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Приклади проєктів пріоритетного напрямку (ПН) 9 

Дані проєкти функціонують безпосередньо в межах дії ПН9 «Люди та навички». З 

огляду на багатогранність діяльності даного пріоритету проєкти були реалізовані у 

різних сферах. Це і діяльність ринку праці та міграція молоді, організація молодіжних 

бізнес-тренінгів та покращення цифрових навичок, проведення освітніх подорожей та 

впровадження інновацій в шкільне навчання, соціальне залучення громади ромів та 

гендерна політика. Коротка інформація про кожен з успішних проєктів дасть краще 

розуміння діяльності ПН 9 задля організації власного проєкту у даній сфері.  

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #1 «ПРОДУКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ОСВІТИ» 

Проєкт 1 

Fair Guidance (Достойне управління)  

 

 

 
 

Веб-сторінка: http://fairguidance-project.eu/activities.html  

 

Ціль – долучити низькокваліфікованих працівників, іноземних мігрантів, представників 

етнічних меншин, безробітних людей до навчання та участі в ринку праці.  

Вісім неурядових організацій об’єднались для розробки посібника, орієнтованого на 

користувача, з різноманітними питаннями та ситуаціями. Посібник зможуть 

використовувати співробітники професійно-технічної освіти та служби з 

працевлаштування.  

 

Результати 

Навчальний курс та його довідник є головним продуктом проєкту. 

Посилання на посібник - http://fairguidance-project.eu/handbooks/hb_en.pdf  

 

Довідник включає сім модулів із теорією, різними вправами та навчальною програмою 

для тренерів (пропонуючи тренінги для радників та керівництва). Він може служити 

http://fairguidance-project.eu/activities.html
http://fairguidance-project.eu/handbooks/hb_en.pdf
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довідковим посібником для консультантів для вдосконалення своїх знань та навичок, а 

також може бути використаний для самостійних навчальних процесів.  

 

Тривалість: 2014 – 2017 

 

Залучені країни: Болгарія, Німеччина, Румунія 

 

Партнери: установи державної влади у сфері освіти, заклади освіти, неурядові 

організації. 

 

Співфінансування в рамках програми Європейського Союзу Ерасмус+  

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #2 «СПІВПРАЦЯ НА РИНКУ ПРАЦІ» 

Проєкт 2 

Joint Opportunities in Business for Youth (Спільні можливості у бізнесі для молоді) 

  

 
 

Веб-сторінка: https://www.facebook.com/Joint-Opportunities-in-Business-for-Youth-

1781493231882998/ 

 

Ціль – розширення співпраці між Україною та Республікою Молдова шляхом підтримки 

підприємницьких ініціатив серед молоді обох країн. 

  

Проєкт зосереджений на: 

- Практичні навички економічних та інноваційних потреб у прикордонних 

районах; 
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- Покращенні доступу молодих підприємців з прикордонних районів до 

міжнародних можливостей фінансування; 

- Покращення можливостей з працевлаштування та самозайнятості; 

 

60 молодих людей з України та з Молдови віком від 18 до 30 років взяли участь в 

тренінгах щодо написання бізнес-планів та транскордонного підприємницького 

співробітництва.  

 

Результати: 

Проведено бізнес-тренінги та семінари з обміну досвідом з успішними підприємцями 

для 60 молодих потенційних підприємців з Молдови та України.  

Розроблена Е-Бізнес Платформа для написання бізнес-планів, онлайн консультацій по 

запуску і розвитку бізнесу. 

 

Тривалість: 2017 – 2019 

Залучені країни: Республіка Молдова, Україна  

 

Організатори: молдовська «Організація з розвитку малих і середніх підприємств», 

українська молодіжна громадська організація «Нове покоління Європи». 

Організація перебуває у м. Ізмаїл, Одеська обл.  

Діяльність: сприяння всебічному розвитку молоді, координація взаємодії молоді 

з місцевим органам влади, недержавним організаціям, інтеграція молоді у Європейський 

молодіжний міжнародній рух, та реалізація програм, окремих проєктів, у тому числі, в 

сфері транскордонного співробітництва. 

Організація виступила попередником для учасників з України.  

 Фінальна заключна конференція проходила в м. Ізмаїл  

Партнери: агентства транскордонного співробітництва, культурні організації, 

спортивні організації, органи місцевої влади. 

 

Фінансування в рамках Програми територіального співробітництва між країнами 

Східного Партнерства (Eastern Partnership Territorial Cooperation Program), Програми 

транскордонної співпраці між Україною та Молдовою (Cross-border Cooperation Program 

Moldova – Ukraine) та за підтримки Німецької організації міжнародного співробітництва 

(German Organization for International Cooperation). 

Загальна вартість проєкту становить 263 535,65 євро, з яких внесок ЄС складає 89%, 

відповідно 234 547 євро.  

  

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #3 «КРЕАТИВНІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

Проєкт 3 

Learning Journeys and Being Spaces for a World in Balance (una Vision – Think Camp) 

(Освітні подорожі заради збалансованого світу) 
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Веб-сторінка: https://www.unavision.eu/wiki/display/thinkcamp/ThinkCamp  

https://www.unavision.eu/wiki/display/unavision/UnaVision+EN  

https://www.unavision.eu/wiki/display/UN/UnaVillage 

https://www.unavision.eu/wiki/display/UNI  

 

Мета/опис: 

Think Camp проводить освітні подорожі в країнах дунайського регіону 

Знайомство та налагодження контактів між людьми, ініціативами та проєктами, які 

працюють у напрямку сталого розвитку а також створенні мережі підприємництва в регіоні.  

 

Результати: 

В результаті освітніх турів в рамках «Think Camp» виникли три мережі співробітництва:  

UnaVision – обережне ставлення глобального суспільства до біосферу нашої планети. 

Адаптація до змін навколишнього середовища.  

UnaVillage – діяльність еко-соціальної спільноти на базі існуючих населених пунктів.  

UnaVersity – навчальні та дослідницькі подорожі, майстер-класи, воркшопи, дискусії, 

створення мережі однодумців 

 

«Караван змін» подорож по країнах регіону, Think Camp подорож по національних парках 

Македонії, «Перший Балканський саміт зі сталого розвитку»  

 

Тривалість:  

2013-2015 

2016-2020  

   

Залучені країни: Австрія, Болгарія, Хорватія, Німеччина, Угорщина, Республіка Молдова, 

Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна. 

 

Співфінансування з Європейським фондом регіонального розвитку (ERDF) за підтримки 

програми ЄС Interact   

 

 

Проєкт 4 

https://www.unavision.eu/wiki/display/thinkcamp/ThinkCamp
https://www.unavision.eu/wiki/display/unavision/UnaVision+EN
https://www.unavision.eu/wiki/display/UN/UnaVillage
https://www.unavision.eu/wiki/display/UNI
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Empowering Young People – connecting europe (EYPCE) (Розширенні можливості для 

молоді - об’єднана Європа)  

 

 

 

Веб-сторінка: http://empoweringyoungpeople.net/about/ 

 

Ціль - підтримка нових підходів у навчанні, надання можливості учням відіграти активну 

роль у формуванні майбутнього свого регіону. 
Проєкт залучає загальноосвітні школи країн Дунайського регіону до діяльності за 

чотирма тематичними напрямками: активне громадянство, культурний діалог, сталий 

розвиток, соціальна відповідальність та підприємництво. Близько 110 вчителі та 400 

учнів  набули досвіду в реалізація власних регіональних проєктів в рамках EYPCE.  

 

Результати: близько 110 вчителів отримали досвід проєктної діяльності. Школи-

учасники поділилися на 4 групи-кластери (активне громадянство, культурний діалог, 

сталий розвиток, соціальна відповідальність та підприємництво) та розробили 

інновативні освітні курси та програми що просувають діалог між культурами, активне 

громадянство та сталий розвиток. 

 

Від України брала участь Одеська загальноосвітня школа №8 у кластері культурний 

діалог разом з колегами з Австрії, Німеччини та Сербії  

 

Тривалість: 2012 – 2014 

 

Залучені країни: Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Німеччина, Чорногорія, 

Республіка Молдова, Румунія, Сербія, Словенія. 

 

Фінансування: Проєкт діяв за підтримки Європейського центру з міжнародної освітньої 

співпраці  KulturKontakt Austria та Федерального міністерства освіти Австрії.  

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #4 «НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ ТА 

МОБІЛЬНІСТЬ» 

Проєкт 5 

 

Reinforce Entrepreneurial And Digital Skills of Students and Teachers to Enhance the 

Modernization of Higher Education in Moldova (RESTART) 

http://empoweringyoungpeople.net/about/
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Покрашення підприємницьких та діджитал навичок студентів та викладачів для 

посилення модернізації вищої освіти в Молдові 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-сторінка – http://www.restart-eu.upb.ro/ 

 

Мета проєкту – модернізація магістерських навчальних програм у напрямках бізнес освіти та 

адміністрування у п’яти університетах Молдови, покращення підприємницьких та діджитал 

навичок студентів, викладачів та місцевих жителів. RESTART розробляє навчальні програми 

з питань інтернаціоналізації, стратегічного партнерства та інноваційної співпраці за 

допомогою цифрового навчання. 

 

http://www.restart-eu.upb.ro/
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Результати: удосконалені магістерські програми за напрямком бізнес освіти та 

адміністрування. 

 

Тривалість: 2017 – 2020 

 

Країни-учасники: Румунія, Болгарія, Словаччина, Молдова 

 

Партнери: Вищі навчальні заклади країн-учасниць  

 

Співфінансування в рамках програми Європейського Союзу Ерасмус+  

 

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #5 «СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ, 

АКТИВНЕ ГРОМАДЯНСТВО» 

Проєкт 6 

 

EUSDR Youth Platform (Молодіжна Платформа ЄСCДР) 

 

 
 

Веб-сторінка – https://peopleandskills.danube-region.eu/events/1st-eusdr-youth-platform/ 

 

Мета - Молодіжна платформа націлена на досягнення цілей ЄС 2020, зокрема щодо 

розумного та інклюзивного зростання, щодо виконання стратегії «Освіта та навчання 

2020», а також щодо вдосконалення ринків праці та соціальної інтеграції в Дунайському 

регіоні. 

 

Молодіжна Платформа ЄСCДР - це зустріч практиків з освітнього поля для розвитку 

партнерських відносин у сфері освіти (формальної та неформальної), науки та молоді, 

обміну досвідом та практиками міжгалузевої співпраці та заохочення до розробки 

проєкту в рамках програми Erasmus+. 

 

Результати: встановлення міжгалузевого співробітництва у вирішення проблем молоді 

у регіоні, налагодженні ринку праці, боротьбою із раннім покиданням навчання серед 

молоді. 

Тривалість: 2013 – 2020 

 

https://peopleandskills.danube-region.eu/events/1st-eusdr-youth-platform/
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Залучені країни: Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, 

Німеччина, Угорщина, Чорногорія, Республіка Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, 

Словенія, Україна.  

 
Співфінансування в рамках програми Європейського Союзу Ерасмус+  

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #6 «ДЕМОГРАФІЯ ТА МІГРАЦІЯ» 

Проєкт 7 

Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of 

Transnational Youth Migration (YOUMIG)  

(Поліпшення інституційних можливостей та сприяння у співпраці для подолання 

наслідків транснаціональної міграції молоді)  
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Веб-сторінка: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig  

 

У YOUMIG 19 партнерів з 8-ми країн працюють разом для підтримки органів місцевого 

самоврядування. Статистичні бюро та науковці об'єднуються з органами місцевого 

самоврядування для співробітництва і створення місцевих стратегій розвитку на основі 

показників про вплив міграції молоді.  

Мета - запровадити транснаціональні випробувані інструменти для вирішення місцевих 

проблем пов’язаних з міграцією молоді. 

 

Результат 

Розроблені рекомендації для національної політики країн-учасників в сфері міграції населення 

Посилання – http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/outputs 

 

Тривалість: 01.01.2017 – 30.06.2019 

 

Країни-учасники: Австрія, Болгарія, Угорщина, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія 

Партнери: статистичні організації, аналітичні та наукові центри, органи місцевої влади, 

навчальні заклади. 

 

Фінансування: Європейський фонд регіонального розвитку, Інструмент допомоги перед 

вступом (Instrument for Pre-Accession Assistance)  

 

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #7 «БІДНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ» 

Проєкт 8 

 

European Social Responsibility Association (ESRA) (Європейська Асоціація Соціальної 

Відповідальності) 

 
 

Веб-сторінка - https://hu-hu.facebook.com/MagyarTermekalap/ 

 

Мета/опис 

Проєкт поєднує дві частини: гуманітарну та культурну.  

Гуманітарна фокусується на наданні допомоги громадам ромів отримати доступ до 

продуктів та необхідних товарів шляхом участі у виробництві. 

Місцеві фонди надають ромській общині можливість брати участь у розподілі 

соціальної відповідальності та платформу для професійного розвитку.  

 Культурна реалізується шляхом представлення ромської культури. Виступ колективів 

на сцені з національними знаменитостями, які не є ромами, допоможе боротися з культурною 

та соціальною ізоляцією ромської громади. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig/outputs
https://hu-hu.facebook.com/MagyarTermekalap/
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Тривалість: 2012 – досі активний 

 

Залучені країни: Угорщина, Україна  

З української сторони брала участь угорська та ромська меншини Закарпаття шляхом 

співпраці з Угорським фондом продуктів та культури 

 

Фінансування та координація: Угорський фонд продуктів та культури (Hungarian Product 

and Cultural Fund) 

 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ #8 «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ» 

Проєкт 9 

 

STEM Summer Orientation Camp (GirlsGoIT)  

Літній навчальний табір STEM  
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Веб-сторінка – https://girlsgoit.org/programme.html  

 

Мета 

Навчання та кар’єра в галузі технологій та математики (STEM) менш популярні серед дівчат, 

ніж у хлопців. В Європейському Союзі та Молдові не вистачає фахівців-жінок у галузі 

інформаційних технологій.  

Наша мета полягає в тому, щоб сприяти більшому залученню дівчат та молодих жінок до ІТ, 

шляхом тренінгів та стажувань у професійно-технічних закладах, щоб варіант кар'єри в ІТ став 

для них реалістичним та забезпечив добре оплачувану роботу. 

Проєкт проводить тренінги та наставництво в галузі технічної освіти з використанням підходу 

STEM (наука, технології, інженерія та математика) та пропонує можливості стажування в ІТ-

компаніях-партнерах. 

 

https://girlsgoit.org/programme.html
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Результат: 

50 учасників дівчат пройшли навчальний курс з розробки програмного забезпечення, роботи 

з 3D-друком, робототехнікою та безпілотниками. Молдовські ІТ-компанії нагородила кращих 

учасниць можливістю професійного стажування.  

 

Тривалість: 2015 – донині  

 

Країни-учасники: Австрія, Молдова  

 

Партнери: місцеві приватні та державні ІТ компанії/організації, комп’ютерні академії  

 

Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку USAID, посольства Австрії, США, 

Швеції та Литви, місцеві IT компанії та державні агенції.  

 

 


