
 

 

 

 

 

 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ 

В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ 

 

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти 

міжнародної співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 
підготовки, молоді і спорту на період з 2014 по 2020 рр. 
 

ЦІЛІ: 

 
 підвищити рівень ключових компетентностей молоді та молодіжних 

працівників; 

 залучити молодь до демократичного життя в Європі, до ринку праці, 
активного громадянства, міжкультурного діалогу, а також посилити 

соціальну інтеграцію та солідарність молоді; 
 підвищити якість молодіжної роботи, зокрема, через посилення співпраці 

між молодіжними організаціями та іншими стейкхолдерами Європи; 

 сприяти визнанню неформальної та інформальної освіти; 
 сприяти міжнародній співпраці у молодіжній сфері. 

 
МОЖЛИВОСТІ Еразмус+ У СФЕРІ “МОЛОДЬ”: 

 
 КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ: молодіжні 

обміни, волонтерські проекти та професійний розвиток молодіжних працівників; 

 

 КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні партнерства): співпраця між 

організаціями у сфері інновацій та обміну кращими практиками; 

 

 КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Структурний діалог): зустрічі між молодими людьми 

та тими, хто приймають рішення у сфері молодіжної політики. 

 
 
 КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ:  

 

o «Молодіжні обміни»,  в рамках яких групи молоді з різних країн співпрацюють із 

актуальних тем, при цьому відкриваючи для себе нові культури, звички та способи 

життя; 

o «Мобільність молодіжних працівників», що сприяє професійному розвиткові 

спеціалістів із роботи з молоддю завдяки семінарам, тренінгам, спостереженню за 

роботою спеціалістів та іншим можливостям, наданим мобільністю; 

o «Волонтерські проекти», що дозволяє молоді, як індивідуально, так і в групах, 

брати на себе певні зобов'язання у формі волонтерської служби на повний день в 

іншій країні, зокрема, у сферах культури, соціальної допомоги, цивільного захисту 

або довкілля. 

 

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html   
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 КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні партнерства) 

 
o «Стратегічні партнерства у сфері молоді» (як партнер) – впровадження 

інноваційних практик та реалізація спільних ініціатив із розвитку 

співробітництва, навчання та обміну досвідом на європейському рівні. 
Мінімум партнерства – 2 організації з двох різних країн-членів Програми. 

Участь країн-партнерів має бути детально обґрунтована та становити 
"додану вартість" для проекту. Тривалість проекту: 6 – 36 місяців. 
  

o «Розвиток потенціалу у сфері молоді» (Молодіжне вікно Східного 
партнерства) (як аплікант та партнер) – впровадження проектів для 

стажування молоді у сфері громадянського суспільства та партнерства для 
підприємництва. Мінімум партнерства – 3 організації-партнери тільки з 
країн-членів Програми (мінімум – 1 партнер) та країн Східного партнерства 

(мінімум – 1 партнер). Тривалість проекту: 9 – 24 місяці. 
 

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka2-proekty-spivpratsi.html    

 

 

 КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Структурний діалог) – передбачає підтримку 

«зустрічей молоді з особами, що приймають рішення у сфері молоді», сприяння 
активній участі в демократичному житті та зосередження на пріоритетах, 
установлених проектами структурованого діалогу між молоддю та особами, що 

приймають рішення. Заходи мають бути організовані у країнах-членах програми 
Еразмус+. Тривалість проекту: 3 – 24 місяці. Учасники: молоді люди (13 – 30 

років) та представники влади (без вікових обмежень).  
 

Детальніше: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka3-pidtrymka-reform.html   

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні (Проект ЄС) www.erasmusplus.org.ua  та у мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

 

 

 

Детальніше: 

Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ 
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua 

Facebook  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/ 

ERASMUS+ Youth. Інформаційний центр в Україні https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/   
Ресурсний центр САЛЬТО-МОЛОДЬ https://www.salto-youth.net/rc/eeca/   
Асоціація студентів та випускників Еразмус+ http://www.esaa-eu.org/about, www.em-a.eu  

Асоціація випускників Еразмус+ в Україні  https://www.facebook.com/groups/865454073482475/ 
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