#eu4youth
#strongertogether

UE SPRIJINĂ OPORTUNITĂȚILE
DE ANGAJARE ȘI CETĂȚENIA
ACTIVĂ A TINERILOR DIN
ȚĂRILE PARTENERE DIN EST
UN PACHET PRIVIND TINERETUL ȘI EDUCAȚIA
VA ADUCE SCHIMBĂRI PÂNĂ ÎN 2020 ȘI DUPĂ
Îmbunătățirea perspectivelor pentru tineret este în centrul cooperării în cadrul Parteneriatului Estic. Împreună cu cele șase țări
partenere, Uniunea Europeană își propune să creeze în continuare oportunități pentru tineri de a învăța, lucra, participa pe
deplin în societate și de a-și realiza potențialul.
În cadrul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană acordă sprijin tinerilor în valoare de aproape 330 milioane EUR în cadrul
Pachetului privind Tineretul și Educația, pentru perioada 2017-2020.
Odată cu Oferta Nouă pentru Tineret/New Deal for Youth, propusă de Comisia Europeană în martie 2020, ca element al politicii Parteneriatului Estic dincolo de 2020, se așteaptă să crească investițiile în tineret în această perioadă.

EDUCAȚIE, FORMARE ȘI
MOB ILITATE

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
ȘI ANTREPRENORIAT

PARTICIPARE ȘI
LEADERSHIP

Erasmus+: 210 milioane EUR pentru regiunea
PaE pentru 2014-2020, permițând unui număr
de peste 80.000 de tineri, lucrători de tineret,
studenți și personal didactic să beneficieze de
oportunități de schimb, inclusiv:

EU4Youth: 43 milioane EUR în sprijin UE pentru
regiunea PaE pentru a stimula potențialul
antreprenorial și a dezvolta competențe
necesare pe piața muncii, prin înființarea
incubatoarelor de afaceri și a clusterelor de
inovare, a schemelor de mentorat axate pe
antreprenoriat, inclusiv antreprenoriat social,
și programe non-formale de recuperare pentru
cei care părăsesc școala timpuriu.

Cel de-al 4-lea Forum al Tineretului
Parteneriatului Estic din 2019 a discutat
“Gândirea critică prin educație media și
participare activă””, iar Summitul virtual al
Tineretului PaE din 2020 a promovat schimbul
în jurul priorităților cheie ale „Ofertei Noi
pentru Tineret” post-2020.

• Burse de studiu în Europa
• Schimburi de studenți
• Corpul European de Solidaritate
• Schimburi de tineri
Reforma învățământului superior: aproape
65 milioane EUR sub formă de sprijin bilateral
din partea UE pentru 2017-2020, contribuind la
modernizarea și asigurarea calității sistemului
de învățământ.
eTwinning Plus: Până în 2020, peste 3.000 de
școli din PaE sunt conectate prin eTwinning
Plus și peste 7.700 profesori sunt implicați în
schimburi și dezvoltare profesională.
Școala Europeană din Georgia: lansată în
septembrie 2018, un simbol al excelenței
pentru elevii din întreaga regiune PaE care
primesc o diplomă recunoscută la nivel
internațional. În cadrul celei de-a treia cohortă
de elevi care au început studiile în Septembrie
2020, 105 tineri primesc educație multilingvă
și multiculturală de înaltă calitate, inclusiv o
înțelegere a UE, a valorilor sale de bază și PaE.

Zece granturi mari au fost lansate în 20172019 pentru a sprijini capacitatea de inserție
profesională și antreprenoriatul în rândul
tinerilor defavorizați, iar 267 de organizații din
țările partenere din est participă la proiectele
EU4Youth de granturi mici pentru consolidarea
capacităților.
Educație și Formare Profesională (VET):
aproape 85 milioane EUR în sprijin bilateral
din partea UE pentru 2017-2020 pentru a
îmbunătăți competențele, a stimula implicarea
sectorului privat în VET, a moderniza calificările
și a face VET mai atractivă pentru tineri.
Fundația Europeană de Formare: sprijină
cooperarea prin cartografierea politicilor care
sprijină tinerii în tranziția lor la muncă, pentru
a identifica domeniile prioritare de acțiune și
pentru a sprijini strategiile naționale de tineret.

Programul Bursele Societății Civile al PaE:
susține tinerii lideri ai societății civile din țările
partenere din est în dezvoltarea leadershipului
și a competențelor – 80 de bursieri din
regiunea PaE au fost selectați în 2017-2020.
Bursele Societății Civile pentru Tineret ale
EU4Youth: sprijină organizațiile de tineret și
aproximativ 460 bursieri pe calea de a deveni
participanți activi în elaborarea politicilor.
Corpul European de Solidaritate: deschis
tinerilor din țările vecine, cu vârsta cuprinsă
între 18 și 30, din 2018.
Tineri Ambasadori Europeni: peste 700 ‘Tineri
Ambasadori Europeni’ (YEA) care promovează
cooperarea dintre tineri și organizațiile de
tineret în UE și țările partenere din est, ca
parte a proiectului ‘VECINII UE de la est’.
Rețeaua de absolvenți EU4Youth: bazânduse pe entuziasmul și experiența dobândită
în programele de educație non-formală,
absolvenții diferitor inițiative pentru tineret ale
UE susțin un angajament mai mare al tinerilor
dezavantajați din țările partenere din est în
comunitățile lor locale și în programele de
mobilitate ale UE.

SPRIJIN ACORDAT TINERILOR DIN DIFERITE SECTOARE
Inițiativele EU4Business, EU4Innovation și EU4Digital sprijină, printre alții, tineri în domenii precum antreprenoriatul, inovația
și digital.
În curând: sprijin pentru tinere talente creative în sectorul cultural prin EU4Culture.

VOCI TINERE DIN TOT PARTENERIATUL ESTIC
ARMENIA
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BELARUS
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HANNA PISHCHYK

EU4Youth Angajabilitate &
Stabilitate

EU4Youth Consolidarea
Capacităților

Tineri Ambasadori Europeni

“Niciodată nu am crezut că
un proiect ar putea avea așa
influență imensă asupra vieții
mele. Viața mea s-a schimbat,
mi-am schimbat modul de a
gândi și de a acționa, și cred că
afacerea mea va crește și va
deveni de succes.”

“Acest program mi-a schimbat
cu adevărat perspectiva
asupra antreprenoriatului
social, accentuând importanța
activităților de impact. Aș
recomanda cu mare încredere
acest program oricui crede în
schimbare.”

GEORGIA

REPUBLICA MOLDOVA

“Ceea ce contează cel mai mult
în a fi un Tânăr Ambasador
European este oportunitatea de
a crea, implementa și participa la
activități, în care îmi pot împărtăși
experiența și ideile cu tineretul din
Belarus și nu numai.”

UCRAINA

DAVID KIRIA

CONSTANTIN ARHIP

STEFANIA MARSHALENKO

Erasmus+ Tineret

Școala Parteneriatului Estic

Bursele Societății Civile din PaE

“Cred că tinerii au puterea de
a schimba lumea spre bine,
iar Erasmus+ oferă toate
instrumentele necesare pentru a
realiza acest lucru.”

“Școala mi-a dat o șansă unică de
a crește, datorită rigorii academice
și implicării extracurriculare. Miam descoperit pasiunea de a avea
un impact pozitiv în jurul meu, în
societatea în care trăiesc, precum și în
întreaga lume. “

“A fi un Bursier PaE este o
oportunitate adevărată de a
îmbunătăți abilitățile de leadership
în crearea unei afaceri utile pentru
societatea țării tale și pentru a
câștiga experiență și cunoștințe
de neprețuit din partea mentorilor
profesioniști.”

AFLĂ MAI MULTE:
SPRIJINUL UE PENTRU TINERET
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE
www.etf.europa.eu
eTwinning PLUS
www.plus.etwinning.net

