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ERASMUS+ Youth. 
Інформаційний центр 

в Україні



ERASMUS+

програма Європейського 
Союзу, що підтримує проекти, 

партнерства, заходи і 
мобільність у сфері освіти, 

підготовки, молоді та спорту



ERASMUS+

S 2014-2020 роки

S 14.774 мільярди Євро





Пріоритети ERASMUS+ Youth

Цифрові

навички, 

підприємництво, 

багатомовність

тощо

Інформаційно-

комунікативні

технології

Міжнародне

визнання

навичок та 

кваліфікацій



Молодь з меншими
можливостями



Ключові акції



KA1
Проекти молодіжної мобільності



KA1
Проекти молодіжної мобільності

S Мобільність молодих людей:

S Молодіжні обміни

S Європейська волонтерська служба

S Мобільність молодіжних працівників: 

S Навчання та мережева співпраця молодіжних 
працівників: міжнародні семінари, тренінгові курси, заходи 

з налагодження партнерства, навчальні візити, стажування 
або спостереження у молодіжній організації за кордоном



KA2
Розвиток потенціалу у сфері молоді



KA2
Розвиток потенціалу у сфері молоді

Молодіжне вікно Східного партнерства:

S Стипендії громадянського суспільства для 
молоді: менторство, спостереження за роботою 
спеціалістів в організаціях за кордоном, та, як 
результат, реалізація власних ініціатив після 
повернення

S Партнерство для підприємництва:
підприємницька освіта та соціальне підприємництво



KA3
Підтримка реформ



KA3
Підтримка реформ

Структурний діалог: зустрічі між молодими
людьми та тими, хто приймають рішення у сфері
молодіжної політики





Європейська волонтерська
служба (EVS)

S Волонтерська допомога в іншій країні

S Тривалість: 2 тижні – 12 місяців

S Тривалість групових проектів (мінімум 10 учасників) та 
проектів для учасників з меншими можлиовостями: 2 тижні –
2 місяці

S Вік учасників: 17-30 років

S Кількість учасників: 1-30

S Організації мають отримати акредитацію, щоб приймати або
відправляти волонтерів EVS



ЄВС Акредитація

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/


Ролі організацій

S Координуюча

S Відправляюча

S Приймаюча



Що покриває програма?

S кошти на подорож

S організаційна підтримка

S мовна підтримка (тільки для довготривалого ЕВС)

S кишенькові

S кошти, пов’язані з особливими потребами 

S виняткові витрати (віза, реєстрація, вакцинація)

S страхування



Де знайти інформацію?



SALTO-YOUTH 
Eastern Europe & Caucasus 

Resource

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/databases/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/evs-accreditations/databases/


Європейський молодіжний
портал

https://europa.eu/youth/volunteering_en
https://europa.eu/youth/volunteering_en


Коли та куди подавати
проекти?

 1 лютого, 26 квітня, 4 жовтня – К1, К2, К3 –

до Національних агенцій

 8 березня – KA2 (Молодіжне вікно Східного

партнерства) – до Виконавчої Агенції в 

Брюсселі



Мережа Інформаційних
центрів ERASMUS+ Youth 

S створена у червні 2017 року за підтримки
Ресурсного центру SALTO EECA

S на базі активних організацій

S у 7 країнах Східної Європи та Кавказу 
(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 
Росія та Україна)

S В Україні – на базі громадської організації «Центр 
євроініціатив»



Цілі

S інформувати про можливості для молодих
людей та молодіжних організацій в рамках 
програми ERASMUS+

S підтримувати організації у реалізації проектів
в рамках програми ERASMUS+



Цільові групи

S молодіжні організації та молодіжні працівники

S актори молодіжної політики та інші ключові
інституції

S молоді люди



Інформаційний центр 
інформує про

Всі можливості із неформальної освіти
молоді в рамках програми ERASMUS+, 

доступні для України



Діяльність центру

Консультації, збір та оновлення інформації
про ERASMUS+ Youth:

S Facebook.com/EPlus.Ukraine

S info.Ukraine@salto-youth.net

S +38 (050) 878-92-27

S Набережна р. Стрілки, 22, Суми, 40009





S

Запрошуємо до 
співпраці!

Facebook.com/EPlus.Ukraine


