
Покращення перспектив для молоді знаходиться в центрі уваги в галузі співпраці в рамках Східного партнерства. Спільно з 
шістьома країнами-партнерами, Європейський Союз має на меті створювати подальші можливості для молодих людей щодо 
навчання, роботи, повноцінної участі в житті суспільства, а також реалізації їхнього потенціалу. 
У регіоні Східного партнерства Європейський Союз виділяє близько 330 мільйонів євро для підтримки молоді в рамках Пакету 
заходів у галузі молоді та освіти на період 2017 – 2020 рр.  
Завдяки «Новому курсу для молоді», запропонованому Європейською Комісією в березні 2020 року в якості елемента політики 
Східного партнерства після 2020 року, очікується, що інвестиції в молодь будуть збільшені в цей період.

ПІДТРИМКА МОЛОДІ В РІЗНИХ СЕКТОРАХ  
Ініціативи EU4Business, EU4Innovation та EU4Digital підтримують, з-поміж іншого, молодих людей у галузі підприємництва, інновацій та 
цифрових технологій. 

Незабаром: підтримка для молодих креативних талантів у культурному секторі через EU4Culture. 

ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА 
МОБІЛЬНІСТЬ

АКТИВНА УЧАСТЬ 
ТА ЛІДЕРСТВО

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВО

Erasmus+: 210 млн євро для регіону Східного 
партнерства на період 2014–2020 рр., що 
дозволяє понад 80 000 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 
• Європейського корпусу солідарності 
• програм обміну для молоді 

Реформа вищої освіти: близько 65 млн євро у 
вигляді двосторонньої підтримки ЄС на період 
2017-2020 рр., що сприяє модернізації та 
забезпеченню якості системи освіти.

eTwinning Plus: До 2020 року понад 3000 
шкіл по всьому регіону Східного партнерства 
об'єднані через eTwinning Plus, і більш ніж 7700 
вчителів взяли участь у програмах обміну та 
професійного розвитку.

Європейська школа в Грузії: запущена 
у вересні 2018 року, світоч високоякісної 
підготовки для учнів із регіону Східного 
партнерства, які отримають міжнародно 
визнаний ступінь. Починаючи з третьої когорти 
учнів, які почали навчання у вересні 2020 року, 
105 молодих людей отримують високоякісну 
багатомовну та багатокультурну освіту, 
включаючи розуміння ЄС, його основних 
цінностей та Східного партнерства.

На четвертому Молодіжному форумі Східного 
партнерства в 2019 р. обговорювалося 
«Критичне мислення через медіаграмотність 
та активну участь», а віртуальний Молодіжний 
саміт Східного партнерства - 2020 сприяв 
обміну навколо ключових пріоритетів «Нового 
курсу для молоді» після 2020 року.

Стипендіальна програма для громадянського 
суспільства Східного партнерства: підтримка 
молодих лідерів громадянського суспільства зі 
Східних країн-партнерів ЄС у розвитку лідерства 
та навичок – у 2017-2020 роках було обрано 80 
стипендіатів із регіону Східного партнерства.

Стипендії громадянського суспільства для 
молоді EU4Youth: підтримка молодіжних 
організацій та близько 460 стипендіатів, що 
допоможе їм стати активними учасниками 
процесу розробки політики. 

Європейський корпус солідарності: з 2018 
року відкритий для молоді з сусідніх країн віком 
від 18 до 30 років.

Посли європейської молоді: понад 700 Послів 
європейської молоді (YEAs), що сприяють 
налагодженню співпраці між молоддю та 
молодіжними організаціями в ЄС та його 
Східних країнах-партнерах у рамках проєкту 
«Східне сусідство ЄС».

Мережа випускників EU4Youth: спираючись 
на ентузіазм та досвід, накопичений у 
програмах неформальної освіти, випускники 
різних молодіжних ініціатив ЄС підтримують 
більшу участь молодих людей зі Cхідних 
країн-партнерів у своїх місцевих громадах та 
програмах мобільності ЄС.

 

EU4Youth: 43 млн євро підтримки ЄС для 
регіону Східного партнерства для сприяння 
розвитку підприємницького потенціалу та  
навичок, необхідних для працевлаштування, 
через створення бізнес-інкубаторів та 
інноваційних кластерів, менторських програм 
з підприємництва, в тому числі із соціального 
підприємництва, а також неформальних 
додаткових навчальних програм для учнів, що 
покинули школу достроково.   

У 2017-2019 рр. було запущено десять 
великих грантових програм з метою 
підтримки працевлаштування та 
підприємництва серед молодих людей із 
соціально вразливих груп населення, і 267 
організацій зі Східних країн-партнерів беруть 
участь у невеликих грантових проєктах 
EU4Youth із розвитку потенціалу.

Професійна освіта та навчання (ПОН): 
близько 85 млн євро у вигляді двосторонньої 
підтримки ЄС на період 2017-2020 рр. для 
покращення навичок, стимулювання участі 
приватного сектору в галузі ПОН, модернізації 
кваліфікацій та посилення привабливості 
ПОН для молоді.

Європейський фонд освіти: підтримка 
співпраці через розробку політики, що 
підтримує молодь у переході від навчання 
до роботи, з метою визначення пріоритетних 
напрямів діяльності та підтримки національних 
стратегій щодо молоді.

ЄС ПІДТРИМУЄ МОЖЛИВОСТІ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА АКТИВНЕ 

ГРОМАДЯНСТВО МОЛОДІ У СХІДНИХ 
КРАЇНАХ-ПАРТНЕРАХ

ПАКЕТ ЗАХОДІВ У ГАЛУЗІ МОЛОДІ ТА ОСВІТИ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН ДО ТА ПІСЛЯ 2020 РОКУ 

#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
http://Європейського корпусу солідарності 
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
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/
http://Стипендії громадянського суспільства для молоді EU4Youth
http://Стипендії громадянського суспільства для молоді EU4Youth
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/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


ДУМКИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ІЗ РІЗНИХ ЧАСТИН РЕГІОНУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

БІЛОРУСЬ

УКРАЇНА

АЗЕРБАЙДЖАН

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА 

ВІРМЕНІЯ 

ГРУЗІЯ

ГАННА ПІЩИК
Посли європейської молоді

«Бути Послом європейської молоді 
для мене означає передусім 

можливість створювати, реалізовувати 
та брати участь у заходах, у яких я можу 
поділитися своїм досвідом та ідеями з 

молоддю в Білорусі та за її межами». 

СТЕФАНІЯ МАРШАЛЕНКО
Стипендіальна програма для 
громадянського суспільства 

Східного партнерства

«Бути стипендіатом Стипендіальної 
програми для громадянського 

суспільства Східного партнерства – 
це реальна можливість покращити 

лідерські навички у створенні корисного 
бізнесу для суспільства вашої країни, 
а також отримати безцінний досвід і 
знання від професійних менторів».

ЗАУР УНСІЗАДА
EU4Youth - "Нарощування 

потенціалу" 

«Ця програма насправді змінила мої 
погляди на соціальне підприємництво, 

акцентувавши увагу на важливості 
впливової діяльності. Я дуже 

рекомендую цю програму всім, хто 
вірить у зміни».

КОНСТАНТІН АРХІП  
Школа Східного партнерства

«Ця школа надала мені унікальну 
можливість зрости завдяки 

академічному суворому порядку та 
позакласній діяльності. Я виявив своє 
сильне бажання позитивно впливати 

на людей навколо себе, в суспільстві, в 
якому я живу, а також у всьому світі».

АЛЛА СОГОМОНЯН
EU4Youth - "Від працевлаштування 

до стабільності"

 «Я ніколи не думала, що якийсь проєкт 
може мати такий величезний вплив 
на моє життя. Моє життя змінилося, 
змінилися мої способи мислення та 

дій, і я вірю, що мій бізнес зростатиме 
та стане успішним».

ДАВІД КІРІЯ 
Erasmus+ - Програма для молоді

«Я вважаю, що молодь здатна змінити 
світ на краще, і Erasmus+ пропонує 

всі інструменти, щоб зробити це 
реальністю». 

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ:  

ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ МОЛОДІ   
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ОСВІТИ   
www.etf.europa.eu 

eTWINNING PLUS 
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/

