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"Програма підтримки молодіжної політики регіону
Східного Партнерства" (2013–2015) в Україні
Короткий опис основний цілей, завдань, підходів
та результатів роботи Проекту
"Програма підтримки молодіжної політики регіону Східного
Партнерства" є Проектом, що фінансується Європейською Комісією та здійснюється в шести країнах регіону Східного Партнерства Європейського Союзу: Республіці Азербайджан, Республіці Вірменії, Республіці Білорусії, Грузії,
Республіці Молдові та Україні. Проект було розпочато у грудні 2012 року та
його завершення очікується у грудні 2015 р.
Роботу за Проектом спрямовано на формування та реалізацію політики
для молоді, побудованої на обґрунтованих даних, розвиток міжсекторної взаємодії між різними суб’єктами виконавчої влади щодо молодіжних питань,
посилення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної
політики та сприяння поширенню інформації щодо молоді між країнами регіону Східного Партнерства.
Діяльність Проекту сфокусовано на 4 сферах, що визнані урядами всіх
країн Східного Партнерства пріоритетними, а саме: 1) зайнятість молоді, розвиток навичок, навчання протягом усього життя; 2) соціальна інтеграція молоді, доступ до послуг та можливостей; 3) здоров’я молоді щодо концентрації
на найбільших проблемах, що турбують вказану вікову групу, пропаганда
здорового способу життя та 4) сприяння активізації участі молоді в демократичному житті, активному громадянству молодих людей.
У своїй роботі дії Проекту є допоміжними до вже існуючих програм Європейського Союзу, зокрема: Програм "Молодь в дії" та "Молодіжне вікно
Східного Партнерства", заходам в рамках Програми молодіжного партнерства
між Європейським Союзом та Радою Європи, діючим програмам, що фінансуються за рахунок інших донорів (Радою Європи, агентствами ООН тощо).
Цільовими групами Проекту є сектор органів державної влади (міністерства, служби тощо), що відповідають за формування та реалізацію державної
молодіжної політики, органи виконавчої влади (міністерства, служби, статистичні заклади), задіяні в сфері розробки та реалізації питань, спрямованих на
вікову групу молоді, неурядові (громадські) організації, що працюють з молоддю та для молоді.
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Проект розпочав свою роботу з офіційних зустрічей з представниками
цільових груп у всіх країнах Східного Партнерства, а також проводить Конференцію з нагоди відкриття Проекту (20–21 червня 2013 р., м. Київ), що
є невід’ємним складовим компонентом Проекту, інструментом досягнення
цілей та мотивації зацікавлених суб’єктів щодо сприяння місії, заходам Проекту в країнах регіону Східного Партнерства. Участь у Конференції беруть
делегації країн Східного Партнерства (до складу яких входять представники
органів виконавчої влади, громадських організацій тощо), уповноважені
Представництв Європейського Союзу, міжнародних організацій, що працюють в країнах регіону Східного Партнерства.
У рамках Проекту передбачені навчальні заходи, що допоможуть розвинути потенціал основних суб’єктів процесу формування та реалізації політики для молоді та нададуть додаткові навички, ресурси для їх ефективного
впровадження на території країн регіону Східного Партнерства. Зокрема,
Проектом передбачено проведення тренінгів для тренерів щодо проведення
національних робочих груп у кожній з країн регіону Східного Партнерства та
спеціальної навчальної програми щодо розвитку молодіжної політки; проведення національних робочих груп та регіональних семінарів, ознайомчі візити до країн Європейського Союзу та інституцій ЄС та Ради Європи, електронне навчання тощо.
Невід’ємною частиною діяльності Проекту стане розробка веб-сайту,
що буде містити новини, інформацію про молодіжну політику в регіоні Східного Партнерства, а також відкриту віртуальну бібліотеку документації, що
зробить сайт Проекту основним молодіжним інформаційним ресурсом для
країн регіону Східного Партнерства.
Серед основних результатів Проекту, що очікуються по його завершенні наприкінці 2015 р.: 1) підвищення потенціалу всіх ключових суб’єктів сфери формування політик/-и для молоді; 2) підвищення зобов’язань щодо участі
молоді в процесах розробки молодіжної політики; 3) забезпечення впровадження обґрунтованого (доказового) та міжсекторного підходів, 4) підвищення обізнаності щодо молодіжної політики серед населення регіону Східного Партнерства тощо.
Щодо отримання додаткової інформації про роботу Проекту, будь-ласка, звертайтесь:
Проект "Програма підтримки молодіжної політики регіону Східного Партнерства"
вул. Костьольна, 10, оф. 09
01001, м. Київ, Україна
Тел./факс: +38 044 279 19 46
Email: office@eapyouth.eu
Веб-сайт: http://eapyouth.eu

Ганс-Юрґен Мет,
керівник групи

238

