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Наші головні цілі:
•	 Надавати інформацію про можливості програми Erasmus+ у молодіжній сфері 

і пропагувати програму, як новий і унікальний інструмент міжнародної молодіж-
ної співпраці у області неформальної освіти для розвитку потенціалу молодих 
людей та молодіжних організацій із країн Східного партнерства та росії

•	 Сприяння розвитку співпраці з країнами Східного партнерста і росією і  підтрим-
ка національних агенств  програми Erasmus+ у молодіжній сфері, а також надан-
ня допомоги молодіжним організаціям в налагодженні контактів, зміцненні парт-
нерства і підвищення рівня знань про специфіку регіонів

•	 Підвищити якість міжнародних молодіжних проектів, які реалізуються в рамках 
програми Erasmus+ у молодіжній сфері 

•	 Розвиток співпраці з державними структурами і неурядовими організаціями, 
які приймають активну участь у формуванні молодіжної політики в країнах Схід-
ного партнерства і в росії, особливо у питаннях визнання роботи з молоддю та 
неформальної освіти 

Erasmus+ у молодіжній сфері підтримує молодь і спеціалістів по роботі з молоддю 
із країн Східної партнерства і росії в рамках наступних акцій: 

Акція	1: 	Навчальна	мобільність

Навчальна	мобільність	молоді	
1)	 Молодіжні	обміни – це зустрічі груп молоді у віці від 13 до 30 років, які по-

ходять з різних середовищ з двох або більше країн; під час обміну, який може	
тривати	від	5	до	21	дня,	молодь має можливість спілкування на різні теми, 
а відтак і більше дізнатися про країни та культуру один одного.  

2)	 Європейська	волонтерська	служба	 (EVS) – створює можливість для моло-
дих людей у	віці	від	17	до	30	років стати волонтером (індивідуально або у гру-
пі) в іншій країні на	період	від	2	тижнів	до	12	місяців.   

Навчальна	мобільність	спеціалістві	по	роботі	з	молоддю	
•	 Семінари,	тренінги,	заходи	по	розвитку	партнерства,	ознайомчі	візити і 

стажування (для участі в цих проектах не має вікових обмежень). ці типи про-
ектів направлені на підтримку спеціалістів по роботі з молоддю і молодіжних 
організацій шляхом створення можливостей для обміну досвідом та напрацю-
вань,  а також створенням партнерських мереж і підготовки спільних проектів. 
вишезгадені проекти можуть тривати від 2 днів до 2 місяців. 

В	рамках	програми	Erasmus+ у молодіжній сфері  існують ще 2 акції, які (в об-
грунтованих випадках) можуть залучати партнерів з	 країн	 Східного	 партнер-
ства	і	з	Росії:	

Акція	2: Співпраця	в	області	інновацій	та	обміну	позитивним	
досвідом	

Стратегічні партнерства створюють можливості обміну інноваційним досвідом 
для організацій активних у сфері освіти, професійної підготовки та молоді, а та-
кож для підприємств, органів державної влади, організацій, які працюють у різ-
них соціально-економічних секторах. в результаті такої співпраці підвищується 
якість навчального процесу, професійної підготовки,  роботи з молоддю, а також 
стимулюється впровадження інституційної модернізації і соціальних інновацій. 

Акция	3:	Підтримка	реформ

залучення молоді і молодіжних організацій в структурний діалог по молодіжним 
питанням шляхом участі в міжнародних зустрічах, конференціях та інших заходах, 
які сприяють діалогу між молоддю та владою. 

Программа		
Erasmus+ 
	–	що	це?

Erasmus+ – це нова програма Європейсько-
го Союзу в області освіти, професійної під-
готовки, молоді і спорту, яка реалізується у 
період з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2020 
року із загальним бюджетом 14, 774 міліар-
дів євро.

Основні	напрямки	роботи:
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