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Виняткові заходи щодо інтеграції молоді України 
до проєктів з мобільності Програми ЄС Еразмус+ в Європі 

на період війни в Україні 
 
З метою створення умов для підтримки освітян України у період війни в межах затверджених 
Директив Європейського Союзу E+/NA/DIR/2022/017, E+/NA/DIR/2022/019 та 
E+/NA/DIR/2022/021 Європейська Комісія інформує про здійснення виняткових заходів, 
оголошених для сприяння інтеграції представників з України у проєкти напряму: 
 

Міжнародна мобільність у сфері молоді 
 

Типи проєктів 
Заходи для сприяння інтеграції українців  

у період війни 

 
KA153 Проєкти 
мобільності для 
молодих людей 
 
KA152 Проєкти 
мобільності для 
молодіжних 
працівників  
  
KA154 Участь у 
молодіжних заходах 

 
Прийнятні учасники:  
 
Вхідна мобільність з України вже дозволена відповідно до 
правил Керівництва до Програми.  
У випадках, коли відправляюча організація з України не може 
виконувати свої регулярні обов'язки, застосовуватиметься 
наступний процес: 
 

 Приймаючій організації буде дозволено на добровільній 
основі взяти на себе ролі та відповідальність 
відправляючої організації і виконувати перевірку 
відповідності вимогам на тих же засадах, що були б 
виконані «організацією-відправником з України». 
 

 Приймаюча організація перевіряє відповідність учасника 
на основі його документів (паспорт/посвідка на 
проживання) та вікового обмеження для діяльності, до 
якої це обмеження застосовується. 
 

 Національні Агентства під час консультацій зі своїми 
національними органами визначають, які документи 
приймають. 

 

ESC51 Волонтерська 
діяльність 

Прийнятні учасники:  
 
Вхідна мобільність з України вже дозволена відповідно до 
правил Керівництва до Програми.  

 Учасник з України, який займався короткостроковим 
індивідуальним волонтерством, може займатися іншою 
короткостроковою або довгостроковою діяльністю, якщо 
загальний період не перевищує 14 місяців. 

 Учасник з України, який займався довгостроковою 
волонтерською діяльністю, може займатися 
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короткостроковою індивідуальною діяльністю або іншою 
довгостроковою діяльністю, якщо загальний період не 
перевищує 14 місяців. 

 
Як визначається відповідність вимогам? 
 

 Приймаюча організація перевіряє відповідність вимогам 
на тій самій основі, що й допоміжна («відправляюча 
організація») з України. 

 Приймаюча організація перевіряє відповідність вимогам 
на основі документів учасника (паспорт/посвідка на 
проживання) та за віком (учаснику має бути 18 і не більше 
30 років на момент початку діяльності). 

 Національні Агентства під час консультацій зі своїми 
національними органами визначають, які документи 
приймають. 

 
Практичні аспекти реалізації: 

 Дозволено приймати волонтерів, які приїжджають з 
України, без зобов’язання мати допоміжну 
(відправляючу) організацію. 

 Обов’язки допоміжної організації (як зазначено в 
Керівництві до Програми Європейського Корпусу 
Солідарності, стор. 40) бере на себе приймаюча 
організація. 

 Приймаюча організація не зобов’язана подавати заявку на 
отримання Quality Label на допоміжну роль у цьому 
випадку. 

 У випадку, якщо волонтер бере участь у новій 
транскордонній волонтерській діяльності в межах 
дозволених правил відповідності, він/вона/вони будуть 
розглядатися як нові учасники з метою додаткового 
страхування Європейського Корпусу Солідарності. 

 
Залишились запитання? 

Запрошуємо звертатись до команд: 
Ресурсного центру SALTO – YOUTH https://www.salto-youth.net/rc/eeca/  

Щодо допомоги Україні - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/eecafwdlinks/helpukraine/  
Інформаційного центру Еразмус+ Молодь та Європейський корпус солідарності - 

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine  
Національного офісу Еразмус+ в Україні! 

Наші контакти: office@erasmusplus.org.ua +380993322645 (viber/whatsapp/telegram) 
Facebook: https://www.facebook.com/NEOinUkraine/ 
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