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ЕС І БЕЛАРУСЬ:
ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ МОЛАДЗІ

ПАКЕТ ПА МОЛАДЗІ І АДУКАЦЫІ ДЛЯ КАНКРЭТНЫХ
ЗМЕН ДА 2020 ГОДА І Ў НАСТУПНЫ ПЕРЫЯД
Лепшыя перспектывы для моладзі ляжаць у аснове супрацоўніцтва ў рамках Усходняга партнёрства. Разам з Беларуссю
Еўрапейскі саюз імкнецца стварыць магчымасці для вучобы, працы, паўнацэннага ўдзелу ў жыцці грамадства і рэалізацыі
патэнцыялу маладых людзей. У рэгіёне Усходняга партнёрства Еўрапейскі саюз прадастаўляе для моладзі на 2017-2020 гады
амаль 330 мільёнаў еўра падтрымкі.
Чакаецца, што, дзякуючы Новаму курсу для моладзі, які быў прапанаваны Еўрапейскай камісіяй у сакавіку 2020 года ў якасці элемента
палітыкі Усходняга партнёрства пасля 2020 года, за гэты перыяд вырастуць інвестыцыі ў моладзь.

АДУКАЦЫЯ, НАВУЧАННЕ І МАБІЛЬНАСЦЬ
Erasmus+: 210 мільёнаў еўра на рэгіён Усходняга партнёрства на
2014-2020 гады, што забяспечвае магчымасць удзелу ў праграмах
абмену для больш за 80 000 маладых людзей, працаўнікоў моладзевых
арганізацый, студэнтаў і выкладчыкаў:
• стыпендыі для навучання ў Еўропе
• студэнцкія абмены
• Еўрапейскі корпус салідарнасці
• моладзевыя абмены
- У 2014-2019 гадах дзякуючы фінансаванню ЕС 2 032 студэнты і
навуковых супрацоўніка з Беларусі атрымалі магчымасць вучыцца ці
выкладаць у ЕС, а 1 081 грамадзянін краін ЕС – вучыцца ці выкладаць у
Беларусі; 24 студэнты з Беларусі атрымалі поўныя стыпендыі Erasmus
на магістарскія праграмы.
- Абменамі Erasmus+ скарысталася 4 030 маладых беларусаў
і моладзевых работнікаў, з іх 93 бралі ўдзел у спецыяльных
мерапрыемствах, скіраваных на моладзь і асоб на кіруючых пасадах.

Еўрапейская школа у Грузіі: адкрыты ў верасні 2018 года цэнтр
перадавога вопыту для школьнікаў з краін Усходняга партнёрства, у
тым ліку і з Беларусі, якія атрымаюць міжнародна прызнаны дыплом. З
улікам трэцяй групы навучэнцаў, што прыступіла да вучобы ў верасні
2020 года, у школе вучыцца 105 маладых людзей. Яны атрымліваюць
шматмоўную і шматкультурную адукацыю, вывучаюць Усходняе
партнёрства, ЕС і яго асноўныя каштоўнасці.
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Вільнюсе: падтрымка ЕС у
памеры 7 мільёнаў еўра з 2011 года для доступу маладых беларусаў да
незалежнай вышэйшай адукацыі.
Прафесійная мабільнасць: 7,5 мільёнаў еўра для праграмы мабільнасці
MOST, якая з 2015 года прапануе кароткачасовыя абмены для
прафесіяналаў з Беларусі – 2 200 беларусаў, зацікаўленых у стварэнні
ўласнага бізнесу ці развіцці МСП, прынялі ўдзел у кароткатэрміновых
мерапрыемствах, прысвечаных прадпрымальніцтву і інавацыям, у
краінах ЕС з наступным працягам навучання.

ЗАНЯТАСЦЬ І ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА
EU4Youth: 43 мільёны еўра для рэгіёну УП на ўмацаванне
прадпрымальніцкага патэнцыялу і развіццё навыкаў для рынку працы
праз стварэнне бізнес-інкубатараў і інавацыйных кластараў, ментарскіх
схем, скіраваных на прадпрымальніцтва, у тым ліку сацыяльнае,
і нефармальныя праграмы падрыхтоўкі для людзей з няпоўнай
адукацыяй.
Беларусь прымае ўдзел у трох грантавых праектах EU4Youth,
запушчаных у 2017-2019 гадах для падтрымкі занятасці і
прадпрымальніцтва сярод моладзі з уразлівых груп. 53 арганізацыі
з Беларусі ўдзельнічаюць у праектах малых грантаў EU4Youth па
нарошчванні патэнцыялу.

Прафесійная адукацыя і навучанне: на 2017-2021 гады прадугледжана
падтрымка ЕС памерам у 11,5 мільёнаў еўра для «Занятасці, прафесійнай
адукацыі і навучання ў Беларусі». Праграма забяспечвае лепшае
суаднясенне прапановы з боку прафесійнай адукацыі з попытам з
боку рынку працы, удасканаленне прафесійных навыкаў і перспектыў
працаўладкавання для моладзі.
Еўрапейскі фонд адукацыі: супрацоўніцтва, спрыяючы фармулёўцы
мер палітыкі падтрымкі моладзі пры пераходзе да працоўнай
дзейнасці, вызначэнне прыярытэтаў і падтрымка адпаведнай
нацыянальнай моладзевай стратэгіі – гл. справаздачу па Беларусі.

УДЗЕЛ І ЛІДАРСТВА
На 4-ым Моладзевым форуме Усходняга партнёрства ў 2019 годзе
абмяркоўвалі тэму «Крытычнае мысленне праз медыяпісьменнасць і
актыўны ўдзел», а віртуальны Моладзевы саміт УП 2020 года садзейнічаў
абмену ідэямі наконт прыярытэтных задач «Новага курсу для моладзі»
пасля 2020 года.
Стыпендыяльная праграма УП для грамадзянскай супольнасці:
падтрымка лідараў грамадзянскай супольнасці з усходніх краін-партнёраў
ЕС для развіцця лідарскіх здольнасцей і навыкаў –
3 стыпендыяты з Беларусі за 2017-2020 гг.
Моладзевая стыпендыяльная праграма EU4Youth для грамадзянскай
супольнасці: падтрымка моладзевых арганізацый і каля 460 стыпендыятаў
на шляху да іх актыўнага ўдзелу ў працэсе распрацоўкі палітыкі.

Паслы еўрапейскай моладзі: больш за 700 паслоў еўрапейскай моладзі
ўмацоўваюць супрацоўніцтва паміж моладдзю і моладзевымі арганізацыямі
ЕС і яго Усходніх краін-партнёраў у рамках праекту «Усходняе суседства
ЕС» – знаёмцеся з пасламі еўрапейскай моладзі з Беларусі.
Сетка выпускнікоў EU4Youth: пабудаваная на энтузіязме і вопыце,
набытым дзякуючы праграмам нефармальнай адукацыі, сетка выпускнікоў
розных моладзевых ініцыятыў ЕС спрыяе большай уцягнутасці ўразлівай
моладзі з Усходніх краін-партнёраў у жыццё іх мясцовых супольнасцей, а
таксама ў праграмы мабільнасці ЕС. Падчас пілотнай фазы 10 выпускнікоў
EU4Youth з Беларусі выйдуць на сувязь з па меншай меры 50 маладымі
людзьмі з уразлівых груп у сваіх супольнасцях.

ГАЛАСЫ МОЛАДЗІ З БЕЛАРУСІ
СТЫПЕНДЫЯТ ПРАГРАМЫ УП ДЛЯ
ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

ПРАЕКТ EY4YOUTH: СПРЫЯННЕ
ЗАНЯТАСЦІ І СТАБІЛЬНАСЦІ

ЕЎРАПЕЙСКІ КОРПУС
САЛІДАРНАСЦІ

ІГАР ЗАГРЭКАЎ

НАТАЛЛЯ ЦІТОВА

АНАТОЛЬ БЛЕЦКО

Стыпендыят праграмы УП для
грамадзянскай супольнасці

Бенефіцыяр праекта EU4Youth

Працаваў валанцёрам Еўрапейскага
корпуса салідарнасці ў СМІ ў Францыі

«Стыпендыя дапамагла мне
рэалізаваць свой лідарскі патэнцыял.
Быць лідарам у сваёй супольнасці
— гэта цудоўна, цікава, важна! Мне
ўдалося сабраць самых розных
людзей, з якімі мы змаглі дасягнуць
выдатных вынікаў у сваім рэгіёне».

ГРАНТАВАЯ ПРАГРАМА
EU4YOUTH: ШКОЛЬНЫ САД

«Грант, які я атрымала, стаў вельмі
прыемным і неабходным бонусам
да вучэбных курсаў EU4Youth. Але
атрыманыя веды несувымерныя з
любымі грашыма».

«У мяне быў досвед працы
аператарам, рэжысёрам,
відэарэдактарам, фатографам, і мне
гэта падабалася. Я таксама працаваў
з моладдзю ў адукацыйным цэнтры.
Гэты год быў незабыўным і адным з
лепшых у маім жыцці!»

ПАСОЛ ЕЎРАПЕЙСКАЙ
МОЛАДЗІ

ERASMUS+ МОЛАДЗЬ

АРЦЁМ ШАКУНОЎ

ГАННА ПІШЧЫК

МАРЫНА КАРАЛЁВА

Бенефіцыяр праекта EU4Youth

Пасол еўрапейскай моладзі,
Беларусь

Удзельнічала ў навучальным курсе
Erasmus+ у Чэхіі

«Для мяне самае галоўнае ў тым, што
я пасол еўрапейскай моладзі, — гэта
магчымасць ствараць, здзяйсняць і
ўдзельнічаць у мерапрыемствах, дзе
можна падзяліцца досведам і ідэямі
з моладдзю ў Беларусі і па-за яе
межамі».

«За восем дзён навучання я атрымала
велізарную колькасць ведаў і
матывацыі для самаразвіцця. Я
сустрэла выдатных людзей, якія сталі
маімі сябрамі. Трэнінг — найлепшае
спалучэнне вучобы і адпачынку!»

«Я жыву ў вёсцы і бачу сябе ў будучыні
сельскім прадпрымальнікам.
Дзякуючы праекту я даведаўся пра
цікавыя тэндэнцыі ў аграбізнесе. Я
ганаруся тым, што прымаю ўдзел у
распрацоўцы турыстычнага маршруту
ў нашым школьным садзе».

ДАВЕДАЦЦА БОЛЬШ:
ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ З БОКУ ЕС
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ОФІС ERASMUS+ У БЕЛАРУСІ
www.erasmusplus.by/
БЕЛАРУСКІ МОЛАДЗЕВЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЦЭНТР ПРАГРАМЫ ERASMUS+
www.facebook.com/EP.belarus
ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД АДУКАЦЫІ
www.etf.europa.eu
СТЫПЕНДЫІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ
www.fellowships.eapcivilsociety.eu

