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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
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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

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

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

3. Заключна зустріч – Дніпро, Україна
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Планування проєкту – узгодження/підготовка до подачі

Спроможність бухгалтерської команди до 
роботи з грантовими коштами

Досвідчена та вмотивована команда проєкту

Підтримка проєкту представниками управління 
організації (співфінансування та наявні власні 
кошти для реалізації до звітування)
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Формування консорціуму – Пошук партнерів

Критерії відбору партнерів:

- Мотивація партнера до участі

- Підтверджений локальний досвід

- Внесок у проєкт (досвід та 
залучення фінансів)

- Досвід представників організації

Ретельне планування та 
узгодження деталей:
- Співбесіда з представниками 
організації-партнера

- Узгодження ролі партнера

- Фінансові умови участі

Слід уникати:

- Партнерів, які шукають учасників в 
соціальних мережах з обов’язковим
participation fee

- Обов’язкової концепції «mutual 
partnership»

- Партнерів, які не можуть надати 
підтвердження локальної активності 
та займаються виключно 
міжнародними проєктами

- Вибір партнерських країн, 
базуючись виключно на туристичних 
інтересах
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Важливі аспекти

Підготовчий етап

• Планування бюджету 
фінансовим 
менеджером проєкту
(гнучкість, різниця 
курсів, планування з 
урахуванням 
законодавства України)

• Використання 
актуальних аплікаційних 
форм та ретельне 
вивчення правил

• Актуальна інформація в 
профілі організації на 
порталі (валідація)

• Увага до деталей, 
документів та звітності 
до початку проєкту

Реалізація проєкту

• Реалізація проєкту
потребує час, 
необхідність 
планування суміщення

• Додаткова угода з 
партнерськими 
організаціями з чітким 
переліком обов’язків

• Дисемінація важлива 
впродовж всього 
терміну реалізації 
проєкту всіма членами 
консорціуму

• Увага до використання 
символіки програми та 
партнерів

Звітування

• Готові нотатки для звіту 
та послідовне 
створення фінансової 
звітності під час проєкту

• Готовність до аудиту

• Сканування та 
зберігання звітних 
документів (за три роки 
можуть втратити колір)
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Основні засади менеджменту проєкту

Інформування 
координатора від 

EACEAщодо
змін/труднощів

Прийняття рішень в 
партнерстві/команді, 

їх думка має 
значення

Узгодження роботи з 
відділом 

міжнародних 
проєктів

Чіткі ролі в команді 
проєкту, 

відповідальність, 
комунікація

Відсутність
номінального 
координатора

Послідовність 
активностей проєкту, 

орієнтованість на 
результат



Співавтори:

Дякую за увагу!

Пряжнікова Катерина

Начальниця відділу міжнародних проєктів

priazhnikova.k.v@nmu.one


