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ЕС ПАДТРЫМЛІВАЕ МАГЧЫМАСЦІ
ПРАЦАЎЛАДКАВАННЯ І АКТЫЎНУЮ
ГРАМАДЗЯНСКУЮ ПАЗІЦЫЮ МОЛАДЗІ ВА
УСХОДНІХ КРАІНАХ-ПАРТНЁРАХ

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 шасцю краінамі-партнёрамі
Еўрапейскі саюз імкнецца пашырыць магчымасці для вучобы, працы, паўнацэннага ўдзелу ў жыцці грамадства і рэалізацыі патэнцыялу маладых
людзей.
У рэгіёне Усходняга партнёрства Еўрапейскі саюз выдзяляе для моладзі амаль 330 мільёнаў еўра падтрымкі ў рамках Пакета мер па моладзі і
адукацыі на 2017-2020 гады.
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

ЗАНЯТАСЦЬ І
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА

УДЗЕЛ І
ЛІДАРСТВА

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

EU4Youth: 43 мільёны еўра падтрымкі
ЕС 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.
У 2017-2019 гг. было запушчана дзесяць
буйных грантаў, каб падтрымаць магчымасці
працаўладкавання і прадпрымальніцкія
якасці моладзі з уразлівых груп. 267
арганізацый з Усходніх краін-партнёраў
удзельнічаюць у праектах малых грантаў
EU4Youth па нарошчванні патэнцыялу.

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.

Рэформа вышэйшай адукацыі: каля 65
мільёнаў еўра двухбаковай падтрымкі з боку
ЕС у 2017-2020 гадах. Падтрымка спрыяе
мадэрнізацыі і якасці сістэмы адукацыі.
eTwinning Plus: да 2020 года больш за
3 000 школ з усяго Усходняга партнёрства
далучыліся да сеткі eTwinning Plus, больш за
7 700 настаўнікаў удзельнічаюць у абменах і
ў мерапрыемствах па прафесійным развіцці.
Еўрапейская школа у Грузіі: адкрыты
ў верасні 2018 года цэнтр перадавога
досведу для школьнікаў з краін Усходняга
партнёрства, якія атрымаюць міжнародна
прызнаныя дыпломы. 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.

Прафесійная адукацыя і навучанне
(ПАН): каля 85 мільёнаў еўра двухбаковай
дапамогі ЕС на 2017-2020 гг. каб развіваць
навыкі, пашыраць удзел прыватнага
сектара ў прафесійнай адукацыі і навучанні,
мадэрнізаваць кваліфікацыі і павысіць
прывабнасць ПАН сярод моладзі.
Еўрапейскі фонд адукацыі: супрацоўніцтва,
спрыяючы фармулёўцы
мер палітыкі
падтрымкі моладзі пры пераходзе
да працоўнай дзейнасці, вызначэнне
прыярытэтаў і падтрымка адпаведнай
нацыянальнай моладзевай стратэгіі.

Стыпендыяльная
праграма
УП
для
грамадзянскай супольнасці: падтрымка
лідараў грамадзянскай супольнасці з Усходніх
краін-партнёраў ЕС для развіцця лідарскіх
здольнасцей і навыкаў – 80 стыпендыятаў з
рэгіёну УП 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.
Еўрапейскі корпус салідарнасці: з 2018
года адкрыты для моладзі з суседніх краін ва
ўзросце ад 18 да 30 гадоў.
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».
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.

ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ Ў РОЗНЫХ СФЕРАХ
Ініцыятывы EU4Business, EU4Innovation і EU4Digital падтрымліваюць, сярод іншых, і маладых людзей у сферы прадпрымальніцтва,
інавацый і лічбавых тэхналогій.
У бліжэйшы час: падтрымка маладых творчых талентаў у культурным сектары праз EU4Culture.

МАЛАДЫЯ ГАЛАСЫ З КРАІН УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА
АРМЕНІЯ

АЛА САГАМАНЯН

АЗЕРБАЙДЖАН

БЕЛАРУСЬ

ЗАУР УНСІЗАДА

ГАННА ПІШЧЫК

EU4Youth: Спрыянне занятасці і
стабільнасці

EU4Youth: Нарошчванне
патэнцыялу

“Я ніколі не думала, што праект
зможа так моцна паўплываць на
маё жыццё. Маё жыццё змянілася,
змяніўся лад мыслення і дзеяння, і
я веру, што мой бізнес будзе расці і
стане паспяховым”.

“Гэтая праграма сапраўды змяніла
мой погляд на сацыяльнае
прадпрымальніцтва, паказала, што
важна рабіць тое, што прыносіць
плён. Я б вельмі рэкамендаваў
гэтую праграму тым, хто верыць у
перамены”.

“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”.

ГРУЗІЯ

РЭСПУБЛІКА МАЛДОВА

УКРАІНА

ДАВІД КІРЫЯ

КАНСТАНЦІН АРХІП

Erasmus+ моладзь
"Я думаю, што ў моладзі ёсць імпэт, каб
змяніць свет да лепшага, а Erasmus+
прапануе ўсе інструменты, каб гэта
адбылося".

Паслы еўрапейскай моладзі

СТЭФАНІЯ МАРШАЛЕНКА

Еўрапейская школа
Усходняга партнёрства

Стыпендыяльная праграма УП для
грамадзянскай супольнасці

“Школа дала мне ўнікальную
магчымасць для росту, дзякуючы
грунтоўнасці праграмы і
пазакласнай дзейнасці. Я адчуў, што
хачу пазітыўна ўплываць на сваё
атачэнне, на грамадства, у якім я
жыву, на ўвесь свет”.

"Быць стыпендыятам УП - гэта
рэальная магчымасць палепшыць
лідарскія якасці, робячы карысную
справу для грамадства сваёй краіны, і
атрымаць бясцэнны досвед і веды ад
прафесійных ментараў".

ДАВЕДАЦЦА БОЛЬШ:
ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ З БОКУ ЕС

www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД АДУКАЦЫІ

www.etf.europa.eu

ПРАГРАМА eTWINNING PLUS

www.plus.etwinning.net

