
Європейська інформація 
та інформація про 
мобільність для молоді





ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ЄС:

✓ Поліпшити доступ молодих людей 

до якісних інформаційних послуг

✓ Дати молодим людям можливість 

скористатися своїми 

можливостями і приймати рішення, 

які базуються на їх власному досвіді

✓ Сприяти їх участі в суспільстві

✓ Збільшити участь молоді у 

молодіжній інформації



EURODESK

✓ Був заснований в 1990 році у 
Шотландії

✓ Присутній у 34 країнах з 36
членами

✓ Це молодіжна інформаційна 
мережа, офіційно визнана як 
організація підтримки Еrasmus + 
(2014-2020)



«Діє в цілях підвищення інформованості молоді про 
можливості мобільності, щоб спонукати їх стати активними 

громадянами»

Підвищення рівня інформованості

МІСІЯ EURODESK



EURODESK ПРИНЦИПИ

1. Працювати з кваліфікованим та підготовленим персоналом

2. Наша інформація завжди безкоштовна

3. Врахувати вимоги особистості

4. Надати інформацію та поради всім молодим людям

5. Надати нейтральну інформацію 

6. Зверніться до інших інформаційних служб

7. Надати доступ до місцевої та регіональної інформації

8. Наша інформація базується на відгуках і справжніх історіях 

9. Особливо звертатись до програм фінансової підтримки 

10. Працювати з перевіреними та довіреними джерелами



ERYICA ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА 
ІНФОРМАЦІЙНА ХАРТІЯ 

1. Незалежний 

2. Доступний

3. Всеосяжний 

4. Заснований на потребах 

5. Уповноважуючий

6. Той, що бере участь 

7. Етичний 

8. Професійний

9. Ініціативний 



EURODESK В УКРАЇНІ

✓ EURODESK в Україні засновано 2 лютого 2018 року

✓ Національним координатором в Україні став National 
Youth Council of Ukraine – NYCUkraine

✓ Відкриття координаційного офісу EURODESK 
UKRAINE - гарна можливість для української молоді 
отримати додатковий ресурс для свого розвитку та 
мобільності

✓ Розробка позиційного документу про «Молодіжну 
інформацію» на позачерговій Генеральній Асамблеї 
NYCUkraine



ЛИСТ ПІДТРИМКИ EURODESK В УКРАЇНІ

“Міністерство Молоді та Спорту 
України підтримує ініціативу 
Національної Молодіжної Ради 
України координувати 
EURODESK в Україні."



ЛИСТ ПІДТРИМКИ EURODESK В УКРАЇНІ

Національні 
координатори Мультиплікатори

СТРУКТУРА EURODESK
В УКРАЇНІ:



EURODESK В УКРАЇНІ

✓ Ініціювали сворення
Робочої групи з 
молодіжної інформації
при Міністерстві молоді
та спорту України!



EURODESK В УКРАЇНІ

✓ Розробили пропозиції з 
молодіжної інформації до 
молодіжно стратегії 2030

«             

»



ЩО МИ РОБИМО?

✓ Спілкуємся з молоддю там, де вона є

✓ Створюємо постійні партнерські 

відносини між молодіжними 

інформаційними службами, школами, 

державними органами

✓ Надаємо доступ до інформацію та 

консультуємо щодо мобільності



НА ЩО ВПЛИВАЄМО?

✓ Мобільність: ставлення до 

мобільності

✓ Молоді люди: перехід до дорослого 

життя та зайнятості - виявлення 

конкретних потреб



ЦІЛІ EURODESK:

✓ Полегшення доступ до європейської інформації щодо 

мобільності молоді

✓ Постачання та покращення послуг з європейської мобільності 

для молоді та тих, хто співпрацює з ними

✓ Співпраця з європейськими інституціями, мережами та 

асоціаціями в цій галузі (та з іншими європейськими та 

багатонаціональними органами)

✓ Надання інформацію про можливості європейського 

фінансування



EBL є координуючим органом 
мережі:

• Забезпечує технічну 
підтримку 

• Керує цифровими 
інструментами 

• Монітори та інформація про 
акції 

• Керує спілкуванням 
• Партнери з органами ЄС

BRUSSELS LINK



Працюйте зі своїми 
мультиплікаторами та надає їм 
оновлену інформацію про 
можливості та послуги молоді:

• Побудова мережі 

• Технічна підтримка 

• Національні зустрічі 

• Можливості навчання 

• Кампанії

Національний офіс



EURODESK об'єднує різні 
види місцевих офісів, які 
надають інформацію про 
молодь:

• Молодіжні ГО

• Інформаційні центри 

• Місцеві органи влади 

• Школи та університети

• Інше

Мультиплікатори/
Інфо-точки



EURODESK об'єднує різні види місцевих 
офісів, які надають інформацію про молодь:

• Провідна інформаційна кампанія EURODESK

• 1 місяць у жовтні

• 822 події

• У 22 країнах

• Близько 230 організацій-учасників

• Конкурс дизайну футболки TIME TO MOVE 





ПРОГРАМИ ДЛЯ 
МОЛОДІ



EVS

Це європейська волонтерська
служба, в рамках якої ти
маєш змогу поїхати на проект
тривалістю від 2-3 місяців до
12 місяців у будь-яку країну
Європи. Тематику ти обираєш
сам самостійно.



ERASMUS

ERASMUS+ – це програма 
Європейського Союзу, що 
підтримує проекти 
міжнародної співпраці, 
партнерства, заходи і 
мобільність у сфері освіти, 
підготовки, молоді і спорту 
на період з 2014 по 2020 
року.





European Solidarity 
Corps

Європейський корпус солідарності
- нова ініціатива Європейського Союзу,
яка створює можливості для молодих
людей волонтерства або роботи в
соціально важливих проектах у своїй
країні або за кордоном.



EURODESK ONLINE ІНСТУРМЕНТИ

EURODESK.EU



Належить Європейської комісії, 
забезпечується контентом мережою
EURODESK

«Точка входу до Європи для 
молодих людей»

28 мов

EURODESK відповідає на запити, 
отримані через Портал



EURODESK УКРАЇНА

EurodeskUa

EurodeskUa

Eurodesk.org.ua



Дякуємо за увагу!


