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Erasmus+ K2 FUTURE – Shaping the diverse future in community –
Wide dialogue to create and methodologically support a network for 
involving migrant youth into civic society

Переклад назви проекту: «Формування різноманітного 
майбутнього в громаді – Широкий діалог для створення і 
методологічної підтримки мережі залучення молодих мігрантів 
у громадянське суспільство»

Координатор проєкту: НТУ Дніпровська Політехніка

Термінреалізації: 12.2018 – 09.2020 (подовжено до 09.2021)

Партнери проєкту:
• International Center For Peace Andintegration Non-

Entrepreneurial (GE)
• Associazione Connecting Europe (IT)
• Fundacja Instytut Innowacji (PL)
• Inceptus (LT)

Бюджет проєкту: 59470 EUR
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Історія створення проєкту

Стратегічне планування

Erasmus+ KA1 Training Course 

INVOLVEMENT: Involving Embracing mentalities” 

Литва, 2017 рік

Дніпровська Політехніка: автор проєкту, партнер

Розширення партнерства, планування 

довготермінового проєкту FUTURE

Потреба створення методології адаптації

студентів з окупованих зон та іноземних 

студентів до локальної спільноти з 

використанням неформальної освіти



4

Завдання проєкту

❖ Об’єднати представників громадської та академічної 

спільноти України, Італії, Польщі, Литві та Грузії, для 

відкритого обміну знаннями та досвідом з теми міграції 

молоді

❖ Залучити досвідчених представників з різними 

професійними знаннями, які працюють у неурядових 

організаціях та університетах, для залучення молоді-

мігрантів до місцевої громади шляхом міжкультурного 

діалогу 

❖ Створення сталої молодіжної мережі для мігрантів країн 

Європи

❖ Розробка відповідної методології, яка спирається на 

поєднання формальних та неформальних освітніх 

інструментів
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Активності проєкту

1. Організаційна зустріч – Дніпро, Україна 

2. Тренінг курс «Інклюзивне суспільство» - Тракай, 

Литва

3. Тренінг курс « Формування майбутнього» – Дніпро, 

Україна

+Молодіжна конференція «Формування майбутнього» -

Дніпро, Україна

4.    Дебати «Майбутнє: ми в розмаїтті» - Тбілісі, Грузія

5.    Локальні заходи “Ми - майбутне” – країни партнери

6.    Заключна зустріч – Дніпро, Україна 
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Активності реалізовані в 2021 році

• Дебати «Майбутнє: ми в розмаїтті» - Тбілісі, 

Грузія

- Дебати між представниками громадського 

сектору, молодіжних центрів та вищих навчальних 

закладів щодо головних аспектів методології 

адаптації молоді з пост-міграційним досвідом в 

локальній громаді

- Заключна стадія формування методичного 

посібника для роботи в молоддю з пост-

міграційним досвідом

• Локальні заходи “Ми - майбутнє” – країни 

партнери

- Ознайомлення молоді міста з проблемою та 

долучення її до діалогу

- Просування ідеї інклюзії серед молоді через 

мистецтво

- Створення фотовиставки та арт-об’єкту на 

базі Дніпровської Політехніки
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Результати проєкту

від локального до міжнародного

-- Методичний посібник для молодіжних працівників, 

представників студентського самоврядування та вищих 

навчальних закладів, що включає:

1. Основні засади роботи з молоддю з досвідом міграції в сфері 

формального та неформального навчання

2. Методи неформальної освіти, які адаптивні та можливі до 

інтеграції в ВНЗ

3. Дебати як метод соціальної адаптації молоді на досвіді 

організацій та країн партнерів

- Збірник доповідей міжнародної молодіжної конференції 

- Інформаційний портал проєкту з результатами дослідження 

молоді в країнах партнерів та прогресом проєкту

- Мережа партнерських організацій та активної молоді, що 

зацікавлені в темі та готові розвивати локальні проєкти на тему 

інклюзії в своїх громадах



Співавтори:

Дякую за увагу!

Пряжнікова Катерина

Начальниця відділу міжнародних проєктів

priazhnikova.k.v@nmu.one


