdir:
• Avropada təhsil almaq üçün təqaüd proqramları
• Tələbə mübadilə proqramları
• Avropa Həmrəylik Korpusu
• Gənclər üçün mübadilə proqramları

Ali təhsil sistemində islahatlar: təhsil sisteminin 
müasirləşdirilməsinə və keyfiyyətinin təmin 
olunmasına töhfə vermək məqsədilə 2017-2020-ci 
illər üçün Aİ-nin ikitərəfli dəstəyi qismində 65 milyon 
avroya yaxın maliyyə vəsaiti ayrılıb.
eTwinning Plus: 2020-ci ilə qədər ŞT regionunda 
3000-dən artıq məktəb eTwinning Plus platforması 
vasitəsilə əlaqələndirilib və 7700-dən artıq müəllim 
mübadilə və peşəkar inkişaf proqramlarına cəlb 
olunub.
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Avropa Məktəbi: 
2018-ci ilin sentyabr ayında fəaliyyətə başlayan və 
Azərbaycan daxil olmaqla, ŞT regionundan olan 
şagirdlər üçün bələdçi rolunu oynayan məktəb, 
məzunlarına beynəlxalq dərəcəli diplom verir. 2020-
ci ilin sentyabrında üçüncü tədris ili üzrə şagird qəbul 
edən məktəbdə 105 gənc Aİ, onun əsas dəyərləri 
və ŞT haqqında ümumi məlumatlar daxil olmaqla, 
yüksək keyfiyyətli çoxdilli və multikultural mühitdə 
təhsil alırlar.

2019-cu ildə  keçirilən 4-cü Şərq Tərəfdaşlığı Gənclər 
Forumunda “Media sahəsində savadlılıq və fəal 
iştirak yolu ilə tənqidi düşüncə” mövzusu müzakirə 
olunub və 2020-ci il virtual ŞT Gənclər Sammiti 
2020-ci ildən sonrakı “Gənclər üçün yeni təklifin” əsas 
prioritetləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmağa şərait 
yaradıb.
ŞT Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd Proqramı: Şərqi 
tərəfdaşlıq ölkələrindən olan gənc vətəndaş cəmiyyəti 
liderlərinə liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirmələrinə 
dəstək verir – 2017-2020-ci illər ərzində keçirilən 
ərizə qəbulunda 80 təqaüd proqramı iştirakçısı ŞT 
regionundan seçilib. 
EU4Youth Gənclər üçün Vətəndaş Cəmiyyəti 
Təqaüd Proqramı: gənclər təşkilatları və 460-
a yaxın təqaüd proqramı iştirakçısının siyasətin 
formalaşmasında fəal iştirakına dəstək verir.
Avropa Həmrəylik Korpusu: 2018-ci ildən etibarən 
qonşuluq ölkələrində 18-30 yaşarası gənclərin iştirakı 
üçün açıqdır. 
Gənc Avropa Səfirləri: 700-dən artıq “Gənc Avropa 
Səfiri” (YEAs) “Aİ-nin Şərq Qonşuluğu” layihəsi 
çərçivəsində Aİ və Şərqi tərəfdaş ölkələrindəki gənclər 
və gənclər təşkilatları arasında əməkdaşlığı inkişaf 
etdirir.
EU4Youth məzunlar şəbəkəsi: qeyri-rəsmi təhsil 
proqramlarında toplanan həvəs və təcrübəyə 
əsaslanaraq, Aİ-nin gənclər üçün müxtəlif 
təşəbbüslərinin məzunları Şərqi tərəfdaşlıq 
ölkələrindəki aztəminatlı gənclərin yerli icmalarında 
və Aİ-nin yerdəyişmə proqramlarında daha fəal 
iştirakını dəstəkləyirlər.

EU4Youth: Aİ-nin dəstəyi ilə biznes inkubatorlarının 
və innovasiya qruplarının yaradılması, sosial 
sahibkarlıq və məktəbi erkən tərk edənlər üçün 
qeyri-formal proqramların həyata keçirilməsi daxil 
olmaqla, sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş layihələr 
vasitəsilə sahibkarlıq potensialının gücləndirilməsi və 
əmək bazarına aid bacarıqların inkişafı məqsədilə ŞT 
regionu üçün 43 milyon avro ayrılıb.  
Əlverişsiz şəraitdə yaşayan gənclərin məşğulluq 
imkanlarının yaxşılaşdırılması və onların sahibkarlıq 
potensialının artırılması üçün 2017-2019-cu illər 
ərzində on irihəcmli layihə icra olunub və Şərqi 
tərəfdaş ölkələrində fəaliyyət göstərən 267 təşkilat 
EU4Youth proqramının bacarıqların artırılmasına dair 
kiçik qrant layihələrində iştirak edir.
Peşə Təhsili və Təlimi (PTT): bacarıqların 
təkmilləşdirilməsi, özəl sektorun PTT-yə cəlb 
olunmasına kömək və ixtisasların müasirləşdirilməsi 
və PTT-ni gənclər üçün cəlbedici etmək məqsədilə 
2017-2020-ci illər ərzində Aİ-nin ikitərəfli dəstəyi 
qismində 85 milyon avroya yaxın maliyyə vəsaiti 
ayrılıb. 
Avropa Təlim Fondu: gənclərin iş fəaliyyətinə 
başlamasına dəstək verən siyasətlərin 
hazırlanması, fəaliyyətə dair prioritetlərin 
müəyyənləşdirilməsi və milli gənclər startegiyalarını 
dəstəkləmək məqsədilə əməkdaşlığa dəstək verir. 
 

Aİ ŞƏRQİ TƏRƏFDAŞ ÖLKƏLƏRİNDƏ 
GƏNCLƏR ÜÇÜN MƏŞĞULLUQ İMKANLARININ 

YARADILMASINA VƏ FƏAL VƏTƏNDAŞLIĞIN 
TƏBLİĞİNƏ DƏSTƏK VERİR

GƏNCLƏR VƏ TƏHSIL PAKETININ 2020-CI ILƏ 
QƏDƏR VƏ ONDAN SONRAKI ILLƏRDƏ DƏYIŞIKLIK 
GƏTIRƏCƏYI GÖZLƏNILIR

#eu4youth
#strongertogether

https://eu4business.eu
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/research-innovation
https://eufordigital.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://www.etwinning.net/en/pub/etwinning-plus.htm
http://www.eapeuropeanschool.eu/
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eastern-partnership-youth-engagement-summit-discusses-new-deal-youth
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=All
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=All
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-alumni-network
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work


BÜTÖV ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI REGIONUNDAN GƏNCLƏRIN SƏDASI

BELARUS

UKRAYNA

AZƏRBAYCAN

MOLDOVA

ERMƏNISTAN

GÜRCÜSTAN

HANNA PISÇUK
Gənc Avropa səfirləri 

“Avropa Gənc Səfiri olaraq mənim 
üçün ən başlıcası, təcrübəm və 
fikirlərimi Belarusda və onun 

hüdudlarından kənarda gənclərlə 
bölüşə biləcəyim tədbirlər təşkil 

etmək, həyata keçirmək və iştirak 
etmək fürsətidir”.

STEFANIYA MARŞALENKO
ŞT Vətəndaş Cəmiyyəti Təqaüd Proqramı

“ŞT təqaüd proqramının iştirakçısı 
olmaq, ölkənin cəmiyyəti üçün 
faydalı müəssisə yaratmaqda 

liderliyi inkişaf etdirmək və peşəkar 
mentorlardan əvəzolunmaz təcrübə 
və biliklər əldə etmək üçün real bir 

fürsətdir”.

ZAUR ÜNSIZADƏ
EU4Youth  layihəsi

“Bu proqram, həm fərdi, həm də 
cəmiyyət üçün təsirli tədbirlərin həyata 
keçirilməsinin nə qədər vacib olduğunu 
vurğulayaraq sosial sahibkarlığa qarşı 
münasibətimi dəyişdi. Mən dəyişməyə 
və dünyanın dəyişməsinə inananlara 
mütləq bu proqramda iştirak etməyi 

tövsiyə edirəm”.

KONSTANTIN ARHIP  
Şərq Tərəfdaşlığı Məktəbi

“Bu məktəb ciddi tədris sistemi 
və məktəbdənkənar fəaliyyətlər 

sayəsində inkişafım üçün 
əvəzolunmaz imkan yaratdı. 

Burada  yaşadığım cəmiyyətə 
və bütün dünyaya müsbət təsir 
göstərmək istəyimi anladım”.

ALLA SOQOMONYAN
EU4Youth Məşğulluq və Sabitlik

“Həyatıma bu qədər güclü təsir 
edə biləcək və belə bir heyrətamiz 
layihənin olduğuna inanmazdım. 
İndi həyatımda böyük dəyişikliklər 

baş verir, düşüncə və hərəkət tərzim 
dəyişib və mən inanıram ki, biznesim 

böyüyəcək və uğurlu olacaq”.

DAVID KIRIA 
Erasmus+ Youth

“Düşünürəm ki, gənclər dünyanı 
yaxşıya doğru dəyişmək gücünə 
malikdirlər və Erasmus+ bunun 

baş verməsi üçün lazım olan bütün 
vasitələri təklif edir”.

DAHA ÇOX ÖYRƏN

Aİ-NIN GƏNCLƏRƏ DƏSTƏYI 
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

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

AVROPA TƏLIM FONDU  
www.etf.europa.eu 

eTWINNING PLUS PROQRAMI  
www.plus.etwinning.net 

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://www.etf.europa.eu/
https://plus.etwinning.net/

