
Європейська інформація та 
інформація про мобільність для 
молоді.



EURODESK
 
був заснований в 1990 році

присутній у 34 країнах з 36 членами

це молодіжна інформаційна мережа, 
офіційно визнана як організація 
підтримки Erasmus + (2014-2020)



У березні 1990 року Eurodesk  було сворено як невеликий 
регіональний проект для обслуговування сфери молодіжної 
роботи в Шотландії. 

З 1991 по 1994 рік надання послуг Eurodesk здійснювалось у 
Великобританії як мережева діяльність у 4 провінціях, з 
координацією мереж в Едінбурзі.

У 1994 році, на прохання Європейської Комісії, в Брюсселі було 
представлено модель Великобританії представникам молодіжних 
відділів з 7 держав-членів.

До червня 1995 року 7 національних підрозділів Eurodesk були 
успішно створені в Данії, Франції, Ірландії, Люксембурзі, 
Нідерландах, Португалії та Іспанії. 

У 1996 році в Брюсселі було створено відділ повного дослідження 
і координації - Eurodesk Brussels Link.

КЛЮЧОВІ ДАТИ



«В цілях 
підвищення 
інформованості 
молоді про 
можливості 
мобільності, щоб 
спонукати їх 
стати активними 
громадянами»

Підвищення рівня 
інформованості

МІСІЯ EURODESK 



ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ЄС:

✔ Покращити доступ молодих людей до 
якісних інформаційних послуг

✔ Дати молодим людям можливість 
скористатися своїми можливостями 
і приймати рішення, які базуються на їх 
власному досвіді

✔ Сприяти їх участі в суспільстві
✔ Збільшити участь молоді у 

молодіжній інформації



ЦІЛІ EURODESK:

✔ Полегшення доступ до європейської інформації щодо 
мобільності молоді

✔ Постачання та покращення послуг з європейської мобільності 
для молоді та тих, хто співпрацює з ними

✔ Співпраця з європейськими інституціями, мережами та 
асоціаціями в цій галузі (та з іншими європейськими та 
багатонаціональними органами)

✔ Надання інформації про можливості європейського 
фінансування



1. Працювати з кваліфікованим та підготовленим персоналом
 2. Наша інформація завжди безкоштовна
 3. Врахувати вимоги особистості
 4. Надати інформацію та поради всім молодим людям
5. Надати нейтральну інформацію 
6. Звертатися до інших інформаційних служб
7. Надати доступ до місцевої та регіональної інформації по всій 
Європі 
8. Наша інформація базується на відгуках і справжніх історіях 
9. Особливо звертатись до програм фінансової підтримки 
10. Працювати з перевіреними та довіреними джерелами

EURODESK ПРИНЦИПИ

Our principles



1. Незалежний 
2. Доступний
3. Всеосяжний 
4. Заснований на потребах 
5. Уповноважуючий
6. Той, що бере участь 
7. Етичний 
8. Професійний
9. Ініціативний 

ERYICA ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА 
ІНФОРМАЦІЙНА ХАРТІЯ 

ERYICA principles



ЯК ПРАЦЮЄ EURODESK? 

Виконавчий 
Комітет

Генеральна 
Асамблея

<1000 
компонентів

Brussels 
Link

36 Національних 
Eurodesk Центрів

Національні 
координатори



EURODESK В УКРАЇНІ
Eurodesk в Україні засновано 2 лютого 2018 
року

Національним координатором в Україні став 
National Youth Council of Ukraine – NYCUkraine

Відкриття координаційного офісу Eurodesk 
Ukraine /Євродеск Україна - гарна можливість 
для української молоді отримати додатковий 
ресурс для свого розвитку та мобільності

https://www.facebook.com/NYCUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARDsf3ZskUISWd8h08Chpv5MwqRNkGry-KENBnhC7WffXX0trDlRO_iuwkc0jQyouoJ6TTtJBFDP6dBs&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCwOkE5C704bUwKp3NVDa6datuiC7wtwjIVn3O378QZhr6NrvbyMnwZFYZqA263vISJKujz9TEctPZfQEsXU4VDFhevHW8MzbjF_kTET5qYbUBlaRR7TZ4fROny4xeE_LXXLg1wuM0KI4-QcgXUrxvb_nUg-gQKLmcH2n7MjxFnU6YczvSDnuUWeD_CqlY8Od6HxxfsbGkoMZVDWIguxA


СТРУКТУРА EURODESK 
В УКРАЇНІ:

Національні 
координатори Мультиплікатори



EURODESK УКРАЇНА НАДАЄ 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

✔ Європейські та українські можливості 
фінансування, що стосуються молодих 
людей та тих, хто працює з ними

✔ Мобільність молоді
✔ Програму Erasmus +
✔ Розвиток європейської молодіжної 

політики
✔ Структурований діалог (Молодіжний 

діалог ЄС)



ЩО МИ РОБИМО?

✔ Спілкуємся з молоддю 
✔ Створюємо постійні партнерські 

відносини між молодіжними 
інформаційними службами, школами, 
державними органами

✔ Надаємо доступ до інформацію та 
консультуємо щодо мобільності



НА ЩО ВПЛИВАЄМО?

✔ Мобільність: ставлення до мобільності
✔ Молоді люди: перехід до дорослого 

життя та зайнятості - виявлення 
конкретних потреб



ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС?

Для молодих людей, які мають меншу кількість можливостей, 
мають невеликий досвід роботи або не мають офіційного 
досвіду роботи, навички, отримані під час (неформального) 
навчання щодо мобільності навчання, особливо корисні, 
зокрема на ринку праці. Важливими перевагами є:
✔ Підвищення довіри / самооцінка та автономія
✔ Доступ до нових (молодіжних) мереж та зв’язків
✔ Краща орієнтація на кар'єрні ідеї та цілі
✔ Підвищена здатність бути мобільним для майбутньої 

зайнятості



НАЦІОНАЛЬНІ ОФІСИ EURODESK

Національні офіси організовують місцеві зустрічі, тренінги чи кампанії для 
мультиплікаторів. Національні координатори регулярно оновлюють 

мультиплікаторів з міжнародної мобільності для молодих людей.



МУЛЬТИПЛІКАТОРИ:

✔ Місцеві та регіональні 
молодіжні ГО

✔ Молодіжні 
інформаційні центри 
місцевих і 
регіональних установ 

✔ Європейські 
інформаційні центри

✔ Інші освітні та 
інформаційні партнери

ХТО ТАКІ MULTIPLIERS?



• Провідна інформаційна кампанія 
Eurodesk

• 1 місяць у жовтні
• 822 події
• У 22 країнах
• Близько 230 організацій-учасників
• Конкурс дизайну футболки Time to 

Move 



https://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk_awards_2016_project_catalo


EURODESK ONLINE 
ІНСТУРМЕНТИ

EURODESK.EU



EURODESK.EU

• Новини з мережі Eurodesk 
та останні проекти

• Оновлення останніх 
розробок молодіжної 
політики ЄС

• Короткий посібник для 
молодих людей для 
початку подорожей за 
кордон



• Вибір можливостей з бази 
даних програми в 5 
категоріях

• Всі можливості перевіряються 
на якість і відображається вся 
необхідна інформація для 
молодих людей, щоб почати 
свою подорож



Інформація від ЄС 
для молоді

Європейський 
молодіжний портал 
(EYP) є ініціативою 
Європейської комісії.

Eurodesk надає зміст 
для EYP, який 
доступний у 34 країнах 
і на 28 мовах.

https://europa.eu/youth/splash_en


Долучайтесь до Eurodesk Україна та 
ставайте мультиплікаторами!


